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Achtergrondinformatie
Inleiding
Als je door het Oldambt reist en beschrijft wat je allemaal ziet, dan zou dat de volgende opsomming kunnen opleveren; uitgestrekte polders, dijken, langgerekte dorpen, boerderijen, kanalen,
hier en daar een molen. Als je iets beter kijkt valt je oog mogelijk op een middeleeuwse kerk of
een restant van een vesting. En als je heel goed kijkt zie je misschien dat het vlakke landschap
eigenlijk helemaal niet zo vlak is als het lijkt.
Hoe is dit eigenlijk allemaal ontstaan? Waarom staan hier van die enorme boerderijen, zijn veel
dorpen langgerekt en zijn er vooral akkers in de polders? Waarom eigenlijk dat polderlandschap?
Polders zijn aangelegd door mensen, ze waren er dus niet altijd. Wat was er dan eerst? Dat de
inwoners van het Oldambt eeuwenlang strijd hebben moeten voeren tegen het water is over
het algemeen wel bekend. Hoe komt het dan dat hier de meeste dorpen niet op wierden zijn
gebouwd, zoals in het noorden van de provincie Groningen?
Van Buiten Leren wil een antwoord geven op deze vragen en leerlingen ook uitnodigen tot het
stellen van nog meer vragen.
Om als leerkracht een antwoord te kunnen geven volgt hier meer informatie over het ontstaan
en de geschiedenis van het Oldambt.
In de blauwe kaders vindt u extra informatie die ook goed bruikbaar is in de lessen.

Het landschap

Hoofdstuk 1 | Het Landschap
Vlak, geen heuvels en bergtoppen, zo kennen we Nederland en vooral de provincie Groningen. Tijdens
het fietsen raak je niet uitgeput door de steile hellingen, maar mogelijk wel van de tegenwind die je
parten speelt op de lange wegen door het vlakke landschap.

Afbeelding 1: Hoogtekaart
Toch is het land niet zo vlak als het lijkt. Er zijn wel degelijk hoogteverschillen. Op de hoogtekaart is te
zien dat tussen het laagste en het hoogste punt een verschil van ongeveer 8 meter zit.
Het hoogste punt van het Oldambt ligt rondom Heiligerlee en de hoge ligging van de Garst in Winschoten is ook duidelijk zichtbaar.
Deze hoogteverschillen zijn vooral ontstaan tijdens de één na laatste ijstijd (het Saalien) ongeveer
150.000 jaar geleden. Doordat het ijs op sommige plaatsen de bodem omhoog duwde, ontstonden er
lage stuwwallen, ook wel keileemruggen genoemd, van een paar meter hoog. Hoog genoeg om de latere bewoners te beschermen tegen het water.Veel dorpen in het Oldambt zijn later gebouwd op zo’n
keileemrug. Het zogenaamde ‘schiereiland van Winschoten’ is ook in deze tijd ontstaan.
Nadat de gletsjers zich hadden teruggetrokken en het ijs was gesmolten bleef een vracht aan keien,
stenen, klei en zand achter.
Vanaf 12.000 voor Christus, toen de temperatuur begon te stijgen, kwamen de eerste bewoners in dit
gebied.
In de periode erna wisselde de bewoning. Het klimaat werd warmer en vochtiger en de zeespiegel
steeg. In lagere vlakten kon het regenwater niet goed wegstromen, waardoor er veenmoerassen
ontstonden. Het veen groeide behoorlijk snel en er bleven steeds minder bewoonbare plekken over.
Er kwam als het ware een deken van veen over het gebied te liggen, waardoor de hoogteverschillen
nauwelijks meer zichtbaar waren.
De diepste plekken van nu zijn ooit het hoogste geweest, bestaande uit een dikke laag veen.
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In de eerste eeuwen na Christus vestigden nieuwe bewoners zich in de kustgebieden en vervolgens
meer landinwaarts.Van de Dollard was nog geen sprake. Wel stroomde er een rivier van formaat door
het noordelijke kustgebied nl. de Eems. Aan de oostelijke oever lag Emden en aan de westelijke oever
lag Reiderland. Hier en daar werden de eerste pogingen gedaan om het veen te ontginnen. Ulsda en
Winschoten kunnen tot deze allereerste ontginningsgebieden worden gerekend. Niemand besefte dat
het ontginnen van de veengebieden eeuwen later grote gevolgen zou hebben.

Het Landschap

Afbeelding 2: Kaart van Reiderland voor de
overstromingen ongeveer 1000 na Christus
Halverwege de tweede helft van de middeleeuwen, rond 1200, brak een heftige
periode aan. Het land werd aan de ene
kant bedreigd door de zee en aan de
andere kant door problemen met de
afwatering. Er ontstonden meer stormvloeden en het achterland van de Eems
was erg kwetsbaar. In dat achterland lag
onder andere het welvarende Reiderland met 33 dorpen en 4 kloosters.
Wat het veel ernstiger maakte was de
bodemdaling. Het veen werd afgegraven
en ingericht als landbouwgebied. Door
het droogleggen van de soms metershoge veenlagen ontstonden er hoogteverschillen. Een ontwikkeling met gevolgen
die niet werden voorzien. De wateroverlast nam toe. Door ontginning en
door droogteperiodes zakte het waterpeil en klonk het veen in. Na inklinking
en uitdroging ontstaat er geen nieuwe
veengroei, het veen kan dan geen water meer opnemen.
Langs de kust bouwde men anderhalf tot twee meter hoge dijken en langs de randen van het veen
werden veendijkjes aangelegd. Het had echter onvoldoende effect. De afwatering werd steeds ingewikkelder en het land stond regelmatig onder water. Overstromingen, stormvloeden, slecht onderhouden
dijken en sluizen en zelfs opzettelijk doorgestoken dijken zorgden voor het binnenstromen van het
zeewater. Stukje bij beetje verdween deze rijke streek in de golven.
Wie is de baas?
Regelmatig werd er strijd gevoerd om macht en invloed. Redelijk bekend is de strijd tussen de
Schieringers en de Vetkopers. Waar de namen precies vandaan komen en hoe de strijd precies
ontstond is niet meer goed te achterhalen. Wel is bekend dat er geen centraal gezag in het gebied was.
Rijke grootgrondbezitters zorgden voor regels en rechtspraak. Deze zogenaamde hoofdelingen waren
het lang niet met elkaar eens en eisten ieder voor zich de macht op. Af en toe laaide de strijd hoog
op. Dat ging zover dat er opzettelijk dijken werden doorgestoken en sluisdeuren werden verbrand.
Telkens werd geprobeerd de schade te herstellen. Ook dat leverde echter weer ruzie en conflicten op.
Wie was de schuldige en wie draaide er voor de kosten op? Hierdoor werd het herstel uitgesteld en
kon het water zijn gang gaan.
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Wat is nou precies het Oldambt.
Het Oldambt was oorspronkelijk verdeeld in twee gebieden: het Wold-Oldambt (Zuid-Oldambt) en
het Klei-Oldambt (Noord-Oldambt). Het Wold-Oldambt bestond uit: Meeden, Noordbroek, Zuidbroek (met de achterliggende gebieden van Muntendam), Scheemda, Eexta, Midwolda, Oostwold,
Finsterwolde en Oost-Finsterwolde. Het was vooral een veengebied. Het Klei-Oldambt bestond uit:
Termunten, Klein-Termunten, Wagenborgen en Borgsweer. In dit gebied lagen vooral de kwelders.
Daarnaast lag het gebied Reiderland, dat bestond uit Drieborg, Beerta, Nieuweschans, maar ook uit
vele dorpen die door de zee zijn opgeslokt. Het strekte zich uit tot in Duitsland.
Tegenwoordig wordt ook het tot Nederland behorende deel van Reiderland (met uitzondering van
de Punt van Reide) tot het Oldambt gerekend. Het omvat de huidige gemeente Oldambt, het zuidoostelijke deel van de gemeente Delfzijl, een deel van de gemeente Menterwolde en een deel van de
gemeente Bellingwedde.

