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Aduarderzijl
De Aduarderzijlen liggen waar het Aduarderdiep 
uitkomt in het Reitdiep.  Het Aduarderdiep is rond 
1400 gegraven onder leiding van het klooster te 
Aduard om een goede afwatering van het inmid-
dels omdijkte land te verkrijgen.  De eerste sluis zal 
een holle boomstam zijn geweest met een houten 
klep die bij vloed dicht werd gedrukt (het Reitdiep 
stond in open verbinding met de zee) en bij eb door 
het binnenwater weer werd opengeduwd. Deze 
waterafvoer functioneerde zo goed dat steeds meer 
gebieden er gebruik van wilden maken. De capa-
citeit moest worden vergroot en er werden extra 
armen en (grotere) sluizen aangebracht, die meer-
malen verplaatst en verbreed zijn. In 1877 werd de 
zeewerende functie overbodig toen het Reitdiep bij 
Zoutkamp werd afgesloten. Na afstuiting van het 
Lauwersmeer zijn de sluizen in 1974 buiten werking 
gesteld.

Verdediging
Aan het eind van de 15e eeuw heeft op, of in de 
buurt van, de plek waar nu ‘t Waarhuis staat, een 
huis (‘Sybrants huis’) gestaan, waar de zijlrechters 
recht spraken, onenigheden tussen boeren en inge-
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zetenen beslechtten en vergaderden. Deze plek aan 
de monding van het Reitdiep, de aanvoerroute naar 
de stad Groningen, was van strategisch belang. 
Reden waarom er in1501 een bolwerk met blokhuis 
(klein verdedigingswerk om een doorgang te bewa-
ken) werd gebouwd dat ‘Stuur Groningen’ of ‘Weert 
Groningen’ werd genoemd. In 1515, toen de 
Saksische bezetting was opgeheven, is het blokhuis 
volledig afgebroken, maar rond 1580 is er opnieuw 
een fort gebouwd waarom hard is gevochten. Het 
is meermalen van eigenaar gewisseld. Ook in het 
rampjaar 1672 heeft Aduarderzijl een belangrijke 
rol gespeeld. Hier lag één van de schansen van 
de waterlinie ten noordwesten van Groningen. Bij 
de aanval van bisschop Bernhard van Galen (Bom-
men Berend) werden alle 17 zeesluizen opengezet, 
zodat het Reitdiepdal onder water liep en de stad 
niet van die kant kon worden aangevallen. 

’t Waarhuis
Door alle waterwerken, bouw en sloop is het niet 
zeker of het huidige Waarhuis, de sluiswachterswo-
ning, op exact dezelfde plek staat als de hiervoor 
genoemde bouwwerken. Het achterhuis stamt uit 
1680, het voorhuis is er in 1706 aan toegevoegd.  

De sluiswachter bediende niet alleen de sluizen 
maar had ook een tapperij. Veel vervoer ging over 
water en de scheepslieden moesten wachten, dus 
hij was verzekerd van klanten. De oude toog en de 
Goudse pijpen, gevonden onder het huis, zijn stille 
getuigen. Toen de scheepvaart terugliep, waren de 
inkomsten niet meer toereikend, zodat de laatste 
bewoner, Jan van Dijken, ook boer en postbode 
moest zijn om in zijn onderhoud te voorzien. Hij is 
tot 1995 op zijn post gebleven.

De Koning en de Dame
De huidige bewoners, Rika Dijkstra en Wouter de 
Koning, zijn er in 1998 ingetrokken, nadat zij uit 
een groep van honderd gegadigden waren geselec-
teerd met het mooiste verhaal voor de toekomst van 
het pand. Een cultureel plan waar letterlijk muziek 
in zat. Beiden zijn musici en behalve dat zij als 
“de Koning & de Dame” in binnen- en buitenland 
optreden, geven zij in ’t Waarhuis een podium aan 
velen in de vorm van een concertzaal, theater, expo-
sitie- en vergaderruimte en diners. Bovendien is Rika 
trouwambtenaar en fungeert het pand, ook al sinds 
1998, als trouwlocatie van de gemeente Winsum. 
Een prachtige locatie met een rijke historie, die past 
in de Zomerjazzfi etstoer.

Ook op 14 augustus kunt u al genieten in 
’t Waarhuis, zie www.waarhuis.nl
Meefi etsen op 27 augustus? 
Kijk op www.zjft.nl/2016 

Door Emmy Wagenaar Hummelinck

Op de laatste zaterdag van augustus wordt voor de der-
tigste keer de Zomerjazzfi etstoer gehouden. Vijf muzikale 
fi etsroutes voeren langs oude kerkjes en historische loca-
ties in het Reitdiepgebied. Het meest noordelijke punt is ’t 
Waarhuis in Aduarderzijl. Uitgekozen als dertigste con-
certlocatie èn omdat het duo Frans Wieringa (piano) en 
Oeds Bouwsma (contrabas) alleen op deze plek goed tot 
zijn recht komt. Een bijzonder plekje, de eigenaars noe-
men het “één van de mooiste plekjes in de provincie Gro-
ningen”.

De sluis bij Aduarderzijl met ’t Waarhuis, 1928 
Foto P. Kramer, collectie RHC Groninger Archieven

In deze rubriek vertelt De Verhalen van Groningen iedere
maand een verhaal uit jouw regio. Het verhaal is geschreven 
door een regio-correspondent die in de regio woont.
Wil je meer weten? Heb je suggesties, aanvullingen of wil je je 
eigen verhaal met ons delen?
Mail naar waddenland@deverhalenvangroningen.nl,
kijk op www.deverhalenvangroningen.nl of download
gratis De Verhalen van Groningen app. 
Deze verhalen komen tot stand in samenwerking met


