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Woningen aan de Havenstraat.

GRONINGEN EN HET ·wATER
DOOR

W

B. KAZEMIER.

anneer het waar is dat de stad Groningen niet, zoals men vroeger veelal
beweerde, hoog en droog op de uitloper van de Hondsrug lag, veilig voor de hoogste stormvloed, maar dat men deze vrij lage uitloper aanzienlijk
heeft moeten ophogen om een goede woonplaats te verkrijgen 1 ), dan moet de oudste geschiedenis van deze
stad ook anders geweest zijn dan men tot nu toe meende. Heeft men steeds voor het begin aan een Drents
dorpje gedacht waar landbouw en veeteelt beoefend
werden, de lage ligging, waarbij men zich dikwijls letterlijk te midden van een zee bevond, maakt het waarschijnlijk dat men ook visserij beoefend heeft en al
spoedig met bootjes de rivieren en eventueel de overstromingswateren bevoer. Men kan zich voorstellen dat
zich hieruit langzamerhand, misschien zelfs vrij snel,
scheepvaart ontwikkelde, aanvankelijk alleen dicht bij
huis blijvend, op de duur echter ook over zee. Hoe
anders kan men verklaren, dat in Groningen zich reeds
vroeg een levendige overzeese handel ontwikkelde?
Om hierin enig inzicht te krijgen, zullen we de waterstaatkundige toestand wat nader bezien.
Ter weerszijden van de Hondsrug stroomden twee
rivieren: oostelijk de Hunze, die met een grote bocht
om de stad in het Reitdiep loosde, westelijk de A, die

eveneens met een bocht om de stad heen bij de Donghom 2 ) in hetzelfde Reitdiep uitkwam. Helemaal zeker
weten we de toenmalige loop van de A niet 3 ). In dit
verband is het misschien dienstig te vermelden, dat ik
bij het maken van een heifundering voor het pakhuis
IJlst op de hoek van het Abel Tasmanplein de vaste
bodem op de zuidwestelijke hoek 6 meter dieper vond
dan op de noordoostelijke (respectievelijk 15 en 9 m .
onder de begane grond). Op de tegenoverliggende hoek
van het plein vindt men hetzelfde verschil, wat dus wijst
op een diepe .,kuil". Ik vraag me af of dit de oude
bedding van de A is. Hoe dit ook zij, de beide nv1eren
hadden hun loop op een aanzienlijke afstand van de
Grote Markt, het kernpunt van de stad.
Voor het uitoefenen van de scheepvaart moet er dus
minstens een kanaal van een dezer rivieren naar de
stad geleid hebben. Het overladen op sleden of wagens
die langs slechte, herhaaldelijk onder water staande
wegen de vrachten naar de stad brachten, lijkt niet waarschijnlijk. In mijn vorig, hierboven geciteerd artikel heb
ik betoogd dat er alle grond is om aan te nemen, dat
de legendarische haven aan de Vischmarkt inderdaad
bestaan heeft. Sedert dien heeft men mij andere gegevens verstrekt, die voor mijn stelling een nieuw argument vormen. Bij de graafwerken ten behoeve van de
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Woningen aan de Achterweg.

