
Kaarten die kunnen helpen om een beeld te krijgen van de bewoningsgeschiedenis van Noord Nederland en 

speciaal Drenthe omstreeks het jaar 0 en van de veranderingen als gevolg van de vestiging van Saksische 

landverhuizers en de komst van de Franken om de Saksische Drenten te kerstenen en te onderwerpen.  

Vanaf het jaar 1047 wordt de bisschop van Utrecht formeel de landsheer tot het jaar 1410 wanneer de 

Drenten hun zelfstandigheid formeel terug krijgen. 

Op pagina 2 een kaart van Noord Nederland met de gouw Drenthe aangegeven met de toen aanwezige beken en rivieren, hoofdwegen 
en mogelijke lokale verbindingswegen. Langs de kust de terpen of wierden die bewoond kunnen zijn geweest.  Als basis voor deze 
kaart is gebruik gemaakt van kadastrale minuutplans van 1832, de actuele hoogtebestanden en paleogeografische kaarten. De neder-
zettingen zijn aangegeven op basis van bewaard gebleven gegevens over geheven belastingen door de Duitse keizer die schuldmudden 
worden genoemd. Als begindatum zou het de situatie rond 945 kunnen zijn geweest, dus slechts 100 jaar na de formele onderwerping 
van de Drentse Saksen door de Duitse keizer Karel de Grote. Aangenomen mag dan worden dat dit ook het beeld van de bewoning van 
Drenthe was van omstreeks het jaar 800. 

 

Op pagina 3 ziet u een kaart waarop de eerste burchten of borgen in en rondom Groningen zijn aangegeven, in eerste instantie motte-
kastelen en later de vervangers hiervan. De mottekastelen zijn aangegeven op basis van archeologisch onderzoek en met behulp van 
luchtfoto’s. Tevens zijn de plaatsen waar landgoederen lagen die op grond van de voorschriften (Capitulare de villis vel curtus imperii) 
van Karel de Grote zullen zijn aangelegd door of namens hem of zijn opvolgers. Deze landgoederen of leengoederen worden genoemd 
in diverse oorkonden.  

Op deze kaart ziet u ook de grens aangegeven tussen de bisdommen Münster, Osnabrück en Utrecht, zoals die was omstreeks het jaar 
1000.  Verder de gouwbenamingen in het gebied Frisia tussen Lauwers en Eems.  De in de oorkonde van 1040 vermelde landgoederen 
Eyen en Linterunge (Lemferding) zijn abusievelijk in het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe als liggende in Fivelgo (Eenum en 
Leermens) vermeld, vermoedelijk vanwege de vermelding dat deze in het leengoed van graaf Rudolf lagen. Maar deze graaf was ook 
leenman van Humsterland en het huidige deel van Drenthe rond Een (Eyen) en Paterswolde (Lemferding) behoorden toen nog tot 
Humsterland. 

De kaarten 2 t/m 7 zijn door mij gemaakt met behulp van QGIS.  

De overige kaarten komen uit kaartcollecties van diverse archieven en zijn, waar nodig, door mij van aanvullend commentaar voorzien. 

Aangepast 09-12-2022 



NOORD NEDERLAND IN 
HET BEGIN VAN ONZE 
JAARTELLING. 

Op de eerste pagina een totaal-
beeld van Noord Nederland om-
streeks het jaar 0. Drenthe prak-
tisch onbewoond.  De bevolking 
woont grotendeels op terpen of 
wierden langs de kust. De Saksi-
sche gouw Drenthe heeft niet 
dezelfde begrenzingen als  het 
latere graafschap en Landschap 
Drenthe. Wanneer in de eerste 
eeuwen van onze jaartelling 
Saksische landverhuizers zich 
hier vestigen doen zij dat op 
droog gelegen plekken nabij 
stromend water en bos en de 
mogelijkheid om bouwland te 
kunnen aanleggen, om zo te 
kunnen voorzien in hun levens-
onderhoud. De hoog gelegen 
delen van de huidige Stelling-
werven en de kop van Overijssel 
met het hoog gelegen plateau 
vormden samen de gouw Dren-
the. De zuidgrens en oostgrens 
werden ruwweg bepaald door 
de grensrivieren Reest, Schoo-
nebekerdiep en Hunze. 
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Drenthe in het jaar 800 

Bij de komst van de Franken waren in  Drenthe  enkele 
nederzettingen met autochtone Saksische bewoners en 
een groot aantal met Saksische bewoners die zich hier 
hadden gevestigd na de grote Europese volksverhui-
zing, zo omstreeks het jaar 500. 

