
Vermeld in het bisschoppelijk schattingsregister van omstreeks 1450. 

Totaal 6 bedrijven, aangeslagen als halve erven. 

Namen:  Jan Berning, Sweder Harmans, Geert Aukema, Aernt Geert 

Aukema, Ghert Stevens en Evert Windesche. 

Drenthe ‘s historie deel 6.    update 15-09-2022 (vervolg van deel 5) 



Van Lhee is geen kadastrale kaart 1832 beschikbaar en  om de lig-
ging van het oude Lhee te kunnen aangeven is gebruik gemaakt van 
kadastrale kaarten van latere datum en van het kadastrale verza-
melplan van de gemeente Dwingelo van 1832. Op deze verzamel-
kaart zijn schetsmatig de gebouwen in de dorpen weergegeven op 
basis van de in 1832 gemeten situatie. Door vergelijking met de late-
re kaarten is een keuze gemaakt waar in 1832 de gebouwen moeten 
hebben gestaan. Veel gebouwen op latere kaarten blijken qua lig-
ging overeen te komen met de gebouwen van 1832. Op het kaartje 
hiernaast is de situatie 1832 weergegeven. 
 Lhee is duidelijk een Germaans/Saksische nederzetting wat het zui-
delijk deel betreft. Het komt met 11 mudden voor in het schuldmud-
denregister. Deze elf hoeves lagen waarschijnlijk alle in Lhee Zuid. 
Op het kaartje hiernaast zijn deze gebouwen rood ingekleurd. Die 
gebouwen zijn gekozen op basis van hun ligging en de toenmalige 
infrastructuur van de nederzetting.  Uiteraard zullen de gebouwen 
tussen ongeveer het jaar 950, het basisjaar van de invoer van de 
schuldmuddenbelasting, en 1832 van plaats zijn veranderd binnen 
het perceel waar zij stonden, als gevolg van brand of herbouw. Maar 
dat is nauwelijks van invloed op de beeldvorming van de ontwikke-
ling van Lhee. 
Lhee ligt even ten zuidoosten van Dwingelo, dat met 4 schuldmud-
den werd aangeslagen.  Mogelijk is Lhee van oudere datum dan 
Dwingeloo en van oudsher al bewoond. 
De eerste hoeves in Lhee noord zijn waarschijnlijk vanuit Dwingelo 
op leengoed van de bisschop van Utrecht gebouwd en door meiers 
van leenmannen geëxploiteerd.  Zo’n situatie komt in meerdere 
Drentse plaatsen voor. 
In het erfbelastingsregister van ca 1450 ontbreekt Dwingelo en om-
geving, zodat geen namen van belastingplichtigen uit die tijd kunnen 
worden genoemd. (Zie het vermelde bij Leggelo) 
In 1217 bezat de Mariakerk van Ruinen één pand in Lhee. 
In 1379  had Johan de Vos van Steenwijck van de bisschop van 
Utrecht in leen het Endelingegoet en het Smedingergoet in Lhee en 
ook de vrije tienden, grof en smal. 
Egbert van Echten was leenman van een hoeve in Lheebroek waar-
voor hij drie mudden rogge moest leveren aan de bisschop. 

11 schuldmudden 



7 schuldmudden 

Lieveren zal een Saksische nederzetting zijn van volksverhuizers van het eerste 

uur. Alle voorwaarden om hier goed te kunnen overleven waren hier aanwezig.  

Op de kaart van 1832 tellen we 14 bedrijfsgebouwen. Het aantal omstreeks 

900, na de onderwerping door de Franken, moet 7 zijn geweest volgens het 

schuldmuddenregister. In 1000 jaar een verdubbeling van het aantal hoeves. 

Deze verhouding is in meerdere nederzettingen geconstateerd. De naam Lieve-

ren zal een herinnering zijn aan het oorspronkelijk dorp waar de eerste  Saksen 

vandaan kwamen die zich hier vestigden.  De namen van meerdere Drentse 

dorpen vertonen grote gelijkenis met namen in Westfalen. 

De oudst voorkomende n amen vinden we in het erfbelastingsregister 

van omstreeks 1450. Vermeld staan: Jan Sinning, Bertold to Lieveren, 

Willem Edels, Koert Tolner, allen met volle erven.  Van een vijfde mo-

gelijke belastingplichtige is de naam niet ingevuld. In 1450 zullen in 

Lieveren maar 4 erven bewoond zijn geweest. De naam Bertold doet 

denken aan een verwantschap met de Heren van Eelde. 



