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Hoofdstuk 6 P. N. Noomen

Koningsgoed in Groningen
Het domaniale verleden van de stad

Inleiding
Een landgoed -predium' - in de buurschap Gronin
gen, gelegen in het graafschap Drenthe, met hof
steden, gebouwen, horigen, bebouwde en woest
liggende gronden, hooilanden, kampen, weiden,
wateren en waterlopen, visserijen, wegen en
onwegen, met inkomsten en opbrengsten; en met
de aan dit landgoed verbonden munten, tollen en
grafelijke rechtsmacht. Zo omschrijft de oorkonde
van 21 mei 1040 een schenking van koning Hen
drik III aan de Utrechtse kerk? Deze omschrij
ving biedt weinig houvast om een nauwkeurig
beeld te vormen van het geschonken complex
goederen en rechten. De termen die hier worden
gebruikt zijn namelijk geen van alle aan de speci
fieke Groninger situatie ontleend: met identieke
formules werden in dezelfde tijd talrijke andere
goederencomplexen beschreven.' Het is daarom
nodig deze omschrijving, die de eerste geda
teerde vermelding van Groningen vormt, te ver
gelijken met wat uit latere bronnen over dit
landgoed en de bijbehorende rechten bekend is.
Met behulp van zo'n vergelijking knnnen we
trachten een antwoord te vinden op de vraag wat
de omvang, de aard en de functie waren van het
koninklijke domein, waarvan de oorkonde van
1040 spreekt. Hoe weinigzeggend de bewoordin
gen van de schenking op zichzelf ook zijn, toch
bieden ze een goed overzicht van de problemen,
die rijzen met betrekking tot het oudste Gronin
gen. De akkers, kampen, weilanden, wateren en
wegen werpen de vraag op naar het landschap in
de volle middeleeuwen; de hofsteden, gebouwen
en horigen de vraag naar de bewoning en de
rechtspositie van de bewoners. De zinsnede"een
landgoed in de buurschap" stelt ons voor het pro
bleem of het landgoed de hele buurschap
omvatte, of daarvan slechts een deel was. Daar
mee hangt weer samen de vraag tot hoever de

. genoemde heerlijke rechten, die aan het landgoed
waren verbonden -zoals tol, munt en jurisdictie-

zich hebben nitgestrekt. Al deze vragen zijn van
belang bij de bepaling van de functie die het
koninklijke domein vóór en na 1040 vervnlde bin
nen de nederzetting Groningen en ten opzichte
van de verderaf gelegen omgeving.

Verschillende auteurs hebben zich al met deze
vragen beziggehouden. In het volgende opstel is
op veel terreinen gebrnik gemaakt van de resulta
ten van hun onderzoek. Toch zullen mijn conclu
sies met betrekking tot het koningsgoed in
Groningen op verschillende punten afwijken van
eerdere onderzoeksresultaten, met name waar
het de omvang en de functie van het domein
betreft. In de bestaande literatuur worden
omvang en functie naar mijn mening onderschat.
De oorzaak daarvan is vooral, dat men in de
geschiedenis van het middeleeuwse Groningen
vaak de discontinuïteit van de ontwikkelingen
meer heeft benadrukt dan de continuïteit. In de
Groninger handelaren en burgers zag men bij
voorbeeld een groep, die zich aan de Markten en
het Hoge der A bniten het oude domein had
gevestigd,' en die mogelijk niet alleen de A-kerk,
maar ook de Martini- en de St.-Walburgkerk
stichtte.5 Van de prefecten, de bisschoppelijke
burggraven, veronderstelde men dat zij nit de
omgeving van de stad afkomstig waren, en dat
hun hof ten westen van de Martinikerk terugging
op goederen die zij daar vanouds in vrije eigenM

dom hadden bezeten.6 Het gevolg van dergelijke
opvattingen was, dat men geneigd was het
koninklijke, later Utrechtse domein, vooral in een
betrekkelijk klein gebied in het oosten van de bin
nenstad te zoeken. De rest van de stad zou een
'vrije' nederzetting van kooplieden en handwerks
lieden geweest zijn, zonder verband met het
domein. Dat ik tot een grotere omvang en een
belangrijker functie van het koningsgoed beslnit,
heeft een methodologische achtergrond. Meer
dan eerdere auteurs betrek ik in het onderzoek
ook laat-middeleeuwse gegevens, die als rudi-

97



98

menten zijn op te vatten van veel oudere structu
ren en die daarom retrospectief mogen worden
gebruikt.

