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De grens tussen Groningen
en Drenthe
Op het kaartje is de huidige
provinciegrens aangegeven
met een doorlopende rode
lijn.
De twee rondjes (groot bij
Noordlaren en klein bij
Wolfsbarge) geven de ligging
aan van twee oude
versterkingen.

In Groningen, een stad apart (2007) heb ik erop gewezen dat de zuidelijke grens van het
Gorecht een kunstmatige indruk maakt.1 Ik dacht toen vooral aan de vrijwel rechte grens die
dwars over de Hondsrug loopt, en niet aan de vreemde knik die deze grens in het
Zuidlaardermeer vertoont. Dat dit deel van de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe
kunstmatig is, wordt door niemand betwijfeld. Maar er is ook niemand die zijn vingers wil
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Jan van den Broek, Groningen een stad apart. Over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600)
(Assen 2007), 230.

1

Landschap lezen 7: Rond het Zuidlaardermeer
branden aan de kwestie wanneer deze scheidslijn tot stand gekomen is en hoe het komt dat
ze ligt waar ze ligt.
Ik heb mijn best gedaan om een antwoord te vinden op die vraag. Alle informatie was
welkom: gegevens die pleiten vóór een verschuiving van de grens, maar ook die welke
daartegen spreken. Het ‘rondje Zuidlaardermeer’ dat ik ter beantwoording van de vraag heb
afgelegd, heeft weliswaar geen uitsluitsel opgeleverd, maar het heeft wel geleid tot een
hypothese die het waard is gepresenteerd te worden. Bovendien heb ik al onderzoekend
allerlei details opgedoken die vermelding verdienen.
Ook al ontbreekt het ‘wettig en overtuigend bewijs’, ik denk dat er wel een verhaal voor de
dag is gekomen waarin alle gevonden gegevens een zinvolle plaats hebben gekregen. Kern
daarvan is dat de grens tussen het vanuit Groningen beheerde gebied (het meest noordelijke
deel van de Hondsrug) enerzijds en anderzijds de rest van Drenthe eerst na de ‘Drentse
Oorlog’ (1227-1232) op de plek is komen te liggen waar nu de provinciegrens tussen
Groningen en Drenthe ligt.

Sporen van het Bolwerk bij Noordlaren
Volgens Henny Groenendijk meet de doorsnede 160180 meter, Diana Spiekhout komt niet verder dan c.
2
140 m.

Het Bolwerk op een 18e eeuwse manuscriptkaart
Uitsnede uit een manuscriptkaart waarop de
Hereweg en het gebied ten noorden van Noordlaren
zijn afgebeeld (GrA 1536-999; eerste helft van de
18e eeuw).
De blijkbaar waterhoudende grachten van het
Bolwerk zijn aangegeven met vage lichtblauwe
cirkels. De bruine verticale lijn links van het midden
is de huidige Zuidlaarderweg.
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Henny Groenendijk, ‘Een middeleeuwse versterking bij het Zuidlaardermeer’, in: Noorderbreedte 11 nr. 6
(1987) 176-181; A.G.M. Spiekhout, Het kastelenlandschap van het Gorecht (ca. 1150 - ca 1350). Een
interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen de landschappelijke ligging, verschijningsvorm en de
historische functie van middeleeuwse kastelen in het voormalige Gorecht (Provincie Groningen)
[Groningen 2012] 31.

7.1 Grenzen en burchten
We beginnen onze rondgang rond het Zuidlaardermeer met het rondje dat op de kaart op
pagina 1 bij Noordlaren is getekend. In een perceel ten noorden van de Kampsteeg onder
Noordlaren zijn op satelliet- en luchtfoto’s verkleuringen zichtbaar die erop wijzen dat hier
een ronde structuur heeft gelegen. Het betreft een oude ringburcht die in de 19e eeuw nog
bestond en toen ‘het Bolwerk’ werd genoemd. Het terrein is in het begin van de 20 e eeuw
geëgaliseerd, maar niet zo grondig dat de AHN-hoogtekaart de oneffenheden niet zou
registreren.
Het Bolwerk ontbreekt op de kadastrale minuut van 1832. Ook op oudere gedrukte kaarten
zal men het Bolwerk vergeefs zoeken. Daarop staat meestal wel – te beginnen met de
provinciekaart die Bartold Wicheringe in 1616 publiceerde – een ‘Blankenborg’, waarvan de
naam op allerlei manieren wordt gespeld. De plek ervan verschilt: op de ene kaart staat hij
op de oostelijke oever van de Drentsche Aa, op andere dicht bij de Zuidlaarderweg of naast
de Lageweg.

Weerdenbras en Blankeweer bij Beckeringh (1781)

Op de provinciekaart van Theodorus Beckeringh ontbreekt deze Blankenborg, maar staan
wel de ‘oude schansen Weerdebras en Blankeweer’. Mogelijk dacht Beckeringh dat het
Bolwerk, Blankenborg en Blankeweer allemaal hetzelfde waren. Als dat zo is, heeft hij in elk
geval de plaats daarvan niet goed aangegeven. Dat geldt overigens ook voor de versterking
‘Weerdenbras’, die in 1505 door graaf Edzard van Oost-Friesland bij de Punterbrug is
aangelegd en dus noordelijker lag dan de plek waar Beckeringh haar tekende.

Het Bolwerk (?) op de Hottingerkaart
Op de Hottingerkaart uit 1773-1794 is op de plaats
3
van het Bolwerk een rondje getekend.
Het noorden is links.
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H.J. Versfelt, De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794 (Groningen 2003) kaart 28.
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Over een burcht bij Noordlaren met de naam ‘Blankenborg’ is uit schriftelijke en andere
bronnen niets bekend; er zijn ook geen bronnen die we met absolute zekerheid in verband
kunnen brengen met ‘het Bolwerk’ en van Blankeweer is het niet duidelijk waar het precies
gelegen heeft. Het is Gerrit Overdiep geweest, die meende het Bolwerk te kunnen
identificeren als de versterking die de opstandige Drenten in het najaar van 1231 bij
Nutzpete bouwden om aanvallers die vanuit het noorden kwamen de voet dwars te zetten.

Aanhef van de Quedam Narracio

4

De afgebeelde tekst staat in het ‘Liber donationum’,
een cartularium over 722-1333 waarin vooral
keizerlijke schenkingsakten zijn afgeschreven, maar
ook twee kronieken zijn opgenomen.
Afschrift, midden 15e eeuw.

Onze kennis van de 12e- en 13e-eeuwse geschiedenis van Noordoost-Nederland danken we
voor een belangrijk deel aan enkele verhalende bronnen, zoals de kroniek van Emo en
Menko en een tekst die geen echte titel heeft, door een anonieme schrijver is opgetekend
en om die reden eenvoudig Quedam Narracio (‘’n verhaal’) genoemd wordt.
Het verhaal gaat over de oorlog die de bisschop van Utrecht met zijn bondgenoten in de
jaren 1227-1234 tegen de heren van Coevorden en de Drenten heeft gevoerd.
De oorlog brak uit tengevolge van een gewelddadig conflict in de stad Groningen. Daar
stonden omstreeks 1225 prefect Egbert, ’s bisschops vazal, en zijn ‘borgmannen’ of ridders
tegenover een partij die ‘de Gelkingen’ wordt genoemd en die gesteund werd door ridder
Roelof. Deze laatste beheerde voor de bisschop van Utrecht het kasteel van Coevorden en
had ook de jurisdictie over Drenthe in handen. De Gelkingen slaagden erin de prefect en zijn
aanhang te verjagen, maar die wist op zijn beurt met hulp van vrienden en magen uit de
Ommelanden zijn tegenstanders te verslaan. Daarbij ging de stad Groningen grotendeels in
vlammen op (1227). Egberts vijanden weken uit en sloten zich aan bij de Drenten en
Coevorders, die zo hun eigen redenen hadden om tegen de bisschop te rebelleren.
4
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Het Utrechts Archief, Archief van het Domkapittel (toegang 216) inv.nr. 52a, fol. 72 linker kolom.
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Toen de Gelkingen en hun Drentse vrienden een poging wilden doen om Groningen – of wat
daarvan over was – in handen te krijgen, besloot bisschop Otto in te grijpen. Hij wilde zijn
trouwe vazal in Groningen helpen door de Drenten vanuit het zuiden aan te vallen en hen op
die manier te dwingen de belegering van Groningen te staken. Het resultaat was de nederlaag
van de bisschop en de zijnen in het moeras bij Ane.

Monument ter herinnering aan de slag
bij Ane (1227)
Op de zwerfkei staat de volgende tekst:
Slag bij Ane

28 juli 1227
Deze slag was het treffen
tussen de bisschop van Utrecht
Otto von der Lippe met diens leger
en de Drenten onder leiding van
Rudolf van Coevorden.

Om deze schande te wreken heeft Wilbrand van Oldenburg, Otto’s opvolger op de Utrechtse
bisschopsstoel, enkele jaren lang oorlog gevoerd tegen de Drenten. In deze ‘Drentse Oorlog’
werd de bisschop trouw bijgestaan door de inwoners van het tot het bisdom Utrecht
horende Westerlauwerse Friesland en door de prefecten van de stad Groningen met hun
aanhangers.
Hoe en wanneer de strijd precies tot een einde is gekomen weten we niet, maar duidelijk is
wel dat de Drenten hebben gecapituleerd toen ze zagen dat machtige heren zich opmaakten
om de bisschop te hulp te komen.

Nutzpete

Tijdens de veldtochten die bisschop Wilbrand van Oldenburg tegen de Drenten ondernam,
werd meer dan eens gevochten bij een plek die in de Narracio wordt aangeduid als
‘Nutzpete’ of ‘Mitspete’.5 Niemand weet waar dat is en even onbekend is de betekenis van
5

Sommigen denken dat Nutzpete of Mitspete de naam van een versterking is. Het is niet onmogelijk dat de
bij Nutzpete of Mitspete gelegen versterking ook zo heette, maar dat staat niet in de Narracio of enige
andere oude bron.

5

Landschap lezen 7: Rond het Zuidlaardermeer
dit toponiem. Vanuit de etymologie valt er weinig zinnigs over te zeggen. Het element
‘-spete’ doet aan het werkwoord ‘spitten’ denken en zou betrekking kunnen hebben op een
ontginning (zoals in het geval van Elspeet en Nunspeet) of – en dat lijkt hier meer voor de
hand te liggen – op een gracht-met-wal die als grensmarkering of verdedigingslijn
(‘landweer’) is aangelegd.

Volgens Gerrit Overdiep is het
Bolwerk de versterking bij Nutzpete

Op grond van de situatie in het veld en de Narracio heeft Gerrit Overdiep in 1963 het idee
gelanceerd dat we bij het Bolwerk te maken hebben met de versterking die de Drenten bij
Nutzpete, Nutspete of Mitspete opwierpen en die, zoals de Narracio meedeelt, prope
Groninge (‘bij Groningen’) gelegen was.6 Afgezien van een tiental vermeldingen in de
Narracio komt dit toponiem ook voor in twee akten van 21 juli 1233. Er is geen enkel
handschrift waaruit met zekerheid blijkt hoe we dit woord moeten lezen. In het hierna
volgende gebruik ik de spelling ‘Nutzpete’ die voorkomt in een Utrechts handschrift en ook
door Hans van Rij in zijn uitgave en vertaling van de Narracio wordt gebruikt.
In een recent artikel heeft Diana Spiekhout laten weten het niet met Overdiep eens te zijn.7
Zij denkt dat het Bolwerk onderdeel is geweest van de werken waarmee Frederik van
Blankenheim in 1400 de weg over de Hondsrug heeft afgesloten. Ook de landweren die op
de hoogtekaart herkenbaar zijn, horen volgens haar bij de versterking van Frederik van
Blankenheim.
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QN 34 (Quedam Narracio caput 34). De meest recente uitgave (met vertaling) van de Narracio dateert van
1989: Hans van Rij (ed. en vert.), Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken
onder verschillende Utrechtse bisschoppen (Hilversum 1989). Zie G. Overdiep, ‘Mitspete of Nutspete’, in:
De Nieuwe Drenthse Volksalmanak 81, 1963. 241-247.
Diana Spiekhout, ‘De vijf van Frederik’, in: Historisch Jaarboek Groningen, 2016, 30-45.

7.1 Grenzen en burchten

Diana Spiekhout over de kastelen in het Gorecht
In 2012 studeerde de archeologe Diana Spiekhout af op ‘een
interdisciplinaire studie naar de samenhang tussen de landschappelijke
ligging, verschijningsvorm en historische functie van middeleeuwse
kastelen in het Gorecht’.

Het feit dat Frederik van Blankenheim hier een versterking heeft laten leggen betekent
echter niet dat de Drenten dit in 1231 niet hebben kunnen doen. Sterker nog, het is niet
alleen goed mogelijk dat Frederik in 1400 een uit de 13e-eeuw daterende versterking heeft
hergebruikt, het is zelfs erg waarschijnlijk. Dit te meer omdat er aanwijzingen zijn die doen
vermoeden dat dezelfde werken ook in de 14e eeuw zijn gebruikt en wellicht ook zijn
aangepast en uitgebreid. Het zou te ver voeren om nader in te gaan op de argumenten die
Diana Spiekhout tegen Overdieps suggestie aanvoert. Wie daarvoor belangstelling heeft
raadplege mijn Rondje Zuidlaardermeer.

Het Bolwerk op
de AHNhoogtekaart
De hoogtekaart
laat zien hoe een
uit de ijstijd
daterend beekdal
de Hondsrug
doorsnijdt.
Dit verlande dal is
een natuurlijke
grens tussen het
in 1040 van de
rest van Drenthe
afgescheiden
noordelijke deel
van de Hondsrug.
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Het Besloten Veen en het Bolwerk van dichterbij
Bij het pijltje zijn de ronde sporen van het Bolwerk herkenbaar. Ook de landweren zijn zichtbaar.

De locatie van het Bolwerk op de zuidelijke helling van het Besloten Veen is een voor de
hand liggende plek voor een versterking. Dat was niet alleen voor Frederik van Blankenheim
zo, maar ook voor de Drenten die in de 13e eeuw een inval vanuit Groningen wilden
tegenhouden.
Maar er is wel een serieus probleem: het Bolwerk ligt op een plek waarvan tot dusver
algemeen werd aangenomen dat het behoort bij het territorium dat in 1040 samen met de
villa Gruoninga door koning Hendrik III aan de kerk van Utrecht is geschonken en sindsdien,
anders dan de rest van Drenthe, vanuit Groningen werd beheerd. Moderner gezegd: het
Bolwerk ligt in de provincie Groningen en niet in Drenthe. Wanneer de grens tussen het
vanuit Groningen beheerde Gorecht en Drenthe al vanaf 1040 tussen Noordlaren en
Midlaren liep en het Bolwerk echt het door de Drenten gebouwde fort bij Nutzspete is,
zouden de Drenten hun verdedigingslinie dus op ‘Gronings’ grondgebied hebben aangelegd.
Helemaal ondenkbaar is dat niet, maar wel erg vreemd.
Het is echter de vraag of de grens tussen het Gorecht en Drenthe in het begin van de 13e
eeuw ook al tussen tussen Noordlaren en Midlaren liep. Het idee dat de grens misschien is
verschoven, wordt doorgaans van tafel geveegd met het argument dat grenzen nooit
verschuiven. Dat is in zijn algemeenheid ook juist. Maar er zijn wel degelijk ‘grenscorrecties’
bekend uit historische tijd, zij het dat we de bijzonderheden daarvan niet kennen.

8

7.1 Grenzen en burchten
Drenthe beslaat een hoog plateau dat omringd is door laagland. De moerassen in die
gebieden zorgden ervoor dat de Drenten eeuwenlang in isolement hebben geleefd. Er waren
maar een paar plaatsen waarlangs men het Drentse plateau kon benaderen: vanuit het
zuiden kon dat bij de Bisschopsberg bij Havelte en via het tussen Coevorden en Dalen
gelegen Hulsvoorde. Het noordelijke deel van Drenthe (op het onderstaande kaartje
aangegeven met een groene lijn) was van de rest gescheiden door het Besloten Veen.

Drenthe op de AHNhoogtekaart
Met een rode lijn is de
huidige provincie grens
aangegeven; met de
groene lijn het ten
noorden van het
Besloten Veen gelegen
district dat met
zekerheid bij de villa
Gruoninga hoorde.

De namen op het bovenstaande kaartje worden genoemd in de Narracio.
Noordlaren, Coevorden, Steenwijk, Uffelte, Oldeberkoop en Bakkeveen waren plaatsen
waarlangs strijders van de bisschoppelijke partij tijdens verschillende campagnes Drenthe
binnenvielen. Uit de genoemde bron valt op te maken dat al deze plaatsen, met uitzondering
van Bakkeveen, bij Drenthe hoorden. Tegenwoordig liggen Noordlaren, Oldeberkoop en
Steenwijk niet meer in Drenthe. Het zou te ver voeren om hier nader in te gaan op de manier
waarop de Stellingwerven los kunnen zijn geraakt van het oude Drenthe. Duidelijk is echter
dat Drenthe aan de westzijde veel terrein heeft verloren. Als aan die kant een stuk land is
geamputeerd, dan kan dat ook in het noorden zijn gebeurd.
Kan het zijn dat de bisschop prefect Egbert voor zijn trouw heeft beloond door hem te
belenen met een goed in Noordlaren dat voordien door een opstandige Drentse heer in leen
werd gehouden? Dat zou al voldoende zijn geweest voor een wijziging van de grens. Door
een dergelijke ingreep kwamen ook de twee bolwerken die ik op het eerste kaartje heb laten
zien en die oorspronkelijk op Drentse bodem waren opgericht, aan de Groningse kant van de
grens te liggen. Ook dat effect kan beoogd geweest zijn.