Op deze kaart zijn die nederzettingen aangegeven op 
basis van een schuldmuddenregister van de Bisschop 
van Utrecht, die de situatie omstreeks het jaar 950 ver-
meld, en op basis van latere vermeldingen van te beta-
len schuldmudden van nederzettingen die niet in het 
register staan vermeld 

Groningen 

Coevorden 

Onna 





Op deze kaart ziet u ook de ligging van de terp of wierde Wierum, gelegen op een strategisch punt waar de oude Hunze en de oude Drentse Aa bij elkaar komen en verder gezamenlijk naar zee stromen.  Op deze terp zal 

door de eerste Frankische machthebbers, die probeerden de Friezen en de Saksen te onderwerpen, zeker een borg, mogelijk eerst een mottekasteel, of versterkt huis zijn gebouwd. Vanaf dit punt kon men al het verkeer van 

Groningen en het achterland van en naar zee controleren. Het zal deze borg zijn geweest van waaruit de (eerste) leenmannen van de Frankische heersers dit deel van Frisia hebben bestuurd. Groningen behoorde tot Dren-

the. De eerste leenman was hoogstwaarschijnlijk graaf Wichman van Wetigouw die in 811 namens Karel de Grote de vredesonderhandelingen voerde met vorst Godfried van Denemarken en als beloning voor zijn werk dit 

gebied in leen kreeg. Hij zal hier een vazal, een familielid of een edele vriend, het gebied hebben laten besturen. Een latere nazaat was Rudolf van Werl, in oorkonden vermeld als Rudolf van Fivelgo.  Een nazaat van deze was 

Herbert, bisschop van Utrecht, en (onterecht) in historische stukken vermeld als Herbert van Bierum. Reeds in de 19e eeuw is door bepaalde historici reeds gewezen op deze misslag, maar tot op heden zijn de lessen in ge-

schiedenis nog steeds niet aangepast. Wierum was dus ook de geboorteplek van de broers van Herbert, Ludolf van Coevorden, Leffert van Groningen en Lambert van Peize. Een nazaat van Leffert, weer een Rudolf, heeft 

waarschijnlijk deze borg afgebroken en even verderop de borg Selwerd gebouwd. Zeer waarschijnlijk was Wierum ook het vertrekpunt van de prediker Liudger tijdens zijn tochten in de omgeving om de Friezen te bekeren. 



Middelzee 

De Marne 

De gouw Westergo was zo goed als een eiland. Na zware stormen was de monding van de rivier de Boorne veranderd in een inham van de zee en had bij Bolsward verbinding gemaakt met de in-

ham de Marne. De engte bij Bolsward schijnt echter betrekkelijk snel weer te zijn dichtgeslibd. Oostergo is grotendeels gevormd rond noordwestelijke uitlopers van het Drents plateau.  Vanuit dit 

gebied was er maar één verbindingsweg met Drenthe en Groningen, door de Friezen aangeduid als Eyerrid. Deze weg liep langs het landgoed Eyen, waar, ten oosten van het Grote Diep, een bol-

werk heeft gelegen, waarschijnlijk in eerste instantie ook een mottekasteel. De plaats is in het terrein gelokaliseerd. Eyen lag op de grens van Drenthe en Friesland. Later is hier ten westen van Eyen 

(Een) de Zwartendijkster Schans gebouwd. De heren van Norch, nazaten van de heren van Kuinre, hadden dit landgoed in leen. De nederzettingen Leeuwarden en Dokkum lagen toen aan open zee. 



