Drenthe ‘s historie deel 7.
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Als afsluiting van Drenthe’s historie iets anders in kaart gebracht, een overzicht van Drenthe in het jaar 950, toen de Duitse keizer de
schuldmudde heeft opgelegd aan de Drenten om hun verzet tegen het Frankische bestuur te bestraffen, en een overzicht van de
Drentse dorpen in het jaar 1450, direct na het erkennen van het Drentse Landrecht door de Bisschop van Utrecht, feitelijk de herwonnen vrijheid van de Drenten om zichzelf te besturen volgens oude regels.
Verder nog wat extra aandacht voor enkele nederzettingen uit de vorige pagina’s, of een gebied, opnieuw, maar dan vergroot, in beeld
gebracht en voorzien van aanvullende tekst.
Zo ook de ontwikkeling van het gebied rond Steenwijk, met Gelderingen en Onna.
Ook het gebied rond Almelo, waar nazaten van Rudolf van Peize zich hebben gevestigd, staat op een aparte kaart aangegeven.
De kaartjes in alle delen zijn gemaakt met behulp van een GIS programma en opgenomen in een Microsoft Publisher bestand en daarna geconverteerd naar een pdf-bestand.
Wanneer u belangstelling hebt voor een bepaalde kaart, dan kunt u die gratis verkrijgen door een email te sturen naar
info@dorpshistorie.nl.
Wanneer u Adobe Photoshop hebt geinstalleerd kunt u het pdf-bestand ook daarin openen en de kaarten als afzonderlijk bestand opslaan.
Wanneer u een aangepaste kaart van een bepaald gebied wilt hebben dan kan dat ook. Vermeld dan wel in uw mail wat u graag afgebeeld wilt hebben.
Alle tekst en kaarten in de delen 1 t/m 7 mag u vrij gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, mits u de bron vermeld:
https://www.dorpshistorie.nl (Anne Post).

Drenthe

950—1

De ligging van de gouwen boven de gouw Drenthe.
De stad Groningen behoorde tot de gouw Drenthe. Roden en Eelde,
gelegen op het eind van zandruggen vanuit Drenthe vielen eveneens
onder de gouw Drenthe. De lage landen ten westen van de Hondsrug
bij Groningen vielen onder de gouw Humsterland. Rond 950 was de
graaf van Fivelgo, tevens graaf van Hunsego, de Marne en Humsterland, dus graaf van het hele gebied tussen de Lauwers en de Eems.
Deze graaf had voor dit gebied in Wierum een dienstman zitten, een
telg uit zijn grafelijke familie von Werl. Wierum ligt op een strategisch
punt aan de Hunze, de toegangspoort vanuit open zee naar Groningen. In 1047 verkreeg de Bisschop van Utrecht de wereldlijke macht
over Drenthe van de Duitse keizer en tevens goederen binnen Groningen en twee landgoederen ten westen van Groningen. Het landgoed
Lemferding bij Eelde en het landgoed Eyen (Een) ten westen van Norg.
Daardoor kreeg de bisschop ruime mogelijkheden om zich in Groningen, als bestuurscentrum voor Drenthe, te kunnen handhaven. In
1130 werd een telg van de dienstman in Wierum, Herbert of Hartbert
van Wierum (von Werl), bisschop van Utrecht. Hij benoemde zijn
broer Leffert tot prefect van Groningen, zijn broer Ludolf tot kastelein
van Coevorden en zijn broer Lambert kreeg een landgoed, het huidige
Peize. Leffert heeft in Selwerd, even ten zuiden van Wierum daar een
nieuwe burcht laten bouwen.
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In 1152 heeft het klooster Werden
inkomsten uit Glimmen.