9
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De kerk van Oldeberkoop
De in oorsprong 12e–eeuwse
Bonifatiuskerk van Oldeberkoop (2010)
Net zoals Noordlaren gelegen was aan
de Drentse kant van het Besloten Veen,
zo lag Oldeberkoop aan de Drentse
kant van de Tjonger of Kuinder, die in
oude tijden een natuurlijke grens moet
zijn geweest.

Oldeberkoop hoorde bij het dekenaat Drenthe8 en wordt in de Narracio genoemd als een van
de plaatsen waar de bisschoppelijken Drenthe binnenvielen. In het verhaal over de operaties
van 1232 lezen we dat de bisschop een strijdmacht contra Brokope (‘tegen Oldeberkoop’)
opstelde. Dit woordgebruik wijst erop dat die plaats toen in Drentse handen was, als hij niet
gewoon – zoals wellicht Stellingwerf in zijn geheel – nog bij Drenthe hoorde. Later zijn de
kerspelen van Stellingwerf in verschillende fasen van Drenthe naar Friesland overgegaan. De
afscheiding van het gebied tussen de Linde en de Tjonger zou iets te maken kunnen hebben
met de oorlog tussen de bisschop en de Drenten die vermoedelijk 1234 tot een einde is
gekomen. Voor zover mij bekend zijn in of bij Oldeberkoop geen sporen gevonden van een
middeleeuwse versterking. Maar ten tijde van de ‘Drentse oorlog’ bestond de kerk in
Oldeberkoop al wel, zodat de Drenten dit gebouw als fort kunnen hebben gebruikt.
De huidige grens tussen Drenthe en Friesland bestaat uit overwegend rechte lijnstukken die
geen verband houden met natuurlijke grenzen, en loopt ter hoogte van Oldeberkoop ruim 7
km ten zuidoosten van de Tjonger.

Locatie van het Bolwerkje onder Wolfsbarge
Door kleurverschillen in een weiland achter de
huizen aan de Woldweg zijn de sporen van
deze versterking duidelijk herkenbaar.
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S. Muller Hzn, Geschiedkundige atlas van Nederland. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550, tevens
kloosterkaart. I. Het bisdom Utrecht (’s-Gravenhage 1921) 513.

7.1 Grenzen en burchten
Op het kaartje op pagina 1 heb ik behalve het Bolwerk bij Noordlaren ook de plaats
aangegeven van een soortgelijke versterking bij Wolfsbarge. Het bestaan ervan is in 1963
gesignaleerd door de archeoloog Halbertsma, die meende dat we hier met een château à
motte te maken hebben.9 In 1986 is deze locatie archeologisch onderzocht. De archeologen
hebben wel de grondvormen kunnen vaststellen, maar het is niet duidelijk geworden door
wie deze versterking is aangelegd, wanneer dat is gebeurd en wat het doel ervan is geweest.
Een echte hypothese daarover is nog niet opgesteld.
Ik denk dat we hier, net zoals bij het Bolwerk bij Noordlaren, verband mogen veronderstellen
met de gebeurtenissen waarover de Narracio vertelt. Net zoals bij Nutzpete kan de
versterking bij Wolfsbarge door de Drenten zijn opgeworpen om invallen vanuit het noorden
te verhinderen.

Spoor van het Bolwerkje te Wolfsbarge
Behalve de kleurverschillen in het weiland
herinnert alleen deze kromme sloot aan het
‘Bolwerkje’ dat hier heeft gelegen.

De grens tussen het Gorecht en Drenthe op
een kaart van Jan Lubbers uit 1652
e

Het plaatje is een uitsnede uit een 19 eeuwse steendruk van een oorspronkelijk in
e
de 17 eeuw door Jan Lubbers vervaardigde
kaart van de Oude Veenkoloniën’
(GrA 2376-39)
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H. Halbertsma, Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografisch-historische benadering II tekst (Groningen
1963) 142 en de bijbehorende topografische kaart nr. 12 Assen Oost.
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Op de kaart van Jan Lubbers zien we ten oosten van het Zuidlaardermeer een waterloopje
met de woorden ‘Scheiding van Drent’ en ten oosten daarvan een stippellijn met de
aanduiding ‘Scheiding Goregt’. Het ‘Bolwerkje’ van Wolfsbarge ligt ten noorden van dit lijntje
aan de westzijde van de weg. Op grond daarvan meende de archeoloog Henny Groenendijk
dat de versterking ten noorden van een natuurlijke grens lag. Een dergelijke ligging past niet
bij de veronderstelling dat we ook hier te maken hebben met een door de Drenten
opgeworpen fort, dat moest voorkomen dat de prefect van Groningen en zijn medestanders
via de route langs de oostzijde van het Zuidlaardermeer Drenthe zouden binnenvallen. Als de
Drenten dat wilden verhinderen, zouden ze een versterking ten zuiden van een natuurlijke
barrière hebben opgeworpen, niet ten noorden ervan.
Het is uiteraard mogelijk dat zich op de door Lubbers en Groenendijk aangewezen plek een
stroompje heeft bevonden, maar de hoogtekaart vertoont daar zeker geen laagte die, net
zoals het Besloten Veen aan de westzijde van het meer, een voor de defensie van Drenthe
belangrijke rol kan hebben gespeeld. Ik denk dan ook dat we rekening moeten houden met
de mogelijkheid dat de scheidslijn die hier voor een natuurlijke grens is aangezien, de na de
‘Drentse Oorlog’ tussen het Gorecht en Drenthe vastgestelde grens is, de oostelijke
tegenhanger dus van de grens tussen Noordlaren en Midlaren aan de westzijde van het
meer.

Tussen Westerbroek en Kropswolde
Het gebied tussen Westerbroek en Wolfsbarge op de bodemkaart (links) en de hoogtekaart (rechts). Op de
bodemkaart zijn moerige gronden met lila en paarse tinten aangegeven, de zandige bodems zijn zalmkleurig.
De dikke donkergroene lijn is de Waterdijk, de blauwe stippellijn geeft het vermoedelijke tracé aan van de
10
zijtak van de Hunze die in verbinding heeft gestaan met de Scharmer Ae.
Op de hoogtekaart tekent zich linksonder nog net het Besloten Veen af. Ten oosten van de Hunze kan de
moerassige laagte tussen Westerbroek en Kropswolde de natuurlijke grens tussen de prefectuur en Drenthe
zijn geweest.
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Zie Landschap lezen 4, hoofdstuk 4.1 ‘Fivel’.

7.1 Grenzen en burchten
Ofschoon de situatie aan de oostzijde van het Zuidlaardermeer beslist anders is dan die aan
de westkant ervan, ligt ook ‘het Bolwerkje’ bij Wolfsbarge wel degelijk ten zuiden van een
strategisch belangrijke natuurlijke barrière. In dat opzicht komt het dus overeen met het
Bolwerk bij Noordlaren. Alleen moeten we voor die barrière wel veel verder naar het
noorden kijken: naar de moerige laagte tussen de zandige bodems van Westerbroek en
Kropswolde. Er is een landweg geweest die door deze laagte voerde, maar waar die precies
heeft gelopen is niet meer na te gaan. Zeker is wel dat deze route alleen onder droge
condities of bij vorst begaanbaar zal zijn geweest.
Ik neem aan dat het hele gebied ten oosten van het Zuidlaardermeer, als onderdeel van de
marken van Midlaren en Noordlaren, oorspronkelijk bij Drenthe heeft gehoord.11 In theorie
hadden de Drenten voor het aanleggen van een tegen de ‘Groningers’ gerichte versterking
dus kunnen kiezen voor een plek ten noorden van Wolfsbarge. Te denken valt aan een
locatie ter hoogte van het huidige Meerwijck onder Kropswolde. Dat ze dat niet hebben
gedaan, zal ongetwijfeld te maken hebben met de logistieke bezwaren die aan de
geïsoleerde situering van zo’n versterking verbonden zouden zijn. Doordat het fort te
Wolfsbarge vrij dicht bij Zuidlaren ligt, zou het van daaruit gemakkelijk bevoorraad kunnen
worden.
De versterkingen ter weerszijden van het Zuidlaardermeer passen zo mooi bij de
gebeurtenissen die we uit de Narracio kennen, dat ik geen ruimte zie voor twijfel. Zolang er
geen sterkere tegenargumenten in stelling worden gebracht, houd ik het er dus op dat het
Bolwerk bij Noordlaren de versterking is die de Drenten ten tijde van de ‘Drentse Oorlog’ bij
Nutzpete hebben opgeworpen.
Ditzelfde fort komen we ook in latere bronnen tegen, zij het dat het dan wordt aangeduid als
de munitio Threntonum (‘versterking van de Drenten’) en de veste up der were. Deze munitio
Threntonum, die genoemd wordt in het verdrag dat Groningen en Drenthe in 1339 met
elkaar sloten,12 is niet zomaar een willekeurig fort van de Drenten. Hiermee moet een oude
versterking bedoeld zijn die door haar roemruchte verleden een begrip geworden was en
waarvan iedereen de locatie kende.
Niet lang daarna, omstreeks 1355, rekende de stad Groningen af met Hendrik van Selwerd,
die een deel van de prefectuur bezat en de laatste burchtheer van Selwerd was. Deze
verzette zich toen samen met de heren van Coevorden tegen de groeiende invloed van de
stad Groningen en had zijn kasteel te Selwerd in staat van verdediging gebracht. Volgens de
kroniekschrijver Johan van Lemgo namen de Groningers nu het kasteel van Selwerd in en
onthoofdden de burchtheer en zijn Drentse medestanders bij de Boteringepoort.13 In 1357
kwam het vervolgens tot afspraken tussen Groningen en Hunsingo enerzijds en Reinold van
Coevorden en het landschap Drenthe anderzijds.
Bij deze gelegenheid legde de Drentse partij zich bij de ontstane situatie neer. In een akte
van 2 juni 1357 constateerden Reinold ‘ende dat lant van Drenthe’ dat het kasteel van
Selwerd ‘neder’ (verwoest) was en beloofden dat zij van hun kant nu ook hun eigen
versterking ‘up der were’ zouden slopen en daar nooit meer een fort zouden bouwen, noch

11
12
13

Zie het volgende hoofdstuk over de Drie Larens.
GrA 2100-69 (gedrukt: OGD I 357).
F.A.H. van den Hombergh en E.O. van der Werff (eds), Sicke Benninge. Croniken der Vrescher Landen
mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen. Geschiedenis van Groningen en Ommelanden tot
1530. 2 dln. (Den Haag 2012) 47.
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ergens anders tussen die plaats en de stad Groningen.14 Uit deze tekst valt op te maken
dat‘de veste up der were’ gelegen was op de grens tussen het Gorecht en Drenthe, net zoals
de versterking die in 1339 werd aangeduid als de munitio Threntonum (1339), en de
versterking die volgens de Narracio in de jaren 1228-1232 bij Nutzpete lag.
De belofte van de Drenten dat ze geen versterkingen in Go zouden oprichten, bevestigt het
vermoeden dat dit gebied een tijd lang omstreden is geweest. Mogelijk heeft Reinold van
Coevorden pogingen gedaan om het vacuüm op te vullen dat was ontstaan doordat de
prefecten in de loop van de tijd vrijwel al hun gezag waren kwijtgeraakt.

Sporen van het kasteel Selwerd ten noorden Groningen

14

14

GrA 2100-76 (gedrukt: OGD I 453).
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Het gebied van de Tres Lares

Wie weten wil of Noordlaren en ook het Bolwerk aan het Besloten Veen mogelijk ooit bij
Drenthe kan hebben gehoord, stuit al gauw op de aantekening over de Tres Lares (‘Drie
Larens’) die voorkomt in een 12e-eeuws goederenregister van de abdij Werden aan de
Roer.15

15

OGD I 34.
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Volgens deze bron lagen twee van de drie Larens aan de Hunze, het derde bij de ‘caminata’
(‘kemenade’) van Roelof.

De omgeving van het Zuidlaardermeer
op een kaart van Menso Alting uit
1697.

De Groninger burgemeester Menso Alting (1636-1713)16 publiceerde in 1697 en 1701 een
tweetal historisch-topografisch werken, waarin hij de locatie aangaf van allerlei
aardrijkskundige objecten die hij bij klassieke en middeleeuwse auteurs had aangetroffen.
Op de hierboven afgebeelde uitsnede17 staan namen die hij in de kroniek van Wittewierum
en in de goederenlijst van de abdij Werden had gevonden:
[Roderhe]mmucke=Roderwolde
Eletha=Eelde
[Ped]ese=Peize
Geliconidarum castrum=het kasteel van de Gelkingen
III Lares (met accolade)=Drie Larens

Glemmene=Glimmen
Hemmenis=Kolham en Foxham
Skiramere=Scharmer
Fene=Gaarveen

Opmerkelijk is dat Alting de Drentsche Aa aanduidt als ‘Horense Aha’. Verder blijkt uit de
tekst van zijn boek dat Alting het gehucht Midlaren voor Nutzpete of Mitzpete hield.18 Bij het
woord caminata dacht Alting, wellicht op een dwaalspoor gebracht door het Spaanse
camino, aan een weg (‘ad viam Regiam, seu Caminatam’). Dat woord, waaruit ook het Franse
chemin voortkomt, gaat terug op een Keltisch woord dat ‘pas’ betekent. In het onderhavige
geval gaat het echter om een verwarmbaar vertrek, een haardstede. Dat woord is afgeleid
van het middeleeuws Latijnse caminada of caminata, uit het latijn caminus (‘oven, haard,
haardvuur’), dat op zijn beurt weer uit het griekse κáμινος (‘oven’) is ontleend.

16

17

18

16

Deze Menso Alting (1636-1713) is een zoon van de bekende predikant Menso Alting en begon zijn
loopbaan als syndicus van de stad Groningen. Vanaf 1666 tot zijn dood bekleedde hij vele publieke
ambten. Tussen 1686 en 1711 was hij 14 maal burgemeester.
De uitsnede is genomen uit blad IX van een serie kaarten, behorende bij Menso Altings ‘Beschrijving van
Friesland’ (Menso Alting, Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterem & Amisiam, seu inter Sine &
Emese, secundum medii aevi scriptores, quae est Pars Altera Notitiae Germaniae inferioris, Cis & ultra
Rhenum; quà hodie est in Dicione VII- Foederatorum, repraesentata tabulis geographicis IX et
commentario (Amsterdam 1701).
Alting, a.w.184.
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Ik vermoed dat de Tres Lares ooit één geheel hebben gevormd en dat ook het aan de
oostzijde van de Hunze gelegen woeste en onbewoonde land daarbij hoorde. De
nederzettingen daar zijn vermoedelijk pas in de 13e eeuw ontstaan. Kropswolde is
oorspronkelijk wellicht een veenkolonie van het Benedictijnerklooster te Rottum, Wolfsbarge
en daarna Everswolde kunnen begonnen zijn als kolonies van Aduard. Het Zuidlaardermeer
(in de 13e eeuw Northlara mare geheten) was nog veel kleiner dan nu en de Hunze stroomde
vlak voorbij Midlaren en Noordlaren.
Wanneer Midlaren en Noordlaren de Lares zijn die volgens het register van Werden aan de
rivier lagen, moeten we de kemenade van Roelof in Zuidlaren zoeken. Zou dat huis op de
plek van Laarwoud hebben gestaan?

De kerk van Noordlaren
De Bartholomeüskerk van Noordlaren is ouder dan
die in Zuidlaren. Het eenvoudige bakstenen koor (op
de voorgrond) dateert wellicht uit het laatste kwart
e
van de 12 eeuw.
Lange tijd moet de Bartholomeüskerk te Noordlaren
de enige kerk van Lare zijn geweest. De parochie Lare
is waarschijnlijk een afsplitsing van de parochie
Anloo, die een van de oudste kerspelen van Drenthe
is.

In de Narracio lezen we dat de Groningers en Hunsingoërs (d.w.z. de prefect en zijn vrienden,
partijgenoten van de bisschop van Utrecht) in het jaar 1232 te Groningen belegerd werden
door de Drenten en de Fivelgoërs. Op een dag waagden de belegerden een uitval en
verjoegen de Fivelgoërs tot ver op hun eigen terrein. Kort daarna ondernamen ze ook een
strafexpeditie tegen Drenthe. Ze omsingelden Nutzpete, brandden Lare met kerk en al plat
en verjoegen degenen die daar met hun beesten op de markt waren.
In 1232 bestond alleen de kerk van Noordlaren; die van Zuidlaren was er nog niet. De
verwoeste kerk moet dus die in Noordlaren zijn geweest. Aan die kerk zijn ook
beschadigingen en herbouwde delen aangetroffen die bij dit verhaal passen. Dit is een sterk
argument vóór de grensverschuivingstheorie. Het verhaal over de aanval van de Groningers
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en Hunsingoërs is alleen begrijpelijk wanneer Noordlaren in 1231 bij Drenthe hoorde.