Het Landschap

Mensen verhuisden naar de hoger gelegen zandgronden, die al in de ijstijd waren ontstaan. Hele dorpen werden al in de dertiende en veertiende eeuw verplaatst, zoals Midwolda, Oostwold en Scheemda.
Archeologische vondsten laten zien dat de bewoners de wateroverlast hebben zien aankomen. Er was
tijd om hun woningen af te breken en het dorp te verlaten.
De verplaatsing van de diverse dorpen had allereerst te maken met de bodemdaling, waardoor het
zoete water uit de venen voor overlast zorgde. Dorpen die zich daardoor verplaatsten waren bijvoorbeeld Zuidbroek, Noordbroek en Meeden. Dit is onder andere vast te stellen aan de hand van de
bouwdata van de nieuwe kerken in respectievelijk 1275, 1325 en 1450.
Daarna volgden de Dollardinbraken. Het begon in de loop van de 14e eeuw in het oostelijke deel. Bellingwolde, Beerta en Vriescheloo moesten het eerst verhuizen.
Bij een stormvloed (de Cosmas en Damianusvloed) in 1509 bereikte de Dollard zijn grootste omvang
en liep het water ook het westelijk Oldambt binnen. Scheemda en Oostwold werden verplaatst.
Midwolda, Eexta en Finsterwolde konden nog net binnendijks gehouden worden en bleven behouden.
Althans, de kerk in Midwolda bleef in gebruik, maar de bewoners durfden daar niet te blijven en vertrokken. Pas in 1738 werd de kerk afgebroken en bouwden ze in het nieuwe dorp een nieuwe kerk.
Uiteindelijk verdween een groot deel van het Reiderland door het oprukkende water.
Het zeewater maakte twee grote inbraken rondom het schiereiland van Winschoten. Aan de oostkant
reikte het water tot Bellingwolde, Blijham, Winschoten, Beerta en Finsterwolde en aan de westkant tot
aan Oostwold, Midwolda, Scheemda, Westerlee en Noordbroek.

Afbeelding 3: Kaart van de Dollard in zijn grootste omvang
Op de kaart is duidelijk het zogenaamde schiereiland van Winschoten te zien. Dit hoger gelegen gebied zorgde ervoor dat er een oostelijke boezem en een westelijke boezem in de Dollard ontstonden.
Een aantal namen van verdwenen dorpen:
Donellen, Hakkelsum, Nesse, Ockeweer, Oosterbeerte, Oosterreide, Reiderwolde, Saxum, Stockdorp,
Thijsweer, Torum, UIterbeerte, Westerreide, Zanddorp
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In Scheemda is een woonwijk met de naam Hesserzand.Verschillende straatnamen verwijzen naar het
verhaal van de Dollard en de verdwenen dorpen. Zoals bijvoorbeeld: Torum, Ockeweer, Tijsweer, Dollardlaan, Laan 1509, Donellenlaan.

Het Landschap

Het verhaal van Jaarfke
Jarfke (ook wel Jaarfke) Wypkes van der Muyden, een visser uit het Dollardgebied, werd de ziener van
het Oldambt genoemd. De volgende twee verhalen zijn te vinden in De Prophecye van Jarfke (16e eeuw).
Eens ging Jaarfke van het klooster Palmar naar Termunten.Vandaar ging hij verder naar Oosterreide, daar
had hij veel vrienden wonen.Toen hij daar was aangekomen ontmoette hij Esyka. Jaarfke zei: “He, Esyka,
wat ga je ver het water in. Het water komt helemaal tot aan je hals”. Esyka begon hard te lachen. “Je bent
zeker dronken, ik ben vast niet de eerste die je voor de gek houdt”. “Ik hou je niet voor de gek”, verzekerde Jaarfke, “wacht maar af.Wat nu land is wordt water. Het water zal veel vernielen en de mensen arm
maken.
Op een dag voer Jaarfke met een schip over de zee tussen Winschoten en Blijham. In Blijham aangekomen
ontmoette hij een man. Deze man heette Heere. “Och, och”, zei Jaarfke, “wat ben ik ontzettend moe geworden. Ik zag overal hooibulten staan. Heere begreep er niets van. Er was immers alleen maar zee tussen
Winschoten en Blijham. Het was onmogelijk dat Jaarfke daar hooioppers had gezien. “Je bent niet goed wijs
Jaarfke of je bent dronken”, zei Heere. “Zeker niet”, antwoordde Jaarfke, “’k zal je nog meer vertellen . Het
zal allemaal land worden en er zal gras in overvloed groeien”. Heere wilde het niet geloven. “Ha, ha”, lachte
Heere, “ik geloof eerder dat de hemel naar beneden zal komen dan jouw rare verhalen”.
Een waar verhaal?
Lang geleden bestond de Dollard nog niet. Er was alleen een smalle monding van de rivier de Eems.
In Termunten stond een boerderij met een diepe waterput. Elke dag pompte de boer hier water uit
voor z’n koeien. Op een dag zag hij iets heel vreemds. Net als anders haalde hij een emmer water
uit de put. Tot zijn verbazing zag hij een haring in de emmer zwemmen. Hoe kon een vis die in de zee
thuishoorde terecht zijn gekomen in een zoetwaterput? Dit moest een voorteken zijn. Het zeewater
was onder de dijk doorgestroomd en doorgedrongen onder het land. Het land had geen vaste bodem
meer. Als er een flinke storm kwam zou het gebied zo wegspoelen. De boer bedacht een plan. Hij
verkocht zijn land en verhuisde naar een hoger gelegen streek. Hij vertelde aan niemand wat hij gezien
had. Niemand had iets in de gaten. De boer bleef met z’n geheim rondlopen en niemand zag hem ooit
lachen. Op een dag was er een enorme storm en het land werd overspoeld met water. En de boer?
Men vond hem bij het uitbreken van de storm dood op z’n land.
Nog een waar verhaal?
Het gebied Reiderland bestond vooral uit veen. Zo is er een verhaal dat bij één van de overstromingen grote stukken van het veen wegsloegen. Op een gegeven moment sloeg een stuk weiland los
met de koeien erop. Het stuk weiland dreef weg het water op en kwam terecht aan de overkant van
de Eemsmonding. Daar kwam het weer aan land en was nu Duits gebied (toen Oost-Friesland). De
eigenaar van het stuk land wilde z’n koeien terug. Het land was terechtgekomen op het land van een
Oostfriese boer, die maar wat blij was met zo’n stukje extra land mèt koeien en al. Hij wilde het liever
houden. Het heeft jarenlang geduurd voordat de kwestie was opgelost. Helaas vertelt het verhaal niet
wie uiteindelijk de eigenaar is geworden van het stuk weiland met koeien.
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Vanaf de zestiende eeuw probeerde men land op de zee terug te winnen. Aan de oostkant van de
Dollard werd begonnen met de aanleg van de Hamdijk (bij Nieuweschans) en aan de westkant met
de aanleg van de Oude dijk (bij Meedener Tol). De hoeveelheid water in de Dollard nam af en door
opslibbing langs de randen ontstonden vruchtbare kwelders.
Van deze vroege dijken en hoe ze werden geconstrueerd is weinig bekend. Het jaar waarin ze aangelegd zijn kennen we wel, maar toen deze vroege dijken niet meer nodig waren als waterkering werden ze afgegraven en opgenomen in de akkers. Soms is nog te zien waar de dijk liep door een lichte
welving in een akker of aan een weg die de voormalige dijk volgt.
Er ontstonden nieuwe dorpen op diverse oude Dollarddijken (v.a. 1542), zoals Nieuwolda, NieuwScheemda, ’t Waar, Nieuw-Beerta en Drieborg. Dit is nog te herkennen aan het kronkelige wegverloop.
Hier en daar liggen kolken in het landschap die ontstaan zijn na een dijkdoorbraak, bijvoorbeeld bij
Midwolda en Nieuwolda.