5 schuldmudden 

Ook Loon is een typisch Saksische nederzetting. De kern 

van deze nederzetting ligt in het zuidwesten, aan de 

vroegere beek die hier stroomde. 

In een oorkonde van 20 oktober 1302 opgenomen in het oorkondenboek van Groningen en Drenthe onder nummer 215, komen Saspold en Rudolf van Loon voor, samen met markgenoten 

van Witten die grond overdragen aan het klooster te Assen. Onder die anderen ook Hendrik van Norch. Als eerste getuige Heer Wicher van Steenwijk, uit het geslacht van Norch stam-

mend.  Alles duidt er op dat Saspold en Rudolf leengoederen hadden in Loon. Deze kunnen zij op twee manieren hebben verkregen; of eerst een stuk grond verkregen waarop zij een hoe-

ve hebben gebouwd, of een hoeve met land hebben verkregen dat door een bekeerde Saksische boer bij zijn dood is vermaakt aan een klooster of kerk. Dit laatste zal het geval zijn ge-

weest, want uit een oorkonde van 1152 blijkt dat het klooster Werden inkomsten had uit een hoeve in Loon. 

Omstreeks 1450 is een erfbelastingregister opgemaakt waarin wij de volgende namen vinden: Hindrik Eveking, Hindrik Domers, Hindrik Walling, Egbert Eding, Willem Oosterbrink en Jan 

Baving. 



Meppen wordt met 4 schuldmudden vermeld in een belastingregister dat in 1545 is opge-
maakt,  waarin schuldmudden betrekking hebben op de volle erven die omstreeks het jaar 945 aan-
wezig waren. Die gebouwen zullen vermoedelijk hebben gestaan binnen de aangegeven cirkel. 

Namen vinden we in een ander belastingregister, namelijk die van 

een belasting op de erven, opgemaakt omstreeks het midden van de 

15e eeuw. Vermeld staan: Ludeken Eising, Hindrik Banning,  Nyen-

huis, Albert Noord, Geert Tyding, Clawes Banning, Ludolf Huising, 

Roelof Nyenbanning, Volker Oldenhuis, en Frederik Renwerdink. 

Allen volle erven, behalve de laatste twee. Dat zijn halve erven.  Op 

het kaartje zijn met een volle rode kleur de erven aangegeven die 

mogelijk ongeveer de plaats aangeven waar die erven van 1450 ge-

legen kunnen hebben. De lijst is niet compleet. Er mist waarschijnlijk 

in ieder geval één erf waarvan de gegevens niet zijn ingevuld. 

De achtergrond van de kaart is de actuele hoogtekaart. Bruin zijn de 

hoogst gelegen gronden en blauw de laagstgelegen. 

Van Meppen is geen kadastrale kaart 1832 beschikbaar. De figuratie hier-

naast is ontleend aan de kadastrale kaart van omstreeks 1950.  De achter-

grond id de topografische situatie in 2022. 

4 schuldmudden 



Namen vinden we in een ander belastingregister, namelijk die van een 

belasting op de erven, opgemaakt omstreeks het midden van de 15e 

eeuw. Vermeld staan: Ludeken Eising, Hindrik Banning,  Nyenhuis, Al-

bert Noord, Geert Tyding, Clawes Banning, Ludolf Huising, Roelof Nyen-

banning, Volker Oldenhuis, en Frederik Renwerdink. Allen volle erven, 

behalve de laatste twee. Dat zijn halve erven.  Op het kaartje zijn met 

een volle rode kleur de erven aangegeven die mogelijk ongeveer de 

plaats aangeven waar die erven van 1450 gelegen kunnen hebben. De 

lijst is niet compleet. Er mist waarschijnlijk in ieder geval één erf waar-

van de gegevens niet zijn ingevuld. 

De achtergrond van de kaart is de actuele hoogtekaart. Bruin zijn de 

hoogst gelegen gronden en blauw de laagstgelegen. 

4 schuldmudden 

Meppen 1985 
Van Meppen is geen kadastrale kaart 

1832 beschikbaar. De figuratie hier-

naast is ontleend aan de kadastrale 

kaart van omstreeks 1985.  