De kerk van Zuidlaren

In de kerk van Zuidlaren ontbreken sporen van verwoesting en ook overblijfsels van een
voorganger zijn niet aangetroffen. De vroegste vermelding van een pastoor in Zuidlaren –
wiens bestaan een parochiekerk in die plaats impliceert – dateert van het jaar 1262. Pastoor
Eylwardus trad toen, samen met zijn collega Sicco van Noordlaren, als getuige op bij een
transactie waarbij de ingezetenen van Zuidlaren aan de abdij van Aduard venen en weiden
verkochten die gelegen waren aan de oostzijde van de Hunze, tussen de Gronesbeke en
Prumesleke.19
In een akte van 1264, waarin de oorkonde van 1262 op enkele punten werd aangevuld en
verduidelijkt, komt vervolgens de eerste schrifelijke vermelding van een kerk in Zuidlaren
voor. In dit document werd met betrekking tot het veen ten noorden van de Prumesleke tot
aan het veen van Midlaren bepaald dat de ondergrond, nadat de turf zou zijn afgegraven,
eigendom van de monniken van Aduard zou zijn en dat dit een geschenk was van de
gemeenschap van Zuidlaren aan de abdij vanwege het feit dat de monniken vroeger een kelk
en bakstenen voor de parochiekerk hadden geleverd.20 De meeste onderzoekers lezen
overigens niet ‘kelk en bakstenen’, maar ‘kalk en bakstenen’. Dat zal ongetwijfeld ook de
bedoeling zijn geweest van degene die de akte schreef, maar het staat er niet.
We kennen de teksten van 1262 en 1264 alleen uit een afschrift uit 1529. Het lijkt erop dat
de geestelijke die de originele akte schreef, of degene die haar in 1529 kopieerde, de Latijnse
woorden calx (‘kalk’) en calix (‘kelk’) met elkaar heeft verward.
Het woord antea (‘vroeger’) dat in de akte gebruikt wordt om aan te geven wanneer de
Zuidlaarders van de Aduarder monniken kalk en stenen voor hun kerk hebben gekregen, lijkt
te wijzen op een gebeurtenis die al geruime tijd geleden was. Dit, in combinatie met de
observatie van de archeoloog Halbertsma dat in de kerk van Zuidlaren geen secundair

19
20
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GrA 172-50 reg.nr. 8; gedrukt: OGD I 131.
GrA 172-50 reg.nr. 9; gedrukt: OGD I 135.
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bouwmateriaal is gebruikt, doet vermoeden dat dit gebouw in eerste aanleg omstreeks 1250
is neergezet.

Het oudste deel van de kerk van Zuidlaren
Het lage middendeel van de kerk van Zuidlaren
is het oudste en dateert vermoedelijk uit de
tweede helft van de 13e eeuw.

Uit die tijd wordt ook de vroegste activiteit van de monniken van Aduard in deze streek
gemeld. Ik doel op de akte van 1250, waarbij het in het bisdom Munster gelegen klooster
Aduard van de bisschop van Utrecht het recht kreeg om – onder meer – zijn turven vrij door
het Utrechtse territorium te vervoeren.21 Overigens gaat het daarbij waarschijnlijk niet om
turf uit Zuidlaren – de venen daar zijn immers pas in 1262 door Aduard verworven – maar
had men vooral de turf op het oog die in de Aduarder venen te Wolfsbarge werden
gewonnen.

De marke van Midlaren heeft een rare vorm
Het zou meer voor de hand hebben gelegen wanneer de
grens tussen de marken van Noordlaren en Midlaren
rechtdoor had gelopen. Hoe komt het dat ze een knik
maakt?

21

GrA 2-1 (OGD I 114).
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Het verhaal over de veldtocht van de Groningers en Hunsingoërs tegen ‘Lare’ doet
vermoeden dat het hele met die naam aangeduide gebied in 1232 nog bij Drenthe hoorde en
dat de grens tussen het Gorecht en Drenthe op enig moment daarna een eind naar het
zuiden is verschoven. Een bevestiging voor dat vermoeden zie ik in het vreemde verloop van
het ten oosten van het Zuidlaardermeer gelegen deel van de grens tussen de marken van
Noordlaren en Midlaren.

Een raailijn op een bultje?
Kaartje overgenomen uit HisGIS.

Wanneer je de grens tussen Midlaren en Noordlaren in dezelfde richting doortrekt blijkt ze
op een hoogte te lopen die op de oude topografische kaart nog met streepjes is aangeduid.
Tegenwoordig bestaat dat bultje niet meer, maar het heeft wel vage sporen nagelaten.
Het is allesbehalve zeker of er in de 12e eeuw wel sprake was van marken zoals we die in latere
tijd kennen. De opkomst van de markeorganisaties wordt in de 13e eeuw vermoed. Maar ook
vóór die tijd hebben de ingezetenen van Drentse nederzettingen de aangrenzende woeste grond
gebruikt en mogen we een of andere vorm van begrenzing vermoeden, hetzij in concreet-fysieke
zin hetzij alleen in de hoofden van de mensen.

De ‘Wolfsbergen’ bij Jan Lubbers
(1651
(GrA 2376-39; uitsnede)
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Op de kaart die Jan Lubbers in 1652 van de ‘Oude Veenkolonien’ maakte en waarvan we al
eerder ongeveer dezelfde uitsnede zagen, zijn bij Wolfsbarge een paar natuurlijke hoogten
getekend. Volgens deze – in geografisch opzicht niet al te betrouwbare – kaart bestond het
land ten oosten van het Zuidlaardermeer halverwege de 17e eeuw nog uit onontgonnen
heidevelden.

Waar vroeger een bultje lag
Een lichte verkleuring in een akker ten oosten
van de Woldweg zou de plek kunnen
verraden van een voormalige hoogte.
Bron: Bing Maps

Een bultje ten oosten van de Woldweg is mogelijk een richtpunt geweest voor de
oorspronkelijke markegrens tussen Noordlaren en Midlaren.

Vermoede markegrens en de locatie van ‘het
Bolwerkje’

Op het bovenstaande kaartje is de ‘logische’ scheidslijn tussen Noordlaren en Midlaren (het
verlengde van de grens zoals ze aan de westkant van het Zuidlaardermeer loopt)
aangegeven met een stippellijn, de huidige noordgrens van de marke van Midlaren, tevens
provinciegrens, met een doorgetrokken zwarte lijn. Deze lijn loopt op kerk van Noordlaren.
Het tussen de beide lijnen gelegen gebied hoort nu bij Wolfsbarge. De cirkel markeert de
locatie van een middeleeuwse versterking.
Zou de gestippelde noordgrens van Midlaren na de ‘Drentse Oorlog’ zijn vervangen door de
doorgetrokken lijn om het Bolwerkje van Wolfsbarge bij Groningen te laten horen? Dit is wat
kort-door-de-bocht geformuleerd, maar drukt wel het beste uit wat ik bedoel.
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Het oostelijke
deel van de
grens bepaald
Het rode pijltje
wijst naar een
bultje bij De
Steeg; ook de
locaties van de
twee bolwerken
zijn aangegeven.
Links boven is
nog net de ‘pas’
te zien door het
Besloten Veen.

Het kaartje herhaalt de veronderstelde ‘logische’ scheidslijn tussen Noordlaren en Midlaren,
die op een (nu verdwenen) bultje in het latere Wolfsbarge loopt en laat zien dat de huidige
provinciegrens tussen Groningen en Drenthe ten oosten van het Zuidlaardermeer op de kerk
van Noordlaren loopt.
Nu kan men vanaf vele punten een raai op Noordlaren zetten. Maar in dit geval is het
duidelijk vanaf welke plek men de kerk van Noordlaren gepeild heeft: dat is het bultje bij de
Steeg (de oude Veenweg), dat op het kaartje is aangegeven met een rood pijltje. De top ligt
daar op ruim 3 meter boven NAP, d.w.z. 1-2 meter boven het omringende land.

De provinciegrens bij Beckeringh

Op de kadastrale minuut van 1832 en de topografische kaarten ligt de knik in de
provinciegrens steeds in het Zuidlaardermeer. Bij Beckeringh knikt de grenslijn bij de
Bloemert en loopt dan in een rechte lijn naar het huis Oldenzeel. Dat is een wat vreemd
aandoende vereenvoudiging. Zelfs op de Coenderskaart die een eeuw ouder is dan die van
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Beckeringh, maakt de provinciegrens een bocht in het Zuidlaardermeer.

De provinciegrens op de Coenderskaart (1678)

Steun voor het vermoeden dat Noordlaren, Midlaren en ook Zuidlaren ooit een tot Drenthe
behorende eenheid hebben gevormd levert ook het feit dat we in een 16e-eeuws lijstje van
waardelen in de marke van Noordlaren ook een ‘Midlaarder waar’ tegenkomen. Blijkbaar
hadden ingezetenen van Midlaren een aandeel in de Noordlaarder marke. Het is mogelijk
dat dit in de 16e eeuw niet meer het geval was en dat deze aanduiding een veel oudere
toestand reflecteert, maar dat maakt in de kern van de zaak geen verschil.

Een ‘Mydlarer waer’ in
Noordlaren
(GrA 730-1762 fol. 15v)
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Ook het omgekeerde komt voor: uit de aantekeningen over de op 15 maart 1574 te Anloo
gehouden goorsprake blijkt dat er pastoriegoed van Noordlaren in Midlaren heeft gelegen22.
Verder wijst ook het feit dat land onder Wolfsbarge bij het Lippingegoed te Noordlaren
behoorde in de richting van de oorspronkelijke eenheid van dit gebied.23
Tenslotte moet nog melding gemaakt worden van de Kerkorde van 1594, waarin Midlaren
nog bij Noordlaren wordt gerekend.24 Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat
de Midlaarders gewoon waren in Noordlaren ter kerke te gaan. Later – ik heb niet uitgezocht
wanneer precies – is Midlaren in kerkelijke zin bij Zuidlaren gekomen.

De parochies Noordlaren en Haren

De ten noorden van het Besloten Veen gelegen buurschap Glimmen hoort al sinds
mensenheugenis bij de parochie Noordlaren. Dit feit, in combinatie met het bijna-axioma dat
grenzen nooit verschuiven, doet vermoeden dat Glimmen altijd bij Noordlaren heeft
gehoord en dat mijn veronderstelling omtrent het Besloten Veen als natuurlijke en feitelijke
grens tussen het Gorecht en Drenthe niet juist kan zijn.
De vraag is echter hoeveel waarde we aan dit bezwaar moeten hechten. We hebben gezien
dat grenzen soms wel degelijk verschuiven en niemand kan bewijzen dat Glimmen altijd bij
Noordlaren heeft gehoord. Een blik op de kaart maakt duidelijk dat een verschuiving van de
kerspelgrens in dit geval helemaal niet zo vreemd zou zijn: Glimmen ligt als een onlogische

22
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24
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A.S. de Blécourt (ed.), Goorspraken van Drenthe 1572-1577. Werken der vereeniging tot uitgaaf der
bronnen van het oud-vaderlandsche recht, derde reeks, nr. 1 (’s-Gravenhage 1931) 110.
S. Muller Fz., De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, deel II, Werken van het
Historisch Genootschap, Nieuwe Serie nr. 54 (‘s-Gravenhage, 1891) 772.
GrA 1605-12085. De tekst van de kerkorde is opgenomen in: H.H. Brucherus, Geschiedenis van de opkomst
en de vestiging der kerkhervorming in de provincie Groningen (Groningen 1821) 425-465.
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noordwestelijke uitstulping van het kerspel Noordlaren langs de oostelijke oever van de
Drentsche Aa. Ik geef toe dat de overgang van een nederzetting van de ene naar de andere
parochie enige voeten in de aarde moet hebben gehad en dat daarvan uit de bronnen niets
blijkt. Maar tegelijk moeten we ons realiseren dat er nauwelijks bronnen zijn die ons over de
gebeurtenissen van de 13e eeuw inlichten. Ook over de overgang van de Stellingwerven naar
Friesland is vrijwel niets met zekerheid bekend.
De oude parochie Lare omvatte de huidige kerspelen Noordlaren en Zuidlaren. Ik vermoed
dat Zuidlaren in de tweede helft van de 13e eeuw is afgesplitst van de oude parochie Lare,
waarvan de kerk in Noordlaren stond. Het oude Lare ging dus in verkleinde vorm door als
Noordlaren. Uitgaande van het kaartbeeld lijkt het me mogelijk dat de inwoners van
Glimmen – die net zoals die van het veel dichter bij Haren gelegen Onnen – eerder onder de
parochie Haren zullen hebben geressorteerd – om praktische redenen naar het dichterbij
gelegen Noordlaren zijn overgegaan.

Marken op de Hondsrug
De markegrenzen op de Hondsrug
staan doorgaans dwars op de
hoofdrichting. De kronkelende grens
tussen de marken van Gieten en
Bonnen gaat terug op het dito tracé
van een al vroeg gekanaliseerde beek.
Bron: HisGIS

Dat Glimmen vanouds bij Noordlaren heeft gehoord lijkt me dus niet waarschijnlijk. Het zou
een vreemde afwijking zijn van het patroon dat we op de Hondsrug zien. De kerspel- en
markegrenzen lopen daar alle haaks op de Hondsrug. De afwijkende loop van de Waterdijk
(de grens tussen de marken van Onnen en Noordlaren) doet daaraan niets af. De noordnoordoostelijke oriëntatie van deze dijk houdt mogelijk verband met de bodemgesteldheid in
dit gebied en wellicht ook met de zijtak van de Hunze die zich ter hoogte van het
Foxholstermeer in noordelijke richting van de hoofdstroom afsplitste. Vanaf het punt waar de
Waterdijk bij de Hunze uitkwam is aan de oostzijde van de rivier de grens tussen de kolonies
Westerbroek en Kropswolde geconstrueerd.25

25

Zie Landschap lezen 6, hoofdstuk 6.5 ‘De constructie van Westerbroek’.
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Overigens staat ook de markegrens tussen Haren en Onnen niet dwars op de as van de
Hondsrug. Ze houdt, net als de Waterdijk, een meer noordelijke richting aan en loopt
eveneens naar een punt dat in relatie kan worden gebracht met de constructie van
Westerbroek. De grens loopt vanaf de driesprong bij Harendermolen (Weltevreden)
noordwaarts in een vrijwel rechte lijn, valt dan samen met de Haarder Hooidijk en sluit aan
op de Hunzekronkel die de grens vormde tussen Engelbert en Westerbroek. Dat ook de loop
van deze grens afwijkt van het op de Hondsrug normale patroon zou erop kunnen wijzen dat
de inrichting van het bij de nederzettingen op het noordelijke deel van de Hondsrug
behorende land relatief oud is.

Sint Magnuskerk te Anloo

Uit een Utrechtse bron weten we dat in 1496 een kandidaat voor de functie van pastoor te
Noordlaren ter benoeming werd voorgedragen door de persona (een soort opperpastoor)
van Groningen.26 Dat spoort met de opvatting dat alle kerken in het Gorecht ‘dochters’ van
Sint Maarten waren en om die reden onder het oppergezag van de Groningse persona
stonden. Ook dit feit wordt als bezwaar aangevoerd tegen het idee van een
grensverschuiving: kerkelijke instituties zijn taai en ook al gaat het hier om een relatief laat
gegeven, het moet – zo is de redenering – teruggaan op een situatie die vanaf de oorsprong
heeft bestaan.
Maar ook hierop is wel wat af te dingen. De genoemde bron maakt weliswaar duidelijk dat
het zgn. ‘patronaatsrecht’ over de kerk te Noordlaren in 1496 in handen van de persona van
Groningen was, maar ook hier is de bewering dat dit ‘dus’ altijd zo is geweest niet meer dan
een aanname. Uit deze bron valt evenmin te concluderen dat de Bartholomeüskerk van
Noordlaren een dochter van de Sint Maarten te Groningen is, ook al staat dat overal te
lezen. Bij toeval weten we dat de kerk te Anloo – een van de oudste kerken van Drenthe – als
moederkerk van Zuidlaren gold.27 Ik veronderstel dat ze ook de moederkerk van de kerk te
26
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Register van proclamaties en instructies van de proost-aartsdiaken [van het kapittel van Sint Marie], 14351539 (HUA toegang 221-1855), fol. 5v. Dit register is uitgegeven door B.M. de Jonge van Ellemeet,
‘Institutiën, Proclamatiën en Collatiën van den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente’, in:
Archief voor de geschiedenis van het Aarstsbisdom Utrecht 42 (Utrecht 1916) 277-360; aldaar 317.
Van Riel, Goorspraken van Drenthe, 251-252, 301-302. Zie over deze zaak uitvoerig: Folkerts,
‘Zuidlaarderveen’, 49-50.

7.2 Tres Lares: een oude drie-eenheid
Noordlaren is. Dat deze verhouding niet in de bronnen is terug te vinden, zegt niets, zeker
niet wanneer de grens tussen het Gorecht en Drenthe inderdaad in zuidelijke richting is
verschoven. De kerkrechtelijke moeder-dochter verhouding tussen Anloo en Zuidlaren staat
los van het feit dat het kerspel Zuidlaren in ruimtelijke zin een afsplitsing is van de
oorspronkelijke parochie Lare, die een oudere dochter van Anloo was en waarvan de kerk in
Noordlaren stond.

Kempius over de kerken van het Gorecht
Cornelius Kempius, De origine, situ, qualitate
en quantitate Frisiae, et rebus a Frisiis olim
praeclare gestis (Coloniae Agrippinae 1588)
148.

De gedachte dat het patronaatsrecht van de Groningse persona over Noordlaren teruggaat
op het feit dat de kerk te Noordlaren gesticht is als dochter van de Sint Maarten te
Groningen, is een afgeleide van een niet helemaal correct begrepen mededeling van de
bekende Groninger pastoor en diplomaat Wilhelmus Frederici, in combinatie met de
uiteindelijk op niets gebaseerde veronderstelling dat Noordlaren altijd bij het Gorecht heeft
gehoord.
In zijn te Keulen in 1588 uitgegeven beschrijving van Friesland en zijn geschiedenis wijdt
Cornelis Kempius enkele woorden aan de Groninger ‘stadsjurisdicties’ Gorecht en Oldambt.
In dit verband merkt hij op dat de kerken in het Gorecht een jaargeld betalen aan de kerk
van Sint Maarten ‘omdat die kerk hun moederkerk is’. Deze mededeling gaat terug op een
passage in een onvoltooid gebleven kroniek van Wilhelmus Frederici. Deze schrijft inderdaad
wel ongeveer zoiets, maar houdt daarbij wijselijk een slag om de arm.28 Dat laatste deed hij
met reden: waarschijnlijk begreep Wilhelmus Frederici dat hij slechts een vaag beeld kon
hebben van de oudste geschiedenis van het Gorecht.
De onjuiste interpretatie van Frederici’s tekst houdt een cirkelredenering in gang:
Noordlaren hoort bij het Gorecht, dus is de kerk daar een dochter van Sint Maarten, dus
heeft de persona van Groningen zeggenschap over de kerk te Noordlaren, dus hoort
Noordlaren bij het Gorecht.