Het Landschap

Vroeger waren dijken niet zo hoog. Tegenwoordig zijn de dijken allemaal op deltahoogte gebracht
(meer dan negen meter boven de zeespiegel).
Het tijdperk van overstromingen was na de middeleeuwen echter nog niet voorbij. Het Oldambt
bleef kwetsbaar voor stormvloeden. Er vielen gelukkig wel minder slachtoffers, al was de schade wel
enorm, zoals bijvoorbeeld bij de stormvloed (kerstvloed) in 1717.
Overzichtje van de stormvloeden
• 1200 begin ontstaan van de Dollard
• 1219 Marcellusvloed
• 1421 Elisabethvloed
• 1509 Cosmas en Damianusvloed
• 1570 Allerheiligenvloed
• 1686 Sint Maartensvloed
• 1717 Kerstvloed
Schelpen bij Scheemderzwaag.
De aanleg van de A7 bood de mogelijkheid dit gebied ook archeologisch te onderzoeken. Zo zijn er
op diverse plekken schelpenbanken gevonden van een kokkelsoort (cerastoderma glaucum). Deze
schelpen overleven op plekken waar zeewater zich mengt met zoet water. Archeologisch onderzoek
maakt het mogelijk om deze schelpenbanken te dateren. Men kwam uit op om en nabij 1390. Dit
betekent dat eind 14e, begin 15e eeuw de Dollard al was doorgedrongen tot het gebied ScheemdaZuidbroek.
Afbeelding 4: Kaart van de opeenvolgende
inpolderingen.
Dollardpolders
1597 Scheemderzwaag
1626 Scheemder Akkertallen
1657 Buitenlanden
1665 Oud-Nieuwland
1694 Kroonpolder
1701 Nieuwland
1740 Stadspolder
1769 Oostwolderpolder
1819 Finsterwolderpolder
1862-1874 Reiderwolderpolder
1878 Johannes Kerkhovenpolder
1924 Carel Coenraadpolder
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De periode dat de Dollard een groot deel van het Oldambt overspoelde heeft echter niet zo heel lang
geduurd. Ongeveer 50 jaar later (rond 1560) werden de eerste stukken kwelder bedijkt en herwonnen.
De heftige strijd die de inwoners van het Oldambt moesten voeren tegen het water leverde volgende
generaties echter veel voordeel op. Door de afzetting van klei ontstond er een vruchtbaar gebied dat
leidde tot de latere rijkdom in de landbouw, de zogenaamde champagnejaren.
Deze champagnejaren (in de 19e eeuw) golden echter voor de boeren.
De landarbeiders bouwden lage kleine huizen langs de dijken of aan de rand van een afgegraven veengebied. Meestal van steen, maar op het veen ook wel plaggenhutten. Pas later had men geld om stenen
huizen te bouwen. Er ontstonden zo kleine buurtschappen zoals Nieuwolda-Oost, Oudedijk, Drieborg,
Niesoord, Kloosterholt, Napels, Kromme Elleboog. De landarbeiders waren ook keuterboer . Op
kleine stukken land werden aardappels en boekweit verbouwd en op stukjes weiland liepen schapen of
een koe.

Het Landschap
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De 20e eeuw luidde veranderingen in de landbouw in, die na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling kwamen. Landarbeiders en trekpaarden werden vervangen door machines, bedrijven
werden groter en stapten, naast de tarwe, over op suikerbieten en aardappels. Boerenschuren werden
vervangen door grote loodsen van beton en metaal. Anderen legden zich toe op de veehouderij, waardoor er grote veestallen in het landschap verschenen.
In de jaren 60 en 70 werd de zogenaamde ruilverkaveling doorgevoerd. De lange stroken landbouwgrond begrensd door lange sloten en onverharde lanen, die eeuwen het landschap hadden bepaald,
verdwenen. Er voor in de plaats kwamen rechthoekige bouwgronden met diepe sloten en brede wegen. Resten van dijken, houtwallen, bosjes en kolken lagen in de weg. Het land werd geëgaliseerd. Ook
de oude arbeiderswoningen werden afgebroken of verbouwd.
Hierdoor is er veel van het oorspronkelijke landschap verdwenen.
Aan het begin van de 21e eeuw is een kentering zichtbaar. Er is weer meer oog voor de oorspronkelijke waarden van de omgeving, landbouwgebieden worden aangekocht en ontwikkeld tot nieuwe
natuurgebieden. Denk bijvoorbeeld aan het Oldambtmeer, natuurgebied de Tjamme, natuurgebied
Tusschenwegen.