Meppen wordt met 4 schuldmudden vermeld in een belastingregister dat in 1545 is opgemaakt,  

waarin schuldmudden betrekking hebben op de volle erven die omstreeks het jaar 945 aanwezig wa-

ren. Die gebouwen zullen vermoedelijk hebben gestaan binnen de aangegeven cirkel. 



Nijlande en Deurze staan in het schattingsregister van omstreeks 1450 vermeld als Nielande Duerze buer. 

Vermelde namen: Alkynge Schulting, Herman van Elven, Ludeken Schurynge, Relof Husinges en Biens 

Alert. 

Allen als volle erven aangeslagen. 

In 1379 was Hugo Wensinc leenman van de bisschop van Utrecht van het Wensingegoet in Deurse. 

Roelof de Mepsche staat in 1379 vermeld als leenman van een goet te Deurse, nu bekend als de boerderij 

Kamps. 



Noordbarge wordt samen met Zuidbarge  voor 9 mudden aan-

geslagen in het schuldmuddenregister.  De Duitse keizer die na 

de Rijksdag van 944/945 zijn ongenoegen uitte over de onge-

hoorzaamheid van de Saksische Drenten, die zich nog steeds 

niets aantrokken van de bij de onderwerping van de Drenten 

door de Franken opgelegde verplichting om af te blijven van 

de grond die zij op dat moment niet in gebruik hadden, be-

sloot om die Drenten dan maar voor die ongehoorzaamheid 

een belasting op te leggen.  De Drenten gingen namelijk ge-

woon door met wat zij altijd gedaan hadden, woeste grond 

ontginnen tot bouwland en jagen in de wouden en op de 

woest liggende gronden. Elk erf werd belast met het afstaan 

van een mud graan en de belasting staat bekend als de schuld-

mudde. Over de juiste betekenis van het woord zijn niet alle 

onderzoekers het eens. De Drenten werden schuldig bevonden 

wegens het overtreden van de wet of de belasting moest wor-

den afgedragen aan de schulte, de vertegenwoordiger van het 

gezag. De handhaving van het gezag was echter een groot pro-

bleem voor de Duitse keizer.  In welk jaar die belasting voor 

het eerst is ingevoerd is niet bekend. Het bestaan ervan is ge-

bleken uit een rentmeestersrekening van de bisschop van 

Utrecht uit ca 1545. (Zie Blok Geschiedenis van Drenthe) 

9 schuldmudden 

samen met Zuidbarge 

Noord– en Zuidbarge worden als één geheel vermeld.  De naam Berghe (Barge of Bargum) komt voor in een oorkonde uit 

1381, een opsomming van de leenmannen van de Bisschop van Utrecht in Drenthe. (Zie verder bij Zuidbarge) 

Namen van bezitters van erven in Noordbarge komen we tegen in een belastingregister van omstreeks 1450. Vermeld 

staan: Geert Noordhoving, Roelof Bening, Herman Ubbing, Roelof van Angelslo, Roelof Brinking, Roelof Westerbrink, Wil-

lem Nye Sikking, Ludeken Luttyk Hoving, Johannes Keveling, Roelof Having, Brumers, Roelof Nyenhus, Hindrik Rabbolding 

(Rabbers), Luken Rabbolding (Rabbers) en  Vrieling. Onder de belastingplichtigen van Noordbarge werd in 1450 vermoede-

lijk ook  Angelslo, ten oosten van het Bargermeer, gerekend. Allen zijn volle erven behalve Keveling en  Hindrik Rabbers. 



5 schuldmudden  

Noordsleen 1832. Een Saksische nederzetting vanuit de 
hoofdnederzetting Sleen en dan al vroeg, voor het jaar 944.  
Het oudste deel van Noordsleen moet in het zuidoosten 
liggen. Welke boerderijen hier met schuldmudden waren 
belast is louter op basis van vermoeden te bepalen. Het 
kaartbeeld van 1832 doet denken aan ongeveer 5.  Vermel-
de belastingplichtigen in  het register van omstreeks 1450 
zijn: Ludekin Olde Geling, Jan Stoerninges, Berend Thijs 
keuter, Hindrik Steging, Olde Polling, Jan Riddering, Bertold 
Menting, Jan Husing, Eding, Berend Herming, Wychers 
huus, Gruter, Rolvink, Suurink. 9 volle erven en 5 halve of 
kleiner. 
In 1379 was Jan Lepel leenman van de bisschop van Utrecht 
van het Peringhegoet in Noordsleen. Deze Jan Lepel inde 
ook de tienden van Zuidsleen. 