28

GrA 2041-1590 fol. 6. De fragment-kroniek van Wilhelmus Frederici is (met veel fouten) uitgegeven door
Willem Zuidema, Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de
Groninger staatkunde van zijn tijd (Groningen 1888) 139-152.
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Fragment uit de kroniek
van Wittewierum
(RU Groningen, UB 116
35v, kolom 95)

In zijn kroniek vertelt abt Menko dat de Vredewolders en Drenterwolders zich in 1231 met de Fivelgoërs
29
hebben verbonden om tegen de Eenrumers te strijden.

In het ten oosten van de Hunze gelegen deel van het voormalige grote kerspel Lare
(Noordlaren) zijn twee kolonies ontstaan: Wolfsbarge en Kropswolde. Er zijn enkele
aanwijzingen die doen vermoeden dat deze twee nederzettingen oorspronkelijk niet bij
Drenterwolde hebben gehoord. Het Drenterwolde dat we uit de bronnen kennen omvatte
de vier parochies Noorddijk, Middelbert, Engelbert en Westerbroek, waarbij moet worden
aangetekend dat Westerbroek waarschijnlijk jonger is dan de drie andere.30

29

30

Interim confederati sunt Fivelgonibus Frodosilvani et Threntasilvani contra Ernerenses ad pugnandum. Zie
Kroniek Wittwierum, ed. Jansen en Janse, 230.
Zie Landschap lezen 6, hoofdstuk 6.5, ‘De constructie van Westerbroek’, 91.
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Van Kropswolde weten we dat het Benedictijnerklooster te Rottum hier – waarschijnlijk al
vanaf het begin van de 13e eeuw – een kapel heeft bezeten en dat ook het nonnenklooster
te Essen hier al vroeg grond had.
Van Wolfsbarge mag worden aangenomen dat deze nederzetting begonnen is als een
(veen)kolonie van Aduard en waarschijnlijk ouder is dan Everswolde, waar de Aduarders kort
na 1260 met de veenexploitatie zijn begonnen en waar ze een uithof hebben gesticht.
Het probleem van de al dan niet verschoven grens is een goede aanleiding om nog eens de
bronnen door te lopen met de vraag wat nu precies met Drenterwolde wordt bedoeld. Er
blijken aanwijzingen te zijn voor het vermoeden dat we kunnen spreken van een ‘oudOosterwolde/Drenterwolde’ dat alleen Noorddijk, Middelbert, Engelbert en Westerbroek
omvatte, en een ‘nieuw-Oosterwolde/Drenterwolde’ waartoe ook Kropswolde gerekend
werd.

‘Wold’ naar J.K. de Cock (1963)

In 1963 publiceerde de historisch geograaf J.K. de Cock een artikel over het gebied dat in
oude bronnen als Drenterwolde wordt aangeduid.31 Er is op dat artikel wel het een en ander
af te dingen, maar ik neem het kaartje dat de auteur daarbij presenteerde graag over. Dit
vanwege het feit dat het mooi laat zien dat de nederzettingen ten westen en oosten van de
Hunze in paren zijn gerangschikt.
De nederzettingen ten westen van de rivier – de dorpen van Go – liggen op de Hondsrug en
strekken zich uit tot aan de Hunze; de aan de oostkant van de rivier ontstane nederzettingen
zijn kolonies, die gesticht zijn in de bij de Go-dorpen horende markegebieden. Deze strekten
zich oostwaarts uit tot de grens met Fivelgo, waarschijnlijk vanouds gemarkeerd door een
landweer, de Borg. Met Groningen correspondeert Noorddijk, met Helpman Middelbert,
met Haren Engelbert, met Onnen Westerbroek.
31
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J.K. de Cock, ‘Wold’, in: Groningse Volksalmanak 1963, 56-64).
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De west-oost lopende grenzen tussen de kolonies ten oosten van de Hunze sluiten niet
overal netjes aan op die tussen de nederzettingen op de Hondsrug.
• Zo sluit de Wyrkeszuidwending (tussen Noorddijk en Middelbert) beter aan op de
Hereburezuidwending (tussen het Heingehamrik en Haribergi of Harbargeland) dan op de
Groenedijk, die we als grens tussen Groningen en Helpman kennen. Wellicht heeft dit te
maken met het feit dat het zompige ooievaarsland (Harbargeland, later polder ‘de
Meeuwen’) eerst bij Groningen is getrokken toen de grens tussen Noorddijk en Middelbert
al was gefixeerd. Dit werpt een nieuw en interessant licht op de vermelding van Haribergi in
de goederenlijst van het klooster te Werden van c. 1000: In Frisia quod adcrevit [....] ad
curtem et in haribergi 1 libram. In mijn interpretatie betekent dit: ‘Wat er in Frisia bij
gekomen is [...] ten behoeve van de [klooster]hof [te Groningen] ook [als aandeel] in
Ooievaarsland 1 pond’.32 Als dit juist is moet de grens tussen Noorddijk en Middelbert al
rond het jaar 1000 of zelfs nog eerder zijn vastgesteld!
NB Het is natuurlijk niet toevallig dat andere nieuw verworven inkomsten van het klooster
Werden ook uit ‘woldland’ kwamen: uit Hevunorowalda (Hemmerwolde) en Liuvurtherowalda
(Lieuwerderwolde). Er waren ontginningen aan de gang!

• Ook de grens tussen Helpman en Haren (de Kooiweg) sluit niet netjes aan bij de Olgerweg,
die de grens vormt tussen Middelbert en Engelbert. Ik vermoed dat dit te maken heeft met
de grote kronkels die de Hunze hier sloeg en die zo goed als spoorloos zijn verdwenen bij de
inrichting van het Esser Nieuwland. Mogelijk kan een nadere analyse van de kavelpatronen,
bezitsverhoudingen en oude gebiedsaanduidingen nog enige verduidelijking opleveren.
• Iets dergelijks zien we ook bij de grens tussen Engelbert en Westerbroek. Aan de westzijde
wordt de corresponderende grens tussen Haren en Onnen gevormd door de hierboven al
beschreven lijn die vanaf de driesprong bij Weltevreden noordwaarts loopt en bij de Harener
Wildernis33 op de Haarder Hooidijk uitkwam; daarna volgt ze deze dijk tot de Hunzekronkel
bij Waterhuizen. Deze kronkel, ten zuiden van de Woortmansdijk, ligt ten oosten van het
Winschoterdiep.34
• De grens tussen Onnen en Noordlaren wordt gevormd door de Waterdijk en zagen al
eerder dat deze de Hunze bereikt op de plek tegenover de plaats waar aan de oostzijde van
de rivier de grenssloot begint tussen Westerbroek en Kropswolde.
• Over de grens tussen Noordlaren en Midlaren hebben we het al gehad: deze lijkt ten
oosten van het Zuidlaardermeer een eindje naar het zuiden te zijn verschoven. Opmerkelijk
is dat het kerkhof te Wolfsbarge gelegen is in het gebied dat vóór de ‘Drentse Oorlog’
waarschijnlijk bij Midlaren werd gerekend. Als we de locatie van de kerk mogen
interpreteren als een spoor van een oudere nederzetting, zou dit de parallellie vervolmaken.
• De grens tussen Midlaren en Zuidlaren loopt ter weerszijden van de Hunze in één lijn door.
In het ten oosten van het Zuidlaardermeer gelegen deel van de marke van Midlaren ligt geen
nederzetting. In de voormalige marke van Zuidlaren ligt sinds de 13 e eeuw Everswolde, later
Zuidlaarderveen.
32
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34

OGD I 10. Zie ook Groningen, en stad apart 221.
GPS 53.173414, 6.637725.
Zie de bespreking in Landschap lezen 6, hoofdstuk 6.5 ‘De constructie van Westerbroek’.
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De Cock met kleur
Geel zijn de Go-dorpen, groen de vier parochies van
Drenterwolde.
Het gebied dat ‘Westerwolde’ kan hebben geheten
is gearceerd.

In het bovenstaande plaatje heb ik de Cocks grenzen enigszins aangepast: in het noorden
laat ik het Groninger gebied begrensd worden door de vermoedelijke loop van de Drentsche
Aa, in het zuiden reken ik de buurschap Glimmen niet bij Noordlaren, maar bij het Gorecht.
Ten noorden van Groningen lag het landje Selwerd, waarvan de status onduidelijk was:
hoorde het bij het Friese Hunsingo of bij het Drentse Groningen? Hier lag de burcht van de
Selwerders en werd (kort na 1200?) het Benedictijnerklooster Selwerd gesticht.
Noordlaren en Kropswolde heb ik geen kleur gegeven: ik neem aan dat dit gebied
oorspronkelijk bij Drenthe hoorde. Het lijkt me waarschijnlijk dat de kolonie Kropswolde nog
vóór het uitbreken van de ‘Drentse Oorlog’ is gesticht in het ten oosten van de Hunze
gelegen deel van de marke van Noordlaren.
Drenterwolde wordt in enkele bronnen ook als Oosterwolde aangeduid (Asterwalda,
Osterwold). Dat veronderstelt ook het bestaan van een gebied dat Westerwolde heette. Dat
gebied is hier gearceerd: het betreft de smalle strook ‘onland’ ten westen van de Drentsche
Aa. Het bij Haren horende deel heet Hemmerwolde, het bij Helpman horende deel
Neerwolde. Afgezien van een uithof van het klooster Assen bij Pishorn (de naam van de
huidige stadswijk Corpus den Hoorn herinnert daaraan) zijn daar geen permanente
nederzettingen ontstaan.35
De oudste tekst over de nederzetting Kropswolde dateert uit het jaar 1249. Het origineel van
dit stuk is er niet meer, maar we kennen de tekst door het afschrift dat A.J. de Sitter ervan
heeft gemaakt.
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In een akte van 1323 wordt melding gemaakt van een hofmeester ten Hoorn (‘grangiarius qui pro
tempore fuit in Horna’). Zie GrA 172-157, regest 23 (gedrukt: OGD I 276).
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Een akte uit 1249
(GrA 172-141 reg.nr. 7; gedrukt: OGD I
112)
De tekst van deze akte is bewaard
gebleven dank zij het afschrift dat mr.
A.J. de Sitter van het origineel heeft
gemaakt.
De Sitter ging zorgvuldig te werk. Eerst
kopieerde hij het origineel zo precies
mogelijk, dat wil zeggen: zonder de
afkortingen op te lossen die hij aantrof.
Vervolgens schreef hij de tekst in
extenso uit. In weerwil van deze
zorgvuldigheid lijkt het erop dat De
Sitter bij het kopiëren van de tekst een
vergissing heeft begaan. Wellicht heeft
hij zelfs een hele regel overgeslagen.
Afgebeeld is De Sitters eerste kopie.

In deze akte doen de prefecten Egbert en Egbert in Groningen mededeling van een verklaring
over een ruiling van landerijen, die door de voogden van het klooster Essen onder ede is
afgelegd in een geschil tussen het klooster enerzijds en de buren van Kropswolde anderzijds.
Het blijkt dat het klooster te Essen al kort na zijn stichting (c. 1215?) veengrond heeft
verworven onder Kropswolde. Deze bezitting zal ongetwijfeld in de eerste plaats hebben
gediend voor het winnen van brandstof. Voor een nabijgelegen stichting als Essen is dat niet
vreemd. Opmerkelijker is dat ook veel verder weg gelegen kloosters als Aduard en Rottum al
vroeg in de onbewoonde markegronden van Noord- en Zuidlaren veenland hebben
verworven om er hun turf te winnen. Later zouden ook de Johannieters van Wijtwerd en de
Geestelijke Maagden te Groningen veen ten oosten van het Zuidlaardermeer in bezit krijgen.
In de 15e eeuw bezaten wat verder naar het zuiden nog meer geestelijke stichtingen stukken
veen, zoals de Johannieters van Warffum, de benedictijnen van Selwerd en Thesinge, de
dominicanen van Winsum en het Heilige Geest Gasthuis in de stad Groningen.
Voor het verschepen van de turf moeten deze instellingen gebruik hebben gemaakt van de
Hunze. De route naar de kloosters in Noord-Groningen liep vanuit de gecombineerde
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benedenloop van de Hunze en A via Winsum naar Onderdendam en dan verder via de Delthe
noordwaarts.

De Waterdijk en de
grens tussen
Westerbroek en
Kropswolde
De kerspelgrens tussen
Westerbroek en
Kropswolde is
aangegeven met een
rode lijn; de Waterdijk
(grens tussen Onnen en
Noordlaren) met een
groene.
Haren is geel, Westerbroek rood, Kropswolde groen en Noordlaren bruin, Bij het inkleuren van de
36
kerspelgebieden zijn de door Siemens aangegeven kerspelgrenzen aangehouden. Geen rekening is gehouden
met het feit dat deze oorspronkelijk anders kunnen hebben gelopen.

De benedictijnen van het Julianaklooster te Rottum hebben waarschijnlijk reeds in het begin
van de 13e eeuw een kapel gesticht ter plaatse van het latere Kropswolde. Kropswolde
wordt pas in 1291 voor het eerst een parochie genoemd. Over de afsplitsing van Kropswolde
van de moederkerk te Noordlaren is niets bekend. De noordgrens van de parochie
Kropswolde is de oude scheiding tussen de ten oosten van de Hunze gelegen delen van de
marke van Noordlaren in het zuiden en die van Onnen in het noorden. In de marke van
Onnen was al eerder – we weten niet precies wanneer, maar het is mogelijk in de 12e eeuw
geweest – de nederzetting Westerbroek ontstaan. We hebben gezien dat deze grens zich
niet toevallig op deze plaats bevindt: ze volgt de rechte lijn die men kan trekken tussen het
punt waar de Waterdijk (de markegrens tussen Noordlaren en Onnen) bij de Hunze uitkomt
enerzijds en de kerk van Kolham anderzijds.
De zuidgrens van het kerspel Kropswolde, tevens grens met Wolfsbarge, loopt niet in een
rechte lijn, maar maakt twee kniebochten. Ze lijkt me te zijn vastgesteld toen de parochie
Kropswolde werd gesticht, maar heeft hier waarschijnlijk wel vanaf het allereerste begin
gelegen. Ze zal teruggaan op de grens tussen waardelen die in het begin van de 13 e eeuw
door de markegenoten van Noordlaren aan verschillende geestelijke stichtingen zijn
verkocht: Rottum (of Essen) in het noorden (Kropswolde) en Aduard in het zuiden
(Wolfsbarge).
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B.W. Siemens, Historische Atlas van de provincie Groningen (Groningen, 1962)
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De kerk van Kropswolde
De 18e-eeuwse kerspelkerk van Kropswolde staat
waarschijnlijk op dezelfde plek waar de benedictijnen
van het Julianaklooster te Rottum in het begin van de
e
13 eeuw een kapel hebben gesticht.

Wolfsbarge ligt net als Kropswolde in het ten oosten van de Hunze gelegen deel van de
marke van Noordlaren. We hebben echter al gezien dat de kern van de nederzetting kan
hebben gelegen in het gebied dat vóór de veronderstelde grenswijziging tot de marke van
Midlaren heeft behoord.
De eerste vermelding van de nederzetting Wolfsbarge dateert van 1262. Ze is te vinden in de
al eerder genoemde akte waarbij de buren van Zuidlaren aan abt en convent van het klooster
te Aduard alle veengronden en weilanden verkochten in het ten oosten van de Hunze
gelegen deel van de marke van Zuidlaren, tussen de Gronesbeke in het zuiden en de
Prumesleke in het noorden.37 Van de koop waren uitgezonderd de weiden en venen die de
Zuidlaarders al eerder onderling verdeeld hadden en dus privé-eigendom geworden waren.
Inbegrepen waren echter ook alle graslanden en weilanden ten noorden van de Prumesleke,
voor zover ze tot de marke van Zuidlaren behoorden. Deze transactie is het begin geweest
van de Aduarder grangia of uithof Everswolde in Zuidlaarderveen.
In deze overeenkomst werd bepaald dat het convent, zowel in het verdeelde als onverdeelde
deel van de marke, wegen mocht aanleggen in de richting van Wolfsbarge om daarlangs te
reizen en voertuigen te laten rijden. Nu leert een blik op de kaart dat het strikt genomen niet
mogelijk is om binnen de marke van Zuidlaren een weg naar Wolfsbarge te leggen. Dat zou
alleen kunnen wanneer Zuidlaren en Wolfsbarge aan elkaar grensden. Tussen Wolfsbarge en
Zuidlaren ligt echter nog een driehoekig stukje van de marke Midlaren. Je kunt in de marke
van Zuidlaren dus alleen een weg aanleggen die in de richting van Wolfsbarge loopt. De
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GrA 172-50 reg.nr. 8 (gedrukt OGD I 131).
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bedoeling is ongetwijfeld geweest dat de Aduarders toestemming kregen om vanuit hun
nieuwe bezit in het oostelijke deel van de marke van Zuidlaren een aansluiting te maken op
de Woldweg die ten oosten van het Zuidlaardermeer de verbinding vormde tussen
Westerbroek en Zuidlaren. Die weg is er overigens nog steeds, zij het dat een stuk ervan
verdwenen is. Als ik het wel heb gaat het om de Dorpsstraat te Zuidlaarderveen, een stuk van
de Semsweg (N962) en de Steeg in de Groeve, die tussen de ‘Knolpot’ en de ‘Breipot’ op de
Woldweg (nu ter plaatse Hunzeweg geheten) uitkwam.
Een bijzonderheid van de transactie van 1262 die in dit verband niet onvermeld mag blijven
is dat hierbij niet alleen pastoor Eylwardus van Zuidlaren en een aantal inwoners van
Zuidlaren als getuigen optraden – dat spreekt immers voor zich – maar dat ook pastoor Sicco
van Noordlaren en enkele Noordlaarders aanwezig waren. Waarom waren die van de partij?
De aanwezigheid van de Noordlaarders heeft misschien te maken gehad met het feit dat de
door de Aduarders gewenste weg naar Wolfsbarge ook in het belang was van de
landeigenaren, gebruikers en bewoners van het ten oosten van het Zuidlaardermeer gelegen
deel van het kerspel Noordlaren, waarvan in elk geval een aantal – als meiers van het
klooster Aduard – een relatie met dat klooster onderhield. Maar evenmin valt uit te sluiten
dat het optreden van de Noordlaarders een herinnering is aan het nog niet zo lang vervlogen
verleden, toen Noordlaren, Midlaren en Zuidlaren een eenheid vormden.

