
Peelo is  in deel 2 al aan de orde geweest, maar 

hier opnieuw en vergroot afgebeeld. De oorspron-

kelijke leenman zal de noordelijk gelegen motte in 

eerste instantie hebben bewoond, maar één van 

de leenmannen  daarna zal besloten hebben om bij 

het leengoed een meer comfortabele burcht te 

bouwen. De ligging is op het kaartje te herkennen 

aan de grachten. Peelo was wel een oorspronkelijk 

Saksische nederzetting van 2 hoeves.  Als de plaats 

van die twee hoeves overeenkomt met hoeves op 

deze kaart, dan moeten het de twee linksonder 

zijn. 

In de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1983 is 

een publicatie opgenomen van het onderzoek  uit 

1981 naar resten van het oude Peelo van om-

streeks 1600. Vermelde erven: Huizinge, Hovinge, 

Derkinge en de borg Onsta. 

In het erfbelastingregister van om-
streeks 1450  komen de volgende na-
men voor van belastingplichtigen: 
Geert Huising, Johan Heemsche, Tiesse 
Stegge en jonge Johan Kaning. 
De laatste twee zitten op volle erven. 
De tweede op een half erf en de eerste 
is kleiner dan een half erf. 
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van 
de St Pieter te Utrecht inkomsten uit 
de hof te Peelo van 3 libras Gronings, 
waarvan 1 libra aan Uffelte toekomt. 
Van een ander huis ontvangt zij 22 
uncias. 

Drenthe ’s historie anders in kaart gebracht. Deel 5. (vervolg van deel  4)     update 21-11 2022 



Leengoederen in Drenthe kaart 19 

motte 

In 1225 wordt Johannes van Haerlo ver-
meld in een oorkonde waarin de leen-
mannen van Utrecht worden opgesomd 
met hun verplichtingen. Deze Johannes 
bezat een leengoed in Peest. Op de kadas-
trale kaart van 1832 lijkt het oostelijk deel 
van Peest op een Saksische nederzetting. 
Linksonder is de plek aangegeven waar 
een motte heeft gelegen. Het perceel 
waarop de twee meest links gelegen boer-
derijen staan zou de plek kunnen zijn van 
het leengoed. Of de motte in 1225 nog 
aanwezig was is niet na te gaan.  Zie hier-
voor ook het vorige hoofdstuk.  
Omstreeks 1300 heeft de Proosdij van St 
Pieter te Utrecht inkomsten uit één huis 
te Peest, groot  1 libram Gronings. 
Op de lijst van inkomsten van het domka-
pittel Utrecht van omstreeks 1330 staat 
Otto Polleman vermeld  als leenman van 
het goed Arlo (Haerlo) en van een goed in 
Roden. Otto is getrouwd met een nazaat 
van Thezo van Eelde, de vader van Johan-
nes van Haerlo. 
Een nazaat van Johannes van Haerlo, ook 
Johannes geheten, is dan leenman van het 
goed Walinge in de parochie Groningen/
Gorecht. 
In 1408 blijkt een Johannes van Haerlo 
stadsschrijver van Groningen te zijn. 
Omstreeks 1450 zijn als belastingplichti-
gen vermeld: Alert Ysinck, Jan Ebing, 
Geert Ludikens, Roelof Prist, Roelof Gre-
tes, Roelof Hinniges. 

4 schuldmudden 

 

Leengoed  

Haerlo 

Ankehaarsveld 



Peize is (vermoedelijk) geen nederzetting van Saksische landverhuizers, 
maar zal ontstaan zijn na 1140, toen bisschop Herbert of Hartbert van 
Utrecht, afkomstig uit Wierum en een zoon van Rudolf van Wierum (van 
Werl), zijn broer Ludolf benoemd tot prefect van Coevorden en zijn broer 
Leffert tot prefect van Groningen. Voor zijn jongste broer Lambert had hij 
geen voorname functie in  het graafschap Drenthe meer te vergeven, maar 
ter versteviging van de greep op dit gebied gaf hij Lambert de leenrechten 
op gronden onder Groningen. Hierop bouwde Lambert een burcht en be-
drijfsgebouwen en dat leengoed werd Peize genoemd. (of een benaming die 
er op lijkt) Het is niet uit te sluiten dat er toen misschien nog enkele Angel-
saksische bewoners verbleven, achterblijvers , van de groep waarvan het 
merendeel was vertrokken naar betere gronden aan de kust. Maar die ach-
terblijvers kunnen dan geen georganiseerde gemeenschap meer hebben 
gevormd , die rechten hadden in dat gebied en welke rechten door de bis-
schop dienden te worden gerespecteerd. Hoe het ook zij, Lambert bouwde 
de burcht en zal zijn leengoed hebben ingericht zo goed mogelijk conform 
de voorschriften voor landgoederen. Een kapel moest worden gebouwd en 
de nodige dienstmannen moesten worden verworven. Zoals gebruikelijk 
werden die dienstmannen aangetrokken uit de vertrouwde kring, voorna-
melijk familieleden en aangetrouwden. En als er in de directe omgeving on-
voldoende waren te vinden dan zocht men die in het moederland Westfa-
len. (Voorbeeld: Lunsche = Lüdenscheid in Plat-Duuts) Van huwelijkspart-
ners is dit bekend uit oorkonden en voor dienstmannen zal dezelfde weg zijn 
gevolgd. Herbert, bisschop van Utrecht, probeerde de verloren gegane 
macht van de familie van Werl in het Frisia tussen Lauwers en Eems te her-
stellen en meende in de benoeming van zijn broers Leffert en Ludolf hier-
mee een eerste stap te hebben gezet. In 1145 bouwde Herbert in Bunne, 
net onder Peize, ook een burcht  met een bierbrouwerij en een kapel. Alle-
maal tot steun van zijn broer Leffert in Groningen die het daar zwaar te ver-
duren had vanwege de opkomende macht van de stadsbevolking en de fa-
milie van de afgezette prefect Egbert. 

Hoe dit is afgelopen kunt u lezen in andere artikelen op deze website .   

De ridder Rudolf van Peize trouwde omstreeks 1250  met een dochter van 
de Heer van Almelo.  Zijn zoon Egbert, kleinzoon  Rudolf en achterkleinzoon 
Hermannus woonden in Almelo. Hermannus zoon Roelof werd in 1394 door 
de bisschop van Utrecht beleend met het huis Vogelensanck, gelegen even 
ten zuidoosten van de plek waar de oude dubbele motte “de Schuilen-
burcht’ heeft gestaan.  In 1478 werd kleindochter Aleijd met dit goed be-
leend. Het erve kreeg later de naam Pesie en bestaat heden nog steeds. Nu 
in gebruik als  ontmoetingscentrum aan de Bellinckhaveweg., vernoemd 
naar Otto van Bellinckhave, de zoon van Aleijd. 

In 1832 liep er een waterloop van 

zuid naar noord door Peize, met 

twee oostelijke zijarmen, groten-

deels langs de wegen. Het is niet na 

te gaan of deze waterloop van ouds 

aanwezig was of later is gegraven. 

Ongeveer de plek waar de  oud-

ste borg of burcht van Peize 

moet hebben gestaan. 

Gebouwd omstreeks 1145, 

waarbij  ook de eerste onderko-

mens van de helpers van ridder 

Lambert (van Werl), broer van 

de bisschop van Utrecht, zullen 

zijn gebouwd. 