Orvelte 1832, een typisch Saksische nederzetting aan de rand van een stroomdal. 

5 schuldmudden 



Op dit kaartje de ligging van de nederzettingen bij het huidige dorp Pesse.  Oostering lijkt vol-
gens het kaartbeeld van 1832 een Saksische nederzetting te zijn.  Hierop zullen de schuld-
mudden betrekking hebben. Eursing komt als naam van een buurtschap veel meer voor in 
Drenthe. Het heeft dezelfde betekenis als Overcinge,  “aan de overkant”. Welke overkant 
hiermee bedoeld wordt weten de plaatselijke bewoners precies.  Pesse zelf zal later zijn ont-
staan. Vermoedelijk als landgoed/leengoed  na het jaar 1000 toen de bisschoppen van 
Utrecht de wereldlijke macht over Drenthe verkregen. Dat de naam Pesse voorkomt in het 
schuldmuddenregister van de rentmeester van het Sticht Utrecht is niet zo vreemd. Dat regis-
ter is opgemaakt in 1545 toen de naam Pesse al lang was ingeburgerd. 
In 1217 was de Mariakerk van Ruinen bezitter van één huis te Pesse. 
In 1379 was Hendrik van Tul leenman van de bisschop van Utrecht van het Tessekinghegoet. 
Gerd Guedinc (Gerard Geusinge) bezat hier een halve tiende. 

6 schuldmudden 



Vermeld in het bisschoppelijk schattingsregister van omstreeks 1450. Vermelde namen: 

Roderwolde: Otte Bagens, Barolt Voessema, Hobe Staels, Geert Eytinghe, Steven Roleves, Egbert Wittma, Lefert Otten, Alert Witma, Jan Kamping, Wilte Hinckemans, Eysse Poerssema, 

Egbert Datema, Eyte op den maden, Hinryck Emesema, Jan Ryddering en Jan Butma. 

Sandebuur (Sulterbuer): Zweder Sockeman en olde Rolof Ycking. De afgebeelde situatie is van de kadastrale kaart van 1832. Waar de gebouwen van 1450 hebben gestaan is niet bekend. 



Vermeld in hety bisschoppelijk belastingregister van omstreeks 1450. Vermelde namen: Jan Mensen, Egbert Zijgers, Jan Reyners, Egbert Wallynge, Lambert Ellynge, Hinryck Sanders, Jan 

Albertes, Willem Mensen, Jan Tallen lant Clawes Alberts, Roloff Eyntsinge, Albert Eyntsinges, Ghert Alberts sone, Tyde Ellynghe, Hinryck Binders, Roloff van Hessen Sassen lant, en Staes van 

Rosvynkele. Totaal 16 namen. 

Op de kaart is het gebied tussen de Runde en de Beetseweg afgebeeld. Volgens een kaart van de landmeter Greveling, gemeten in 1778, lagen hier de gebouwen / woningen van het oude 

Roswinkel.  De kaart van Greveling bevat echter fouten in de richting van enkele vermelde grenzen. Aangehouden voor de inpassing is de Rijksgrens vanaf de steen in de hoek van het Mun-

nikemoer in zuidelijke richting, welke sluit met de huidige grens.  De gebouwen van 1778 zullen zeker niet dezelfde zijn als die van 1450.  De kaart is slechts een indicatie waar de oudste 

gebouwen van Roswinkel kunnen hebben gestaan. 

ALEPH VAN HAREN, ambtman te Couorden en van 't land van 

Drenthe, verklaart het geschil tusschen de buren van Weerdingen 

en van Roeswinckell te hebben bijgelegd, zoodat de laatsten aan 

de eersten jaarlijks zullen geven 3 oude vlaamsche grooten van 

ieder der 9 door hen gebruikte waren, en elk "scholtjaer" voor 's 

bisschops precarie 4 schellingen 2 penningen. 

Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhundert ende vyff ende 

viertich des anderen Sonnendaghes nae den hilligen Paeschdaghe. 

Oorspr. (Inv. No. 231 (afd. Limieten)). Het zegel is verloren.  

11 april 1445. 