Veenweg, Breipot en Knolpot
De Veenweg (nu ‘de Steeg’) komt
tussen de Breipot en de Knolpot op de
Woldweg uit.

Uit de abtenkroniek van Aduard weten we dat de kloosterlingen in 1240 zijn begonnen met
de bouw van hun klooster en bijbehorende kerk. De imposante kloosterkerk is in 1263, ten
tijde van abt Geyco, aan Sint Bernardus toegewijd. Voor deze bouwwerken waren massa’s
bakstenen nodig. Geschikte klei was in de buurt van Aduard ruimschoots voorhanden en ik
neem aan dat de bakstenen in naburige tichelovens werden geproduceerd. De benodigde
brandstof – zo veronderstel ik – zullen de monniken uit Wolfsbarge hebben gehaald.
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In 1250 besloot Henricus van Vianden, gekozen bisschop van Utrecht, dat de kloosterlingen
van de onder het diocees Münster ressorterende abdij te Aduard hun goederen – genoemd
worden hout, turven (cespites) en vee – vrij over het grondgebied van het Sticht Utrecht
zouden mogen vervoeren. Bij akte van 20 oktober van dat jaar droeg hij de pastoor van
Anloo op dit besluit bekend te maken.

Een bisschoppelijke akte uit 1250
(GrA 2-1 reg.nr. 15; gedrukt: OGD I 114)

We weten niet wanneer Aduard begonnen is met de turfwinning in het oostelijke deel van
de marke van Noordlaren en hoeveel veen het in gebruik heeft gekregen. Maar wanneer er
inderdaad samenhang is met de grootschalige bouwactiviteiten in Aduard, zullen we aan c.
1240 moeten denken, enkele jaren na het einde van de ‘Drentse Oorlog’ dus. Verder zal de
omvang van het ter beschikking gestelde veen aanzienlijk zijn geweest.
We mogen aannemen dat het door de bisschop aan de Aduarders vergunde ‘vrije vervoer’
vooral betrekking heeft op de passage van het ambtsgebied van de Groningse prefect en, in
het bijzonder, het stadsgebied van Groningen. De Aduarder turfschuiten moesten de
Groninger ‘stadstafel’ passeren, waar ze konden worden aangehouden en waar de schippers
gedwongen konden worden om de turf in Groningen ter markt te brengen of een heffing te
betalen.
Pikant detail is dat de akte van 1250 die dit moest verhinderen, is uitgevaardigd ten tijde van
de strijd tussen de Ommelander landschappen en de stad Groningen, die toen in handen
was van de bisschopsgezinde prefectenpartij. In de daarop volgende zomer, die van 1251,
behaalden de Ommelanders een klinkende overwinning en dwongen ze de prefect en zijn
‘mannen’ de stad te verlaten.
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Overigens zou het feit dat de bisschop in 1250 de pastoor van Anloo heeft ingeschakeld en
niet die van Zuidlaren, erop kunnen wijzen dat er in Zuidlaren nog geen pastoor was en dat
dus ook de parochie Zuidlaren nog niet bestond.
Toen de gemakkelijk winbare turf in Wolfsbarge opraakte hebben de monniken van Aduard
hun activiteiten verplaatst naar de marke van Zuidlaren. Ze kregen en kochten daar stukken
veen en bouwden er een uithof: Everswolde (1263?). De monniken hebben ook de
Zuidlaarders geholpen met het bouwen van hun kerk, waarvan we gezien hebben dat die
vermoedelijk ook uit de tweede helft van de 13e eeuw dateert. Dit past bij de gedachte dat
de parochie Zuidlaren na de ‘Drentse Oorlog’ van de oude parochie Lare is afgescheiden.

Een vidimus uit 1332, waarin een tekst uit 1283 bewaard gebleven is
(GrA 2100-918)

We zagen eerder dat de benedictijnen van Rottum een kapel hebben gebouwd in
Kropswolde. Hetzelfde hebben de cisterciënzers van Aduard gedaan ten behoeve van hun
meiers in Wolfsbarge. Wanneer dat is gebeurd weten we niet met zekerheid, maar een
aanwijzing voor een datering is er wel. We vinden die in een tekst uit 1283 die betrekking
heeft op de verandering van de status van de Aduarder kapel te Wolfsbarge. De tekst is
bewaard gebleven in een ‘vidimus’ uit 1332. In die akte verklaarden de deken van Drenthe,
pastoor Fredericus van Noordlaren, prefect Bertold van Gronebeke en de pastoors van de
Sint Maartens- en Akerk te Groningen een akte gezien te hebben van de abt van Aduard die
zo oud was, dat hij vernieuwd moest worden en namen de tekst daarvan in hun eigen
oorkonde op.
Dit stuk wordt beschouwd als de akte waarbij de kapel te Wolfsbarge tot parochiekerk werd
verheven. In materiële zin klopt dat wellicht, maar formeel is het onjuist: uit een Utrechtse
rekening blijkt dat de kerk te Wolfsbarge pas een halve eeuw later, in het voorjaar van 1335,
door wijbisschop Johannes is geconsacreerd. Zeker, het zou kunnen gaan om een
‘herwijding’ na een interdict, maar het kan ook zijn dat het heiligdom in 1335 voor het eerst
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als parochiekerk werd gewijd en dat de kapel te Wolfsbarge eerst door deze ‘kerkwijding’
officieel de status van parochiekerk kreeg.

Aantekening op de rug van het stuk uit
1332
Aantekening op de rug van de vidimus van 1332:
De libertate capelle in Ulvesberge
Littera testimonialis et noviter propter vetustatem
aliarum litterarum confecta
BB
‘Over de vrijheid van de kapel te Wolfsbarge. Bewijsstuk, opnieuw vervaardigd vanwege de ouderdom van de
andere brieven’
De dubbele ‘B’ is een zogenaamd kanselarijmerk, aangebracht door een klerk.

De tekst van de akte is kort, maar bevat veel informatie. De details ervan zijn nader
uitgewerkt in Een rondje Zuidlaardermeer. We kunnen eruit opmaken dat Aduard omstreeks
het jaar 1270 ten behoeve van zijn meiers te Wolfsbarge aldaar een kapel heeft gesticht met
begraafplaats. Dat laatste was ongetwijfeld nodig vanwege de uitbreiding van het
Zuidlaardermeer: de Wolfsbargers hoorden onder Noordlaren, maar moesten een lange
omweg over de Groeve maken om naar de kerk te gaan.
De facto betekende de bouw van deze kapel-met-begraafplaats een amputatie van een stuk
van de parochie Noordlaren en een blijvende vermindering van de inkomsten van die
parochie. Ter compensatie leverden de Aduarders – op verzoek van de parochianen van
Noordlaren – 2000 bakstenen, die voor de bouw van de kerk zijn gebruikt.
Zo’n 10-15 jaar later wilden de Noordlaarders de beschadigde omheining van hun kerkhof
repareren en sloegen, zoals ze bij dergelijke gelegenheden gewoon waren te doen, de
kosten daarvan om over alle kerspellieden. Ook de Wolfsbargers – die waren formeel nog
altijd parochianen van Noordlaren – werden geacht een bijdrage te leveren. Toen dezen
daartegen bezwaar aantekenden met het argument dat ze met de kerk van Noordlaren niets
meer te maken hadden, loste het convent van Aduard de kwestie op door de omheining van
het kerkhof te Noordlaren te herstellen. Aduard stelde daarbij als voorwaarde dat de
monniken en de Wolfsbargers voortaan vrijgesteld zouden zijn van alle mogelijke
verplichtingen met betrekking tot de kerk van Noordlaren. Daarmee gingen de
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Noordlaarders akkoord, zodat de regeling op 22 maart 1283 in een officiële oorkonde kon
worden vastgelegd die aan de abt van Aduard werd overhandigd
Hierbij past nog een opmerking over de relatie tussen de persona van Groningen en de kerk
te Wolfsbarge. Ik denk dat deze pas in 1335 – toen de kapel tot parochiekerk werd gewijd en
de parochie Wolfsbarge formeel werd opgericht – in alle opzichten identiek is geworden met
zijn verhouding tot de andere Gorechter kerken. Dit betekent dat de persona toen ook de
uiteindelijke zeggenschap kreeg over materiële aspecten van de Wolfsbarger kerk.
Overigens: zou het opmaken van de vidimus in 1332 iets te maken hebben met de kerkwijding
die enkele jaren later plaatsvond?

Akte van bisschop Frederik van Baden waarbij hij de persona
personatus van Groningen, opdraagt om de kerk van Wolfsbarge
zonodig te verenigen met die te Kropswolde, 28 april 1516
(GrA 2100-919)

In het begin van de 16e eeuw waren de materiële omstandigheden in Wolfsbarge zo benard,
dat de toenmalige persona personatus, de bekende Wilhelmus Frederici, van de Utrechtse
bisschop Frederik van Baden de opdracht kreeg om, wanneer hij dat nodig zou vinden, de
parochiekerk te ‘Wolffersberge’ samen te voegen met die van het naburige Kropswolde.
Ongetwijfeld heeft de persona deze ingreep zelf aan de bisschop gesouffleerd, onder
verwijzing naar de geringe omvang van de kerk en de armoede van de parochianen. We zien
de persona hier als de functionaris die verantwoordelijk was voor alle kerkelijke
aangelegenheden in het Gorecht. Dat het niet tot een samenvoeging met de kerk van
Kropswolde kwam, is onder meer te danken aan de bereidheid van de abt van Aduard om
nog eens de helpende hand te reiken aan de nederzetting die een kleine 300 jaar eerder
door toedoen van datzelfde Aduard was ontstaan.
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Nog eens ‘Wold’ van De Cock
Wolfsbarge ontbreekt op dit kaartje.

In de bronnen zijn verschillende gegevens aangetroffen die wijzen op een status aparte van
Kropswolde en Wolfsbarge.
•

Ofschoon Kropswolde en Wolfsbarge ten oosten van de Hunze gelegen zijn, worden
deze nederzettingen niet bij Drenterwolde gerekend.

•

De Kropswolders betaalden een andere belasting dan de rest van het Gorecht (de
Pieterspenning in plaats van de rookpenning die in het Gorecht en de rest van Drenthe
gebruikelijk was).

•

De schuldmudden van Kropswolde (een retributie voor het gebruik van de eertijds
woeste gronden die bij de Drentse dorpen hoorden en die de bisschop in 944 van de
koning had gekregen) worden afzonderlijk geregistreerd en zijn niet begrepen onder die
van ‘Wold’.

Een duidelijke verklaring voor deze afwijkingen is er niet. Ze zouden iets te maken kunnen
hebben met het verschuiven van de grens, maar ook het feit dat Kropswolde en Wolfsbarge
relatief jonge kolonies zijn kan een rol spelen.

Op grond van wat we tot dusver over de nederzettingen in het lage oostelijke deel van het
Gorecht hebben gezien, kunnen we ons wagen aan een tentatieve chronologie.
Er vallen 2, misschien zelfs 3 fasen te onderscheiden. In de eerste fase zijn Noorddijk,
Middelbert en Engelbert gesticht. Deze kolonies corresponderen met Groningen, Helpman
en Haren. Mogelijk is de georganiseerde inrichting van dit gebied reeds in de 10e eeuw
begonnen (dat wil zeggen: toen de villa Gruoninga nog koningsgoed was), maar het kan ook
zijn dat we aan de 11e eeuw moeten denken.
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Het lijkt erop dat we het ontstaan van de kolonie Westerbroek als pendant van Onnen wat
jonger moeten inschatten. Ze is ook jonger dan de Fivelgoër nederzettingen Scharmer
enKolham. Wanneer er een periode genoemd moet worden, lijkt de 12e eeuw me een
aannemelijke gissing.
Vervolgens zijn er dan de in dit hoofdstuk besproken kolonies Kropswolde en Wolfsbarge,
waarvan we de aanvang in het begin van de 13e eeuw kunnen plaatsen.
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De Oeverpolder op de kaart van Geertsema
Uitsnede uit de waterschappenkaart van C.C.
Geertsema, bladen 6 en 7.
De Oeverpolder heeft een groene kleur.

In Landschap lezen 6 heb ik een apart hoofdstuk (6.2) gewijd aan de kanalisaties. Schriftelijke
bronnen die ons daarover inlichten zijn er niet, maar aan de hand van wat we van de
geschiedenis weten en wat het kaartbeeld en de bodem ons leren, kunnen we toch een
reconstructie wagen. In het vorige deel heb ik mij beperkt tot het ten noorden van de
Waterdijk gelegen deel van de Hunze. Maar met de bespreking van Noordlaren en
Kropswolde komen we bij dat deel van de Hunze dat gelegen is tussen de Waterdijk en het
Zuidlaardermeer. Op het bovenstaande kaartje is deze waterloop aangegeven met een
bruine lijn tussen de Oeverpolder (links) en de Kropswolder Buitenpolder (rechts).
De Oeverpolder is het meest noordelijk gedeelte van de Noordlaarder Made en is in 1943 bij
de Oostpolder getrokken.
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Voor de reconstructie van de oude loop van de rivier en de bochtafsnijdingen kunnen we op
dezelfde manier te werk gaan als bij de rest van de rivier. Er is echter één opmerkelijk
verschil: we hebben een archiefstuk waaruit blijkt dat de rivier op een identificeerbare plek
is rechtgetrokken en dat dit in elk geval vóór 1490 is gebeurd.

Oorkonde van 25 augustus 1493
(GrA 172-146 reg.nr. 817).
Uit deze tekst blijkt dat een bij Kropswolde
horend stuk land ten westen van het Schuitendiep
ligt.

In het archief van het klooster Essen berusten enkele eigendomsbewijzen van land in
Kropswolde. Eén van deze akten dateert uit 1493 en betreft een stuk land waarvan het heet
dat het gelegen is ‘over diep’. De termen waarin de ligging van het betreffende land wordt
omschreven, zijn niet helemaal begrijpelijk. Maar duidelijk is wel dat het land gelegen was in
‘Wolder marcke’ (de marke van Kropswolde). Met het ‘diep’ kan geen andere waterloop
bedoeld zijn dan het Schuitendiep, waarbij ik met ‘Schuitendiep’ – net zoals de Groningers
van destijds – het kanaal bedoel dat in verschillende fasen is ontstaan door het rechttrekken
van een aantal kronkels in de natuurlijke waterloop die ten oosten van de Hondsrug het
water noordwaarts afvoerde en die we gewend zijn Hunze te noemen. Tegenwoordig heet
het in de akte van 1493 bedoelde deel van het Schuitendiep ‘Drentsche Diep’.
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Kropswolde is ontstaan in het ten oosten van de Hunze gelegen deel van de marke van
Noordlaren. Hoe kan land dat tot Kropswolde hoort ten westen van de Hunze liggen? Dat
het bedoelde land echt ten westen van het Schuitendiep lag, blijkt uit de manier waarop de
westelijke begrenzing ervan wordt aangegeven. We lezen in de tekst dat het land aan de
westzijde ‘an Doellen dyck by Onre marcke’ grenst. Het is op voorhand niet duidelijk wat de
‘Doellendyck’ is, maar we weten wél, dat de marke van Onnen niet aan die van Kropswolde
grenst. De marke van Onnen grenst aan de oostzijde aan het Schuitendiep en, vanaf de
smalle uitmonding van het Foxholstermeer zuidwaarts, aan de Waterdijk, ten zuiden
waarvan de marke van Noordlaren ligt.
Tegenwoordig komen er tegenover de monding van het Foxholstermeer twee dijkjes bij
elkaar. Een daarvan is de Waterdijk, de andere heeft geen naam en loopt vanaf de Osdijk in
het zuiden in noordelijke richting door de Oeverpolder. Deze dijk verschijnt pas in 1955 op
de topografische kaart en kan dus in 1493 niet als Doellen dyck zijn aangeduid. Daaruit volgt
dat met die naam de dijk moet zijn bedoeld die tegenwoordig Waterdijk heet.

Beddingresten van de Hunze
Kaartje gemaakt door Marnix Deterd
Oude Weme en overgenomen uit:
Tessa de Ruyter, De Hunze tussen
Zuidlaardermeer en Stad. Holocene
ontwikkeling van de Hunze en het
cultuurlandschap van de Onnerpolder
en de Oeverpolder (Groningen,
september 2015).
Het rode pijltje wijst naar het land dat
in 1493 bij Kropswolde hoorde hoewel
het ten westen van het Schuitendiep
lag.

Als mijn interpretatie juist is, blijkt uit de akte van 1493 dat er een tijd is geweest waarin de
marken van Onnen en Kropswolde wél aan elkaar hebben gegrensd, zij het dat ze door de
Doellen dyck van elkaar waren gescheiden. Aan het eind van de 15e eeuw was dit blijkbaar
nog het geval. Het verkochte land lag dus in het noordelijkste stukje van wat later de
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Oeverpolder zou worden, tussen de Waterdijk en het Drentsche Diep. Het betreffende land is
later naar Noordlaren overgegaan.
De kronkels in het tussen Waterhuizen en het Foxholstermeer gelegen deel van de Hunze
(inclusief de uitgegraven bocht in de Westerbroekstermadepolder) zijn in Landschap lezen 6
aangestipt. Ik heb daar aangegeven dat de kanalisaties wel eens uit de 13e eeuw zouden
kunnen dateren en dat Aduard er wellicht iets mee te maken heeft. Nu we gezien hebben
dat ook andere kloosters (Rottum en Essen) al heel vroeg de Hunze gebruikt hebben om hun
turf naar het noorden te vervoeren, ligt de veronderstelling voor de hand dat ook die
kloosters hun bijdrage hebben geleverd aan de verbetering van de bevaarbaarheid van de
rivier. Zouden ook de bochtafsnijdingen in het stuk tussen het Zuidlaardermeer en de
monding van het Foxholstermeer toen en op die manier tot stand zijn gekomen?