In 1450 vermelde erven: Roelof te Cloten, Geert 

Juttens, Wolter Schuring, Jan op ter Horst, Jan 

Lunsche, Jan Egbing, Roelof Spoldes, Kerstekyn Jan 

Ebynghes meier, Jan Schomaker, Wobbe Hiddinck, 

Wennike Dries, Jan Ludinx,  Willem Lunsken, Hendrik 

Peyserwold, Arend Lands, Krabben goed, Berend 

Otten, Heyne Nasen, Grete op de Horst pauper, Jan 

Hillens, Mense Lands, Willem Landes, Roelof Ottens, 

Reyner Bokens, Bokens, Hindrik Schomaker. 

13 volle erven, 8 halve erven en de rest is kleiner. 



Uit een oorkonde van 1225 blijkt het bestaan 

van een Menso van Roden. Deze is een broer 

van Rudolf van Norch. Beide zijn zonen van Hen-

drik van Norch van Kuinre. Deze Hendrik van 

Norch was getrouwd met een dochter van  

Godschalk van Sepperothe en kleindochter van  

Leffert prefect van Groningen. Lefferts broer 

Lambert heeft omstreeks 1145 de burcht te Pei-

ze gebouwd, waar omheen het dorp Peize is 

ontstaan.  

Door zijn huwelijk verkreeg Hendrik van Norch 

het landgoed Eyen, welk leengoed kennelijk in 

bezit was van de dochter van Godschalk en dan 

zeker afkomstig is uit de goederen van Leffert, 

prefect van Groningen.  Alles duidt erop dat 

Lefferts broer Herbert, als landsheer en bisschop 

van Utrecht, geprobeerd heeft zoveel mogelijk 

trouwe aanhangers rondom Groningen geves-

tigd te krijgen. En zo zal hij, of één van zijn op-

volgers, ook grond in Roden als leengoed heb-

ben uitgegeven, waarvan dan in 1225 Menso 

leenman is. De oorspronkelijke burcht heeft ver-

moedelijk meer naar het oosten gelegen en 

dichter bij het water. Menso wordt ook vermeld 

als Menso aan de Ae.  Uit de naam Menso zal 

Mensing zijn ontstaan en zo de naam Mensin-

ge. 

Roden  

Roden moet, volgens 

Blok, oorspronkelijk een 

Saksische nederzetting 

zijn geweest, want het is 

voor 9 mudden schuld-

plichting in het schuld-

muddenregister.  De 

begrenzing tussen de 

vroegere gouwen Dren-

the en de Friese gouwen 

langs de kust moet een 

grillig verloop hebben 

gehad gezien de tekst 

van de diverse oorkon-

den die dit gebied be-

treffen. 

Mogelijke ligging van een eerdere burcht. De beek 

volgde vroeger een meer zuidelijker tracé. 

9 schuldmudden 

In het erfbelastingregister van 
omstreeks 1450 komen de vol-
gende namen voor; Egbert te 
Roden, Herman Crabbe, Roelof 
Ottens, Barelt Hoving, Willem 
Brunting, Wernbold Grotens, 
Jan Schurinck, Heyno Scrants, 
Geert Schomaker, Heyne Leve-
kens, Abel Bakering, Heyne 
Smyt, Yde Brabbens, Jan Stege-
man, Gese Brabander, Herman 
Swederszoon, Hidde Rukema, 
Jan van Monster, Hindrik Hu-
ginge. Totaal 6 volle erven, 7 
halve erven en de rest is klei-
ner. 

In het register van inkomsten van het Domka-
pittel Utrecht van omstreeks 1330 komen de 
volgende namen voor in de parochie Roden: 
Herman Swederman, Jacobus (het goed Sick-
inc), Herman Wannema, Herman Corslotinc, 
Johan Helle (ter Heyl), Folkert, Johan en Rudolf 
Wederwille (de tienden in Lockinckwolde),  
Everard Zudersman, Johan Campinc (het goed 
Campinc) en Wybe ter Sloet (samen de tienden 
in Roden en het goed Ripenvelde), de broers 
Thyzo en Johan (van Eelde) (de Crabbingetien-
den), Gerard Heylinc, Johan Stenholte, Gose-
wijn Crevet, Alard Hiddingh (de tienden van 
een huis in Roden = Mensinge). Kleindochter 
Fosse van Alard trouwt omstreeks 1440 met 
Wigbold Seyghers, de zoon van Steven 
Seyghers leenman van Mensinge in 1379, een 
borchleen van Vollenhove. 



Rolde was in 1832 ook één van de grotere dorpen in Drenthe.  

Maar als Saksische nederzetting behoort het tot de kleintjes. 

Waar we een oude Saksische kern moeten zoeken is niet dui-

delijk. Maar vermoedelijk is dit het oostelijk deel van het dorp. 

Dit ligt op de overgang van de wat hogere gronden naar de 

wat lager gelegen gebieden. De kerk is hier het meest noorde-

lijkst gelegen gebouw.  De kerk zal dienst hebben gedaan als 

parochiekerk voor de hele omgeving. Rolde moet, evenals Bei-

len, zijn ontwikkeling te danken hebben aan de Frankische 

bezetters die hier een kerkelijk centrum hebben gevestigd en 

gronden in leen zullen hebben gegeven aan dienstmannen. 

Vermoedelijk is het gehele westelijke deel van Rolde van Fran-

kische oorsprong. Namen van belastingplichtigen van om-

streeks 1450 vinden we in het erfbelastingregister. Vermeld 

onder de boer van Rolde: Roelof Elmering, Jacob Schomaker, 

Frederik Kieven?, Hindrik Schomaker, Jan Baving, Roelof Eding,  

Rotgers goed, Jan van Halen, Willem Elving?, Worken? Jacol-

ving?, Jan Stael en Dirk Wever. Totaal 5 volle erven en 7 halve 

erven. Vermeld onder Rolde: Willem de Schomaker, Gelmer 

Smyt, Jan Elsing en Willem de  Wever. Allen een half erf of 

minder. 

5 schuldmudden 

Omstreeks 1300 had de Proosdij van 
St Pieter te Utrecht 4 uncias inkom-
sten van één huis te Rolde. 
Verder moest het huis Rodolphi in 
voorkomende gevallen diensten 
verlenen aan de bisschop van 
Utrecht, wanneer die op bezoek was 
in Groningen. 