Boerderijen

Hoofdstuk 2 | Boerderijen
De oudste opgegraven boerderijen dateren uit 800 voor Christus. Archeologen hebben deze boerderijen gevonden in het Ost Friese Reiderland vlak over de grens in Duitsland bij Hatzum, Jemgum en
Bentumersiel.Veel is hierover niet bekend, geschreven bronnen zijn er niet. De kennis die we over deze
periode hebben is gebaseerd op vondsten en het blijft derhalve gissen hoe het er in die tijd uitzag.
In de eerste helft van de middeleeuwen ontstonden in de wierdendorpen langs de kust de eerste
boerderijen. Langgerekte boerderijen met wanden van vlechtwerk en een rieten dak. Koeien en enkele
paarden stonden aan weerszijden van het gangpad, daarna een dorsdeel en dan het voorhuis, waar
mensen rond het haardvuur konden zitten. Weven, ijzersmeden e.d. vond plaats in afzonderlijke hutten.
Rond de boerderijen en op de wierde werden gewassen verbouwd en op de lager gelegen gebieden
lagen de weilanden.
Gaandeweg werden er ook boerderijtjes van hout en leem gebouwd langs de randen van het hoogveen. Achter de boerderij werd een strook veen geschikt gemaakt voor de landbouw. Deze strook
had meestal een vaste breedte van ongeveer 80-90 meter (een ‘hoeve’ breed). Telkens werden nieuwe
stroken veen ontgonnen en aan het bestaande land toegevoegd. Dit systeem van opstrekkende heerden bleef eeuwenlang van kracht. Ieder kon zover opstrekken als hij wilde en in z’n eigen tempo tot hij
stuitte op bijvoorbeeld een riviertje of het land van de overbuurman (eigenlijk achterbuurman).
De dorpen kenden meestal natuurlijke grenzen, zoals een waterstroompje of een gegraven sloot. Ieder
wist dan ook waar zijn recht van opstrek ophield. Zo ontstonden vele streekdorpen die als linten door
het Oldambt slingerden en behoorlijk welvarend waren.
Op oude kaarten zijn de langgerekte landerijen goed te zien.
Belangrijke personen, de zogenaamde hoofdelingen hadden vaak een dubbel perceel en bouwden
hierop een stenen huis. Zij bouwden deze steenhuizen als teken van hun macht, maar ook als verdedigingswerk. In het Oldambt zijn ruim negentig standplaatsen van deze steenhuizen bekend door archeologisch onderzoek. De meeste steenhuizen zijn afgebroken omdat ze waarschijnlijk niet meer nodig
waren voor de verdediging of omdat de zee te dichtbij kwam.
In het Duitse Bunderhee is een steenhuis bewaard gebleven. Ook de oude Eexterpastorie in Scheemda
heeft nog duidelijke elementen van een steenhuis.
Hoofdelingen
De hoofdelingen waren boeren, die dankzij hun rijkdom en grootgrondbezit meer te zeggen hadden
dan de gewone boerenbevolking. Ze deden bijvoorbeeld de rechtspraak of een familielid werd aangewezen als dorpspastoor. Ze lieten hun macht vaak gelden door een legertje knechten dat op hun
boerderijen woonde.Vaak waren deze knechten bewapend. Ze lieten huizen bouwen van baksteen,
die goed verdedigbaar waren. Deze steenhuizen waren koud en kil van binnen met spleetraampjes en
een deur hoog in de gevel waardoor de toegangsladder kon worden opgetrokken wanneer het gebied
werd aangevallen.
De meeste dorpen kenden meer dan één hoofdelingenfamilie. In een grensverdrag uit 1391 worden
o.a. genoemd: Liwert Hayens uit Beerta, Hemmo Huninga uit Oostwold, Duyrt Sibinga uit Midwolda,
Sebo Ennens uit Scheemda, Tjakko Tiddinga uit Eexta. Uiteindelijk maakte de stad Groningen een einde
aan de macht van de hoofdelingen.
De meeste boerenbedrijven waren klein, doorgaans niet groter dan 5 tot 15 hectare. Slechts enkele
rijke families bezaten meer land. De veeteelt speelde een belangrijke rol. De beste stukken bouwland
lagen in de polders, verspreid tussen de weilanden. Hoe dichter bij de zeedijk, hoe meer bouwland er
te vinden was.
De kwelders die voorbij de zeedijk lagen dienden als weiland voor schapen en paarden. Een aantal eeuwen lang veranderde er weinig in het boerenbestaan.
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Vanaf het midden van de 17e eeuw kregen de boeren het moeilijker. Er heerste een economische
crisis, overstromingen kwamen nog voor, maar het was vooral de runderpest die enkele malen hard
toesloeg. Het grootste deel van de veestapel moest worden vervangen.
In de loop van de 18e eeuw werd het beter. Er kwam steeds meer vraag naar graan, waardoor de prijzen stegen en er meer welvaart ontstond. De Dollardklei was erg geschikt voor de verbouw van graan.

Boerderijen

Wel was het nodig om de natte polders droger te maken.Vanaf 1799 verschenen dan ook de eerste
watermolens langs de diepen en kanalen.
De vraag naar meer en meer graan had grote gevolgen. Allereerst voor het uiterlijk van de boerderijen,
maar later vooral ook voor de verhouding tussen de boer en zijn arbeiders.
De bouw van boerderijen was eeuwenlang ongeveer hetzelfde. Van vóór de jaartelling zijn restanten
van op boerderijen lijkende bebouwingen gevonden.
Vanaf de middeleeuwen wordt hiervoor de term langhuis gebruikt.
Langhuizen bestonden uit een lage veeschuur en een losstaande korte graanschuur. Pas in de 18e
eeuw veranderde de boerderijbouw en ontstond de Oldambtster boerderij. De boeren hadden meer
ruimte nodig voor de opslag van graan. De schuren werd verhoogd en verlengd. Dit in tegenstelling tot
de schuren in het noorden van Groningen, daar werden ze meestal verbreed. In het Oldambt gold nog
steeds het recht van opstrek, waardoor de percelen over het algemeen lang en smal waren. Een schuur
verbreden kon vaak niet, verlengen wel.
In een aantal schuren van boerderijen in het Oldambt zijn hergebruikte balken gevonden. Balken die
eerst onderdeel waren geweest van een langhuis.
Zo’n honderd jaar later, in de 19e eeuw, nam de boerenwelvaart enorm toe en werden de woongedeelten van de boerderijen vervangen door steeds grotere en rijker versierde woonhuizen. De boeren
beleefden de zogenaamde champagnejaren.