"In 't verleden ligt het heden .. :' begint immers
het gezegde. Dat houdt in dat niet alleen het ver
leden het heden verklaart, maar dat ook de situa
tie in een latere tijd een zekere zeggingskracht
heeft over een eerdere.' De middeleeuwen vorm
den een tijd waarin veel veranderde. Maar men
handhaafde bij alle verandering graag de oude
vormen. Allerlei juridische formaliteiten en bij
zonderheden houden daardoor vaak de herinne
ring vast aan lang vervlogen tijden. Horigheid
ontstond bijvoorbeeld in onze streken niet meer
in de late middeleeuwen. Indien we een dergelijke
onvrije rechtspositie van goederen en personen in
later tijd aantreffen, mogen we haar daarom
opvatten als een 'versteend' overblijfsel uit veel
eerder tijd. Ook cijns-, patronaats- en tiendrech
ten, sommige eigendomsrechten en veldnamen
weerspiegelen zo soms een oude situatie. Omdat
de geschreven bronnen over Groningen pas in de
veertiende eeuw iets talrijker worden, hebben
dergelijke gegevens, die retrospectief kunnen
worden gebruikt, een bijzondere waarde. Uiter
aard is voorzichtigheid bij de interpretatie van
deze gegevens nodig. Vergelijking met de situatie
in vergelijkbare plaatsen is daarbij van belang.
Het zou ondertussen beslist onjuist zijn de vraag
naar het koningsgoed te Groningen te willen
beantwoorden zonder de gegevens uit latere tijd
erbij te betrekken: dan vinden we weinig en is de
verleiding groot te concluderen dat er dus ook
weinig geweest is.8

Het begrip 'koningsgoed'
De 'staat' in de vroege en volle middeleeuwen was
minder dan de huidige staat opgebouwd uit aan
eengesloten territoria. Hij bestond veel meer uit
een ingewikkeld netwerk van persoonlijke relaties
dat zich over hon.derden kilometers uitstrekte. De
koning had een nauwe band met graven, bis
schoppen en abten. De relatie tussen leenheren
en hun leemnannen was méér dan een zakelijke
verhouding. Grootgrondbezit was niet alleen een
economische categorie, maar impliceerde meestal
ook dat de boeren die de grond bewerkten in de
een of andere vorm van horigheid of persoonlijke
afhankelijkheid ten opzichte van hun grondbeer
stonden. Al deze verschillende persoonlijke rela
ties werden door wederzijdse trouw, bescherming,
gehoorzaamheid en soms verwantschap bijeenge
houden. Uiteraard werkte dit systeem niet zonder

dat voortdurend de persoonlijke banden werden
gecultiveerd en herbevestigd. Bij de gebrekkige
vervoers- en communicatiemiddelen in een agra
rische maatschappij betekende dit, dat de koning
steeds onderweg moest zijn om zijn gezag ook
daadwerkelijk te effectueren.' Voor bescherming,
advies en bijstand, en ook als onderdeel van zijn
prestige, was de koning daarbij altijd vergezeld
van een groot gevolg. Weliswaar beoogden som
mige algemene belastingen de kosten van deze
rondreis te dekken, toch werd de belangrijkste
materiële infrastructuur vao de koninklijke huis
houding gevormd door het koninklijke grondbezit
dat overal in het rijk verspreid lag.