Achtergrond is de actuele hoogtekaart van
Nederland; AHN 2 maaiveld—Blauw naar
Rood (Dynamische opmaak)
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

Op deze kaart de toegangspoorten vanuit het zuiden naar de stad Groningen. De ligging van enkele belangrijke bolwerken of mottekastelen uit de periode tussen 800 en 1000 zijn aangegeven, zoals de motte bij Yde en de motte bij de Mitsplete te Noordlaren. Gelegen op strategische punten en zeer waarschijnlijk aangelegd door de Frankische bezetters van Drenthe in die
tijd. De Borchstee, de vermoedelijke plek waar de leenman van het landgoed/leengoed Lenverding een onderkomen had en omstreeks 1200, na het overlijden van Leffert, prefect van
Groningen in bezit kwam van een kleindochter van Leffert. Deze kleindochter was getrouwd met Bartold, schulte van Drenthe. Een nakomeling, Rutger van Eelde, bouwde in 1266 de waterburcht, die echter in 1267 al weer werd vernield in de nog steeds gaande strijd tussen de Bisschop van Utrecht en de Gelkingers, gesteund door de prefect van Coevorden en de Drentse boeren. Vele burchten en versterkingen zijn in die tijd gebouwd en weer vernield en vaak elders weer opgebouwd. Zo ook de oude burcht Glimmen van prefect Egbert van Groningen,
een broer van de vrouw van schulte Bartold. Later werden schansen en landweren opgericht. Bekende schansen waren Weerdenbras en Blankeweer. De ligging van Weerdenbras als
schans is op verschillende kaarten aangegeven, maar niet nauwkeurig. Op grond van een (schets) kaart van 1 mei 1753 is een mogelijke plek van die schans aangegeven. Op de AHN is bij
vergroting van deze plek een vierkante verhoging duidelijk waarneembaar. De ligging is ook aanneembaar volgens de oude wegenstructuur.

Het gebied rond Oudemolen in 1832,
een uitsnede uit de kaart van Drenthe
zoals die te vinden is op de website
http://hisgis.fa.knaw.nl/?
db=drenthe&layer=050Gebouwen%201862%
20zonder%20legger&layer=050Gebouwen%
201832%20met%20oats&layer=050Percelen%
201862%20Drenthe%20zonder%
20legger&layer=050Percelen%201832%
20Drenthe%20met%
20oats&style=0&style=0&style=0&style=0&x0=2
02121.675248&x1=202194.805763&y0=580857.
587534&y1=580784.4570190001
Over het ontstaan van Oudemolen is weinig bekend. Vermoedelijk heeft na 1300 een dienstman
uit Vries hier grond als leengoed verkregen van
de bisschop van Utrecht en heeft hier een bedrijfsgebouw neergezet en daarna een molen.
Deze molen staat op de heide op een plek waar
destijds kennelijk de windvang het grootst was.
Oudemolen is altijd een gehucht gebleven.

Bij Beilen in deel 3 is al opgemerkt dat rondom deze plaats veel kleine
nederzettingen lagen en nog liggen. Op de bovenste kaart een viertal
ten noorden van Beilen en op de onderste kaart een drietal ten zuiden
van Beilen. Deze nederzettingen worden niet vermeld in het schuldmuddenregister.
Wanneer dat register volledig is in de vermelding, dan zullen deze nederzettingen pas na de Frankische bezetting van Drenthe zijn ontstaan.
Maar dat is niet waarschijnlijk, vooral niet wat de zuidelijke kleine nederzettingen betreft. Zij zullen onder de voet zijn gelopen door de
Frankische bezetters van Drenthe. Hier was geen tegenstand en Beilen
kon als centrum van bestuur en kerk in alle rust worden ontwikkeld.

Dit kaartje van Erm is een vergroting van een
deel van het kaartje in deel 4.
Zoals op dat kaartje al is vermeld, doet het deel
linksonder qua ligging van de bedrijven denken
aan een Frankisch leengoed. Nu wordt in een
oorkonde van 1302 een Rudolf Nijsinge van Erm
vermeld, die met Jacob van Gasselte en Folkert
van Peize en nog meer nazaten van bekende
adellijke families, betrokken is bij een grondoverdracht als getuige.
Deze Rudolf Nijsing van Erm kan hier een stuk
land in leen hebben gekregen, waarop hij een
hoeve heeft gebouwd. De naam Rudolf wijst op
een verwantschap met de ridders/leenmannen.
Maar ook een klooster kan hier bezit hebben
verkregen, In dit geval dan het klooster Assen,
want in deze oorkonde is hij getuige bij een overdracht van grond door de markgenoten van
Witten aan het klooster Assen. Rudolf kan dan
leenman zijn geworden van dat verkregen goed.
Vooral in de eerste eeuwen na de kerstening
kwam het veelvuldig voor dat bekeerden hun
hele bezit voor hun dood vermaakten aan kerk of
klooster om verzekerd te zijn van een goede
plaats in de hemel.
Mogelijk is de kern van het Frankische leengoed
al ontstaan zoals hierna bij den Hool is vermeld.
Een steunpunt ter controle van de hoofdroute
Coevorden-Emmen.