Het Drentsche Diep tussen Zuidlaardermeer en
Foxholstermeer
De Hunze heeft aan de westzijde van het Drentsche
Diep sporen achtergelaten die op de AHNhoogtekaart duidelijk te zien zijn.

1.
2.
3.
4.
5.

Pompstation van het Waterbedrijf
Waterdijk
Doellen dyck (?)
Drentsche Diep
Kloostermade met de locatie van een

‘rietboor’, die ‘Esser Groeve’ werd
genoemd.
6. Boele- of Foxholstermeer
7. Osdijk
8. Zuidlaardermeer

De dijken die ter weerszijden van het Drentsche Diep als lichtgroene lijnen in het oog vallen zijn jong. Ze
e
dateren uit het begin van de 20 eeuw en zijn later nog eens verhoogd (tot 2,58 +NAP). Het kanaalpeil in het
Drentsche diep is hetzelfde als dat van het Winschoterdiep (0,53 m +NAP). Het aanliggende land ligt veel lager:
-0,15 tot -0,25 NAP. Het water wordt hier dus over het land geleid, net zoals dat in het Eemskanaal het geval is.
De hoogtekaart maakt duidelijk dat door het rechttrekken van de rivierkronkels stukken land die eerder onder
Kropswolde vielen, aan de Noordlaarder kant zijn komen te liggen.
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Het lijkt erop dat de Hunze in verschillende fasen is rechtgetrokken. De eerste fase zullen we
in de 13e eeuw moeten dateren, toen de Aduarders en andere kloosterlingen veel turf uit
Kropswolde moesten afvoeren, en ter verbetering van de vaarroute de meest hinderlijke
kronkels zullen hebben doorgraven. Ook de inwoners van het 13 e eeuwse Groningen – de
villa die Groninghe heet wordt in 1100 al opulenta (rijk) genoemd38 – hadden natuurlijk
brandstof nodig. We mogen dus aannemen dat ook zij bij het beheer en de verbetering van
de vaarweg betrokken zullen zijn geweest. Uit de patronen op de hoogtekaart valt af te lezen
dat enkele resterende bochten later zijn rechtgetrokken. Wellicht is dat vanaf c. 1400, toen
het stadsbestuur de overheidsrechten over het Gorecht in pacht had en de rivier vanaf
Uilkenham via een nieuwe bedding naar de stad is geleid, systematisch door de Groninger
turfschippers gedaan. Voor zover we weten heeft het gilde van deze ‘schuitenschuivers’ zijn
eerste reglement in 1403 gekregen.39

Uit de rekening van Johan Clant over
1595-1596
(GrA 1-2307 fol. 35v)
‘Item den Olderman van die schuitenschuversgilde betaelt na oldgewonheit den 18en tot het graven in
Suidlaerer maer, wegen Adwert 3 daler, Selwert 3 daler, Rottum 2 daler, welcke bij min heren consentert
worden. Facit N. 63. 12 [gulden] 0 [stuivers] 0 [penningen].’

Rekening van Johan Huisman,
rentmeester van de kloostergoederen,
over 1610

Een dergelijke post staat ook in de rekening van rentmeester Johan Huisman over 1610 (GrA 1-2314 fol. 457).
In de rubriek ‘betaalde renten van de Commanderij te Warffum’ wordt de betaling verantwoord van 6 gulden
aan de Olderman van de schuitenschuivers ‘als wesende nae older gewoonte hare jaerlixe competentie voer
t’graven van de mondt vant meer’.
38

39

Passio Sancti Walfridi in: Remi van Schaïk, Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger
overlevering (Groningen 1985) 136.
GrA 2100-43.2 fol. 185-192 (gedrukt: OGD II 1134).
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Uit enkele veel jongere bronnen weten we dat de Schuitenschuivers de mond van het
Zuidlaardermeer op diepte hielden, en dat dit jaarlijks gebeurde.40 In – of liever ‘boven’ – de
smalle waterloop bij Palinghandel Vos en de ‘Waterjuffers bij Vos’ moeten de in het water
zwevende turfresten (in de bronnen ‘turfmot’ genoemd) zich hebben opgehoopt en
verstoppingen en ondiepten hebben veroorzaakt.41 Rentmeester Johan Clant tekende in zijn
rekening over het jaar 1595-1596 aan dat hij de Olderman van het Groninger
schuitenschuiversgilde volgens oude gewoonte een bedrag van 12 gulden had betaald
wegens het graven in Suidlaerer maer. Mit dit ‘maer’ moet hij het Zuidlaardermeer bedoeld
hebben. Uit zijn aantekening kunnen we opmaken dat de abdijen van Aduard, Selwerd en
Rottum van oudsher gewoon waren om de schuitenschuivers resp. 3, 3 en 2 dalers à 1,5
gulden te betalen.42 Na de Reductie waren de kloosters verdwenen, maar de noodzaak om
de vaarweg open te houden was natuurlijk blijven bestaan. Om die reden hadden de
provinciebestuurders ermee ingestemd dat de gewone praktijk werd gehandhaafd en dat de
schuitenschuivers betaald zouden worden uit de opbrengsten van de kloostergoederen.43
Het is denkbaar dat de kloosterlingen in eerste aanleg zelf voor het onderhoud van de
vaarweg hebben gezorgd, maar dat ze dit werk later – te denken valt aan c. 1400 – aan de
Groninger schuitenschuivers hebben uitbesteed. Ook het alleenrecht dat de
schuitenschuivers op het professionele gebruik van het Schuitendiep claimden, dateert uit
die tijd en zal zijn grond vinden in de belangrijke rol die de schuitenschuivers bij het
verbeteren en onderhouden van de vaarweg hebben gespeeld.
Een herinnering aan het land dat het klooster Yesse in Kropswolde bezat vinden we in de
‘Kloostermade’ ten zuiden van de smalle monding van het Foxholstermeer en de naam van
een poel die in dat land heeft gelegen. Deze stond bekend als ‘de Esser Groeve’. Ter plaatse
van de Esser Groeve is ook nu nog een plas (een van vele), maar de naam Esser Groeve is van
de kaart verdwenen. In dit verband is het aardig om nog even melding te maken van een
plan dat in de jaren 1627-1628 is gemaakt, maar niet is gerealiseerd. In dat plan speelde de
Esser Groeve een rol(letje).
Nadat het ‘Herendiep’ (de voorloper van het Winschoterdiep) tussen Foxhol en Sappemeer
was gegraven en de exploitatie van de Sappemeerster venen serieus ter hand was genomen,
werd de gewonnen turf via het Foxholstermeer en het Schuitendiep afgevoerd. De vaarroute
via het Foxholstermeer beviel echter niet en is in 1635 in onbruik geraakt door het graven
van het Westerbroeksterdiep, dat vanaf Waterhuizen oostwaarts werd gegraven en naar zijn
initiatiefnemer, burgemeester Johan Huninga, een tijdlang ‘Huningadiep’ werd genoemd.
Tegenwoordig maakt dit kanaal – of liever de opvolger daarvan – deel uit van het
Winschoterdiep. Huninga’s kanaalplan was echter niet het eerste van deze soort.

40
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Zie bijvoorbeeld GrA 2100-7.42, 42 en 46: stadsrekeningen over 1582 (fol. 426), 1583 (fol. 424) en 1587
(fol. 509).
Zie H.A. Groenendijk, ‘Noordlaren in Bloemertperspectief’, in: J.A.W. Nicolay (red.), Opgravingen bij
Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal, 2 dln. (Eelde 2008) 559-575, in het bijzonder
567.
GrA 1-2307 fol. 35v.
De vermeldingen van betalingen aan de Schuitenschuivers wegens het graven in (de monding van) het
Zuidlaardermeer vond ik bij toeval en zijn niet het resultaat van systematisch onderzoek in de betreffende
seriële bronnen.
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De Groninger stadsbestuurders waren reeds in de jaren 1627 en 1628 van plan geweest om
de vaarroute via het Foxholstermeer te vervangen door een nieuw kanaal.
Wat het motief daarvoor was weten we niet met zekerheid. Mogelijk waren de oevers van
het meer te moerassig voor scheepsjagers of werd de vaart over het meer teveel gehinderd
door ondiepten. In elk geval kregen de ingezetenen van Kropswolde in 1627 de opdracht om
de Esser Groeve – een direct met het Schuitendiep in verbinding staande ‘rietboor’ – uit te
modderen, zodat het jaar daarop een kaarsrecht kanaal vanaf Martenshoek via de Esser
Groeve naar het Schuitendiep zou kunnen worden gegraven.44 Dit gebied was vóór de
Reductie eigendom van het klooster te Essen geweest en in het begin van de 17 e eeuw in het
bezit van de stad Groningen gekomen. Op oude kaarten zijn zowel de rietboor als de
kaarsrechte sloot waarlangs het kanaal moest komen, herkenbaar. Zoals gezegd is dit plan
niet verwezenlijkt en is in plaats daarvan in 1635 het ‘Huningadiep’ tussen Waterhuizen en
Foxham gegraven, waardoor de vaarweg met ongeveer 1 km werd bekort.

Een plan dat niet doorging
Een geprojecteerde waterweg tussen het Schuitendiep via de Esser Groeve naar Martenshoek (1627-1628),
ingetekend op de topografische kaart van c. 1865.

Overigens zou de oude naam van het Foxholstermeer (‘Boelemeer’) wel eens terug kunnen
gaan op de mansnaam ‘Boele’ of ‘Bolo’. Uit het besproken archiefstuk uit 1493 blijkt dat een
Sicke Bolens een aandeel had in het aan Essen overgedragen land. Dit is ongetwijfeld
dezelfde persoon wiens naam in 1490 als ‘Sycko Boelens’ gespeld wordt en blijkens een akte
uit dat jaar enige landerijen te Kropswolde verkoopt aan het Olde Convent in de stad
Groningen. Hoofdbestanddeel van het verkochte land was ook het ‘Alynghe-erf’ te
Kropswolde, waar Sicke en zijn vrouw zelf woonden en dat in het westen grensde aan ‘den
dyep’ (de Hunze of Schuitendiep). De overdracht omvatte alles wat bij het Alynge-erf
hoorde: ‘huus, hoff, landt, sandt ende holt’, ‘dat moer’ en zelfs de roerende goederen.
44

GrA 1605-4, 252 (7 juli 1627) en GrA 1605-5, 50 (8 maart 1628).
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‘Rietboord’ op de kaart van Beckeringh
Op de kaart van Theodorus Beckeringh is op de plaats
van de Esser Groeve, tussen het Zuidlaardermeer en
Foxholstermeer een ‘rietboord’ getekend.

De gecompliceerde situatie van het in 1493 door Essen verworven land is het beste duidelijk
te maken aan de hand van kaartjes.

Vroege kanalisaties
Links: de vermoede oude tracé’s, ingetekend in de bodemkaart; rechts: veronderstelde kanalisaties
(lichtblauw), ingetekend in de hoogtekaart.
De hierboven genoemde Esser Groeve zou een overblijfsel kunnen zijn geweest van de eerder besproken zijtak
van de Hunze die noordwaarts heeft gestroomd en in verbinding heeft gestaan met de bovenloop van de
45
Scharmer Ae.
45
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Zie Landschap lezen 4, hoofdstuk 4.1 ‘Fivel’.
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De Waterdijk is op de hoogtekaart aangegeven met een donkergroene lijn.
Opmerkelijk is de relatief hoge ligging van het gebied waar de Waterdijk bij de Hunze uitkomt en vanwaar aan
de andere kant van de Hunze de scheidgrup tussen Westerbroek en Kropswolde in oost-noordoostelijke
richting loopt. De oevers van deze sloot moeten in de loop van de tijd zwaar van afslag te lijden hebben gehad,
met het gevolg dat de sloot een smal meer geworden is.

Hunze en Foxholstermeer
In de cirkel grenzen Onnen, Westerbroek,
Kropswolde en Noordlaren aan elkaar.
Delen van Kropswolde zijn door het
rechtgraven van enkele rivierkronkels aan de
westzijde van het diep komen te liggen.

Een vermeldenswaardige bijzonderheid is nog dat het op de topografische kaart ten oosten
van het Drentsche Diep vermelde toponiem ‘Kloostermade’ past bij wat we in de akte van
1493 lezen. Daarin staat dat het verkochte land aan de oostzijde grensde aan het
‘Bavingegoed’ dat ten tijde van het opmaken van de koopakte al in het bezit van het klooster
Yesse was.

Foxholstermeer en Drentsche Diep
Links het Foxholstermeer, rechts het Drentsche Diep. Het land daartussen hoorde onder Kropswolde en was
vóór de Reductie eigendom van het klooster Yesse, daarna van de stad Groningen. Aan die geschiedenis
herinnert de naam van dit gebied: de Kloostermade. In 1493 werd het convent te Essen ook eigenaar van een
streepje land ten westen van het Drentsche Diep, uiterst rechts op de foto.
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Ik besluit dit hoofdstuk over bochtafsnijdingen met een paar recente foto’s van het
besproken gebied.

Ten westen van het
Drentsche Diep
We kijken vanaf de dijk
langs het Drentsche Diep
naar het zuiden.

Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog heerste in dit gebied, waarin ooit de Hunze
kronkelde, een wisselende waterstand. In het winterhalfjaar stond het land blank, in de
zomer was het lang genoeg droog om er hooi te kunnen oogsten. Tegenwoordig staat het
hele gebied ‘plas dras’, ook in de zomer. Voor de vogels is dat fijn, maar hierdoor is wel het
minuscule reliëf onzichtbaar geworden dat de oude loop van de Hunze hier heeft
achtergelaten.

Spoor van de Hunze?
Op een enkele
uitzondering na zijn de
sporen van de oude
Hunze aan het oog
onttrokken.
De kromme sloot in het
midden van de foto lijkt
zo’n spoor te zijn: een
overblijfsel van een
rivierkronkel die wellicht
e
reeds in de 13 eeuw is
afgesneden.
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Waterdijk, Drentsche Diep en Foxholstermeer
De Waterdijk is waarschijnlijk de Doellen dyck uit de
akte van 1493.
De rode stip staat op de plaats waar de volgende foto
is genomen

Doellendijck of Waterdijk
De etymologie van het toponiem Doellen dyck past bij de locatie van deze dijk: doel of dole is verwant met ‘dal’
en betekent ‘greppel’ of ‘sloot’.
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Zegel van bisschop Frederik van Blankenheim

In Landschap lezen 6 hebben we gezien dat Frederik van Blankenheim zich tot doel had
gesteld de in de loop van de jaren verdampte macht van de Utrechtse bisschop te herstellen
en dat hij ook de ongezeglijke stad Groningen in het gareel probeerde te krijgen. Hij
belegerde de stad, maar toen dat niet tot het gewenste resultaat leidde, sloot hij de wegen
tussen Groningen en het Sticht af door het opwerpen van vijf kastelen. We hebben gezien
waar die versterkingen kunnen hebben gelegen. Uiteindelijk kreeg de bisschop zijn zin en
erkenden ook de Groningers zijn gezag. De vete kwam in 1405 formeel tot een einde. Daarbij
werd onder meer afgesproken dat de bisschop de vijf kastelen zou slechten.
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Weerdenbras en Blankeweer
Op de uit 1792 daterende kaart van De Gros staat
Weerdenbras ongeveer op de juiste plek, maar
Blankeweer is, in navolging van de kaart van
Beckeringh, op de verkeerde plaats getekend.
Met ‘Hillen’ is Glimmen bedoeld.
(GrA 817-836)

Een van die forten werd ‘Blankeweer’ genoemd. De herkomst van deze naam ligt voor de
hand: het eerste element is afgeleid van de familienaam van bisschop Frederik van
Blankenheim, het tweede deel is ontleend aan de plek waar de bisschop zijn fort oprichtte.
Mij dunkt dat we de in de akte van 1357 voorkomende term ‘veste up der were’ letterlijk
moeten nemen en dat daarmee een versterking bedoeld is die gelegen was op de oude
landweer tussen de prefectuur en Drenthe, terwijl die landweer zelf mogelijk geïdentificeerd
kan worden als het Nutzpete dat we uit de Narracio kennen.
De sporen van de door Frederik van Blankenheim aangelegde landweren zijn op de AHNhoogtekaart aan de zuidzijde van het Besloten Veen goed herkenbaar en Diana Spiekhout
heeft ze in haar artikel van 2016 beschreven. De bisschop heeft blijkbaar, ongetwijfeld op
grond van dezelfde overwegingen die de Drenten in de 13e eeuw ertoe hadden bewogen om
op deze plek een fort te bouwen, gemeend dat het Besloten Veen de beste plaats was om de
hoofdverkeersweg van en naar Groningen af te sluiten. Het ligt zelfs voor de hand dat in
1400 gebruik is gemaakt van in het veld nog aanwezige overblijfselen van de 13e-eeuwse
verdedigingswerken, die blijkens de genoemde akten van 1339 en 1357 ook halverwege de
14e eeuw nog geheel of gedeeltelijk bestonden.
Na de in 1405 afgesproken ontmanteling van de vesting Blankeweer bleven de sporen ervan
in het veld zichtbaar en bleef het woord ‘Blankeweer’ gebruikt worden als toponiem. Ubbo
Emmius deelt in zijn Friese Geschiedenis mee dat de wal van Blankeweer er in 1505 – een
eeuw later dus – half afgegraven bij lag, maar het is niet duidelijk waar hij zijn wetenschap
vandaan heeft gehaald.
Het kan zijn dat Ubbo omstreeks 1600 – dus nog weer een eeuw later – zelf de sporen van
een landweer op die plek heeft gezien of van horen zeggen wist dat ze er waren. Alleen
zullen dat niet de sporen van bisschop Frederiks landweren zijn geweest, maar overblijfsels
van de ‘groote lant weer’ die de Saksers in de herfst van 1514 hier, ‘to Blancker weer’,
hebben aangelegd en waarachter ze een tijd lang zijn blijven liggen. Het ligt echter wel voor
de hand dat de Saksische soldaten bij de aanleg van deze linie opnieuw gebruik hebben
gemaakt van de overblijfsels van de oude landweren die ze hier aantroffen.
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Blankeweer zoals het was
Het vroegere café Blankeweer aan de
Zuidlaarderweg is rond de
eeuwwisseling afgebroken en
vervangen door een nieuwe villa. De
foto is overgenomen uit Ingrid
Schenk, Kroniek van het
Noordlaarderbos (Assen 2016) 69.