De problemen, die bij de bestudering van dit
koningsgoed aan de orde plegen te komen,
vloeien uit het voorgaande min of meer vanzelf
sprekend voort." Belaogrijk is de vraag naar de
inwendige organisatie van de koninklijke domei
nen. Veel aandacht hebben de condities, waaron
der de grond aao boeren in gebruik werd
uitgegeven, gekregen. Hoe vrij of onvrij was hun
rechtspositie? In het algemeen vormden konink
lijke goederen een innnuniteit, een aparte rechts
kring, die in sommige opzichten aan de gewone
grafelijke rechtspraak onttrokken was. Het
meeste land werd door horigen bewerkt. Hun
gebruiksrecht was erfelijk. Hun persoonlijke vrij
heid was beperkt, doordat ze hun bedrijf niet
mochten verlaten, aan restricties bij huwelijk en
vererving onderworpen waren en doordat ze in
verschillende opzichten vielen onder de immuni
taire rechtspraak van het gericht van de hof waar
zij onder hoorden. Ook hun economische ver
plichtingen heeft men onderzocht, Betaalden zij
voor het gebruik van domeinlaod met geld, met
een deel van hun oogst, of met arbeid? Hierbij
aansluitend heeft de problematiek rond de twee
deling van de domeinen veel aandacht gekre
gen." Waar immers met arbeidskracht werd
betaald, moest hofland beschikbaar zijn: domein
land dat niet was uitgegeven, maar dat hoorde bij
een curtis of predium, een centrale hof, die door
een villicus, een hofmeier namens de koning,
werd beheerd. Of iotussen met geld, produkten in
natura of diensten werd betaald zal niet uitslui
tend afhankelijk zijn geweest van de economische
situatie in een streek, maar ook van de bijzondere
behoeften van de koning en zijn gevolg of van de
koninklijke vertegenwoordigers tijdens hun rond
reis. Hoven waren immers niet alleen innings- en
beheerscentra, maar vormden als herenherberg
tevens de infrastructuur voor de communicatie
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ter ondersteuning van het rijksgezag. De bestude
ring van het koningsgoed is daarmee niet alleen
een economisch onderzoek, maar raakt tevens de
institutionele geschiedenis."

Tegen de achtergrond van het voorgaande past
de ligging van koningsgoed op het uiterste puntje
van de Hondsrug, aan de grote weg van het
Drentse zand naar de Friese klei, goed in het
beeld. De meeste paltsen, hoven en andere centra
binnen het koningsgoed vertonen zo'n ligging:
aan de grote, onder koninklijke bescherming
staande, doorgaande land- en waterwegen van
interregionaal belang en op de raakpunten van
verschillende landschapstypen. In ons land zijn
Maastricht, Nijmegen, Deventer, Urk en Wierin
gen de duidelijkste voorbeelden van een in vele
opzichten identieke ligging.

Een belangrijk middel om de functie van afzon
derlijke koninklijke hoven vast te stellen is de ver
gelijking van de spreiding van het koningsgoed
met de koninklijke itineraria.13 Deze itineraria,
die het reispatroon van de afzonderlijke koningen
weergeven, worden opgesteld aan de hand van
oorkonden, die berichten dat de koning toen en
toen daar en daar verbleef. Vermeldingen uit
annalen en kronieken kunnen aanvnllende infor
matie verschaffen. De itineraria van de verschil
lende Karolingische, Ottoonse en Salische
koningen noemen Groningen noch vóór, noch na
1040. Onze stad verschilt daarmee van plaatsen
als Maastricht, Nijmegen, Utrecht, Tiel en Deven
ter. Hoewel het natuurlijk mogelijk is, dat een
koningsbezoek niet in de bronnen is bewaard,
sluit de conclusie van Boersma, dat de represen
tatieve St.-Walburgkapel niet uit de tiende of
elfde eeuw dateert, maar eerst uit de bisschoppe
lijke tijd,14 goed aan bij dit ontbreken van Gronin
gen in het koninklijke reispatroon. In de
hiërarchie van koninklijke centra neemt de plaats
daarmee een tweede- of derderangs positie in.

Ook dergelijke secundarre en tertiaire centra
waren vOor de handhaving van het koningsgezag
echter van groot belang. Koningsgoed stond
namelijk tevens ten dienste van vertegenwoordi
gers van het rijksgezag: de graven, de bisschop
pen en de abten van de grote rijksabdijen. Niet
alleen de graafschappen, maar ook de bisdom
men en de door de koning gestichte en onder
koninklijke bescherming staande abdijen functio
neerden namelijk als organen van het koninklijk
gezag." De goederen die de graven van de koning
in leen hadden en de goederen van bisdo=en
en rijksabdijen, soms door de koning geschonken,