Afbeelding 5: Ontwikkeling Oldambtster boerderij
Ontwikkeling Oldambtster boerderij: Ingebouwde woning; zelfstandig voorhuis; voorhuis en schuur
onder één nok; krimpen, steeds meer rijkdom en versieringen (voordeur in midden met stoep) naar
dwarshuis.
Een Oldambster arbeiderswoning
De arbeiderswoningen in het Oldambt zien er uit als een kleine kopie van de grote boerderijen.
Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld de krimpen (inspringende muur) en het feit dat woonruimte en
schuur zich onder één dak bevonden. In het voorste deel was de woonruimte met bedsteden en kookplek. In het achtergedeelte de schuurruimte en de stal.
Natuurlijk waren de boerenbedrijven vele malen groter.
Veel arbeiderswoningen waren van baksteen met een pannendak, maar er waren ook huisjes met wanden van hout of veenplaggen en turven.
Vaak stonden de huisjes bij elkaar in nieuwe nederzettingen waar de landarbeiders woonden. Deze
buurtschappen hadden namen als: Nieuwolda-Oost, Oudedijk, Niesoord, Kromme Elleboog, Napels,
Scheemdermeer, Kloosterholt, Stootshorn.
Sociale ontwikkelingen
Landarbeiders en inwonende knechten deden het werk op de boerderij. In drukke tijden kwamen er
seizoenwerkers uit Oost-Friesland en Westfalen. Deze seizoenarbeiders werden hannekemaaiers of
velinks genoemd. Ooit werkten er in het drukste seizoen 2000 tot 5000 mensen op het land!
De tegenstellingen tussen boeren en arbeiders waren in die tijd nog niet zo groot.
De meeste landarbeiders waren zelf keuterboer. Ze verbouwden aardappels voor eigen gebruik, hadden soms een varken, een schaap of een koe. Er was ook wel sprake van ‘hulp’ van de boer voor de
arbeider. De arbeider mocht bijvoorbeeld aren verzamelen of kreeg oude kleding van de boer. Ook
aten de boerenknechten mee op de boerderij. De boer en de landarbeider hadden elkaar nodig.
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Boerderijen

Ontbijtmenu begin 19e eeuw:
• Roggebrood met schapenboter en kaas
• Karnemelksepap
Middagmaal:
• Peulvruchten en knollen met aardappels met spek (in de zomer)
• Wortels en kool met aardappels en spek (in de winter)
• Karnemelksepap
Avondmaal:
• Nogmaals een warme maaltijd, vaak de restanten van de middagmaaltijd.
Jaarinkomen (netto) in 1770:		
Jaarinkomen (netto) in 1860:
De boer:		
593 gulden		
1947 gulden
De middenstander:
276 gulden		
459 gulden
De arbeider:		
172 gulden		
257 gulden

Door de toenemende boerenwelvaart in de tweede helft van de 19e eeuw veranderden de verhoudingen. De boer werd herenboer en voelde zich machtig en keek neer op de arbeiders, die zich slaaf
voelden. Er ontstond wantrouwen en de boer en de arbeider kwamen tegenover elkaar te staan.
Mede door de sociale strijd van mensen als Domela Nieuwenhuis. Arbeiders kwamen in opstand, dit
resulteerde in 1929 in een langdurige landbouwstaking voor meer loon. De boeren bogen echter niet.
Bovendien ging het werk op het land gewoon door, dit werd gedaan door boerenzoons van buiten
Oost-Groningen en Friese landarbeiders. De stakers waren onderling ook niet eensgezind, waardoor
de strijd escaleerde. Er viel zelfs een dode toen de marechaussee werd ingezet in Finsterwolde. Inmiddels is er een hoop veranderd. De champagnejaren zijn al lang voorbij en de boer werkt zelf mee op
het land. Boer en arbeider kunnen weer door één deur. Toch heeft de strijd van toen diepe sporen
achtergelaten bij de Oldambsters, die weliswaar niet meer zo duidelijk zichtbaar zijn, maar nog steeds
niet helemaal verdwenen zijn.

Slingertuinen
Bestonden de tuinen eerst uit een bleekveld, een stuk moestuin en een boomgaard, na de bouw van
grote boerenvoorhuizen moesten ook de tuinen uitstraling van aanzien krijgen.
De grote voortuinen veranderden in siertuinen met een vijver en een heuvel (uitgegraven grond voor
de aanleg van de vijver), een bruine beuk, een rode meidoorn en seringen. Soms ook met een brug of
een prieeltje en slingerende schelpenpaadjes. De tuinarchitecten lieten zich inspireren door de Engelse
landschapsstijl, die vooral te herkennen was aan de slingerende en kronkelende paden. De tuinen kregen daardoor de bijnaam ‘slingertoenen’.
Wanneer u een bezoek brengt aan een boerderij, kijk dan eens of er inderdaad nog een grote bruine
beuk staat. Deze zal dan al aardig op leeftijd zijn en zou heel wat te vertellen hebben als hij dat zou
kunnen.
In de vorige eeuwen verdwenen veel slingertuinen, maar tegenwoordig worden de tuinen weer in ere
hersteld.
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Kerken