Rotterdamsche Bank heeft men nl. de stukken van een
walbeschoeiing in de richting Oost-West gevonden, zooals me meegedeeld is door verschillende betrouwbare
personen, o.a. de architect Reker, die toezicht bij die
bouw uitoefende . De legende die ik in mijn vorig, nog
enigszins veronderstellend artikel niet wilde noemen, nl.
dat er in de kern van de stad een schip in de bodem
gevonden zou zijn, wint hierdoor wel aan waarschijnlijkheid.
Is deze haven voor de afwatering van belang geweest,
zeker was dit niet minder het geval voor de scheepvaart.
Natuurlijk had een dergelijk doodlopend water vele bezwaren, zowel voor de scheepvaart practijk als voor de
hygiëne, en het is te begrijpen dat men het daarom
gedempt heeft na of tegelijk met het stadwaarts verleggen van de A, die voortaan langs de Pottebakkersrijge
en de Hoge der A stroomde. Opmerkelijk is echter dat
dit reeds zo vroeg gebeurde en wel in de dertiende eeuw.
Het lijkt niet al te boud geredeneerd als men het graven
van die eerste haven een eeuw of meer vroeger stelt. Nu
kan men twee hypothesen opstellen: Of de haven is in
oorsprong een afwateringskanaal en heeft de scheepvaart naar de stad mogelijk gemaakt en daardoor de
overzeese handel in het leven geroepen; àf de haven
heeft van de aanvang af ook handelsdoeleinden gehad
en dan moet er omstreeks 1100, misschien veel eerder,
in Groningen reeds een voor die tijd tamelijk bloeiende
handel geweest zijn. Het laatste lijkt mij het meest waar-
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schijnlijk, want te oordelen naar de gegevens die ik
in mijn vorig artikel hierover meedeelde, is de haven
dieper geweest dan voor een afwateringskanaal zonder
meer nodig was .
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat Groningen in oorsprong geen veeteelt gekend zou hebben. De grote hoeveelheid mest en beenderen van dierlijke h erkom st
wijst er op, dat dit stellig wel het geval geweest is.
Ik stel het me zo voor, dat de eerste bewoners evenzeer
aan visvangst als aan veeteelt en vermoe delijk ook landbouw deden en dat ze hun vissersboten langzamerhan d
vergroot hebben tot handelsschepen, toen de groeiende
· n'ederzetting verhandelbare producten begon te leveren,
wat al vrij vroeg het geval geweest moet zijn. Op de
duur zijn toen ook andere kanalen gegraven, die Groningen als een spin midden in een net van waterwegen
plaatsten, waardoor het steeds meer een belangrijk handelscentrum moest worden. Aangezien dit laatste echter
bekend is, moge dat hier blijven rusten .
Heeft Groningen dus zijn bloei mede aan h e t water
te danken, aan de andere kant heeft het er onnoeme lijk
veel last van gehad. De Hunze loosde veel naar de
omgeving der stad, maar vooral de A (Hoorns che di ep)
bracht grote massa's water van de Hondsrug en bijbehorend gebied hier samen. Dijken zijn er aanvankelijk
niet geweest en daardoor was de omgeving van Groningen de verzamelplaats van zó grote hoeveelheden
water, dat het Reitdiep, het enige afvoerkanaal, dit in
'natte tijden niet heeft kunnen afvoeren. Hierbij kwam,
dat de gronden om en voor een groot deel ook binnen
de oude stad, binnen de z.g.n. diepen, beneden het zeepeil lagen, zodat men veilig kan aann"emen, dat dikwijls
slechts een smal deel van de oude stad boven water
heeft uitgestoken. Alleen bij lage getijden in de zomer
zal alles droog gelegen hebben. Zo althans moet in de
oudste tijden hier de toestand geweest zijn.
Hiermee is echter niet alles gezegd. Het Reitdiep stond
zonder onderbreking rechtstreeks met de zee .in verbinding, waardoor bij opkomende vloed het zeewater
naar binnen liep en het water tot in Groningen dikwijl s
brak was. Wèl had deze rivier veel kronkelingen, zodat
dit de stad niet zo heel snel bereikte, maar daar stond
het minstens even grote nadeel tegenover, dat het water
van Hunze en A ook minder snel werd afgevoerd. Blijkbaar heeft het laatste het zwaarst gewogen, want langzamerhand heeft men de kronkels verwijderd, de laatste,
het z.g.n. Kromme Rak van Adorp, in 1660~1661 4 ). Tegenover het voordeel van een snellere afvoer van het
rivierwater met het langer droogliggen der gronden
kwam nu het nadeel, dat het zeewater bij hoge vloeden
sneller hierheen stroomde.
Dit alles heeft het wonen dicht bij de rivier aanvankelijk verhinderd; men moest blijven op de gronden die
bij normale waterstanden droog bleven. Maar ook deze
gaven geen veiligheid als de zee hoog liep en het water
ver het land injoeg. Dan vluchtte men zeer zeker naar
de Kempkensberg bij Helpman, die in de zeventiende
eeuw op advies van Rabenhaupt plaats maakte voor
verdedigingswerken, de reduten, redouten of reduiten.
Ongeveer daar, waar nu de watertoren is, werd een