Wij, Otto, bij de gratie Gods, Bisschop van Utrecht, willen dat het alle in Christus gelovigen voor immer bekend is, dat, zich bevinden in onze tegenwoordigheid, de in Christus beminde Frede-
rik, Abt van Ruinen, ons een bevestigingsbrief heeft overhandigd van Heer Theoderik,  Bisschop van Utrecht, zaliger nagedachtenis, over bepaalde eigendommen van de kerk der zalige Maria 
te Ruinen, welke de Abt zelf en zijn voorgangers voor dertig jaar opbrengsten en meer op gezag van de kerk, ongestoord in bezit hadden gehad, zonder inbreuk van verzet; en hij heeft ons ne-
derig verzocht om een schriftelijk bewijs van onze bekrachtiging inzake diezelfde eigendommen; zijn verzoek inwilligend hebben wij, om te verhoeden dat in de toekomst de kerk van Ruinen 
inzake haar eigendommen voor enige valse aanklacht kan worden ontzet, gemeend de bewuste eigendommen met name te moeten noemen.  Namelijk in: een pand te Oosterhessel en een 
ander pand te Gees. Evenzo een pand te Echten. Twee panden voorts in Diever. Evenzo twee panden in Leggelo; en een pand in Lhee. Evenzo een pand in Dwingelo. Voorts drie panden in Ter-
borg en drie panden in Vollenhove, waarvan één aan de kerk voornoemd heeft opgedragen Gerard de Leeuw, met deszelfs landerijen en met twee panden te Ruinen en drie panden te Hessel-
te en een vergadergebouw te Terborg. Een pand te Bunne. Een pand te Valthe. Een pand te Halen. Eén te Spier. Eén te Kampen. Evenzo een pand te Pesse en drie panden te Middelbrink. 
Evenzo een pand te Wannepe en een pand te Staphorst en een pand te Bugenigge en een pand te Hestphorst. Evenzo een pand te Laren en een pand te Gijsselte. 
In Vollenhove het tiendrecht van drie panden, het tiendrecht in Middelbrink van twaalf pachtgoederen. Het tiendrecht van drie panden in Reesta. Het tiendrecht van zes Deventer schepels in 
Steenwijk. Tiendrecht in Hesselte. Het tiendrecht van één pand in  Eemster. In Wijster het teindrecht van de hele plaats. In Holte het tiendrecht van twee panden. In Terborg het tiendrecht van 
twee panden. Tiendrecht in Anreep. Te Anderen het tiendrecht van één pand. In Drijber het tiendrecht.  
Derhalve, daar het onze wil is voor de kerk van Ruinen, 
welke wij, krachtens het ons opgedragen ambt, gehou-
den zijn te behoeden en onverlet te besturen, te zor-
gen en voor haar het haar met betrekking tot voor-
noemde eigendommen verleende recht te handhaven, 
zoals zij die tot op heden in ongestoord bezit bestendig 
hebben beheerd en zonder inbreuk van verzet, welnu, 
opdat zij zo voortaan in het rustig genot daarvan mo-
gen zijn, zonder belemmering door enige valse aantij-
ging, bevestigen wij die (eigendommen) op gezag van 
God Almachtig en van onszelf, en hebben wij ter beves-
tiging daarvan dit document laten opstellen en van 
onze zegelafdruk doen voorzien, daar het onze wil is, 
dat allen die in Christus geloven en bij Christus zweren, 
weten dat indien iemand als ijverig behoeder van deze 
traditie is opgetreden, hij deswege in de toekomst ver-
geving zijner zonden zal ervaren; indien echter iemand 
zich verzet zich ertegen te verzetten, haalt hij zich de 
toorn van God almachtig op de hals en de banvloek. 
Amen. 
Gedaan nog in het eerste jaar van ons Episcopaat, met 
de volgende getuigen: 
Reinboud, oudste deken; Walter van de St Salvador in 
Utrecht; Theoderik te Deventer; Bertold te Oldenzaal; 
Bernard te Emmerik; Proosten Willem van de St Salva-
dor, Wicher van St Pieter, Theoderik van de St Jan, Rei-
nier van de St Maria, Dekenen te Utrecht. 
Leken waren er ook verscheidene aanwezig, te weten 
Heer Gerard, graaf van Are, Gijsbert van Amstel, Rudolf 
van Busichem, zijn broer Stefan, Albert van Wulven en 
verscheidene anderen, zowel geestelijken als leken. 

1832 
Oorkonde 1217 



De kadastrale kaart van 1832 geeft samen met de actuele hoogtekaart een mooi beeld  waarom juist op bepaalde plaatsen nederzettingen zijn ontstaan. Van Ruinen is echter geen deel 

van het dorp aan te wijzen dat typisch Saksische kenmerken heeft. Het dorpsdeel Oldenhave geeft de ligging weer van het oorspronkelijk leengoed bij Ruinen, waarvan in 1139 Otto van 

Ruinen als leenman van de bisschop van Utrecht staat geregistreerd. Hij zal gewoond hebben op de motte die op dat landgoed is gebouwd. (zie het vorige hoofdstuk)  In 1040 zal dit leen-

goed nog niet hebben bestaan. Was dit wel het geval geweest dan zou de toenmalige Duitse keizer ook dit leengoed hebben geschonken aan de bisschop van Utrecht.  In Ruinen werd 

omstreeks 1145 het eerste klooster in Drenthe gebouwd, in 1325 verplaatst naar Dickninge. Nazaten van ridder Otto hebben hun bezit verder uitgebouwd in de omgeving. Ruinen staat 

niet in het schuldmuddenregister en men mag aannemen dat het geen oorspronkelijk Saksische nederzetting is geweest. 

In 1217 bezat de Mariakerk in Ruinen 2 huizen 
in Ruinen, maar veel meer elders. 
In 1379 was Arend Huys (van Norch) van Rui-
nen de leenman van de bisschop van Utrecht. 
Vermeld worden de Oldehof en de Nijehof te 
Ruinen,  de goederen Wulverinc, Ludderinc en 
Hadeboldinc, Westerbrink, Broecdinc en Olde-
lansinc met toebehoren. En verder de gruit te 
Ruinen. De tienden te Ruinen en te Pesse, het 
gerecht te Ruinen, Buddingwolde en  Haaks-
wolde, de boterpacht boven en beneden te 
Buddingwolde en Opperbulinghe met alle toe-
behoren. 
Gerd Guedinc (Gerard Geusinge) heeft als leen-
man  twee Hedeblinghegoet en ‘t goet Mid-
dendorpinge en het Amynghegoet en een tien-
de te Ruinen. 
In 1395 is Johan van Ruinen de leenman, de 
zoon van Arend. 



Sleen 1832, een Saksische nederzetting met meerdere kernen. Rechtsonder de verbin-

dingsweg met Diphoorn.  Deze buurtschap zal van uit Sleen zijn ontstaan in latere eeu-

wen. 

Op welke boerderijen de schuldmudden rustten is gezien het kaartbeeld van 1832 alleen 

op vermoeden te bepalen. De oudste kern lijkt het meest noordelijk te liggen. In Noords-

leen zijn ongeveer 5 hoeves te bepalen die met schuldmudden belast zullen zijn geweest. 

Voor Sleen zelf blijven dan 13 over. Deze zullen voornamelijk in de twee bovenste groene 

cirkels gezocht moeten worden. 

De belastingplichtigen van de erven omstreeks 1450 zijn vermeld in 2 groepen. De buer 

van Sleen en van Erm: Berend Nysing, Roelof Husinck, Jan Albing, Herman Elsing, Tijde-

man Moning, Roelof op Olde Wermynck, Roelof Nye Werminck, Willem Paping, Jan 

Witting, Ludolf Olde Mullynges, Wolter op Nye Mullynges, Geert Wyffelinck, Werner 

Brunsing, Hindrik Eysing, Willem Having keuter. De overige van dit rijtje staan bij Erm 

vermeld. Boven het Tweede rijtje staat Suet Sleen: Depthoren en Arend Tyes, Ludekin 

Gademing (Garming?), Reyner Albing, Jan Wever keuter, Wolter Having, Hindrik Maurisi-

us, Jan Flugginghe, Frederik Eyting, Talle Sleense, Jan Hubbending, Eveking, Eysinck, Aem-

king, Reynke Lepels. 

In 1379 bezit Jan Lepel in Zuidsleen het recht op de tienden. 

Sleen wordt al vermeld in 1152 in een oorkonde waarin het klooster Werden een opsom-

ming geeft van de plaatsen in Drenthe waarvan het inkomsten trekt. 

13 schuldmudden 



Steenbergen op de kadastrale kaart van 1832 heeft niets van een 

Saksische nederzetting. Lintbebouwing met rechte huiskavels. Om-

streeks 1323 wordt in een oorkonde de naam van Allard van Steen-

bergen vermeld, verwant aan de van Norchs. Het vermoeden be-

staat dat nazaten van de van Norchs en hun dienstmannen na 1200 

in het hele gebied rondom Een en tot en met Roden, leengoed heb-

ben verkregen of genomen ten behoeve van nazaten/kinderen die 

door huwelijk of anderszins een eigen inkomstenbron nodig had-

den. Enkelen worden als ridder in oorkonden vermeld zoals van 

Roden en van Langelo, maar er zullen ook nazaten zijn geweest die 

geen ridder zijn geworden maar een ander beroep hebben uitgeoe-

fend, waaronder landbouwer. Ook die hadden een onderkomen en 

inkomen nodig. 