Hoofdstuk 3 | Kerken
Aan het eind van de achtste eeuw ging het christendom een rol spelen in het Oldambt.
Voor die tijd werden Germaanse goden vereerd, zoals Wodan, Thor en Freya. Hoe het katholieke
geloof zich precies heeft verspreid is niet meer na te gaan. Wel weten we dat Karel de Grote een
belangrijke rol heeft gespeeld in de bekering. Hij kon daardoor zijn macht versterken. Karel de Grote
gaf de monnik Liudger de opdracht om het zendingswerk te verrichten. Hij stichtte de eerste (houten)
kerken. De Friezen hadden hun heidense lente- en midwinterfeesten, deze maakten plaats voor Pasen
en Kerst. Een aantal gebruiken die horen bij de heidense feesten vinden ook nu nog plaats (paasvuren,
paaseieren, kerstboom).
De eerste houten kerkgebouwen werden in de 12e eeuw vervangen door kerken van tufsteen. Dit natuursteen werd per schip uit het Eifelgebergte gehaald. Na het midden van de 12e eeuw werd gebruik
gemaakt van baksteen.Van de romaanse kerken is er in het Oldambt niet één bewaard gebleven. Elders
in de provincie zijn nog wel diverse romaanse kerken te zien, zoals in Marsum, Fransum, Doezum,
Eenum, Holwierde, Niekerk.
Doordat het gebied steeds meer in cultuur werd gebracht en er nieuwe dorpen ontstonden steeg
het aantal kerken in de dertiende eeuw. Elk dorp wilde een eigen kerk. Deze werden veel in hetzelfde
model gebouwd, nl. de Romano-Gotische kruiskerk. Bij de kerk stond een losstaande stenen klokkentoren. De klokkentoren werd ook gebuikt als vluchtplaats voor de bevolking. Bewaard gebleven zijn de
kruiskerken van Noordbroek en Zuidbroek. Uit dezelfde tijd is ook de kerk in Winschoten bewaard
gebleven. Dit is echter geen kruiskerk, maar een zogenaamde zaalkerk.
De dorpspastoor en later de predikant woonde in een monumentale pastorie (weem). De meeste zijn
verdwenen, verreweg de oudste staat in het voormalige dorp Eexta, nu Scheemda.
In het Oldambt heeft ook een behoorlijk aantal kloosters gestaan. De kloosters bezaten ook grote
kloosterboerderijen, zogenaamde voorwerken, hier werd geploegd, gezaaid, geoogst en het vee verzorgd. Sommige kloosters richtten zich op het gebed, anderen op het ontginnen van de woeste grond,
de waterstaat, de ziekenzorg of het huisvesten van reizigers.
Voormalige kloosters in het Oldambt:
• Het klooster Campus Silvae (Woldkamp) in het huidige Nieuwolda-Oost.
• Het grijzevrouwenklooster in Midwolda
• Het klooster Mons Sinaï in Heiligerlee
• Het klooster Goldhoorn in FInsterwolde
• Het klooster Palmar in Reiderland
In de 16e eeuw werden de kloosters gaandeweg afgebroken.Veel kloosters leden schade door de
inbraken van de Dollard. Ook de ontwikkeling van het katholieke naar het protestantse gedachtegoed
speelde een rol.
In de loop van de 16e eeuw brokkelde de aanhang van de katholieke kerk langzamerhand af.Veel
dorpspastoors namen een loopje met de katholieke wetten. De eerste protestantse predikant kwam
in 1531 in het Oldambt (in Bellingwolde). Midwolda kreeg in 1552 een predikant.
De katholieke kerk begon zich echter te roeren. De provincie Groningen werd één bisdom met één
bisschop, die er voor moest zorgen dat de gelovigen terugkeerden naar de katholieke kerk, zoals koning Filips II (zoon van Karel V) wilde.
Het uitbreken van de 80-jarige oorlog verscherpte de tegenstellingen. Tegenstanders van Filips II (protestanten) vielen kerken en kloosters aan. Kloosterlingen zochten veiliger plaatsen op, de kloosters
bleven onbeheerd achter en vielen ten prooi aan vernieling, plundering en sloop.
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Langzamerhand werd de strijd in het voordeel van de opstandige gewesten beslecht. Op 23 juli 1594
viel ook de stad Groningen in Staatse handen en was de Reductie een feit en de gereformeerde kerk
kreeg het voor het zeggen. Pas toen maakten de pastoors echt plaats voor predikanten.
De overgebleven kloosters sloten hun deuren en verdwenen, het land werd in beslag genomen en de
kloosterlingen kregen voor de rest van hun leven een klein pensioentje.

Kerken

Er werden nieuwe protestantse kerken gebouwd in nieuw ontstane dorpen door de inpoldering van
de Dollard, zoals Nieuw Scheemda, Nieuw Beerta, Nieuwolda. Ook werden bouwvallige kerken uit de
middeleeuwen vervangen of herbouwd op hogere plaatsen, omdat ze last ondervonden van het water.
Dit gebeurde bijvoorbeeld met de kerken in Midwolda, Oostwold en Scheemda.
Naast kleine geloofgemeenschappen was de gereformeerde, later hervormd genoemde kerk, lange tijd
de officiële kerk in het Oldambt.
Jarenlang hadden de boeren zeggenschap over de kerk.Vooral in dorpen waar een grote tegenstelling
bestond tussen boeren en arbeiders leidde dit tot verzet. Bijvoorbeeld in Beerta, Nieuw Beerta en
Finsterwolde.Velen verlieten de kerk, mede onder invloed van het opkomend socialisme.
Tegenwoordig is de positie van de kerk zwakker geworden, al zijn er nog steeds bloeiende kerkgemeenschappen in het Oldambt.
Orgels en klokken
In de kerken van het Oldambt zijn veel orgels uit de 17e en 18e eeuw bewaard gebleven.Verschillende
kerkgemeenten waren in staat nieuwe kerkorgels te laten bouwen.Vooral Noord-Duitse orgelbouwers
als Schnitger, Freytag en Hinsz waren populair.
Nieuw Scheemda heeft één van de kleinste orgels van Schnitger.
Midwolda heeft één van de grootste orgels, deze is gebouwd door Hinsz.
Ook in de 16e eeuw waren er in de kerken orgels te vinden. Alleen het orgel (1526) uit de kerk van
Scheemda is bewaard gebleven. Tegenwoordig is het orgel in bezit van het Rijksmuseum in Amsterdam.
De klokken in de klokkentorens werden voor verschillende doeleinden geluid. Het gaf de tijd aan, was
een waarschuwing voor naderend onheil of duidde op een feestelijke of verdrietige gebeurtenis. Ze
werden eerst naast de toren op het kerkhof gegoten. Later ontstonden speciale klokkengieterijen,
zoals Andries van Bergen. Eerst begon hij in Midwolda (1795), later ook in Heiligerlee (1862).

Grafsymboliek
Ronddwalend op één van de kerkhoven tussen oude grafstenen stuit men op een schat aan grafsymboliek. Aanvankelijk waren de grafzerken van rijke boeren versierd met familiewapens.Vanaf de 18e eeuw
komen er steeds meer zogenaamde vanitassymbolen. Deze symbolen willen de toeschouwer wijzen
op de sterfelijkheid van de mens.
Bijvoorbeeld:
Doodshoofd met holle ogen en beenderen: nietigheid van de mens
Grafkransen, gedoofde toortsen, vlinders, een zeis: symboliseren de eindigheid van de aardse mens
Een zandloper met aan de ene zijde een vleugel van een vogel en aan de andere zijde een vleermuisvleugel: symboliseert het vliegen van de tijd, van dag en nacht.
Een zich in de staart bijtende slang: symboliseert de eeuwige wederkeer, maar ook de vergankelijkheid
van de mens.
Bloemen: symboliseren ook de tijd die voorbij gaat, bloemen verwelken.
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Waterbeheer