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gracht gegraven die in oorlogstoestand als loopgraaf
gebruikt kon worden. De brug die er in de Here weg over
lag, noemde men de .,droge brug", waarom de nog bestaande over het He!perdiepje tot heden de .,natte brug"
genoemd wordt.
Het is dus niet waar, dat de stad Groningen zich ongestoord door overlast van water vrij ontwikkelen kon.
Van alle watersnoodrampen in de provincie moet het
r uimschoots zijn dee l gehad hebben, al waren er wegens
de nabije hoge gronden allicht geen of slechts weinig
levens mee gemoeid. Sedert de dertiende eeuw treffen
we geregeld mededelingen aan over indijkingen en andere werken in de prov incie om de overlast van overstromingen tegen te gaan. Niettemin is er herhaaldelijk
watersnood. Zo b.v. de Allerheiligenvloed van 1570,
waarbij in dit gewest 9000 mensen omkwamen. Natuurlijk trof zo'n ramp in de eerste plaats de kuststreek. Zo
herinner ik me dat in de buitenmuur van het oude kerkje
te Metslawier, dat nog wel op een hoge terp gebouwd
is, een eenvoudig steentje ingemetseld is, waarop de
volgende woorden staan ö): .,Op den eersten November
van het jaar 1570 stond het water hier 3 voeten hoog
in deze kerk en zijn hier 1901 menschen in deze Grieternij verdronken". Maar ook de stad Groningen moet
van zulke rampen het een en ander hebben ondervonden. In 1686 b.v. en ook nog in 1825 ligt de stad als
een eiland in zee 6 ). Men bedenke bij zulke berichten,
dat alles buiten de z.g.n. diepen, d.w.z. de k analen, die
de oude stad omsluiten, onder water lag en stellig ook
de lage gedeelten er binnen zoals het Hoekje van Ameland, de Vishoek en de Reitemakersreige. In hoofdzaak
zal in de genoemde jaren de oude stad echter door
voortdurende ophogingen de strijd tegen het water gewonnen hebben en drooggebleven zijn.
In de nieuwe wijken van de stadsuitbreiding moest
die strijd evenwel met alle verbittering nog meer dan
twee eeuwen gevoerd worden. Tussen de jaren 1614 en
1628 werd onder leiding van Mr. Garwer Peters, onderbouwmeester der gemeente, de grote uitleg gemaakt naar
het Noorden en het Oosten, waar men tot de ontmanteling van de stad niet buiten gegaan is. Deze aanleg
was zeer ruim en kan onze bewondering wekken voor
de durf en het inzicht in wat de toekomst nodig had.
Des te meer verwonderen we ons er over, dat de waterbouwkundige voorziening alles te wensen over liet. En
dat, terwijl men reeds in veel vroeger tijd het stadsgebied ten Zuiden van de Grote Markt en de Vismarkt
in eens radicaal had opgehoogd ï) en men, zo niet dagelijks, dan toch jaarlijks ervaren kon wat laag bouwen
bij hoge waterstanden betekende. Heeft de uitbreiding
zoveel gekost, dat men geen gelden bij elkaar kon krijgen om het gehele nieuwe gebied ook nog voldoende
op te ho.gen? Of achtte men dit, anders dan indertijd de
middeleeuwse voorouders, bulten de overheidsbemoeiing
te vallen en meende men dat ieder afzonderlijk voor
zijn deel daarin had te voorzien? Openbare veiligheid
was immers nog a ltijd de voornaamste zorg van h e t
stadsbestuur; de uitbreiding behoorde daartoe wegens
de militaire voorzieningen die getroffen dienden te worden; ophoging was echter een paticuliere aangelegen-
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heid: wie geen last van water wou hebben kon / dat
doen; de anderen hadden daar niet mee te maken. Sedert
het onderwijs, de volksgezondheid, het verstrekken van
gas, water, electriciteit en vele andere zaken meer tot
de overheidsbemoeiing zijn gaan behoren, is die mentaliteit geheel veranderd. Denk deze dingen echter uit de
gemeentelijke huishouding weg en het wordt begrijpelijk waarom men toen niet tot ophoging overging.
Hoe dit ook zij, ongeveer twee en een halve eeuw
lang hebben de mensen er in natte woningen moeten
leven . Tot 1877, toen te Zoutkamp de afsluitdijk met
sluis gereed kwam, is het Reitdiep aan eb en vloed onderhevig geweest. In droge tijden was de slikkerige
bodem zichtbaar en lagen de schepen schuin leunend
tegen de wal op het droge. Bij meer dan normale vloed
kwam echter het brakke zeewater ver boven de kademuren van de nieuwe stadsaanleg uit, waardoor die
nieuwe wijken er onder kwamen te staan.
Natuurlijk kon de overheid niet onverschillig tegenover het waterprobleem blijven. Om de waterloop enigszins te regelen heeft men aan de Spilsluizen twee stel
deuren aangebracht en evenzoo aan weerszijden van
de Kranebrug. Deze sluizen dienden niet om de schepen
van hoger naar lager niveau te brengen of omgekeerd,
maar waren uitsluitend bedoeld voor regeling van de
waterstand. Wanneer er b.v. een stormvloed op kwam
zetten, dan sloot men de noordelijk van de Kranebrug
gelegen deuren en die westelijk van de Spilsluizen, waar-