golden in het verlengde daarvan als koningsgoed
in ruime zin en genoten dezelfde rechtsbescher
ming. Omgekeerd had de koning recht op her
berg op het grondbezit van bisdommen en
rijksabdijen, het zogenaamde servitium regisl6 In
verschillende opzichten was er daardoor geen
sprake van een scherp onderscheid tussen deze
categorieën grondbezit (die hier alle met de term
'domein' zijn aangeduid). In het verlengde hier
van werden in het algemeen de goederen, die
geen deel uitmaakten van de koninklijke itinera
ria, het eerst aan graven, bisdommen en abdijen
overgedragen. Men dient er daarom rekening
mee te houden dat het jaartal 1040 een minder
grote verandering geweest moet zijn, dan dik
wijls wordt aangenomen. Ook vóór 1040 zal de
Utrechtse bisschop, die traditioneel een zeer
nauwe band met het koninklijk gezag had, op het
Groninger koningsgoed een piedà terre hebben
gevonden." De schenking van 1040 moet daarom
meer als een specificatie van rechten binnen het
netwerk van het rijksgezag worden gezien dan
als het einde van dit gezag op deze plaats. Een
vergelijking met de schijn-discontinuïteit van het
begrip 'privatisering van overheidsdiensten' in
onze tijd dringt zich daarbij op.

Niet alleen voor de materiële grondslag van
graafschappen, bisdommen en abdijen is het
koningsgoed van belang, ook voor de geschiede
nis van andere instituties. Mede door de ligging
van aanzienlijk grondbezit op een gunstige plaats
en door de nauwe band met het gezag ontston
den juist op dergelijke plaatsen in de loop van de
middeleeuwen vaak verschillende instellingen,
die, indien ze op initiatief van de grondheer -in
Groningen dus de koning of de Utrechtse kerk
tot stand kwamen, ook door hem kunnen zijn
toegerust met inkomsten en grondbezit. Het oor
spronkelijke domein is ten gevolge van dergelijke
ontwikkelingen dikwijls als het ware overwoe
kerd door markten, steden, adellijk grondbezit
en kerkelijke instellingen, die er direct of indirect
in wortelen. Hierna zal nog ter sprake komen dat
zowel voor de Utrechtse kerk als voor het Gro
ninger stadsbestuur het koninklijke verleden van
de stad intussen ideologisch van belang bleef.
Vanwege deze 'Nachwirkung' van het konings
goed pleegt men de instellingen die binnen de
kaders van de domanialiteit en op domeingrond
tot stand kwamen in het onderzoek te betrek
kenl8 Enerzijds kan daardoor het ontstaan van
de latere instellingen vaak geheel of gedeeltelijk
worden verklaard vanuit de domaniale wortels;
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anderzijds kan kennis van de latere instellingen
en van hun infrastructuur vaak bijdragen aan
inzicht in de ligging en de omvang van het oor
spronkelijke domein. Hiermee zijn voor dit opstel
over het middeleeuwse Groningen tevens de
beperkingen aangegeven: ik zal mij tot die aspec
ten beperken, die direct of indirect van belang
zijn voor het koningsgoed in Groningen.

De hof van Werden
Bij de verkenning van de omvang van het
koningsgoed en de ligging ervan in een nederzet
ting is het, bij gebrek aan bronnen uit de tijd dat
het goed nog direct onder de koning stond, nuttig
een tweeledige onderzoekslijn te volgen. Ener
zijds kan getracht worden de koninklijke goede-

ren te reconstrueren, door te proberen met
behulp van gegevens uit later tijd de sporen terug
te volgen. Anderzijds kan men nagaan of ook
andere personen en instellingen rechten op de
grond in de nederzetting hadden. De volgende
vraag is dan of die rechten zijn afgeleid uit de
koninklijke rechten, of dat ze kunnen worden
opgevat als 'allodiaal' goed, dat nooit tot het
domein heeft behoord. In Groningen blijkt in de
elfde eeuw, dus gelijktijdig met de koninklijke
schenking van 1040, niet alle grond aan de