Het toponiem Blankeweer is gewoon blijven bestaan. Tegenwoordig staat het woord
‘Blankeweer’ op de topografische kaart bij het perceel Zuidlaarderweg 45 dat aan het begin
van de Pollselaan staat op de plek waar tot c. 2000 café ‘Blankeweer’ te vinden was.

‘Huize Blankeweer’ op de hoek van de
Zuidlaarderweg en de
Beslotenveenseweg.
(GrA 818-1534; foto Th.P. Boersma
1990)

Het huis op de foto is in 1849 gebouwd door jhr. O.Q. van Swinderen, deed tussen 1958 en
1996 dienst als gezinsvervangend tehuis en heeft daarna, onder de naam ‘herberg “de
Blankenhoeve”’, een horeca-bestemming gekregen.
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‘Blankenborch’ op de kaart van
Bartold Wicheringe (1616)

Voor het vreemde feit dat op oude landkaarten – en alleen daar – de naam ‘Blankeweer’ is
vervangen door ‘Blankenborg’, kan ik geen goede, op bronnen steunende verklaring geven.
Het enige wat ik kan bedenken is dat kaartmaker Bartold Wicheringe, die uiteraard het
toponiem ‘Blankeweer’ heeft gekend en gemeend zal hebben dat daarmee een streek, geen
kasteel werd aangeduid, de bobbels van het Bolwerk heeft geïnterpreteerd als de restanten
van een oude burcht en ze op grond daarvan als ‘Blanckenborg’ heeft aangeduid, waarna
alle latere kaartmakers hem eenvoudig hebben gevolgd. De eerste die met deze traditie brak
was Theodorus Beckeringh die Blankeweer terecht als een ‘schans’ zag, maar deze
abusievelijk even ten oosten van de Drentsche Aa tekende, vlakbij Weerdenbras.
Overigens legde Wicheringe zowel Weerdenbras als Blankenborg te ver naar het oosten.
Als het gegaan is zoals ik vermoed dat het is gegaan, zijn zowel het toponiem Nutzpete als de
13e-eeuwse versterkingen op die plek ‘overschreven’ door de werken van Frederik van
Blankenheim. De naam Nutzpete is verdrongen door Blankeweer en de 13 e-eeuwse werken
zijn in 1400-1401 hergebruikt en uitgebreid door bisschop Frederik van Blankenheim. De
landweer van de Saksen uit het begin van de 16e eeuw heeft blijkbaar niet zoveel indruk
gemaakt dat ze tot naamsverandering heeft geleid.

De omgeving van de Punterbrug op de ‘natte plekkenkaart’ van
Cornelis von Frijtag Drabbe
De ‘natte plekken kaarten’ van Cornelis von Frijtag Drabbe zijn
gebaseerd op informatie over de diepte van het grondwater in de
winter en in de zomer en de fluctuaties daarin.
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Iets dergelijks lijkt me ook te zijn gebeurd met Blankevoort. De met die naam aangeduide
versterking moet gelegen hebben bij een water dat een doorgaande weg tussen Groningen
en het Sticht kruiste. Voor het water is de Drentsche Aa de enige serieuze kandidaat, voor de
weg de Rijksweg tussen Glimmen en Yde. De versterking Blankevoort kunnen we dus
vermoeden bij de Punterbrug, en wel op de plaats waar in 1505 graaf Edzard van OostFriesland de versterking ‘Weerdenbras’ heeft laten aanleggen.
Uiteraard wordt ook over de locatie van Blankevoort verschillend gedacht. Bij Diana
Spiekhout lees ik: ‘Een terrein bij Glimmen, bij het toponiem ‘Nije Waarken’ langs de Drentse
Aa, is door Von Frijtag Drabbe zonder duidelijke argumentatie aangewezen als
Blankevoorde. Dit terrein ligt wél in een beekdalcontext op een locatie waar een
landverbinding tussen de Drentse kant van de Aa en de Gorechtse kant van de Aa was.’ 46
Ondanks het ontbreken van argumenten is het idee dat we Blankenvoort ter plaatse van de
Nije Waarken moeten zoeken, door Spiekhout als mogelijkheid overgenomen. Het is ook te
vinden in de nota Archeologiebeleid van de gemeente Haren (2012). Daar staat echter dat
op die plek ook wel het voorwerk ten Hoorn van het klooster te Assen of een burcht van
prefect Egbert kunnen hebben gestaan.

De omgeving van de
Punterbrug
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Havezate
Oosterbroek
‘Nije Waarken’
(AMK 2024)
Huis te Glimmen
Voorde door de
Drentsche Aa,
later Punterbrug
Locatie van
Blankevoort en
Weerdenbras
Hoge Hereweg

Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de voorde waarbij Frederik van Blankenheim zijn sterkte
heeft laten bouwen, in de buurt van de door Von Frijtag Drabbe aangewezen plek heeft
gelegen. De Drentsche Aa stroomt daar door een lage, vroeger moerassige zone die veel
46

Diana Spiekhout, ‘De vijf van Frederik’, in: Historisch Jaarboek Groningen, 2016, 30-45, aldaar 38.
Cornelius von Frijtag Drabbe, ‘Het lezen en interpreteren van verticale luchtfoto’s’, in: J.H.G. Schepers
(red.), Het spiedend oog der luchtcamera. 170 luchtfoto’s met toelichtende tekst (Leiden 1948) foto 17.
Het boek van Von Frijtag Drabbe heb ik niet geraadpleegd. De door Von Frijtag Drabbe aangewezen plek
staat op de Archeologische Monumentenkaart aangeduid als AMK 2024
(https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/amk-en-ikaw).
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breder is dan bij de latere Punterbrug. Ik zie geen reden om aan te nemen dat de weg tussen
de hoogten van Glimmen en Yde ooit ergens anders gelopen zou hebben dan waar hij nu
loopt: daar waar de oversteek over de Drentsche Aa het kortst is. Ik denk dan ook dat de met
nr. 5 aangegeven locatie het best voldoet aan de eisen die Frederik van Blankenheim kon
stellen: de ondergrond is hier hoog en vast en de plek bevindt zich in de onmiddellijke
nabijheid van de hoofdweg en vaarwater.
Hoogte- en bodemkaarten maken dit zichtbaar.

Hetzelfde gebied op de
AHN-hoogtekaart
Bij de Punterbrug is de
oversteek over de
Drentsche Aa het kortst.

Nog eens hetzelfde
gebied op de
bodemkaart
Blauwe en paarse
kleuren geven venige en
moerassige bodems aan,
de andere kleuren
duiden op minerale
bodems.
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Gezien de lage ligging en moerige bodemgesteldheid van de als de Nije Waarken bekend
staande plek (nr. 2 op de kaartjes) lijkt het me niet waarschijnlijk dat prefect Egbert in 1226
of 1227 hier het kasteel heeft gebouwd waarmee hij zich de woede van de heren van
Coevorden op de hals haalde en dat voor hen reden was om een wapenstilstand te
verbreken. Het ligt veel meer voor de hand dat Egbert zijn versterking heeft opgeworpen op
de plek waar nu het Huis te Glimmen staat (nr. 3). De bodem is daar relatief hoog, bestaat
uit zand en grenst onmiddellijk aan de bedding van de Drentsche Aa. Voor het afsluiten van
het scheepvaartverkeer over de rivier is deze plek bij uitstek geschikt. Een versterking op
deze plaats lag ook dicht genoeg bij de landwegen op de Hondsrug (de Hoge Hereweg en de
huidige Rijksstraatweg) om ook het verkeer te kunnen controleren dat daarvan gebruik
maakte.
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Semslinie op de kaart
van Cornelis Pijnacker
(1634)

De landmeters Johan Sems en Jan de la Haeij hebben in 1615, in opdracht van drost en
gedeputeerden van Drenthe, de grens vastgesteld tussen Drenthe en Westerwolde. Deze
gebeurtenis valt uiteraard niet binnen het bestek van deze cyclus. Dat ik er toch aandacht
aan wil schenken komt door mijn onderzoek naar de ‘Drentse Oorlog’ en zijn gevolgen.
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De provinciegrens tussen Groningen
en Drenthe op de topografische kaart
van 2009
De editie van 2009 is de laatste
waarop het woord ‘Semslinie’ bij het
west-oost lopende stuk van de
provinciegrens staat vermeld.

Bij het bekijken van topografische kaarten van uiteenlopende ouderdom viel me op dat bij
het west-oost lopende deel van de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe de naam
‘Semslinie’ is afgedrukt. Ik dacht dat Sems en zijn collega alleen de noordwest-zuidoost
lopende grenslijn hadden afgebakend en dat het betreffende stukje grens de markegrens
tussen Midlaren en Noordlaren was, zoals die na de ‘Drentse Oorlog’ was vastgelegd.
De te beantwoorden vraag was dus: zouden de kaartmakers van de Topografische Dienst
een goede reden hebben gehad om het betreffende stuk grens ‘Semslinie’ te noemen en zou
die mijn theorie over het verschuiven van de grens onderuit kunnen halen? Alle reden dus
om mij te verdiepen in de Semslinie en het ontstaan ervan.

Mooi boek, maar geen verklaring

De meest recente publicatie over de Semslinie is het in 2015 verschenen boek 400 jaar
Semslinie: de oudste lijnrechte grens ter wereld.47 Het boek meldt niets over een eventuele
47
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Paul Brood en Martin Hillenga (red.), 400 jaar Semslinie: de oudste lijnrechte grens ter wereld (Zwolle
2015). De titel van dit boek had wel een tikje bescheidener gemogen. Hoe het in de rest van de wereld
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bemoeienis van Sems en De la Haeij met het ten oosten van het Zuidlaardermeer gelegen
stuk van de west-oost lopende provinciegrens tussen Groningen en Drenthe. Ook uit het
kaartje dat de landmeters bij hun opdrachtgevers inleverden en waarvan het originele
exemplaar in het Drents archief berust,48 blijkt daaromtrent niets. Daarop staat alleen de
door hen tussen Wolfsbarge en Huis ter Haar getrokken lijn en het naar het zuiden
zwenkende verlengde daarvan. Ook op latere kaarten van de Semslinie ontbreekt het oostwest lopende stuk grens of wordt het gewoon als ‘Scheiding tussen Drenthe en het Gorecht’
of iets dergelijks aangeduid. Het lijkt er dus op dat we de topografische kaarten op dit punt
niet serieus hoeven te nemen.
Wie verwacht in het boek 400 jaar Semslinie een aannemelijke verklaring aan te treffen voor
de manier waarop deze 34 km lange rechte lijn tussen Wolfsbarge en Huis ter Haar is
getrokken, komt bedrogen uit. We lezen dat de Semslinie niet op de Martinitoren is
georiënteerd, dat de landmeters een hoek van 45o hebben uitgezet en gebruik hebben
gemaakt van driehoeksmeting, maar daarbij blijft het.

‘Kaart van de grensscheiding tusschen Drente en Westerwolde (Semslinie), op last van Drost en
Gedeputeerden vervaardigd door de landmeters J. Sems en Jan de la Haeij; 2 maart 1615’
(Drents Archief 1-294.1)

48

gesteld is weet ik niet, maar alleen al in Groningerland zijn er meerdere kaarsrechte grenzen die
honderden jaren ouder zijn dan de Semslinie. Toegegeven, die zijn met hun 2-10 km wel veel korter dan
de grenslijn van Sems en De la Haeij.
Drents Archief 1-294.1.
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Onzekerheid over het precieze verloop van de grens tussen Drenthe en Westerwolde leidde
in het begin van de 17e eeuw tot conflicten. Om daaraan een eind te maken besloten drost
en gedeputeerden van Drenthe de landmeters Johan Sems en Jan de la Haeij een duidelijke
grenslijn te laten trekken. De lijn moest bovendien duidelijk maken dat het klooster Ter Apel
bij Drenthe hoorde en niet bij het in 1614 door de stad Groningen aangekochte
Westerwolde.
Sems en De la Haeij presenteerden op 2 maart 1615 een kaart waarop ze de door hen
getrokken grenslijn hadden ingetekend. In de begeleidende tekst deelden ze mee dat ze ‘van
Wolffs Bargen tot het hus ter Haer’ een rechte lijn hadden getrokken; vervolgens van Huis
ter Haar naar de plaats waar de oude brug over de Ruiten A had gelegen, en dan vanaf die
plek naar de ‘beide Linteloën’, ‘laetende alsoo het closter der Apel ten westen van de selve
roeijnge’. Met het laatste bedoelden ze dat het klooster Ter Apel aan de Drentse kant van de
grens bleef.
Wolfsbarge en het huis Ter Haar liggen 34 km van elkaar. In het vlakke en open land ligt de
horizon voor een normaal mens op nog geen 5 km. Hoe hebben de landmeters zo’n lange lijn
kunnen trekken?
In de tekst die hun schetskaart begeleidt, weiden de landmeters niet uit over de door hen
gevolgde methode. Doordat hun tekst op verschillende manieren kan worden
geïnterpreteerd, sticht hij zelfs meer verwarring dan dat hij helderheid brengt. Onduidelijk is
vooral de betekenis van de woorden ‘van Wolfsbarge naar Huis ter Haar’. Ook al weten we
nu niet meer met zekerheid waar het ‘Huis ter Haar’ precies heeft gestaan, in 1615 moet dit
een herkenbaar eindpunt van de te trekken lijn zijn geweest. Maar anders is het met
Wolfsbarge, want dat is een plaats met enige uitgestrektheid. Wat wordt bedoeld met ‘vanaf
Wolfsbarge’? Werd gerekend vanaf de kerk in die plaats, vanaf een molen, of vanaf een
destijds nog bestaande maar nu verdwenen hoogte?
De verwarring wordt niet weggenomen door de mededeling van Sems en De la Haeij dat de
door hen getrokken lijn vanaf Wolfsbarge naar Huis ter Haar ‘ongeveer van noordwest naar
zuidoost’ bleek te lopen. Sommigen menen daaruit te kunnen afleiden dat de landmeters
van hun opdrachtgevers te horen hadden gekregen dat ze vanuit het noorden een lijn van
135o moesten trekken. Als dat zo is hebben Sems en De la Haeij hun werk niet helemaal
goed gedaan, want hun lijn wijkt enigszins (1,5o graad) van die koers af. We kunnen deze
afwijking wellicht door de vingers zien, maar wanneer we deze hypothese volgen moeten we
ook antwoord geven op de vraag hoe de opdrachtgevers konden weten dat een vanuit
Wolfsbarge getrokken lijn van 135o 34 km verderop door Huis ter Haar zou gaan. Het
antwoord op die vraag is helder: dat konden ze niet weten. Ze hebben hooguit kunnen
vermoeden dat Huis ter Haar ten opzichte van Wolfsbarge ongeveer in zuidoostelijke
richting lag.
Ik denk dat we met dat vermoeden van de opdrachtgevers een begin hebben van de
oplossing van het raadsel. Die oplossing komt verder in zicht wanneer we nog eens goed
naar het bijschrift op de kaart van Sems en De la Haeij kijken, ons proberen voor te stellen
hoe de wereld er in 1615 heeft uitgezien, en ook bedenken waartoe 17 e eeuwse landmeters
in staat waren.
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Uit het bijschrift kan ik niet opmaken dat de landmeters de opdracht hebben gekregen om
vanaf Wolfsbarge een lijn naar het zuidoosten te trekken. Zoals gezegd denk ik dat drost en
gedeputeerden hebben vermoed dat een vanaf Wolfsbarge naar Huis ter Haar getrokken lijn
ten noorden van het klooster Ter Apel zou uitkomen, zodat het klooster vanzelf aan de
Drentse kant zou belanden. Ze hebben dus niet gezegd: ‘trek een lijn naar het zuidoosten’,
maar ‘trek een lijn naar Huis ter Haar’.
Het komt het er dus op aan te weten wat in 1615 en in deze context bedoeld kan zijn met
woorden ‘vanaf Wolfsbarge’.