In het register van belasting op de erven van om-

streeks 1450 komen de volgende namen voor:  

Jonge Jan Lubbers, Heyne Pries, Geert Hillebrant, 

Herman Spanekers, Egbert Roemers, Hillebrant 

Steenbergen, Bertold Schuring, Mense, Ave Tesens 

een pauper, Herman Lukens. 

De hier vermelde roepnamen komen veelvuldig 

voor in de geslachten van ridders/leenmannen in 

Drenthe. Het vermoeden dat Steenbergen een oor-

spronkelijk leengoed is geweest wordt hiermee 

versterkt. 



Valthe ligt op de oostflank van de Hondsrug in een gebied dat al duizen-

den jaren bewoond is geweest toen de Saksische landverhuizers tussen 

omstreeks 200-600 jaar na christus hier een woonplaats hebben geko-

zen. Aan de rand van het grote Bourtanger Moor. Onderzoek heeft uit-

gewezen dat er vanuit Valthe minstens één weg door het veen liep rich-

ting Westerwolde. 

Valthe lijkt op de kaart van 1832 op een Saksische nederzetting. Waar-

om Valthe niet voorkomt op de lijst van nederzettingen die werden aan-

geslagen voor schuldmudden vraagt om uitleg.    

Valthe wordt voor het eerst vermeld in 1217. Bisschop Otto van Utrecht 

bevestigd het klooster Ruinen in haar bezittingen, waaronder ook Valthe 

voorkomt.  Het klooster bezit hier een vordering op één huis. 

In een oorkonde van omstreeks 1300 waarin de inkomsten staan ver-

meld van de Proosdij van St Pieter te Utrecht wordt het huis Lippinghe 

te Valthe genoemd dat een halve Libram Groniensis moet betalen. Ver-

der nog een huis dat 12 schepel rogge moet opbrengen. 

Hoe het klooster en de Proosdij aan die vorderingen zijn gekomen is 

nergens vermeld.  Mogelijk heeft het te maken met de verbindingsweg 

door het veen richting Westerwolde. De Frankische bezetters van Dren-

the, na Karel de Grote, kunnen hier een controlepost hebben ingericht 

welke zelfvoorzienend moest zijn. 

Twee namen worden vermeld in een belastingregister van omstreeks 

1450. Nyenhuis met een vol erf en Wilting met een half erf. Ook in 1450 

bestond Valthe dus maar uit twee erven.  Het lijkt er dan toch op dat 

Valthe geen Saksische nederzetting van oorsprong is, maar vanwege de 

Frankische bezetters is ontstaan. De groei van Valthe heeft dan na 1500 

plaatsgevonden. 



Veenhof omstreeks 1800, gebaseerd op het kadas-

trale minuutplan van 1832. Dit plan is grotendeels 

al vervaardigd in de Franse tijd.  Daarom zijn meer 

details op de kaart afgebeeld, zoals sloten met 

hun breedte, paden en wegbegrenzingen. De per-

celen op het door mij gedigitaliseerde deel van de 

kaart kunnen dus afwijken van de kadastrale per-

ceelsindeling.  

In 1832 waren de boerderijen in het bezit van: 

1 Otto Buiting 

2 Harmen Jans Hidding 

3 Berent Jans Veenhof 

4 Geert Egberts van der Wijk 

Op de website van Hans Homan Free kunt u de 

voorouders vinden van deze eigenaren. 

http://www.homanfree.nl/Gietgen/Gieter%

20Genealogie.htm  

Alles wijst er op dat deze voorouders nazaten zijn 

van in oorkonden vermelde leenmannen van land-

goederen/hofgoederen van de bisschop van 

Utrecht die in oorkonden worden vermeld, of  hun 

meiers op de hoeves.  Deze meiers waren echter 

vaak ook familieleden en kwamen oorspronkelijk 

uit hetzelfde  Westfaalse gebied.  

Zie hieromtrent andere artikelen op deze website. 



Bonnen is samen met Gieten al vermeld in deel 3. Ten oosten van Bonnen ligt het gehucht Veenhof, op bovenstaande kaart, met de situatie van 1832, weergegeven met 4 boerderijen. De 

eigenaren in 1832 zijn Otte Buiting, Geert Egberts van der Wijk, Harmen Jans Hidding en Berend Jans Veenhof. Er zijn familiebanden tussen deze eigenaren. Afgaande op de in deze families 

voorkomende persoonsnamen lijkt het er op dat deze afstammen van één of meerdere leenmannen van de bisschop van Utrecht, van adellijke afkomst uit Westfalen. Uit oorkonden is be-

kend dat er leengoederen waren in Gieten en Gasselte.  Mogelijk is ook de Veenhof een oorspronkelijk leengoed geweest. Leenman in Gasselte was een Wernbold die gehuwd was met 

Wibbe van de Ghore van Steenwijk. Hun dochter Lamme huwde in 1359 met Arend Huys van Ruinen, zoon van Johan van Norch. Of Wernbold en Wibbe meer kinderen hadden is niet be-

kend, doch wel zeer waarschijnlijk. Mannelijke nazaten kunnen dan voor verdere uitbreiding van het bezit hebben gezorgd. Zie het volgende kaartje met een detail van het centrum. 



Veenhuizen 1639 

Het Plan van Vervening (gedigitaliseerd kaartdetail) 

Op de achtergrond de huidige topografie 

De kaart van 1639 geeft een beeld van de ligging van het oude Veenhui-

zen in die tijd. De makers hebben het gebied opgemeten en aangege-

ven hoe het gebied er na de vervening  uit zou moeten zien. De nieuw 

te graven Schipsloot tot in detail uitgewerkt met ligplaatsen voor de 

pramen en een toekomstige aansluiting op de Haulerwijkster Vaart. Het 

verkavelingspatroon evenwijdig aan de Schipsloot met dwars door het 

gebied een omlegging van de Slokkert. De aanwezige boerderijen met 

bijgebouwen zijn niet exact conform hun afmetingen in kaart gebracht 

maar getekend als afbeelding, zoals toen nog gebruikelijk was. Maar de 

plaats waar deze gebouwen hebben gestaan is voldoende nauwkeurig 

te bepalen om een beeld te krijgen van het toenmalige Veenhuizen. Op 

2 erven, het Esser erf  E en het Grote Camper erf  C, waren landhuizen 

gepland van het type zoals destijds ook aan de Utrechtse Vecht zijn 

gebouwd. Ook was het de bedoeling om het kerkhof bij de kerk te ver-

plaatsen naar een plek direct ten zuiden van het  Pastoors erf P. Het 

Bronneger erf is aangegeven met een B en het vervallen Groninger erf 

met vG. Rechtsboven is met een O de ligging van de Oldehof aangege-

ven.  Onder aan de kaart met 3G de plek waar later het 3e Gesticht is 

gebouwd.  Helaas zijn deze plannen mislukt. Wat er na 1639 wel is ge-

beurd ziet u op de volgende pagina. 

Zie ook het artikel over Veenhuizen en de Oldehof, elders op deze website. 