De belangrijkste plaats van Frisia tussen Vlie en Lauwers in die tijd was Staveren.  De nederzetting dreef al handel over zee en hier was men relatief rijk, een aantrekkelijk plaats voor hen die belust 

waren op macht. Samen met het bewoonde achterland werd dit gebied door de machthebbers de gouw Stavoren genoemd. Dit gebied heeft een tijdlang veel last gehad van de (roof) ridders van 

Kuinre. Nazaten van de ridders van Kuinre hebben het landgoed Eyen in leen verkregen en was voor hen gemakkelijk bereikbaar door de Kuinder of Tjonger op te varen. Aan het eind lag Eyen. 

Van de nederzettingen in Frisia zijn geen plattegronden uit die tijd bekend. Vermoedelijk de oudste dateren van 1570-1610 en bevinden zich in een album in de Beierse Staatsbibliotheek. Het kaar-

tenalbum bevat kopieën van vestingplannen van de Italiaanse militair vestingbouwer Georgio Paleari (Pagliaro of ook Paliari) fratino (een bijnaam) en waarschijnlijk gemaakt in opdracht van Filips II 

om een indruk te krijgen van de verdedigbaarheid van de kustplaatsen en mogelijk aan te brengen verbeteringen.  Op de volgende pagina’s de plattegronden van Kuinre, de Lemmer, Sloten, Stave-

ren, Koudum Galamadammen, Hindelopen, Sneek, Bolsward, Makkum, Leeuwarden, Harlingen, Dokkum, Oostmahorn, Groningen en Delfzijl. 



Nationale Atlas van Nederland 

Internetversie 2e editie. 

Op deze kaart zijn die gebieden aangegeven waar 

omstreeks het jaar 800 bewoning mogelijk was. 

Dat zijn de geel gekleurde zandgronden, de groen 

gekleurde stroken bij de grote rivieren, de groen 

gestippeld aangegeven aanslibbingen bij de wad-

denkust  en incidenteel aan de randen van veen-

gebieden naast zandgronden. Verreweg het 

grootste deel van het huidige Nederland bestond 

uit veengebieden die niet bewoonbaar waren. 



Nederland in de Romeinse tijd. 

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus vermelde dat 

op een smalle strook langs de kust de Frisii woon-

den, evenals in Noordelijker gelegen streken langs de 

kust.  

Dat komt dus goed overeen met de geel aangegeven 

duingebieden langs de kust en de aanslibbingen in 

het noorden, naast en boven het Drents plateau. 

Tussen de kust en de hoge zandgronden in het oos-

ten lag een onbewoonbaar veengebied. 





Van het grote Friese rijk dat volgens 

overleveringen het gehele kustgebied 

besloeg vanaf het nauw van Calais tot 

aan Denemarken is taalkundig niet 

veel meer terug te vinden. 

Buiten het huidige Friesland, in de 

middeleeuwen het Friesland tussen 

Vlie en Lauwers, zijn er nog twee ge-

bieden  en het eiland Helgoland, waar 

oorspronkelijk Fries werd gesproken. 



De visie van von Richthofen waar de benamingen Friezen en Chamaven, vermeld in oude stukken, betrekking op hebben. 



Ligging en naam van rivieren 

in de vroege middeleeuwen. 





Links de ligging van graafschappen die genoemd worden in middel-

eeuwse oorkonden, volgens het Handboek der Middel-Nederlandsche 

Geographie. De ligging is echter niet onomstreden.  

 

Onder een kaartje op de website : 

http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/hamaland/opkomst-

hamaland.html  





Hierboven een detail van een kaart uit 1555 van het gebied in Frans Vlaanderen waar, volgens de kritische historische 

onderzoekers de plaatsen gezocht moeten worden die genoemd worden in de codex Eberhardi (schenkingen aan het 

klooster Fulda) en de S. Willehardi (beschrijving moord op Bonefacius) 



Detail 

van de 

kaart van 

Frans 

Vlaande-

ren in de 

Middel-

eeuwen. 



Links een Franse kaart met het gebied 

Calais-Duinkerken dat ontstaan zou zijn 

door het dichtslibben van de zee-inham 

Almere. Calais, Grevelingen en Duinker-

ken zijn daarin eilandjes, 2 tot 4 meter 

boven zeeniveau. Dit gebied behoorde in 

de vroege middeleeuwen tot het land 

van de Frisii. Vanaf hier maakte men de 

oversteek naar Engeland. 