7

door er geen zeewater in de binnenhaven drong 8 ). Bij
grote droogte werden daarentegen de zuidelijke, respectievelijk oostelijke deuren gesloten om het water
in de binnenhaven te houden.
Bij normale waterstand werd er dagelijks, soms twee
keer per dag gespuid, waardoor er stroming ontstond
en steeds fris water in de binnenhaven voorhanden was.
Was het spuien niet mogelijk, dan zakte toch het water
snel en gaf dit spoedig grote stank. Dit was niet alleen
onaangenaam voor de bewoners die binnen de wallen
waren opgesloten, maa r ook zeer gevaarlijk, omdat het
onzuivere water uit de .,diepen" voor de bereiding van
eet- en drinkwaren, b .v . bier, werd gebruikt en ook
gewoon gedronken . Dit stilstaan was lang niet altijd
een kwestie van korte tijd, m a ar kon zeer langdurg zijn
en kwam herhaaldelijk voor, in 1854 b.v. van 1 Juni
tot 15 October; in 1857 werd er in Mei tweemaal, in
Juni en Augustus eenmaal, in Juli, September, October
en November in het geheel niet gespuid. In zulke tijden
waren de diepen halfdroog en had er in het drabbige
bezinksel een onaangename gasvorming plaats 9 ).
Toen de sluizen bij Zoutkamp in 1877 in gebruik werden genomen, waren bovengenoemde sluizen niet meer
nodig. Het heeft echter tot 1899 geduurd voor de resten
van de Grote Spilsluizen werden opgeruimd, terwijl de
eb- en vloedwallen (kaden) nog bestaan. En ter weerszijden van de Kranebrug bevinden zich nog altijd z.g.n.
verkenningen in de kade, twee met hoekijzers en twee
met natuursteen bezet; in deze verkenningen k<>n men
vermoedelijk de plaats zien waar vroeger de deuren
hebben gedraaid.
Intusschen waren deze sluizen in de stc1d allesbehalve
een voordeel voor de bewoners van de noordelijke uitleg. Bij hoog water dienden deze immers om dit te keren,
zodat het zich eerder over het buiten het sluizengebied
gelegen nieuwe stadsdeel verbreidde. Slechts als de toestand te ernstig werd, opende men de deuren van de
Grote Spilsluizen, waardoor het water over de NooTderhavenbuurt enigszins zakte . Maar in gewone gevallen
moest men zich zelf maar helpen. Doorgaans had men
aan beide kanten tegen het deurkozijn twee latjes parallel gespijkerd, waartussen een plank paste, die tegen
de kozijnstijlen en dorpel met klei werd aangesmeerd,
om de toegang tot het huis waterdicht te maken. Nog
lang nadat de sluizen bij Zoutkamp er waren, hielden
vele bewoners hun plank en klei gereed, ook als men
hen trachtte te overtuigen dat dit niet meer nodig was.
Meestal keken ze dan ongelovig en antwoordden: .,Het
komt soms zo maar opzetten" . Nog altijd zitten er vier
van zulke vloedlatjes in een deurkozijn van het onbewoonde huisje Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 36.
Daarbij bleef het echter niet. Oude Groningers herinneren zich nog heel goed dat de korendragers de kinderen soms op de .,nikkenak" door het water naar
huis droegen; of dat ze met een roeiboot uit de school
aan de Ossemarkt werden gehaald. Hoewel dit voor
de jongens wel een groot feest geweest zal zijn, was het
toch een hopeloos gedoe. Bleef het brakke zeewater
al buiten de huizen, dan was toch steeds de grond er
mee doorweekt. En de welputten, zo belangrijk voor
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de drinkwatervoorziening, liepen er mee vol en werden
er onbruikbaar door. Tenslotte vormde ook de plank
met klei aangesmeerd lang geen afdoende beveiliging.
Ten einde ra ad ging men er toe over nieuwe huizen
aanzienlijk hoger te plaatsen dan de omgeving. Typische
gevallen treft men nog in de Zoutstraat, Havenstraa t