Detail van de kaart Veenhuizen 1639 

De Franse kaart van 1800 (opgewerkt) 

Wat er tussen 1639 en 1832 in dit gebied is gebeurd kunt u lezen 
in andere artikelen op deze website. Op het kaartje rechts de 
situatie in het oude Veenhuizen omstreeks 1800.  De kerk is om-
streeks 1660 afgebroken en het kerkhof, de begraafplaats, is, 
samen met het Pastoors erf P naar een droger gelegen plek ver-
huisd.  Die verplaatsing heeft voor 1710 plaats gehad omdat het 
kerkhof van Veenhuizen vermeld staat op een kaart gemaakt 
door de landmeter Tiedeman, precies op de plek waar nu het 
Spaans kerkhof ligt. Het Esser erf is ook naar het zuiden ver-
plaatst en één van die gebouwen is nu bekend als de Jachtweide. 
Ook de andere erven zijn naar het zuiden verplaatst en kwamen 
te liggen aan een zandweg, ongeveer ter hoogte van de huidige 
Meidoornlaan. Dit pad ging bij het Bronneger erf B in noordelijke 
richting verder als voetpad langs het Brul naar Norg,  
De gebruikers van de boerderijen van 1639 staan op die kaart 
vermeld. 
Ook van omstreeks 1450 zijn die namen bekend. Er waren toen 
maar drie belaste bedrijven. 
Jan Wemels, ongetwijfeld de pastoor, 
Jan Nyens, vermoedelijk op het Esser erf en 
Jonge Ludiken Arentzn, vermoedelijk op het Camper erf. 
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Vledder 1832 was een groot dorp  met een relatief kleine kern van Saksisch origine. Het oudste deel lijkt in het oosten te liggen tegen de rand van een stroomdal aan. Het deel rondom de 

kerk zal zijn ontstaan nadat de Franken hun macht hier hadden gevestigd. Dienstmannen van het Frankisch gezag en van de kerk zullen rondom de kerk grond in leen hebben gekregen 

waarop zij bedrijfsgebouwen zullen hebben gesticht om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Die Frankische invloed zal van grote betekenis zijn geweest op de verdere ontwikke-

ling van Vledder. De kerk van Vledder zal ook dienst hebben gedaan voor o.a. Doldersum. 



De naam Vries zou kunnen 

betekenen dat tijdens de 

immigratie van Saksische 

landverhuizers hier nog 

Angel Saksische bewoners 

aanwezig waren. Op de 

kaart van 1832 is ook niets 

te zien dat wijst op een 

Saksische nederzetting van 

de landverhuizers. De be-

bouwing is rechtlijnig langs 

wegen en paden.  De kerk 

staat op een wat hoger 

gelegen kopje in het ter-

rein. Bij de kerk een aantal 

gebouwen waarvan er vier 

in 1832 een logementsfunc-

tie hadden.  Toch komt 

Vries met 10 mudden voor 

in het schuldmuddenregis-

ter. Het kaartbeeld 1832 

doet vermoeden dat die 

belaste hoeves ten noord-

westen van de kerk gezocht 

moeten worden.  

De kerk van Vries heeft in 

Drenthe altijd een belang-

rijke positie ingenomen. 

Vermelde namen in het erfbelastingregister van omstreeks 1450 

zijn: Albert Schomaker, Woldering, Heyno Mording, Boele Tem-

pling, Roelof Diking, Reyner Bensing, Egbert Diking, Redger Queest 

is de meier van Lunsche te Dorne, Paesschen, Jan Queest, Ludeken 

Klenke, Jan Kuelenboer, Hindrik van Heer Hendrik, Jan Pijp op Lu-

dering, Jan Kamping, Johan Eming,  Woldering de Lunsche goet. 

Hiervan 8 volle erven en de overige zijn een half erf of kleiner. Bij 

deze namen enkele die ook voorkomen onder de ridderfamilies en 

leenmannen van de bisschop van Utrecht. Bensing / Bensingegoed 

te Dalen, leenmannen van Ruinen, Klenke de ridders van Clencke / 

Coevorden, Lunsche leenman van het leengoed Winde, Heer Hen-

drik van Norch / Ruinen, Jan Pijp /Pipe  met Johan Pipe heer van 

Kuinre, Urk en Emelweerd, gehuwd met johanna van Norch. 

Rondom de kerk van Vries zal veel grond zijn verkregen door 

dienstmannen van het Frankisch bestuur en van de kerk. 

Deze kerk van Vries was de moederkerk voor het Noordenveld. De 

naam van de pastoor komen we vele malen tegen in oorkonden als 

scheidsman en getuige. 

10 schuldmudden 



Rechts de kadastrale kaart van 

1832 met het dorp Wachtum. Het 

dorp bestaat duidelijk uit twee de-

len. Links het westelijk deel met 

een typisch Saksische kern en 

rechts een langgerekt deel voorna-

melijk langs de weg. Wachtum lag 

in de oudheid nabij een splitsing 

van  hoofdwegen in Drenthe. 

Rechtsonder de afslag richting Em-

men en  dan verder over de Honds-

rug naar Groningen. Linksboven de 

weg richting Ruinen en omgeving. 

In het vorige hoofdstuk is al ver-

meld dat bij Wachtum een bolwerk 

met wachttoren moet zijn aange-

legd door de Franken om het ver-

keer te kunnen controleren. De 

dienstman van de Franken, meestal 

een ridder uit het leger, kreeg dan 

een stuk grond in leen om hierop 

één of meerdere bedrijfsgebouwen 

neer te zetten om in het levenson-

derhoud te kunnen voorzien. De 

drie boerderijen rechtsboven, gele-

gen aan het eind van een beekje, 

kunnen de basis van dat leengoed 

zijn geweest. De boerderijen eron-

der zullen dan in latere eeuwen zijn 

gebouwd door nazaten van de eer-

ste leenman of zijn helpers.  

Plaats waar mogelijk een 

Bolwerk  (mottekasteel) 

kan hebben gestaan. 

(zie het vorig hoofdstuk) 

Evenals in Dalen het geval kan zijn is het ook in 

Wachtum mogelijk dat de oudste inwoners afstam-

men van zowel de oorspronkelijke Saksische landver-

huizers als van de latere Frankische bezetters. 

“Saksisch Wachtum” 

12 schuldmudden 

“Frankisch Wachtum” 

`Zie de 2 volgende kaartjes voor een reconstructie 

van het Saksische Wachtum van omstreeks het 

jaar 950 en het Wachtum in het jaar 1612, met de 

erven en de namen van de belastingplichtigen vol-

gens het register van bezaaide landen. 



Een reconstructie van de vermoede-

lijke ligging van de oorspronkelijke 

12 Saksische erven  die volgens een 

bisschoppelijk register van schuld-

mudden hier aanwezig waren.  

De reconstructie is op basis van topogra-

fische kaarten tussen 1790 en 1830 en 

de kadastrale kaarten van 1832. 

De achtergrond van de 

kaart bestaat uit de 

actuele hoogtekaart 

2020 (kleur) en de ka-

dastrale percelenkaart 

van 2016. (grijze lijnen) 

WACHTUM  950 
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De achtergrond van de 

kaart bestaat uit de 

actuele hoogtekaart 

2020 (kleur) en de ka-

dastrale percelenkaart 

van 2016. (grijze lijnen) 

In blauw is een reconstructie weergegeven van de gebouwen, erven en omliggende percelen van de 

situatie rond 1600. Als basis voor de afbeelding is de kadastrale situatie van 1832 gebruikt.  De na-

men bij de erven/gebouwen staan vermeld in het register van bezaaide landen van 1612. Daarbij is 

de originele lijstvolgorde aangehouden. Die is opgesteld volgens de looproute van de belastinggaar-

der. Deze kwam van Dalen en volgde een zo  kort mogelijke route.  Na 1612 zijn er nog beschikbaar 

de haardstedenregisters van 1672 tot 1804, allemaal opgemaakt volgens hetzelfde principe.  Met als 

uitgangspunt de eigendomssituatie van de gebouwen van 1832 zijn overeenkomstige familienamen 

van gebouwen gemarkeerd, waaruit als laatste de situatie van 1612 over bleef. 