6.1 Het Oversticht ïn de middeleeuwen.
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koning te behoren. De registers van de abdij Wer
den aan de Ruhr spreken namelijk van Werdens
grondbezit iuxta Groningi, waaruit de abdij betalin
gen in geld ontving." Een eeuw later bezat de
abdij te Groningen een curtis, een centrale hof van
waaruit goederen in de omgeving werden
beheerd.20 Vergelijking met de situatie in andere
plaatsen leidt tot de conclusie dat het zeer waar
schijnlijk is, dat deze Werdense goederen evenals
de Utrechtse uit koningsgoed afkomstig zijn. In
onze streken zijn de koninklijke domeincomple
xen meestal niet en bloc aan één instelling over
gedragen. Een bekend voorbeeld is Stroe op
Wieringen -waarschijnlijk oorspronkelijk één
domein· waar in de tiende eeuw behalve de
koning ook de bisdommen Utrecht en Luik en de
abdijen Fulda, Echternach en Werden gerechtigd
waren." Dikwijls werden complexen ook niet in
één keer weggeschonken. Zo verkreeg de
Utrechtse kerk in Deventer en Dorestad al vroeg
een deel van het koningsgoed ter plekke. Aan het
einde van de tiende en in het begin van de elfde
eeuw werd de rest alsnog aan respectievelijk de
abdijen van St.-Mauritius te Maagdenburg en
Deutz bij Keulen geschonken. In Dorestad lagen
daardoor in de dertiende eeuw zowel een hof van
het kapittel van Oudmunster te Utrecht als een
hof van Deutz.22 Omdat een dergelijke gang van
zaken eerder regel dan uitzondering was, is het
zeer goed mogelijk dat eerder al andere delen
van het koningsgoed in Groningen waren wegge
schonken, onder andere aan Werden. De schen
king van 1040 aan Utrecht zou dan niet het
gehele oorspronkelijke domein hebben omvat,
maar slechts de laatste rest ervan. Een belangrijk
argument voor deze hypothese kan worden ont
leend aan hetgeen bekend is over het overige
bezit van Werden in het diocees Utrecht. Omdat
de kersteningsarbeid van Liudger, de stichter van
Werden, in het Friese kustgebied ten oosten van
de Lauwers en in Saksen vanuit het bisdom
Utrecht werd begonnen, liggen in dit bisdom
sommige van de oudste goederen van de abdij.
Enkele van deze goederen waren afkomstig van
aanzienlijke particulieren. In de late achtste en in
de negende eeuw kwam Werden zO in het bezit
van goederen van Liudgers eigen familie ten
noorden van Utrecht. Ook in de omgeving van
Tynaarlo en Vries verwierf de abdij in 820 belang
rijk bezit door een particuliere schenking; en in
855 eveneens op de Veluwe, in Kennémerland en
in Westergo. Behalve van de inheemse adel kreeg
Liudger en later de abdij Werden ook van de

6.2

6.2 Ook de eerste abt van Wen:fielrl, de heilige Uudger, liet

zich op weg naar Friesland goed verzorgen. Vissers breng

gen hem een steur. die door een wonder lIit de wolken in

de Eems viel.

De tekening is gebaseerd op een elfdsueeuws miniatuur

uit de Vita Sancti Liudgeri.

Frankische koning actieve ondersteuning. Dat
blijkt onder meer uit de ligging van verschillende
Werdense goederen in het bisdom Utrecht, waar
van niet bekend is dat ze op particuliere schen
kingen terug gaan: behalve in Stroe bezat de
abdij onder andere in Bommel, Arkel, Eiteren
GJsselstein), Muiden en Naarden zulke goederen.
Van al deze plaatsen is bekend dat ook de koning
daar grond heeft gehad. Het is daarom aanneme
lijk dat deze Werdense goederen op koningsgoed
terug gaan.23 Omdat vast staat dat in Groningen
Werden eveneens naast de koning gerechtigd
was, ligt het voor de hand hier hetzelfde aan te
nemen. Hierna zal nog worden uiteengezet dat er
tussen de inrichting van de Werdense ende -van
de koning afkomstige- Utrechtse hof te Gronin
gen een grote overeenkomst bestond. Bovendien
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was dezelfde datum, St.-Otger (10 september), in
beide domeincomplexen een van de betaaldagen
voor pacht. Hoewel geen van deze argmnenten
afzonderlijk een dwingend bewijs levert voor de
koninklijke herkomst van de Werdense rechten,'4
maken ze in onderlinge combinatie deze her
komst naar mijn mening wel zeer waarschijnlijk.