(afb. 1). de Leliestraten, Rozenstraat en Nieuwe Boteringestraat; de Nie uwe Kerk , die temidden van een groot grasveld staat is onopvallend hoger gebouwd, doordat me n
dit veld naar de kerk toe heeft laten rijzen. Op deze wijze
zou tenslotte een toestand zijn ontstaan, zoals die in een
groot deel van de oude stad ook geweest is, nl. dat
alle huizen de begane grond een flink eind bo ven he t
straatniveau hebben, waarna men er toe kan ove rgaan
de straat eveneens te verhogen. Gelukkig h e e ft men
niet hoeven te wachten tot het zove r kwam : in 1877
was er in eens een einde gemaakt aan deze ellende .
Voor de stad in zijn geheel was dez e verbete ring
echter niet afdoende. In andere wijken die eveneens zee r
laag gelegen waren, bleven de woningen daardoo r n at,
vooral in de oostelijke uitbreiding. Zelfs het grote complex gebouwen van het Academisch Ziekenhuis, d a t in
deze eeuw gebouwd werd, was zo vochtig, da t een
aparte drainage met afmaling nodig bleek. De buurt die
na de ontmanteling in het Noorden ontstond en waarin
b .v. de Bergstraten gelegen zijn, liet men in de plantsoengracht afwateren, waardoor deze vervuilde en in
de zomer een ondraaglijk weeë lucht verbreidde. In het
Zuiden trachtte men door hoger bouwen tenslotte de
algemene ophoging met een goede afwatering te verkrijgen; een nog nieuw blok woningen aan de Achterweg
bij het spoor geeft door de hoge trappe9- die er toegang
verleenen, daar nog blijken van (afb . 2). Aan de Meeuwerderweg bracht men een afwatering tot stand door
middel van een duiker door het Winschoterdiep, die a l
het huis- en hemelwater naar de poldersloten aan de
overkant moest afvoeren, met als gevolg dat zelfs de
sloot voor Tuinwijck a a:n het Eemskanaal geheel met
rioolvuil gevuld was. Bovendien raakte die duiker min
of meer verstopt, zodat hij bij hevige plasregens he t
water niet tijdig kon afvoeren en de hele buurt van de
Meeuwerderweg onderliep . Verder stond het water in
die buurt geregeld onder de vloeren en perste er soms
door heen. Ook daar ging men hoger bouwen. (afb. 3).
Voor een moderne stad was de toestand tenslotte niet
langer houdbaar; men moest voor een forse en afdoende
voorziening zorgdragen. Twee middelen stonden ter beschikking: of de grond ophogen, Of het waterpeil verlagen. Aanvankelijk koos men het eerste. Particulieren
waren in het begin van deze eeuw voorgegaan door de
ophoging van een terrein aan de Kraneweg, door de
kinderen het Zand genoemd, waar velen de nodige ruimte
voor hun jeugdspelen gevonden hebben. Het stadsbestuur dat zich aan deze taak niet meer onttrekken kon,
volgde met de ophoging van de Oranjewijk. Ook andere
straten werden hoger aangelegd, zo b.v . die ten westen
van de Moesstraat wel 2,50 m., zodat men ze van de
veel oudere Bessemoersteeg komende langs een trap
moet bereiken (afb. 4) .
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Deze manier van doen had echter ook bezwaren en
daar men hoog nodig voorzien moest in een betere afvoer van de faecaliën, kon men door middel van een
z.g.n. diepriool ineens alle moeilijkheden overwinnen.
Al het water, de faecaliën, fabrieksafval en ander vuil,
zelfs van de laagste stadsdelen, komen in een kelder
aan het Damsterdiep terecht, waar ze worden opgepompt in een leiding, die in rechte lijn naar Delfzijl
voe rt en daar in zee uitstort. Het zijn deze twee werken, de sluizen te Zoutkamp van 1877 en het diepriool
van 1926, die Groningen de eeuwenlange strijd tegen
het water vrijwel hebben doen winnen.
Intussen blijft de vijand op de loer liggen. Op de