Linksboven het oude Saksische deel van Wachtum (zie deel 2 pagina5) en rechts het Frankische deel. 

We zien dat in 1612 de nakomelingen van oorspronkelijke Frankische dienstmannen ook in het Saksi-

sche deel van Wachtum de meeste erven op naam hebben. Eenzelfde beeld als elders in Drenthe. De 

hier vermelde Hiddings, Huizings, Apings, Buitings en Hovigs hebben familiebanden met Gasselte. De 

Gorings komen van Gees en kunnen nakomelingen zijn van de dienstmannen van het leengoed waar-

toe het voormalige mottekasteel nabij de Goringdijk behoorde.  Leden  van de familie Huizing uit 

Wachtum waren ette in het Landsbestuur. Een Johanna Huising uit Wachtum, dochter van Lambert 

Jans Huising en Marchien Schuring, huwde in 1709 Nicolaas Oosting, advocaat in de Wijk op het Hof. 

Zoon Hendricus Oosting huwde in 1754, (2e huwelijk) Gesina Huising van Wachtum, dochter van Hin-

dricus Huisingh en Willemtje Coops. 



Westenesch 

De naam Westenesch geeft al aan dat deze nederzetting  

in het westen ligt van een groter gebied dat als esgrond, 

dus bouwgrond, wordt gebruikt. Dat is dan de es boven 

Noord Barge en ten westen van Emmen. Op de kaart is te 

zien dat Westenesch een zuidoostelijke kern en een 

noordwestelijke kern heeft met daartussen bebouwing 

langs de weg.  Wanneer de eerste bewoners zich hier heb-

ben gevestigd is moeilijk te zeggen.  Gezien de plek zouden 

het Saksische landverhuizers van het eerste uur kunnen 

zijn geweest. Een andere mogelijkheid is dat zij zijn verdre-

ven of gevlucht uit Emmen tijdens de Frankische bezetting. 

Emmen staat als hofgoed van de bisschop van Utrecht 

geregistreerd.  Een derde mogelijkheid is dat Emmer boe-

ren zich hier hebben gevestigd nadat Emmen in 1228 is 

platgebrand door de toenmalige bisschop als wraak voor 

de verloren slag bij Ane. Een vreemde zaak; een bisschop 

die zijn eigen bezit verbrand. Dat kan alleen verklaard wor-

den als een vergissing van het leger. Daarom wordt ver-

moedelijk in de “Quedam naaracio”  ook vermeld dat het 

leger niet heeft doorgezet. 

In het erfbelastingregister welke is opgemaakt 

omstreeks 1450 worden de belastingplichtigen 

van Westenesch samen met Weerdinge ver-

meld. Daar Weerdinge destijds zeer klein was 

zullen de meeste namen wel betrekking hebben 

op Westenesch. Vermeld staan: 

Schiering, Heyming, Jan Batting, Olchyng, Meye-

rinck, Willem Having, Jan Bettyng Roelof, Willem 

Segering, Ludeken Huising, Tesen huus, Jan Rab-

bending (Rabbers?), Lubberding, Arend Hepping 

en Jan Yking. Allen volle erven behalve Hep-

ping.De laatst vermelde (2) hebben waarschijn-

lijk betrekking op Weerdinge. 



Westerbork lijkt op de kaart van 1832 te zijn ontstaan als een verzameling verspreid liggende groepjes boerderijen.  De kerk is gebouwd in het noordwesten en vermoedelijk ruim buiten 

de toen aanwezige Saksische hoeves.  Die kern van de Saksische nederzetting moet bestaan hebben uit 7 hoeves. Het kaartbeeld van 1832 doet vermoeden dat deze hoeves gezocht moe-

ten worden binnen de groene omlijningen op de kaart. De boerderijen direct ten zuiden en oosten van de kerk zullen zijn gebouwd nadat de Franken dit gebied vast onder controle had-

den.  De bezitters waren dienstmannen/leenmannen van de bisschop van Utrecht. De kerk van Westerbork was ook dienstbaar voor de nederzettingen in de omgeving, zoals Swigtelo, Elp, 

Orvelte, Eursing, Garminge, Balinge, Bruntinge en Mantinge.  

Westerbork zal zijn verdere ontwikkeling grotendeels te danken hebben aan ambachtslieden uit Westfalen die met de Frankische bestuurders, zowel op wereldlijk als kerkelijk gebied, zijn 

meegekomen en vanwege de centrale ligging in het gebied op een knooppunt van wegen. 

In het erfbelastingregister van omstreeks 

1450 worden namen genoemd van belas-

tingplichtige erven. 

Roelof Banning, Jan Having, Egbert Alting de 

meier van het klooster Assen, Jan Husing. 

Westerbork, als Boerck in voormeld register 

aangeduid, telde omstreeks 1450 dus nog 

maar 4 volle erven. 
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Westervelde is uitvoerig beschreven door A. Blaauw in zijn studie “Westervelde een 
Drentse buurtschap, erven, eigenerfden en meiers in vroeger eeuwen”. Een uitgave van 
de Stichting Het Drentse Boek in 1987 als deel van de Drentse Historische Reeks. Blaauw 
was geïnspireerd door het in 1985 verschenen standaardwerk “Geschiedenis van Dren-
the” onder redactie van J Heringa.  Blaauw begint in zijn voorwoord met een citaat uit 
een brief van Heringa aan hem: “Men moet de Drentsche geschiedenis van de dorpen uit 
verstaan, dat wil zeggen, van de huizen uit”.  

Blaauw begint dan met het verzamelen van alle gegevens die hij in archieven kan vinden 
met als oudste stukken gedateerd begin 17e eeuw. Een paar zaken vallen hem op. Rond 
1630 wordt in kohieren vermeld dat de zogenaamde borg van Westervelde, bezit van 
Herman Lunsche, een leengoed is. De oorsprong kan hij niet vinden.  Verder vindt hij het 
huwelijkspatroon opmerkelijk.  Op deze vragen kan nu een redelijk antwoord worden 
gegeven.. 

Erfbelastingregister ca 1450. 
Battinges, Tyes Alting, Rolof Ebbens, Wolter 
Diesing, allen 2 schild. 
Herman Tettens 1 schild en 
Frederic Hageninc 1 schild, een rijnsgulden = 
tweederde schild en nog 1 schild. 
(Uit: Redmer Alma; De vijftiende-eeuwse 
schattingslijst van Drenthe.) 
2 schild = een vol bedrijf. 