Dit kaartje van Achterste Erm 1832 is een vergroting
van een deel van het kaartje in deel 4.

Een kaart van het gebied boven Coevorden met drie
vermoedelijk oudste nederzettingen in dit gebied.
Dalen, Wachtum en den Hool.
Tevens is hier goed te zien hoe het tracé van hoofdwegen loopt. Over hoge delen waarbij de kortste
oversteek in een stroomdal is genomen om naar een
volgend hoog stuk te komen.
Den Hool ligt zodanig dat het in de historie nooit te
maken heeft gehad met verwoesting door vreemde
troepen of iets soortgelijks. Het is niet belast met
schuldmudden zodat deze nederzetting volgens Blok
geen Saksische nederzetting zal zijn geweest.
In de delen hiervoor is al vermeld dat bij Dalen een
Frankisch leengoed/landgoed is aangelegd en dat bij
Wachtum hoogstwaarschijnlijk ook hoeves in bezit
van Frankische dienstmannen moeten zijn geweest.
Ook voor den Hool kan dit wel eens het geval zijn
geweest.

De oude ontsluitingsweg van den Hool loopt
in noordelijke richting naar de hoofdroute
Coevorden-Emmen. In een vorig deel is al
uiteengezet dat de Frankische bezetters van
Drenthe al in een vroeg stadium na 800 bij
Wachtum een versterking hebben aangelegd om deze hoofdroute onder controle te
kunnen houden. Het kaartbeeld toont dat
ook van uit den Hool deze hoofdroute goed
is te controleren. Het is dan ook niet uit te
sluiten dat Frankische dienstmannen hier
hoeves hebben gebouwd als onderkomen
en ter voorziening in de levensbehoeften.
Ook in latere eeuwen blijkt den Hool nog
een militair steunpunt te bezitten in de
vorm van een Schans. (Vermeld in de 17e
eeuw)

Op dit kaartje het Bargermeer in 1832,
met er omheen drie nederzettingen. Den
Oever bestond toen uit twee boerderijen
en heeft waarschijnlijk daarvoor ook niet
meer gehad. Vermoedelijk was het Bargermeer voor het jaar 1000 groter en
liep het verder door richting Emmen. Het
Bargermeer waterde af naar het Holslootsdiep.
In 1325 wordt een Roelof (Rudolf) van
Angelslo vermeld in een oorkonde. Mogelijk was hij een leenman van de bisschop van Utrecht met een leengoed in
het gebied ten oosten van het Bargermeer, mogelijk den Oever.
Op het volgende kaartje een reconstructie van het oude Zuidbarge tussen ongeveer het jaar 950 en 1450. Omstreeks
950 moet Zuidbarge, samen met Noordbarge 9 erven of boerderijen hebben
gehad. Er bestaat een oud belastingregister uit 1450, waarin per dorp de namen van de belastingplichtigen worden
vermeld. Ook uit later jaren bestaan registers. Het blijkt dat enkele namen in de
loop der jaren altijd gekoppeld zijn gebleven aan bepaalde boerderijen. Hieruit kan de conclusie worden getrokken
dat het oudste deel van Zuidbarge ontstaan is aan de Delft, waar deze een
bocht in zuidelijke richting maakt.

Ondergrond van de kaart is de actuele
hoogtekaart met de gebouwen van het
jaar 2015.