6 schuldmudden 

Schipborg was als Saksische nederzetting groter dan Rolde, 
maar behoort nog wel tot de kleinere.  Op de westelijke flanken 
van de Hondsrug en aan een rivier, een ideale plaats om te 
overleven. 

De route van de Frankische overheersers die van Coevorden 
naar Groningen trokken en in Anloo overnachtten liep hier ook 
langs. Van  Anloo naar Zuidlaren en dan verder naar Groningen. 

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 komt Schipborg 
voor als Boerck.  Vermeldt staan Roloff Bannynge, Jan Havynge, 
Egbert Altinge als monnikemeyer vam Ossen en Jan Husing, 
allen voor 2 schild aangeslagen. Totaal dus 4 bedrijven met 4 
volle waardelen. Dat is 2 minder dan de oorspronkelijke 6 van 
omstreeks 950. 

In het belastingregister van bezaaide landen van het kerspel 

Anloo komen onder Boreck de volgende namen voor in volgor-

de van het originele register.  

Claes Jansen 13 mud, jonge Rolleff Engberts 26 mud, Tonis Jan-

sen 30 mud, Jan Berends 3 1/2 mud, Jacop Frimoet 15 mud, 

Engbert 4 mud, Lammert Peetters 29 mud, olde Rolleff Eckberts 

26 mud, Jan Backer 2 mud, de Scheper 1 mud, olde Rolleff 

Huiss 1/2 mud, Lubert Cornelijs 26 mud en  Tonnis Meijer 10 

mud. 

In het belastingregister op de haardsteden van 1672 komen de 

volgende namen voor;  

4 volle huizen: Jan Clasens, Jan Carsiens, Harmen Hinrix, Jacob 

Jans. Leffert Jans was ook een vol huis maar is onvermogend 

Driekwart huis Hinrick Egberts. 

Half huis: Julius Lijpgart Harbarges 

Keuter Vrouwe Jantijen Hiddinges weduwe Lijpgarts. 

Voor belastingregisters van latere jaren zie het Drents Archief. 



In het bisschoppelijk belastingregister van omstreeks 1450 staat Schoonebeek ver-

meld met 7 namen van belastingplichtige personen. 

Clawes Sasse, Hinryck Wolbers, Ghert Wenynck, Jan Wenynge, Ludeken Sasse, Tyes 

Eysse en Evert Sasse.. 

Het afgebeelde Schoonebeek is het Westerse bos, met de situatie van 1832. Het zijn 

uiteraard niet de gebouwen van 1450, maar het geeft wel aan waar je het Schoone-

beek van 1450 moet zoeken. 



In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden de belasting-
plichtigen van dit gebied in drie groepen vermeld.  De boeren van 
Sleen en Erm,  te Zuid Sleen en de boeren van Noord Sleen. Een 
deel is op het kaartje van Erm vermeld.  
Vermelde namen te Sleen: Berend Nysing, Roelof Huising, Jan Al-
bing, Herman Elsing, Tijdeman Moning, Roelof op Olde Wermink,  
Roelof Nye Wermink, Willem Paping, Jan Witting, Ludolf Olde Mul-
ling, Wolter Nye Mulling, Geert Wijfelink, Werner Brunsing, Hindrik 
Eysing, Willem Having keuter. De overige zijn allen volle erven. 
Zuid Sleen:  Arend Tyes Depthoren, Ludeken Gademing, Reyner Al-
bing, Jan Wever keuter, Wolter Having, Hindrik Maurisius, Jan Flug-
ging, Frederik Eyting, Talle Sleense, Jan Hubbelding, Eveking, Ey-
sinck, Aemking en Reynke Lepels. 
In 1379 had Jan Lepel, leen/dienstman van de bisschop van Utrecht, 
de tienden van Zuidsleen. 

Sleen en Diphoorn op één kaart. Deze kaart geeft goed weer waarom de 
eerste Saksische bewoners  van Sleen zich hier hebben gevestigd. Hoeves 
op de grens van de hoger gelegen gronden welke geschikt waren voor 
bouwland en de lager gelegen gronden voor wei– en hooiland. En verder 
onmetelijke vlakten met heide voor de schapen. Diphoorn en Sleen schij-
nen nauwe banden met elkaar te hebben gehad gezien de vrij brede scha-
pendrift tussen beide nederzettingen. 
Gezien de vorm en ligging van Diphoorn zal het als leengoed zijn ontstaan, 
vermoedelijk in de periode tussen 1227, de slag bij Ane en 1330, toen de 
macht van de bisschop van Utrecht over Drenthe praktisch tot 0 was ge-
slonken. In die periode heeft die bisschop door het uitgeven van lenen 
aan dienstmannen geprobeerd om zoveel mogelijk  steun te krijgen om 
zijn macht te handhaven. Ook bij Erm moet dat het geval zijn geweest. 