In de oorkonde van omstreeks 1330, met de verdeling van de Norgse goederen over de 
erfgenamen van Hendrik van Norch wordt Otto van Norch aangeslagen voor het geheel en 
voor het goed Gruedelinc en voor goederen elders in Drenthe. Omdat het goed Grue-
delinc later niet meer voorkomt in registers, maar wel het goed Nydinc in 1379, met als 
leenman Arend Huys van Ruinen, kleinzoon van Otto van Norch, en welk goed te traceren 
is ter plaatse van Hoofdweg 19 in Westervelde, ook wel de borg genoemd, moet het goed 
Nydinc een vervanger zijn van het goed Gruedelinc. Dat kan dan gelegen hebben bij het 
omgrachte perceel dat ook nu nog aanwezig is en waar op de Franse kaart nog een ge-
bouw staat ingetekend. (vermoedelijk de duiventil; info Hans Tonckens) 

Uit de oorkonde van 1330 is af te 
leiden dat Otto van Norch niet op 
Gruedelinc woonde, maar elders 
verbleef. Vermoedelijk in Gronin-
gen of in Kampen waar hij tot 
februari 1327 nog wordt vermeld 
in de Stadsboeken. Hij was met 
andere aanhangers van de bis-
schop van Utrecht door het Land-
schapsbestuur uit Drenthe ver-
bannen .  
Uit latere oorkonden blijkt dat 
Otto van Norch nog meer grond 
in Westervelde en Veenhuizen 
moet hebben bezeten. Zo ook de 
erven Hoofdweg 3 en 5 in Wes-
tervelde.  Nazaten van Otto wor-
den later vermeld als bezitters 
van de leenrechten. 

Uit de oorkonde van 1330 blijkt dochter Johanna van Norch 

g/m Roelof van Steenwijck, het goed Battinc of Battinges te 

bezitten. Uit latere gegevens blijkt dit het goed in Wester-

velde te zijn dat nu bekend is als “de jufferen Lunsingh”, 

Hoofdweg 11.   



Westervelde omstreeks 1600 Voor deze  kaart is als achtergrond 
de topografie van de Franse kaart 
van 1800 gekopieerd.  Alleen die 
begrenzingen zijn overgenomen die 
een zo goed mogelijk beeld kunnen 
geven van  de topografie van het  
beschreven jaar. De afgebeelde ge-
bouwen zijn wat de omtrek en lig-
ging betreft overgenomen van de 
Kadastrale kaart van 1832 omdat 
geen nauwkeurigere kaart voorhan-
den is. De weg– en perceelsbegren-
zingen omstreeks 1600 zullen niet 
veel afgeweken hebben van die van 
1800. Voor de plaatsing van de na-
men van de belastingplichtigen is 
gebruik gemaakt van de studie van A 
Blauw in zijn boek Westervelde, een 
drentse buurschap, de scans van het 
register van bezaaide landen van 
1612, aanwezig in het Drents Archief 
en van latere registers. Ook het 
Huisarchief Westervelde is door-
zocht op mogelijke aanwijzingen. 

Een aantal vermelde namen in het 
register van 1612 kunnen niet of 
niet met zekerheid worden ge-
plaatst. Ook zullen enkele vermelde 
namen wel gebruikers zijn van grond 
bij Westervelde, maar uitwonend 
zijn. De plaats waar de gebouwen 
zullen hebben gestaan zal niet veel 
afwijken van de huidige plaats, gelet 
op de hoogteverschillen in het ter-
rein. 

Van de jaren 1693 en 1784 zijn over-
eenkomstige kaarten gemaakt. Voor 
geïnteresseerden  gratis verkrijgbaar 
via 

post@dorpshistorie.nl  
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De nederzetting Winde heeft geen typisch 
Saksische kenmerken maar wel de kenmer-
ken van een Frankisch leengoed. De leen-
man/dienstman kan een binding hebben ge-
had met de burcht te Bunne maar heeft 
waarschijnlijk een versterkte boerderij op het 
leengoed bewoond. Winde zal zijn ontstaan 
na 1145. 
Die burcht te Bunne is in 1145 gebouwd, met 
een kapel en een bierbrouwerij, door of in 
opdracht van bisschop Hartbert of Herbert 
van Utrecht, afkomstig uit Wierum boven 
Groningen en een nazaat van Werl.   
Bij deze burcht horen de boerderijen die er 
direct naast liggen.  
De oude Saksische nederzetting Bunne ligt er 
ten oosten van.  Vermoedelijk was dit een 
zeer kleine nederzetting van slechts drie 
boerderijen.  Bunne komt namelijk met 3 
mudden voor op de schuldmuddenlijst. 
De burcht van Bunne wordt als leengoed een 
enkele maal vermeld. In 1272 is de burcht 
overgedragen aan de Ridderlijke Duitse orde 
te Utrecht en is het een klooster geworden.  
Wie het leengoed Winde  in bezit heeft gehad 
staat nergens vermeld, maar er worden in 
oorkonden wel personen vermeld met de 
toevoeging van Winde. Zo is Johan die 
Lunsche van Winde op 15 mei 1419 getuige 
bij een verzoening tussen de  bisschop en de 
Vetkopers.  Ook vermeld Arent van Steen-
wijck en Herman Hiddingh. Zie Ostfriesisches 
Urkundenbuch nr. 268. 
 
In 1217 bezit de Mariakerk van Ruinen één 
pand in Bunne. 
In 1395 blijkt leenman Ludolf de Lunsche van 
Winde de bisschop van Utrecht trouw te zijn. 

Namen vinden we in het belastingregister van omstreeks 

1450: Bunne en Winde samen:  Egbert Swartewold, Roelof 

Ellekens, Alte Klaening, Johannes Lunsche, Jan van Wisen, 

Berend Retering, Willem Brabander, Heyne Brabander, 

Roelof Scroder te Winde en Lubbert te Bunne. 



De nederzetting Yde ligt niet direct aan een rivier maar op het hoogste deel van een zandrug, bij een splitsing  of kruispunt van wegen. Yde komt met 11 mudden voor op de schuldmud-
denlijst, zodat het volgens Blok van origine een Saksische nederzetting is. Het meest westelijke groepje boerderijen is mogelijk niet van Saksisch origine, maar gebouwd door de Frankische 
bezetters die op dit strategische punt een burcht ter bewaking van dit punt hebben gebouwd. (Zie het deel 2 van dit artikel) Daarbij zijn bedrijfsgebouwen ter voorziening in de levensbe-
hoeften noodzakelijk. Het lijkt erop dat het gehele perceel ten zuiden van de motte op de kaart daarvoor gebruikt is met de bedrijfsgebouwen aan de weg. Dit perceel was in 1832 nog ei-
gendom van nazaten van leenmannen uit de middeleeuwen.  Bij de splitsing van wegen zullen later handwerkslieden en kooplui samen met enkele landbouwers/veehouders gezorgd heb-
ben voor een dorpskern. Yde heeft geen kerk en de vroegste bewoners zullen dan ter kerke zijn gegaan in de kapel van het landgoed.  Daar de eerste kerken in Drenthe pas omstreeks het 
jaar 1000 zijn gebouwd kan het zijn dat de kapel/kerk van Eelde dienst heeft gedaan voor zowel de Frankische bezetters als de Saksisch Drentse bekeerden. In 1450 komen de volgende 
namen voor in het erfbelastingregister: Wieffe Lanting, Ghiebe ter Schuur, Albert Tissing, Roelof Emyghe, Jan Schoping en  Wilte Elmering. Totaal 6 volle erven. Ook Yde heeft in de woelige 
jaren  omstreeks de slag bij Ane en in de eeuw erna kennelijk veel te lijden gehad van het oorlogsgeweld.  
In 1379 is Roelof Polleman in Yde leenman van de bisschop van Utrecht van het Wrentingegoet en de gruit. 
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Zuidlaren was in 1832 al een groot dorp. 

Het ligt niet direct aan een rivier of beek, 

maar op de oostflank van de Hondsrug. 

Een duidelijk aanwijsbare oude Saksische 

kern is er niet.  Zuidlaren komt met 17 

mudden voor op de schuldmuddenlijst en 

zal dan volgens Blok een oorspronkelijk 

Saksische nederzetting zijn. Het dorp heeft 

relatief veel brinken en brinkjes. Uit oor-

konden blijkt dat in Laren een leengoed 

lag, maar ook de naam Midlaren komt in 

oorkonden voor. Dat leengoed in Zuidlaren 

zal dan gelegen hebben ten zuiden van de 

kerk. Er zijn geen aanwijzingen dat hier een 

motte heeft gelegen.  Wel zal er een ver-

sterkt huis zijn geweest.  Heren van Laren  

komen vanaf 1225 in oorkonden voor. 