Rechts een kaartje waarop de meest 

zuidelijke grens tussen het Romaanse 

en het Germaanse taalgebied is aan-

gegeven. Na de 7e eeuw is deze grens 

naar het noorden opgeschoven tot het 

rood ingekleurde deel in 1972. 



Deze en de volgende kaartjes zijn gemaakt omstreeks 1575 (tussen 1570 en 1610) in de beginjaren van de 80 jarige oorlog.  De strijd van de Geuzen onder leiding van Willem van Oranje tegen de 

Spaanse bezetters, onder leiding van Alva. De kaartjes geven een beeld van de ligging van de nederzettingen die belangrijk waren voor de verdediging/verovering van Frisia. Op enkele kaartjes 

wordt een beeld van de strijd weergegeven en op andere de mogelijk aan te brengen uitbreidingen van de verdedigingswerken. De kaartjes zijn waarschijnlijk gemaakt in opdracht van Filips II door 

een Italiaanse deskundige in het maken van verdedigingswerken. Het album waaruit deze kaartjes stammen bevind zich in de Bayrische Staatsbibliotheek. Het bevat kaartjes uit geheel Europa. Het 

hier weergegeven beeld van omstreeks 1600 zal globaal niet veel verschillen van het beeld in 1200, waarschijnlijk wat kleiner van omvang. De  kaart is west gericht. 

De Kuinder) 



De Lemmer omstreeks 1575, een bolwerk gelegen aan een doorgaande weg langs de oevers van de Zuiderzee, met een aftakking naar het noorden. De kaart is zuid gericht. 



Staveren omstreeks 1575 met bij 

de haven een voorgestelde ver-

zwaring van het verdedigingsbol-

werk. 



De strijd tussen de aan-

vallende Spaanse troe-

pen en de Geuzen die 

Staveren eerder hadden 

veroverd. Linksonder 

vluchtende geuzen rich-

ting hun schepen. Links 

en rechts Spaanse troe-

pen, onder leiding van 

verschillende kapiteins 

waarvan de namen op 

de kaart staan vermeld. 

De linker troep is alvast 

begonnen met de huizen 

in brand te steken. 



De verovering van de Galamadammen bij 

Koudum door de Spaanse troepen tijdens 

de 80 jarige oorlog. 

De kaart is gemaakt tussen 1570 en 1610 

door de bekende Milanese vestingbou-

wer Georgio Paglaro fratino, in de litera-

tuur ook bekend als Georgio Paleari of Pa-

liari. 

De opdrachtgever was waarschijnlijk de 

Spaanse koning Philips II. 

Deze kaart bevindt zich in een album met 

meerdere kaarten van Europese belang-

rijke plaatsen van dezelfde vestingbouwer 

in het archief van de Bayrische Staatsbi-

bliothek. 



Op deze kaart van Sloten uit ongeveer 1575 zijn de huizen niet afgebeeld maar wel een plan tot aanleg van een vestingwerk. 



SNEEK omstreeks 1575 



Bolsward omstreeks 1575. De  stad omvat drie oorspronkelijk op terpen gebouwde nederzettingen. 



Hindelopen omstreeks 1575. 



MAKKUM om-

streeks 1575. 

De strijd van 

de Spaanse 

troepen tegen 

de Geuzen. 

Allerlei barri-

cades belem-

meren een 

vrije door-

tocht. 



Omstreeks 1575. 



Omstreeks 1575 



DOKKUM 

omstreeks 

1575.  

De verove-

ring van de 

stad door de 

Spaanse 

troepen. 



OOSTMAHORN omstreeks 1575. Een oorspronkelijk bolwerk om de invallen van Vikingen tegen te gaan. 



Op deze kaart 

van om-

streeks 1575 

een voorstel 

om de stad 

Groningen 

van nieuwe 

verdedigings-

werken te 

voorzien. 



DELFZIJL om-

streeks 1575. 

Een voorstel 

om deze ne-

derzetting te 

voorzien van 

zware verdedi-

gingswerken.  

Aan de kust 

een vlucht-

heuvel. 