lage kleilanden van de stad worden zomaar de straten
aangelegd en de huizen gebouwd. Zonder enige voorziening werpt men de slaten dicht, soms met zand, maar
dikwijls met voor deze doeleinden ongeschikte grond.
In het algemeen hebben de grote voor- en achterhuizen
geen drainage, waardoor de kans bestaat dat het hemelwater onder de huizen dringt en deze vochtig maakt,
wat een bedreiging van de volksgezondheid betekent.
Misschien dat de secundaire functie van het diepriool,
nl. de ontwatering van de bodem, op de duur deze nadelen zal opheffen, waardoor de overlast van het water
definitief ten einde zou zijn .

1) Zie mijn artikel ,.Groningen op een terp gebouwd"
in het Juni-nummer 1944 van dit tijdschrift.
2) Een boerderij, die gelegen was aan de Friese straatweg waar nu de woningen aan de Ostadestraat staan.
Een gevelsteentje blijft de herinnering aan de oude Donghom in stand houden.
3) Zie echter Dr. G. A . Stratingh, Over den ouden Joop
äer A bij Groningen, Groninger Volksalmanak 1842, bldz.
50 vlgg.
4) Zie Drs. E. J. Werkman . De doorgraving van het
Adorper rak, bldz. 168., vlgg. in de Groningsche Volksalmanak van 1939.
5) Voor de spelling sta ik niet in; ik citeer uit mijn
geheugen .

6) Zie C. H. Peters: Oud Groningen Stad en Land?,
bldz. 370 en J. Suringa, Groningen in zijn verleden en
zijn heden, bldz. 44 en volgende.
7) Zie mijn artikel .,Groningen op een terp gebouwd'',
in het Juninummer 1944 van dit tijdschrift, bldz. 134.
8) De Noorderhaven moet men voor die tijd dus als
een buitenhaven beschouwen. In de herfst kwamen er
de Groninger Oostzeevaarders om te overwinteren; in
Februari of Maart vertrokken ze doorgaans weer. In de
wmter troffen ze daar elkander en hielden gezellige
avondjes, organiseerden feesten én, als het ijs sterk
was, hardrijderij onder de havenarbeiders.
9) Zie hierover Groningen als woonplaats beschouwd
door S. E. Stratingh, blad 56.
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