Hoofdstuk 4 | Waterbeheer
Water en waterbeheersing speelde en speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in een groot deel van
de provincie Groningen, met name ook in het oostelijk deel waar het Oldambt ligt.
Dit begon vooral bij de ontginning van de veengebieden in de middeleeuwen.Veengebieden zitten vol
water en begonnen als het ware leeg te lopen toen begonnen werd met ontginningen aan de randen
van het veen.Vervolgens werkten inklinking en bodemdaling het ontstaan van natte gebieden in de
hand.
Om het land te kunnen bewerken waren kunstmatige ingrepen nodig. Er werden sloten gegraven en
voor de afwatering werd gebruikt gemaakt van beken die in verbinding stonden met veenrivieren als
de Oude Ae en de Westerwoldse Aa.
In de tweede helft van de middeleeuwen ontstond er tevens steeds meer dreiging van de zee.
Het gebied was, bestuurlijk gezien, verdeeld in kerspelen of karspelen. Ieder kerspel beheerde zelf
zijn waterstaatkundige zaken, zoals het aanleggen en beheren van dijken en zijlen. Dat ging soms goed,
maar soms ook niet. Binnen een kerspel of naburige kerspels had men verschillende belangen, waardoor er nogal eens conflicten ontstonden. Met name het onderhoud bracht nogal wat problemen met
zich mee. Zolang de dijk het hield maakte men zich geen zorgen.Verwaarlozing en vetes tussen hoofdelingen en dorpen leidden tot het doorbreken en zelfs opzettelijk vernielen van zijlen en dijken.
Om toch een beter beheer te creëren werden er zijlvesten opgericht. De kloosters waren hier nauw
bij betrokken, omdat zij veelal een behoorlijk oppervlak aan gronden bezaten. Hoe dat precies in
het Oldambt is gegaan is moeilijk te zeggen, omdat er weinig tot geen bronnen zijn. Een deel van de
landschappelijke bewijzen is verdwenen in het water of onder het slik van de Dollard. Dit geldt vooral
voor het oude Reiderzijlvest waarbij het klooster Palmar een leidende rol had.
Rond 1300 werden er langs de kust dijken aangelegd en in de monding van de Munter E kwamen
zeesluizen met deuren die met eb geopend werden en met vloed gesloten. In het binnenland werden
klepsluizen (of klieven) aangelegd in de dijken. Zo’n klepsluis was een eenvoudige houten sluis met een
klepdeur. Bij vloed werd de klep door het buitenwater dicht geduwd, zodat het water niet naar binnen
kon stromen. Bij eb werd de klep door het binnenwater open geduwd, waardoor het buitendijks kon
wegstromen.
Veel sluizen moesten steeds opnieuw worden aangelegd na een nieuwe inpoldering. Een ander woord
voor sluis is zijl. Deze benaming is terug te vinden in bijvoorbeeld plaatsnamen en sluisnamen.
De sluis bij Bellingwolde kreeg bijvoorbeeld de naam Bellingwolderzijl. Deze kwam echter steeds verder van Bellingwolde te liggen, maar behield wel de naam.

De stad Groningen kreeg in de 15e eeuw de macht in het Oldambt. Er ontstond een betere samenwerking tussen de zijlvesten en er werden verschillende kanalen gegraven, waaronder het Winschoterdiep. We zijn dan in de tweede helft van de 17e eeuw terechtgekomen. Het graven van het Winschoterdiep was echter niet voor de afwatering, maar vooral ook voor het vervoer van turf.
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Men wist inmiddels dat in Holland lage en natte landen werden drooggemalen door middel van poldermolens. Eeuwenlang werd de afwatering geregeld door het water naar laaggelegen gebieden te leiden
en via zijlen naar de zee te laten stromen. Toen in het midden van de 18e eeuw er steeds meer werd
overgegaan van veeteelt naar akkerbouw was er behoefte aan nog drogere gebieden. Tijd dus voor de
bouw van de eerste poldermolens, een eeuw later waren er 75 poldermolens.
Drainage door het leggen van stenen draineerbuizen zorgde ook voor drogere landerijen.
Vervolgens kwamen de stoomgemalen, zoals het stoomgemaal in Winschoter Oostereinde in 1878 en
Nieuwolda in 1892. Daarna gingen de ontwikkelingen snel en werden er verschillende kleinere gemalen gebouwd met een dieselmotor en later een elektrische motor.
Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw werkten de watermolens, stoomgemalen, dieselgemalen en
elektrische gemalen naast elkaar op het Groningse platteland. Daarna werden de meeste vervangen en
werd het waterbeheer geregeld door enkele volautomatische elektrische gemalen.

Waterbeheer

Poldermolens en stoomgemalen
Van de 75 poldermolens zijn er nog 4 overgebleven. Molen de Weddermarke in Wedde,
de Noordermolen in Noordbroek en de molens De Dellen en Zeldenrust (of Westerse
molen) in Nieuw Scheemda. De molens in
Nieuw Scheemda draaien nog regelmatig en
zijn dan voor het publiek toergankelijk. Alle
molens zijn ook op afspraak te bezoeken.
De gemalen in Winschoten en Nieuwolda
hebben ook regelmatig open dagen en zijn
eveneens op afspraak te bezoeken. Het
gemaal in Winschoten draait met een stoommachine uit 1878, het gemaal in Nieuwolda
draait op een dieselmotor uit 1936
Afbeelding 6: het gemaal in Nieuwolda

In de loop van de 19e eeuw werd op landelijk niveau Rijkswaterstaat gevormd en hadden ook de provincies eigen waterstaatsdiensten ingesteld voor toezicht op de talloze kleine waterschappen binnen
hun grenzen. Geleidelijk aan zijn deze kleine waterschappen opgeheven of samengevoegd.
De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s beheren nu de provincie Groningen (en delen
van Friesland en Drenthe)
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Vestingen en schansen

Hoofdstuk 5 | Vestingen en schansen
In en aan het eind van de middeleeuwen waren het roerige tijden wat betreft de strijd tegen het water.
Ook een andere strijd deed zich gelden, nl. strijd tussen de protestanten en de katholieken oftewel de
staatsgezinden tegen de Spaanse koning Philips II. Een strijd die uitmondde in De Tachtigjarige Oorlog.
De eerste verdedigingswerken werden dan ook in de tweede helft van de 16e eeuw aangelegd. Tegenwoordig roepen de plekken waar ooit de schansen en vestingen werden aangelegd, de vraag op
waarom het nodig was om juist die plekken te verdedigen.
Dit had alles te maken met het landschap van toen. De Dollard was een stuk groter, Winschoten en
Oudeschans o.a. lagen aan het water. Het landschap bestond uit veengebieden, moerassen en rivieren.
Het Bourtanger Moor was bijvoorbeeld een moerasgebied dat zich uitstrekte van de Dollard tot aan
Coevorden.
Plekken waar een zandrug of een waterweg lag waren kwetsbaar.Via deze routes kon de vijand binnendringen. Dit waren dan ook de plaatsen waar verdedigingswerken werden gebouwd, zoals een schans,
een fort of een vesting. Ooit lagen er meer dan twintig. De belangrijkste waren de Booneschans
(1589), de Bellingwolderzijl of Oude Schans (1593), de Langakker of Nieuwe Schans (1628) en de vestingen Bourtange (1580) en Winschoten (1593).
Door inpolderingen waren Booneschans en Bellingwolderzijl verder van de zee komen te liggen, vandaar dat er in 1628 een nieuwe schans werd gebouwd; de Langakkerschans. Dit verklaart meteen de
namen Oudeschans en Nieuweschans.