Op dit kaartje een reconstructie van
Zuidbarge zoals het er zeer waarschijnlijk zal hebben uitgezien in 1450.
Met dik omlijnde vierkantjes is de plek
aangegeven waar ongeveer in die tijd
de gebouwen zullen hebben gestaan.
De namen van de belastingplichtigen
van 1450 staan er naast.
De begrenzingen van de kavels zijn hier
getekend conform de kadastrale kaart
van 1832. Eénmaal gevormde kavelgrenzen veranderen niet, tenzij er grote werken in het gebied worden uitgevoerd. Dat is hier echter niet aan de
orde. Van de 11 in 1450 aanwezige
erven zijn er 4 of 5 die de kern vormen,
de met dikke rode lijn getekende vierkantjes. Hier ligt het oudste deel van
Zuidbarge. Ontstaan aan de oever van
de Delft, waar door het overtollige
water van het Bargermeer wegstroomde richting het Holslootsdiep en dan
verder naar de Overijsselse Vecht, richting de Noordzee. Of de oudste Zuidbargers nazaten zijn van het volk dat
hier 4000 jaar voor Christus leefde, of
nazaten zijn van Saksische landverhuizers van omstreeks 4 á 500 jaar na
Christus is moeilijk te zeggen. Vergelijking met andere Drentse dorpen,
waarvan bekend is dat hier van ouds
mensen hebben gewoond en geleefd,
doet vermoeden dat Zuidbarge is gesticht door Saksische landverhuizers.

Meppel is geen oorspronkelijk Saksische nederzetting. De naam
komen we voor het eerst tegen in een oorkonde van 1141 waarin bisschop Hartbert goederen schenkt aan het klooster Ruinen,
waaronder goederen gelegen in Meppel. In of bij Meppel lagen
dus leengoederen van de bisschop van Utrecht. Het meest waarschijnlijke is dat Meppel is ontstaan nadat de Franken Drenthe
hadden onderworpen en strategische punten gingen bezetten
om de Drenten onder controle te houden. Het natte gebied rond
Meppel was voor de Saksen onaantrekkelijk om zich hier te vestigen, en er zal rond 800 dan ook niemand hier een vaste woonplek hebben gehad. De Franken maakten echter al volop gebruik
van vervoer over water en Meppel was voor hen een invalspoort
naar het zuidwestelijk deel van Drenthe. Bekend is het huis
Vledderinge , waarvan Henric van Vledderinge leenman was. Hij
sneuvelde in de slag bij Ane in 1227. Het gebied tussen het huidige Meppel en Ruinen was leenbezit van de Heren van Ruinen.
Ook het klooster van Ruinen, later Dickninge, heeft hier veel bezit verworven. In een oorkonde van 1325 lezen we dat het convent van Dickninge een boterpacht verkrijgt uit een hoeve gelegen bij het Huis van Coenraad van Meppel. Deze Coenraad moet
een afstammeling zijn van de ridders van Ruinen/Steenwijk/
Kuinre/Urk.
In 1832 was Meppel gegroeid tot de grootste plaats van Drenthe.
De kaart hiernaast is een deel van de kaart van Drenthe die u
kunt vinden op www.hisgis.nl