De constructie van de Semslinie volgens IJ. Zijlstra (1905)

In 1905 meende IJ. Zijlstra dat de eerste paal van de Semslinie is geplaatst op het punt waar
drie raailijnen (een op de Martinitoren te Groningen, een op de kerk van Noordlaren en een
op de kerk te Anloo) elkaar snijden, waarbij de hoek tussen de lijn op de Martinitoren en die
op Anloo 60o groot is.49 We zullen nog zien dat Zijlstra’s veronderstelling omtrent de
Martinitoren niet klopt. Ook de op Anloo geraaide peiling (deze is op de originele kaart van
Sems en De la Haeij inderdaad met een stippellijntje aangegeven) speelt geen rol: het is een
‘controlelijntje’ van het soort dat we in Landschap lezen 6 hebben besproken.50 Mij dunkt
dat het antwoord op de vraag naar de betekenis van de woorden ‘vanaf Wolfsbarge’ veel
eenvoudiger is: met ‘Wolfsbarge’ is niet een kerk, bultje of molen in die plaats bedoeld,
maar ‘de grens met Wolfsbarge’.
49

50

IJ. Zijlstra, ‘Aan en op de grenzen van Drenthe en Groningen’ in: Nieuwe Drentse volksalmanak 23 (1905)
40-95, aldaar 62-63.
Landschap lezen 6, hoofdstuk 6.5 ‘De constructie van Westerbroek’.
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De noordoostelijke hoek van Drenthe

Ik denk dat de Drentse bestuurders bij het aangeven van het startpunt van de te trekken lijn
het punt in gedachten hebben gehad waar de markegrenzen van Noord-, Mid- en Zuidlaren
elkaar sneden en dat al sinds het einde van de ‘Drentse Oorlog’ in de 13e eeuw als het
noordoostelijke hoekpunt van Drenthe gold. Waar de grens ten zuiden van dit punt lag wist
niemand en moest in 1615 juist vastgesteld worden. Met de woorden ‘van Wolfsbarge tot
aan Huis ter Haar’ bedoelden drost en gedeputeerden dus niet dat de landmeters vanaf een
bepaald punt in het Groningse Wolfsbarge een lijn op Ter Haar moesten zetten, maar dat ze
dat moesten doen vanaf het al eeuwenlang bestaande noordoostelijke hoekpunt van
Drenthe.

Johan Sems (1572-1635) op 51-jarige leeftijd (1623)
Gravure van Jacob Matham naar een portret
gemaakt door Martin Hermann Faber.
(GrA 1536-4354)
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‘Practijck des
lantmetens en
‘Ghebruyck der
Geometrische
instrumenten’
(GrA 1759-4370)

Johan Sems schreef, samen met zijn collega’s Jan Pietersz Dou en Sybrant Hansz, een handboek voor
landmeters: Practijck des lantmetens: leerende alle rechte ende kromzydige landen, bosschen, boomgaerden
ende andere velden meten, soo wel met behulp des quadrants, als sonder het selve, mitsgaders alle landen
deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuw gecalculeerde tafelen
daertoe diendende, gecomponeert door Johan Sems ende Jan Pietersz. Dou, gheadmitteerde landtmeters;
vermeerdert met hondert geometrische questien met haer solutien door Sybrant Hansz, rekenmeester tot
Amsterdam [Amsterdam c. 1600].
Het boekje is hier opengeslagen bij het begin van een afzonderlijk deel over het ‘Ghebruyck der Geometrische
instrumenten’, dat door Johan Sems en Jan Pietersz. Dou is samengesteld. Dit gedeelte heeft een eigen
titelpagina, maar de bladzijden zijn gewoon doorgenummerd als voortzetting van de ‘Pracktijck des
lantmetens’. In het derde onderdeel ervan (pp. 408 evv.) wordt uitleg gegeven over de afwijking tussen het
magnetische en het geografische noorden en is een toelichting opgenomen over het gebruik van het kompas.
e

Het boekje van Dou, Sems en Hansz maakt duidelijk waartoe de 17 -eeuwse landmeters in staat waren. Onder
meer beschrijven ze de werking van het kompas en de manier om met behulp van een trigonometrische tabel
driehoeken te construeren op basis van een drietal elementen, waaronder in elk geval één zijde.

Alvorens over te gaan tot de reconstructie van de manier waarop Sems en De la Haeij deze
opdracht hebben kunnen uitvoeren, wil ik nog even aandacht schenken aan een verhaal dat
van oudsher over de Semslinie wordt verteld: de lijn zou zijn geraaid op de Martinitoren in
de stad Groningen.
In de jaren 50 van de vorige eeuw beweerde landmeter Jacob de Ruiter dat de Martinitoren
vanuit Ter Haar zichtbaar geweest moet zijn. Hij baseerde zich op Jacob van Lennep, die in
1823 tijdens zijn reis door Noord-Nederland in Bronneger belandde en schreef dat hij van
daaruit de toren kon zien.51 De afstand tussen de Martinitoren en Bronneger is weliswaar
51

Jacob van Lennep, Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per
trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-
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fors (34,5 km), maar bij narekening blijkt dat Van Lenneps mededeling – mits gunstige
omstandigheden hebben geheerst – juist kan zijn. Ter Haar ligt echter veel verder van de
Martinitoren (49,75 km) en in 1615 miste de toren ook nog zijn spits. Het is om die reden
ondenkbaar dat men in het begin van de 17e eeuw de Martinitoren vanaf Ter Haar heeft
kunnen zien.

Een toren zonder spits
De noordoosthoek van de stad Groningen op de stadsplattegrond
van Nicolaas van Geelkerken (1616), met boven de Sint Walburg,
in het midden de Martinikerk met –toren en onder het Raad- en
wijnhuis.
De spits van de Martinitoren is in 1577 afgebrand. Het zou tot
1627 duren alvorens een nieuwe spits (de huidige) werd voltooid.
(GrA 1536-6886, uitsnede)

Maar in feit deed de Martinitoren er voor De Ruiter niet toe. Aan de hand van RDcoördinaten en met behulp van ingewikkelde berekeningen toonde hij aan dat de Semslinie
de toren op een afstand van 531,55 meter aan de oostzijde passeert.

De Semslinie en de Martinitoren
Het verlengde van de Semslinie, aangegeven met
een rode lijn, passeert de Martinitoren op ruim een
halve kilometer afstand.

Tegenwoordig hoef je geen moeilijke berekeningen te maken om dit te kunnen controleren.
Elke leek kan met behulp van Google Maps zien dat de Semslinie, in noordwestelijke richting
doorgetrokken, niet door de toren loopt, maar deze aan de oostzijde passeert op ruim een
halve kilometer afstand.
Nederlandsche provintiën in den jare 1823, uitgegeven door M.E. Kluit (Utrecht 1942) 110 (notitie van
dinsdag 1 juli 1823).
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De vraag blijft dus: hoe hebben Sems en De la Haeij deze lange lijn kunnen trekken?
Het boek 400 jaar Semslinie komt in feite niet verder dan wat landmeter De Ruiter in zijn
scriptie van 1954 schreef. Volgens deze geodeet hebben zijn 17e-eeuwse vakgenoten een lijn
van 45o getrokken, waarbij ze zich op de Poolster hebben georiënteerd. Dat zou heel goed
kunnen, maar als ze een lijn van 45o hadden willen trekken, hadden ze ook gewoon een
kompas kunnen gebruiken. Verder dan de mededeling over de 45o-lijn komt De Ruiter niet.
Dat zijn verklaring hier stopt komt ongetwijfeld doordat hij niet wist vanaf welk punt de
landmeters hun lijn hebben uitgezet. Zijlstra’s veronderstelling dat dit punt mede bepaald
was door een raailijn op de Martini, had De Ruiter zelf onderuit gehaald. Dat startpunt is
echter wél van cruciale betekenis: wanneer je vanaf het huidige noordpunt van de Semslinie
een lijn van 135o uitzet, kom je niet in Huis ter Haar uit.

Constructie van de Semslinie
De grijze lijnen zijn door de landmeters getrokken
hulplijnen, de rode stippellijn is de door hen
geconstrueerde lijn tussen Wolfsbarge en Huis ter
Haar.
Op dit plaatje staat lijn AB loodrecht op lijn BC en is
o
de hoek β bij punt B dus 90 . Dat is echter niet
noodzakelijk.
Met Wolfsbarge wordt hier het snijpunt van de
markegrenzen van Midlaren en Zuidlaren bedoeld.
Vanaf dit punt is een proeflijn of referentielijn
‘gedriebakend’ in een richting waarvan men aannam
dat die in de buurt van Huis ter Haar zou uitkomen.

Vanaf een punt waarvan men Huis ter Haar in het zicht had, zette men een lijn op dat object, mat de afstand
tussen punt B en A en zonodig ook de grootte van hoek β.
Met de lengten CB en BA en de grootte van hoek β kon men onder meer hoek α berekenen. Daarmee was de
richting bepaald die men moest aanhouden om op het noordoostpunt van Drenthe uit te komen.
NB Het plaatje is schematisch: in werkelijkheid is het lijnstuk c (en dus ook hoek γ) veel kleiner geweest. Dat
is goed te zien op het kaartje waarop het landmeterswerk bij Ter Apel is ingetekend op het satellietbeeld.

Zoals gezegd denk ik dat Sems en De la Haeij opdracht hebben gekregen om vanaf het
noordoostelijke hoekpunt van Drenthe een lijn op Huis ter Haar te zetten. Ze hebben – zo
luidt mijn reconstructie – vanaf dat hoekpunt met behulp van jalons een rechte lijn
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‘gedriebakend’52 in de richting waarin zij Huis ter Haar vermoedden, en noteerden
ondertussen hoevaak ze hun meetketting uitlegden. Al metende kwamen ze in de buurt van
Huis ter Haar. Vanaf een punt vanaf waar ze een loodlijn op Huis ter Haar konden zetten of
vanaf een willekeurig ander geschikt punt (bijvoorbeeld de plek waar hun lijn de
Sellingerstraat kruiste), zetten ze een lijn op Huis ter Haar, waarvan ze de lengte maten.
Daarmee hadden ze de lengten van twee zijden en de grootte van de ingesloten hoek (90 o
graden of een door henzelf gemeten hoek). Met deze gegevens konden ze de resterende
hoeken van de driehoek berekenen en dus ook de koers bepalen van de lijn die vanaf Huis
ter Haar naar het noordoostelijke hoekpunt van Drenthe zou lopen.
Het resultaat van het meten en rekenen is verbluffend goed: toen Sems en De la Haeij de
berekende lijn vanaf Huis ter Haar noordwaarts hadden uitgezet, bleek deze niet precies
door het uitgangspunt te lopen, maar dit aan de oostzijde op ruim 100 m afstand te
passeren.
De kleine afwijking bij het noordelijke eindpunt toont aan dat de landmeters bij hun meting
van het noorden naar het zuiden hebben gewerkt en bij het uitzetten van de grenslijn
andersom, van het zuiden naar het noorden.
In mijn reconstructie heeft de constatering van Sems en De la Haeij dat de door hen
getrokken lijn ongeveer noordwest-zuidoost loopt geen wezenlijke betekenis. Het is in mijn
ogen niet meer dan een vaststelling achteraf die ze hebben opgeschreven vanwege het feit
dat ze het vermoeden bevestigde dat de opdrachtgevers (en ongetwijfeld ook zijzelf) hadden
voordat ze aan hun klus begonnen.

Uitsnede uit de tekening
die Sems en De la Haeij
op 2 maart 1615
presenteerden.
Het noorden is links.
Het pijltje wijst naar de
locatie van het ‘Huis ter
Haar’.
(Drents Archief 1-294)
De conditie van het
originele exemplaar laat
veel te wensen over en
het schrift is verbleekt.

Op de originele tekening van 2 maart 1615 staat de locatie van ‘het huis ter haer’
aangegeven met een rondje ten noorden van de Ruiten A. Op een veel beter leesbare,
eveneens door Johan Sems zelf gemaakte kaart van 10 oktober 161553 is te zien dat het huis
tussen de Sellingerstraat en de Ruiten A stond.

52
53
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Tegenwoordig wordt in het jargon de term ‘zichten’ of ‘doorzichten’ gebruikt.
GrA 1536-1166.
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Uitsnede uit de tekening van
Jan Sems van 10 oktober 1615
(GrA 1536-1166)
Het noorden is links.
Het bovenste pijltje wijst naar het rondje waarmee
Sems de locatie van het ‘Huis ter Haar’ heeft
aangegeven; het onderste pijltje wijst naar het
klooster te Ter Apel.

De onderstaande afbeelding laat ongeveer hetzelfde gebied zien als de uitsnede uit de
originele schetskaart van Sems en De la Haeij. Bij het maken ervan ben ik uitgegaan van de
veronderstelling dat de landmeters hun raailijn op Huis ter Haar loodrecht hebben gezet op
een referentie- of proeflijn die ze vanaf het ‘markenpunt’ bij Wolfsbarge in zuidoostelijke
richting hebben ‘gedriebakend’. De oriëntatie van de referentielijn kan anders zijn geweest
en het is ook mogelijk dat ze hun raailijn op Huis ter Haar hebben gezet vanaf de kruising
met de Sellingerstraat (N976). Die raaiïng is met een gestippeld lijntje aangegeven.

Het landmeterswerk bij
Ter Apel
Dit plaatje laat ongeveer hetzelfde gebied
zien als de uitsnede uit de originele
tekening van Sems en De la Haeij. Voor
het grensverloop tussen Huis ter Haar en
de Oude Ruiten A-brug volg ik de versie
van 10 oktober 1615.
1. ‘Proeflijn’ die vanaf het
snijpunt van de markegrenzen van
Midlaren en Zuidlaren in zuidoostelijke
richting is getrokken.
2. Loodrecht op lijn 1 gezette raailijn op
Huis ter Haar.
3. De op grond van de gedane metingen
berekende nieuwe grenslijn.
4. Het vanaf Huis ter Haar via de Oude
Ruiten A-brug op Lintelo lopende
verlengde van de nieuwe grens.
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Tenslotte is het aardig om melding te maken van de gunstige weersomstandigheden
waarvan Sems en De la Haeij bij de uitvoering van dit werk konden profiteren, en zonder
welke de klus erg moeilijk te realiseren zou zijn geweest. Vanaf eind januari tot begin maart
1615 vroor het streng, zodat ze vrijelijk hun gang konden gaan in het onder andere condities
niet of nauwelijks begaanbare hoogveen.

De hoek van Drenthe en de Semslinie
De rode lijnen stellen de oude markegrenzen
voor, de zwarte lijn de Semslinie.
De Semslinie mist het noordoostelijke
hoekpunt van Drenthe op c. 100 meter
afstand.
Deze kleine afwijking is ook voor de
Groningse zijde geen aanleiding geweest om
moeilijk te doen en de door Sems en De la
Haeij getrokken grenslijn af te wijzen.

Ongerepte heide
Net zoals de kadastrale minuut van 1823 laat
ook de topografische kaart van c. 1900 zien
dat de noordoostelijke hoekpunt van Drenthe
nog in een ongerept heideveld ligt.
De Veenweg (nu de Steeg) komt tussen de
Knolpot in het zuiden en de Breipot in het
noorden op de Woldweg (nu Hunzeweg) uit.

Onbedoeld is het laatste plaatje een passende afsluiting van de hele cyclus Landschap lezen:
we zien rechte lijnen in onontgonnen woest land. Zo zijn we begonnen en zo eindigen we
ook: de 34 km lange rechte lijn van de Semslinie sluit aan op de in de 13 e eeuw vastgestelde
kunstmatige grens tussen Groningen en Drenthe en maakt de cirkel rond.
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Een summiere poging tot evaluatie
Na de rondgang langs de middeleeuwse ontginningen en vroege infrastructuur in het
centrale deel van Groningen resteren twee tegenstrijdige indrukken:
•
•

de vele lange oriëntatielijnen doen grote ondernemingen en machtige initiatiefnemers
vermoeden
bij nader inzien blijken grootschalige en grensoverschrijdende structuren te kunnen
worden opgedeeld in kleinere onderdelen, met een herkenbaar lokaal belang (oplossing
van lokale problemen)

Een zijn een paar algemeenheden vast te stellen:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Opslibbing aan de zeekant en bodemdaling in het binnenland zijn de factoren die de
ontwikkeling van het Groninger landschap hebben bepaald.
De ontwikkelingen aan de west- en oostzijde van het Centrale Woldland zijn min of
meer identiek en worden gekenmerkt door de zijdelingse afleiding van het water.
Meer dan tot dusver is onderkend, blijkt er samenhang te zijn tussen de ontwikkeling
van het Centrale Woldland en die van het gebied ten zuiden van het wierdenland van
Fivelgo.
Ook de inrichting van het Noordelijke Laagland en het Centrale Woldland lijken met
elkaar samen te hangen.
Strakke verkavelingslijnen zijn niet het monopolie van de zgn. 2e ontginningsfase; de
‘oersloten’ maken duidelijk dat de aanzet voor die rationele verkaveling al uit de 1e fase
(die van de veenontginning) dateert.
Er moet al heel veel gebeurd zijn voordat de archieven en kronieken informatie
beginnen te leveren; uit die vroege periode weten we zo goed als niets
Namen van initiatiefnemers, organisatoren en uitvoerenden zijn niet bekend; zelfs
collectieven zijn nauwelijks aan te wijzen.
De eerste grote organisatie die we zien optreden is die van de Acht Zijlvesten, zeer
waarschijnlijk tot stand gekomen nog vóórdat de kloosters zijn gesticht.
De kloosters horen zelf ook tot de grote organisaties: ze bezaten land in verschillende
gebieden, brachten een nieuwe organisatievorm en hun leiders stonden in aanzien. Een
zaak als de splitsing van het Fivelgoër Woldland lijkt me iets wat uit de koker van de
abten komt. Bij landaanwinningswerken participeren kloosters op gelijke voet met grote
hoofdelingen en tiucha’s (coöperaties) van particulieren.
Met betrekking tot de aanleg van de vroege natte en droge infrastructuur realiseren we
ons doorgaans niet genoeg hoe groot de leidende (en beperkende) rol was die de
fysisch-geografische toestand van het land speelde.
Zeker voor de middeleeuwen geldt tenslotte dat wat wij – gewend als we zijn aan
doelgericht handelen – herkennen als het resultaat van grootschalige planning, in vele
gevallen het min of meer toevallige gevolg is van losse ondernemingen die elk met hun
eigen doel zijn opgezet, waarbij het meestal ging om de oplossing van een lokaal
probleem. Het is zo’n beetje als met de evolutie in de natuur: ook daar ontbreekt de
richting die mensen als geboren planners en ondernemers verwachten en graag willen
zien. Wij zijn het zelf die in de chaos van de toevalligheden doelgerichte ontwikkelingen
zien.

75