Afbeelding 7: Kaart van de ligging van deze verdedigingswerken
Tegelijk met de bouw van de vesting Winschoten werden ook twee schansen aangelegd, nl. de Bruggeschans aan de zuidkant en de Winschoterzijlschans aan de noordkant.
Het eerste strijdgewoel vond plaats in De Tachtigjarige Oorlog. Later, eind 17e eeuw speelden de
schansen en vestingen een rol in de strijd tegen de bisschop van Münster, genaamd Bernard van Galen,
maar beter bekend als Bommen Berend.
Uiteindelijk verloren de vestingen hun functie. Kanonnen schoten steeds verder en men kon hier en
daar gewoon om de schans heen verder trekken omdat het veen verdween of het natte land droog viel.
In de loop van de 19e eeuw zijn de meeste vestingwallen dan ook geslecht.
Hoe zag een vesting eruit? Wie woonden er? Wat is een vestingwal? Waar stonden de kanonnen? Kun
je nog sporen van schansen en vestingen vinden? Op deze vragen kan een antwoord worden gevonden door een bezoek te brengen aan de vesting Bourtange, het vestingmuseum in Oude schans en
Bad Nieuweschans, de vestingwandeling door Winschoten en de onlangs herbouwde Bruggeschans in
Winschoten.
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Informatiekaart

Informatiekaart leerkracht
Meer informatie
Kijk op www.kunststationcultuur.nl bij de “Erfgoed in de les”. Hier vindt u informatie over het Oldambt
per tijdvak. Ook interessant zijn de sites www.hetverhaalvangroningen.nl en www.inhetodambt.nl. De Groninger Archieven hebben voor elke gemeente een boekje + DVD ontwikkeld, waarop allerlei archiefmateriaal te vinden is. Dit is uitgegeven onder de naam ‘Oldambt in stukken’. Elke school heeft hiervan
een exemplaar ontvangen.Via het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en de Groninger Archieven
kunt u ook afbeeldingen gebruiken van de Beeldbank.
Internet
Adressen van instellingen, gemeenten, molens, musea:
www.kunststationcultuur.nl > Erfgoed in de les > Instelling
Erfgoedlijnen en de 10 tijdvakken van De Rooy:
Hier vindt u wat er in elk tijdvak zoal gebeurde in o.a. de gemeente Oldambt en wat er nog van te zien is.
www.kunststationcultuur.nl > Erfgoed in de les > een gemeente en een tijdvak
Afbeeldingen:
www.beeldbankgroningen.nl
Hier zijn vele historische foto’s en ansichtkaarten te vinden. U kunt zoeken op plaatsnaam of onderwerp en verder verfijnen op bijvoorbeeld tijdsperiode.
U kunt een account aanmaken en interessante afbeeldingen bewaren, zodat ze gemakkelijk terug te
halen zijn.
Let bij het gebruik wel op de auteursrechten. Laten zien aan de klas kan altijd.
www.gava.nl
Hier vindt u filmfragmenten over diverse onderwerpen en plaatsen in Groningen.
www.dvhn.nl
In Beeld pagina’s van Dagblad van het Noorden. Te bestellen voor €3,00
Voor een overzicht, zie de website.
Andere sites:
www.groningerarchieven.nl
www.hetverhaalvangroningen.nl
www.allegroningers.nl
www.historischcentrumoldambt.nl
www.gemeente-oldambt.nl
www.inhetoldambt.nl
www.rtvblauwestad.nl (beeldend verleden)
www.dorpsbelangenbeerta.nl
www.vriendenvandenieuweschans.nl
www.dijkdorpdrieborg.nl
www.finsterwoldeonline.nl
www.dorpheiligerlee.nl
www.midwolda.nl
www.nieuwolda.eu
www.nieuw-scheemda.nl
www.dorpsbelangen-oostwold.nl
www.historiescheemda.nl
www.westerlee.info
www.oudwinschoten.nl
www.genealogiewinschoten.nl
www.groningermolens.nl
www.groningerkerken.nl
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Informatiekaart

www.entoen.nu
Deze site is gerelateerd aan de Canon van de Nederlandse Geschiedenis en biedt veel informatie,
waaronder ook boeken en links naar interessante sites.
www.regiocanon.nl
Helaas staat de Canon van Groningen er nog niet op, maar hier wordt wel aan gewerkt.
Houd de site in de gaten.
www.letopjeerfgoed.nl
www.kunstenaarsindeklas.nl
Via de zoekmachine kunt u verfijnen op bijvoorbeeld cultureel erfgoed. U vindt dan verschillende kunstenaars die kunstprojecten in het onderwijs verzorgen op het gebied van cultureel erfgoed.
Natuurlijk is er nog veel meer te vinden op het internet. Even ‘googelen’ en u krijgt nog meer informatie of juist gerichtere informatie.
In het lesmateriaal zelf worden ook nog diverse sites genoemd.
Boeken
Naast de boeken die in het lesmateriaal worden genoemd kunt u nog gebruik maken van bijvoorbeeld:
De serie ‘Terugblikken’
In deze serie wordt de geschiedenis springlevend gemaakt door de verhalen in prentenboeken en leesboeken voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Zie www.delubas.nl
Het gebroken zwaard – Bianca Mastenbroek, Martijn Lindeboom, Gert Kortekaas en Remco Nieboer.
Inhoud: twaalf archeologische vondsten vormen de basis voor twaalf legenden uit Friesland, Groningen
en Drenthe. Spannende verhalen uit de prehistorie tot de late middeleeuwen wekken het verleden tot
leven.
Diefstal in de polder – Anneriek van Heugten
Land, wind en water – C.G.M. van Deursen
Van Pluk tot Willem van Oranje – De vijftig canonvensters voor kinderen, Frits van Oostrom
De bibliotheek
Natuurlijk kunt u ook altijd terecht bij de bibliotheek. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een
projectcollectie.Voor meer informatie zie www.mijneigenbibliotheek.nl
Anders
Informatiepanelen van de Stichting Landschap Oldambt
Speciaal voor het onderwijs zijn er informatiepanelen ontworpen. De panelen hoeven niet te worden
opgehangen, u kunt ze gewoon neerzetten. Elke school kan deze panelen lenen.Voor meer informatie
kunt u terecht op de website www.landschapoldambt.nl .Via de knop ‘Documentatie’ kunt u verder klikken op ‘Kijk het Oldambt’. Hier ziet u de inhoud van de panelen.
Elke school heeft in het verleden ontvangen o.a.:
Oldambt in stukken
Hierin vindt u een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Oldambt. Het
bevat een boekwerkje met informatie en een CD-rom met afbeeldingen van archiefstukken.
Uitgegeven door RHC Groninger Archieven.
De Canon van Groningen
In 40 ‘ijkpunten’ wordt de geschiedenis van de provincie Groningen weergegeven. Tevens zijn er de
levensverhalen van 52 Groninger ‘boegbeelden’ in verwerkt.
Uitgegeven op initiatief van Huis van de Groninger Cultuur, RHC Groninger Archieven en Stad &
Lande.
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De Canon van het Oldambt
De geschiedenis van het Oldambt wordt verteld in 43 ‘vensters’. Deze vensters zijn weer verdeeld
over 10 thema’s. Uitgegeven door Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.
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