9 schuldmudden 

Taarlo 

Taarlo is een oorspronkelijk Saksische nederzetting van 9 hoeves.  

Het kaartbeeld van 1832 geeft 10 boerderijen te zien.  Een neder-

zetting die door de eeuwen heen nauwelijks gegroeid is.  In het 

erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden de volgende 

namen vermeld, Taarlo en Zeegse samen: Jan Jaling, Jan Have-

man, Reyn Oostebrink, Hindrik Makking, Jan van Rede, Mense 

Woltering, Hillebrandt, Hindrik Elverding, Hindrik Camping. 



Namen die omstreeks 1450 zijn ver-

meld in het erfbelastingregister: Aer-

lo: Alert Bensing, Helperich Kokinghe, 

Hermen Willink, Obiges (Oving?) Jans, 

Jan Oving, Albert Kamping, Jan Ma-

ting, Jacob Banning, Roelof Eykens, 

Lodewijk Brabander. Op 1 (Kokinghe)

na allemaal volle erven. 

15 schuldmudden 

Tynaarlo behoort tot de grotere Saksische nederzettingen in Drenthe.  Het 

kaartbeeld van 1832 zal niet zo veel verschillen met het kaartbeeld van om-

streeks 800. In 1832 liep er een waterloop vanaf het dorp in noordelijke 

richting. Deze zal een genormaliseerde versie zijn van een oorspronkelijk 

hier aanwezig stroompje. Dit stroompje voerde het water af van de hoog-

vlakte waarop Tynaarlo is gelegen. Een hoogvlakte met een keileem onder-

grond waar het regenwater  moeilijk een weg naar beneden kon vinden. 

Mogelijk hebben zich hier geen Saksische landverhuizers gevestigd omdat 

het al bewoond was van oudsher.  In Tynaarlo  is na de kerstening geen kerk 

gebouwd en dat zien we meer bij grotere nederzettingen op  het Drents 

plateau. Mogelijk was de weerstand tegen de Franken hier zo groot dat men 

van kerkbouw heeft afgezien en daarom Vries heeft gekozen als kerkelijk 

centrum. Een destijds kleinere nederzetting. 



11 schuldmudden 

Wapse geeft op de kaart van 1832 een bij-

zonder beeld te zien. Een typisch Saksische 

kern in het oosten en in het zuiden een zeer 

waarschijnlijk Frankisch leengoed. De naam 

ten Have wijst ook in die richting.  Ook het 

westelijk deel van Wapse moet een Saksi-

sche kern hebben omdat Wapse werd aan-

geslagen voor 11 schuldmudden. 

Leengoederen in dit deel van Drenthe zijn 

meer regel dan uitzondering en mogelijk zijn 

de namen van enkele leenmannen te ach-

terhalen. In oorkonden komen nog enkele 

namen van leenmannen voor waarvan het 

bezit niet bekend is. 



Weerdinge geeft op de kaart 1832 een duidelijke indruk van een 

Saksische nederzetting, gelegen op de oostflank van de Hondsrug 

en aan de rand van het Bourtanger Moor. Maar het wordt in het 

schuldmuddenregister slechts met 1 schuldmudde vermeld en 

volgens Blok  zou dat overeenkomen met 1 waardeel in de boer-

marke.  Gezien het kaartbeeld van 1832 niet logisch. Nu doet het 

feit zich voor dat de buren van Weerdinge, de Valther boeren, 

helemaal niet in het schuldmuddenregister voorkomen. Dit ge-

bied is al duizenden jaren voor het jaar 0 bewoond geweest en 

ook de Saksische landverhuizers moet de aantrekkelijkheid van dit 

gebied om te kunnen overleven, niet zijn ontgaan. Toch zijn hier 

waarschijnlijk geen landverhuizers neergestreken. Bij Valthe be-

gon vroeger een weg die door het veen naar Westerwolde liep. 