Namen van bezitters van erven vinden we 

vermeld in het erfbelastingregister van 

omstreeks 1450.  Hindrik die Lunsche, Lude 

Nyenhus, Rander, Otte Campinc, Harder 

Hemsing, Otte Dijcks, de meier van Herbert 

Corenpoorte, Herman Bockens, Jan Hoy-

ting, Jan Ludering, Herman Grubbe, Geert 

Nyenhus, Hindrik Waffens, Jan Westebring, 

Helperick Dijcks, Reyner Dijcks, Alert Tyde-

kens, Jan ten Torne, Binneringe, Wicher 

Werdinge, Jan Endinges, Gese Odiges pau-

per, Willem Ansink, Jan Sissink, Alte Heem-

sing, Rummeringe goet. Totaal 18 volle 

erven, 5 halve erven en de overige zijn 

kleiner. 

Zuidlaren 
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In een oorkonde van 24 november 1325 wordt voor het eerst 

melding gemaakt van Zuidvelde. Onder de getuigen vinden 

we Stephanus van Zuidvelde. In de oorkonde velt de Bis-

schop van Utrecht het vonnis over zijn dienstmannen in 

Drenthe die hem ontrouw waren geworden. Na de verloren 

slag bij Ane en de verloren slag bij de Mitsplete in resp. 1227 

en 1230 en de nederlaag bij Bakkeveen in 1231,  was het 

gedaan met de macht van de Bisschop van Utrecht over de 

Drenten.  De voornaamste steunpilaar van de Bisschop was 

Hendrick van Norch en zijn familie in het westen van Dren-

the. Na 1231 was het geld op in Utrecht en de opvolgende 

bisschoppen trachtten weer steun te krijgen door leengoe-

deren uit te geven aan ridders die hem trouw zwoeren.  We 

zien in de periode tussen 1230 en 1330 veel nieuwe namen 

in oorkonden van ridders/leenmannen van Utrecht. Daaron-

der ook Stephanus van Zuidvelde. Deze Stephanus of Steven 

moet dezelfde persoon zijn als Steven van Ruinen, die ge-

huwd was met een dochter van Eggelbertus (Egbert) van 

Peize. Broer Rudolf van Peize was getrouwd met een dochter 

van Hendrik van Norch. De bisschop kon wel wat versterking 

van zijn aanhang in Noord Drenthe gebruiken en zo zal hij 

ook gronden in Westervelde hebben uitgegeven als leen-

goed. Als meiers van zijn erven zal Steven in zijn familie– en 

kennissenkring hebben rondgekeken. Maar het is ook best 

mogelijk dat de families van Norch en van Ruinen zelf met 

voorstellen bij de bisschop zijn gekomen om hun steun daar-

mee af te dwingen. Niet ongebruikelijk in die tijd. 

Reconstructie op basis van de Franse kaart van omstreeks 1800 op de 

achtergrond van de huidige actuele hoogtekaart. 

Tevens is gebruik gemaakt van de studies van A. Blaauw over het ge-

slacht Martens te Zuidvelde en  de geschiedenis van de erven Brink 1 en 

2 te Zuidvelde en de bouwgeschiedenis van het gerestaureerde pand 

Asserstraat 78, waar hijzelf destijds woonde. 

Het erfbelastingsregister van omstreeks 1450 geeft de volgende namen: 

Wicher Pipinges en Cono Pelinge met 2 schild, dus een vol huis. 

Hillebrand Hugige met 1 schild. Dit pand blijkt in 1572 bezit te zijn van 

het St Geertrui Gasthuis. Mogelijk was dit ook in 1450 al het geval en is 

de belasting daardoor gehalveerd. 



Van Zweelo zijn geen kadastrale kaarten van 1832 voorhanden. De kaart hieronder iis het beeld van 1880, overgenomen van de grondbelastingkaarten, herziening 1878. 
Zweelo wordt in het schuldmuddenregister aangeslagen voor 4 mudden, die overeen komen met 4 oorspronkelijke Saksische hoeves. Waar die hebben gelegen is moeilijk aan te geven, 
maar vermoedelijk in het zuidwesten, dicht bij de stroom. In een erfbelastingregister van omstreeks 1450 komen we 3 volle en 6 halve erven tegen. Belastingplichtigen waren: Evert Con
(ynge), Lambert Olde Will(ynge), Willem Nye Ap(yn)ge en Jan Hav(yn)ge en de keuters  Jan die Wyse,  Brant die Smyt, Roloff Bon(yn)g, Jan Grues en Willem Bon(yn)g. Die erfbelasting is van 
na 1410, toen het Drentse Lantrecht op schrift werd gesteld en bekrachtigd door de bisschop van Utrecht. De markegrenzen in Drenthe zullen toen opnieuw zijn vastgesteld en er was 
geen verschil meer tussen de bedrijven van oorspronkelijke Saksische bewoners en die door leenmannen van de bisschop waren  gebouwd. 
De kerk is door de Franken omstreeks het jaar 1000 gebouwd op ruime afstand van de Saksische kern van Zweelo. Dat is het beeld dat we in alle overige Drentse Saksische nederzettingen, 
waar een kerk aanwezig is, ook zien.  De schulte (mogelijk Jan die Wyse) zal een bedrijf hebben gehad en ook de pastoor, om in zijn onderhoud te kunnen voorzien.  De naam Havynge 
(Hoving) doet denken aan een boer op een hofgoed (leengoed).  De 4 grote bedrijven, onder op het kaartje, lijken qua ligging op zo’n hofgoed. 
In 1379 is Alart Oving leenman van het Ovingegoet. De tekening is gemaakt door Vincent van Gogh in 1883 van het met een pijl aangegeven perceel. 
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In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 komt Zwinre voor 
samen met de boeren van Gees. De eerst vermelde namen staan 
bij Gees reeds vermeld en voor Zwinre resteren dan: 
Oldenhus, Krumenhus, Tyde Subberting, Jan Heling, Jacob 
Nyenhus, Reynke Olde Elving, Roelving, Nysing en Lubbert ten 
Peerboom. De eerste 4 zijn volle erven en ook Roelving, de overi-
ge zijn kleiner dan een half erf. 
I 

De ligging van de boerderijen op de kaart 1832 geeft een 

beeld van een oorspronkelijk Saksische nederzetting. Het 

komt echter niet voor in het schuldmuddenregister. In 

de 16e eeuw wordt vermeld dat Zwinderen vier volle 

erven heeft. In 1217 komt Zwinderen ook al voor, ge-

schreven als Su-inre, uitgesproken als Suwindre. Het 

klooster Ruinen bezit hier een vordering op één huis. In 

1620 bezit Leffert ten Oldenhuis het erve Oldenhuis, een 

voormalig leen van Dickninge, voorheen het klooster 

Ruinen. Het leenrecht werd in 1615 afgekocht voor 120 

gulden.  Nazaten van Oldenhuis huwen met telgen van 

nazaten van adellijke families. De naam Leffert doet ver-

moeden dat hij verwant is aan nazaten van prefect 

Leffert van Groningen (van Werl).  Een leenman in 1395 

was Johan van Swinre, vermoedelijk nazaat van Ruinen, 

maar ook van Werl. De Oldenhuis van 1450 kan dan zijn 

kleinzoon zijn. 