Meppel 1832

Voor de komst van de Franken, zo rond het jaar 800, waren er op de flanken van de hoger gelegen keileemruggen enkele kleine Saksische boeren nederzettingen. Die nederzettingen lagen daar, waar voldoende
drinkwater voor mens en dier aanwezig was en ook droog gelegen grond voor de verbouw van graan en knolgewassen. Verder was er bos in de nabijheid voor het verkrijgen van timmerhout, maar ook als vluchtmogelijkheid bij gevaar. Het water werd ook gebruikt voor de visvangst en de natuurlijk gelegen gronden voor de jacht en voor het gezamenlijk weiden van vee. Die gezamenlijk in gebruik zijnde gronden werden begrensd door natuurlijke obstakels als rivieren, moerassen, grote wouden en een door de tijd ontstane grens met een naburige nederzetting. Zo lag er ten zuidwesten van het huidige Steenwijk een nederzetting aan
een zijarm van de Ae dat later bekend werd als Onna. Na de komst van de Franken naar dit gebied, om het te kerstenen en om het onder Frankisch bestuur te brengen, zullen deze in eerste instantie een mottekasteel
hebben aangelegd nabij de grens met Friesland, misschien bij de streek die nu de Basse heet. Dit deed men om zich te beschermen tegen aanvallen van de Saksen, die het met hun onderwerping niet eens waren.
Maar de Saksen verloren de strijd en de bewoners werden horigen van de Frankische koning, met verlies van hun recht op het ouderlijk erfgoed. Het duurde tot ongeveer het jaar 1000 dat de Franken echt meester
waren van dit gebied en zij maakten van hun kampement Steenwijk een vaste basis voor het leger. Daar ontwikkelde zich een nieuwe nederzetting waar ook moest worden voorzien in de levensbehoeften van de
inwoners. Daarvoor was gemeenschappelijke grond nodig voor het boerenbedrijf. Die grond werd afgenomen van de grond die vanouds door de (slechts enkele) boeren van Onna werd gebruikt. Bewaard gebleven
stukken uit veel latere tijd doen vermoeden dat er wel een regeling is getroffen. De oorspronkelijke nederzetting Onna moet zich al voor 1200 verplaatst hebben in oostelijke richting, waar nu de scheiding ligt tussen
Zuidveen en het meest westelijke deel van het huidige Onna, zoals hieronder op het kaartje met een pijl is aangegeven. Op de plek waar vermoedelijk de oudste behuizingen hebben gestaan werden omstreeks 1300
de hoeves gebouwd van de St Maartensmannen.

Kop van Overijssel
900—1200

Ook Onna zal voor de komst van de Franken naar dit gebied een kleine Saksische nederzetting zijn geweest van slechts een paar boerderijen aan het begin van de Onnaseweg naar Steenwijk. De bewoners van deze boerderijen zullen tot horigen van de keizer zijn verklaard en de Franken zullen ook hier een dienstman als toezichthouder hebben geplaatst, zoals bij alle nederzettingen in de veroverde gebieden is gebeurd. Vermoedelijk was deze eerste dienstman afkomstig uit Onna in Westfalen en hij heeft zijn nieuwe “bezit” de naam Onna gegeven. De
machthebbers bepalen altijd de loop van de geschiedenis en zo komt dan de naam in de boeken terecht. De oorspronkelijke boeren van Onna bezaten het hele gebied ten oosten van de
Ae tot de grens met de boeren van Hesselte en Havelte, de later vastgestelde grens met Drenthe. In 1410 heeft bisschop Frederik van Blankenheim uiteindelijk na veel strijd met de oorspronkelijke Saksische boeren in Drenthe het Drentse Landrecht erkend, waardoor ook het stelsel van boer– of buurmarken in ere werd hersteld. Echter met dien verstande dat tussen 800
en 1400 vele nieuwe nederzettingen waren ontstaan, grotendeels bewoond door nakomelingen van of door toedoen van Frankische dienstmannen. De markegrenzen werden opnieuw
vastgesteld en zo is de oude marke Onna opgesplitst in Onna en Steenwijk. Voor 1832 was de marke Onna al verdeeld onder de rechthebbenden, maar een drietal percelen bleken nog ten
name van de buurschap Onna te staan.

Borg Almelo

De Ae

Schuilenburch

Vogelensangh (Pesie)

De Schuilenburcht was een dubbele motte aan de zuidrand van het grote veengebied boven Almelo. Het zal zijn aangelegd in de beginjaren van de Frankische bezetting, nabij de invalsroute die via Bentheim en Oldenzaal richting de monding van de IJssel in de Zuiderzee liep. De weg wordt later ook vermeld als de postweg van Osnabrück naar Kampen. De dienstman van
de Duitse keizer kreeg grond in leen om te voorzien in zijn levensbehoeften. Rond 1200 wordt als leenman vermeld graaf Arnold I van Altena-Ilsenburg, Heer van Almelo. Een kleindochter
huwt omstreeks 1250 Rudolf van Peize. Dit geslacht heeft zich blijvend in Almelo gevestigd op de Vogelensangh, later het huis Pesie genoemd . Het huis bestaat nog en is nu een ontmoetingscentrum. Nazaten Pesie bezaten in de 20e eeuw een kledingzaak in de Grotestraat.