Geen alledaagse verkeersweg, maar meer bedoeld voor een leger 

om een kortere route naar Westerwolde en Noord Duitsland te 

hebben. Geen aantrekkelijk plek voor een Saksische vreedzame 

samenleving om je hier te vestigen. Ook Weerdinge zal daarom 

niet in trek zijn geweest. Rond 1450 waren er in Valthe nog maar 

2 boerderijen. Hetzelfde geldt voor Weerdinge dat ook in  1450  

wordt vermeld in het erfbelastingregister, als een aanvulling van 

Westenesch. Ook Weerdinge is pas gegroeid na 1500. 

1 schuldmudde 



7 Schuldmudden 

Wezup is een Saksische nederzetting met oorspron-

kelijk 7 hoeves. Die hoeves zullen op basis van het 

kaartbeeld van 1885 waarschijnlijk gelegen hebben 

binnen de groene cirkel op de kaart. 

Het kadastrale minuutplan van 1832 is verloren ge-

gaan, zoals ook van de andere dorpen in de gemeen-

te Zweeloo. Als benadering van de situatie in 1832 is 

de kaart genomen die gebruikt is voor de schatting 

van de grondbelasting als gevolg van de wetswijzi-

ging in 1878. De schatting is uitgevoerd en verwerkt 

in de jaren 1882-1887. De grondschattingskaarten 

zijn te vinden in het Drents Archief onder overige 

scans. Namen van eigenaren van 1832 kunt u achter-

halen via de kadviewer. 

Namen van belastingplichtigen in 1450 vinden we in 

het erfbelastingregister. Vermeld staan: Ludeken 

Olde Lanting, Wycher Nye Lanting, Jan Levynkeghe? 

(Levekens), Jan Ybinge, Jan Alynkeghe (Aling?), Dub-

bold ten Nyenhus, Willem Schallyng,  (Schuiling?), 

Lude Grues, Engbert hues, de olde Clawes Wenning, 

Hasekynge ligt woest. 

Wezup 1885  

met op de achtergrond de topografie van 2022. 



5 schuldmudden 

Wijster op de kaart van 1832 heeft in het centrum kenmerken van een 

Saksische nederzetting. Op basis van het kaartbeeld van 1832 moeten de 

7 hoeves gelegen hebben binnen het gebied dat met een groene cirkel is 

aangegeven. In latere jaren zal de bebouwing zich vooral langs de wegen 

hebben ontwikkeld. 

In 1217 bezat de Mariakerk van Ruinen het tiendrecht van de gehele 

plaats. 



Witten is een kleine nederzetting aan 

de rand van de Smildeger Venen. In 

het westen en aan de bovenloop van 

vele stroompjes die van uit het veen 

in oostelijke richting afwaterden  

richting Drentse A. De kern van de 

Saksische nederzetting die uit 2 hoe-

ves moet hebben bestaan volgens 

het schuldmuddenregister,  zal op 

basis van het kaartbeeld 1832 ver-

moedelijk in het midden van de ne-

derzetting gezocht moeten worden. 

Vermelde namen in het erfbelasting-

register van 1450: Aelke Schulting, 

Herman Luessens, Hendrik Benikens, 

Roelof van Aker, Roelof Levekens. 

Allen halve erven of minder. 

Omstreeks 1300 had de Proosdij van 

St Pieter te Utrecht inkomsten uit 

Witten van één huis,  30 denarios 

Gronings met 1 denarium Anglie voor 

de kerk van Anlo. 

Van het huis Herardi ontving men  5 

uncias Gronings. 

 2 schuldmudden 



5 schuldmudden 

Zeegse was ook in 1832 nog een kleine nederzetting met slechts enkele boerderijen.  Zeegse komt met 5 mudden op de schuldmuddenlijst voor, waarmee het dan volgens Blok een oor-

spronkelijk Saksische nederzetting is. Het kaartbeeld van 1832 doet vermoeden dat de kern wordt gevormd door de 5 zuidelijkst gelegen boerderijen. 

In 1225 wordt een Otto van Zeegse vermeld als leenman. Otto kan dan leenman zijn geweest van een hoeve die op leengrond is gebouwd. De hoeve linksboven op de kaart lijkt daaraan te 

kunnen voldoen. 

Namen uit 1450 zijn te vinden in het erfbelastingregister. Zeegse wordt samen met Taerlo vermeld. Alle namen zijn bij Taarlo weergegeven. Welke tot Zeegse behoren is niet aangegeven, 

maar waarschijnlijk zijn het de laatst vermelden. 



14 schuldmudden 

Zeyen werd in de middeleeuwen aangeslagen voor 14 

schuldmudden, twee keer zo veel als b.v. Rolde. Dat bete-

kent dat Zeyen een forse Saksische nederzetting was van 

14 hoeves. 

 De kaart van Zeyen 1832 geeft  een duidelijk Saksische 

kern te zien in het zuidwesten  en in het noorden. De be-

bouwing daartussen  kan een gevolg zijn van uitbreiding 

door geboorte overschot. 

Ook in Zeyen is na de komst van de Franken geen kerk ge-

bouwd, zoals dat ook het geval is in Tynaarlo, een neder-

zetting van eenzelfde (grote) omvang. Mogelijk was de 

weerstand tegen de Franken ook hier erg groot. De kans is 

ook groot dat Zeyen geen nederzetting van Saksische land-

verhuizers is, maar dat hier nazaten woonden van het volk 

dat hier al duizenden jaren voor Christus een vaste woon-

plaats had gevonden. 

In het erfbelastingregister van omstreeks 1450 worden 

namen van erven vermeld.  4 volle erven en 1 minder dan 

een halve. 

Elias de Backer, Jan Buring, Jan Hicking, Roelof Leving en 

Bage. Slechts 4 erven zijn er nog aanwezig van de 14 van 

voor het jaar 1000. De oorzaak zal, evenals in Norg, ge-

zocht moeten worden in verwoesting tijdens de woelige 

jaren van de Drentse vrijheidsstrijd omstreeks 1330. 



5 schuldmudden 

Zwiggelte is een Saksische nederzetting met oorspronkelijk 5 hoeves. 

Deze zullen volgens het kaartbeeld 1832 gelegen hebben in het 

noordwesten, aan het stroomdal. Maar het kaartbeeld geeft meer 

groepjes boerderijen te zien, zodat de oorspronkelijke ligging ook 

kan hebben bestaan uit vijf families die, echter tegen de normale 

Saksische gewoonte in, hun hoeves ruim van elkaar hebben ge-

bouwd. Opvolgende geslachten kunnen dan gezorgd hebben voor 

een kleine cluster van bedrijfsgebouwen. 



Zuidbarge wordt samen met Noordbar-

ge  voor 9 mudden aangeslagen in het 

schuldmuddenregister.  (Zie bij Noord-

barge) 

Het kaartbeeld 1832 van Zuidbarge en 

Noordbarge geeft meerdere mogelijke 

kernen te zien. Duidelijk is dat beide 

nederzettingen typisch Saksische ne-

derzettingen zijn.  

Beide liggen  aan of nabij de Delft, een 

zijstroom van het Holslootsdiep. 

Noordbarge ligt aan de Oude Delft, 

welke vroeger moet hebben doorgelo-

pen tot aan Noordbarge maar door 

ontginningen nu deels is verdwenen. 

Zuidbarge ligt aan de  Nieuwe Delft 

waarvan het deel dat met een boog 

onder Zuidbarge doorloopt naar het 

Bargermeer, ook wel Boerendelft of 

Garmingsdelft wordt genoemd. 

In een oorkonde van 1381 staat een 

opsomming van leenmannen van de 

bisschop van Utrecht. Daarbij: 

“Henric Germinghe hout 

Germybghehuys in der buerscap to 

Berghe in den kerspel van Empne” 

In een eerdere oorkonde van 1225 met 

een opsomming van leenmannen komt 

hij niet voor, zodat na die datum de 

bisschop het Germynghehuys in bezit 

heeft gekregen en verpacht heeft aan 

Henric. 

De Delft 9 schuldmudden 

samen met Noordbarge 

Namen van belastingplichtigen vin-

den we voor het eerst in een register 

van omstreeks 1450, waarin erven 

worden belast. Vermeld staan Geert 

Huizing, Jan Knechtering, Willem 

Sikking, Albert Germing (Garming), 

Jan Camper, Roelof Betting, Roelof 

Alberts, Geert Wrensing,  Hindrik op 

Bloeminks hues, Hindrik Rabbelding 

(Rabbers) en Wicher Huising. Alle zijn 

volle erven. 

In een oorkonde van 21 april 1457 

wordt Roelof Hubbelding beleend 

met het erve Steginge te Zuidbarge. 