In 1283 kwam er een einde aan de Werdense
rechten in Groningen. De abdij verkocht deze
toen, samen met die in de Ommelanden en Oost
Friesland, aan de bisschop van Münster. De bis
schop verkocht het jaar daarop een deel van deze
goederen aan de Johannieter orde." Omdat de
hof te Groningen daarbij niet meer genoemd
werd, weten we niet wat ervan geworden is.
Een overzicht van de Werdense goederen rond de
stad kan daarom slechts globaal blijven. Duidelijk
tekent zich in de schaarse gegevens die zijn over
geleverd een tweedeling van het domein af.
De kern werd gevormd door de curtis, de hof in
Groningen, die werd beheerd door een vil1icus,
een hofmeier. Het hofland lag deels binnen, deels
buiten de stadsmuren, zo vernemen we in 1283.
Door Naarding is verondersteld, dat de naam
Asselinge voor de kluft ter weerszijden van de
Boteringestraat zou verwijzen naar deze hof of
'abts-zaal'.'6 Door Miedema is deze hypothese op
taalkundige gronden afdoende weerlegd." Een
andere hypothese van Naarding, het verband
namelijk dat hij zoekt met de Ebbingestraat, ver
dient meer aandacht. Inderdaad is het niet uitge
sloten dat de oudste vorm Ebbedingastrate'8 met
ebbed, 'abt' samenhangt. De uitgang '-ing' werd
niet alleen gebruikt in combinatie met persoons
namen, maar ook met ambtstitels." Met name
indien verschillende grondheren in een dorp
moesten worden onderscheidtm was dit een gang
bare wijze van naamgeving. Bekende voorbeelden
zijn de vandaag nog aanwezige Pröpstinghof en
Bispinghof in Nordwalde, die respectievelijk aan
de domproost en de bisschop van Münster
behoorden.'o Ook in de Werdense administratie
kwamen dergelijke benamingen voor: de Ebdinc
of Abdinghoven te Waltrop, Werne en Seppen
rade behoorden alle aan de abt, de Monekincho
ven te Halver en Elfterheurne bij Oldenzaal beide
tot de conventsgoederen.31 In het laatste geval
onderscheidde de naam deze hof van de Bissco
pinghoffvan de Utrechtse bisschop in Oldenzaal.
Vlakbij Groningen bezat Werden ten slotte het
Abdincland, waarover hierna meer. Voor de hypo
these, dat de Ebbingestraat haar naam aan de
hof van de Werdense abt en aan de tegenstelling

tot de Bisschopshof ontleent, pleit ook het feit
dat juist in dit gebied er later geen resten zijn
van voormalig Utrechts bezit.32 Anderzijds past
de nabijheid van de Ebbingestraat en het
Utrechtse complex goed bij de hierboven verde
digde gemeenschappelijke herkomst van beide
hoven.

Het andere deel van het Werdense domein te
Groningen, de aan boeren uitgegeven bedrijven
die onder de hof te Groningen ressorteerden, ver
toont een opmerkelijke ligging. De kring van deze
goederen stoorde zich namelijk niet aan diocees
en graafschapsgrenzen. In het Friese gebied lag
in Fivelgo land in Steerwolde (bij Thesinge), in
Hunsingo in Bedumerwolde (bij Ellerhuizen),33
Harsens en Lieuwerderwolde (bij Hoog- en Leeg
kerk); in Drenthe in de drie Larens34 en mogelijk
onder Roden, in Roderhemerike.35 Verder
behoorde onder de Werdense hof 60 gras (een
'gras' is iets minder dan een halve hectare) in
Abdinclande en 4 gras in Abdinchstrange.36

De ligging ervan is onzeker. Twee mogelijkheden
zijn voorgesteld. De naam zou erop kunnen wijzen
dat het hier oorspronkelijk delen van het land van
de hof betreft, die pas later zijn verpacht. In het
algemeen richten toponiemen zich namelijk niet
naar de eigenaar, maar naar de gebruiker.37

De ligging zou men dan bij Groningen kunnen
zoeken, zoals burgemeester Menso Alting in de
achttiende eeuw al deed.'8 Omdat in het register
direct na de Abdinc-goederen Lieuwerderwolde
wordt genoemd, heeft men ook gedacht aan de
Abbingesloot en de heerd Abbingewarf die later
te Hoogkerk worden vermeld. Deze heerd kan
nauwkeurig worden gelocaliseerd: het is de boer
derij ten zuidwesten van de kruising Tochtsloot
en Nootweg, met het daarbij behorende land dat
uit het Aduarderdiep opstrekt.39

Tenslotte verdient nog een goed in de neder
zetting Heuunorowalda de aandacht. Een zekere
Alderd moest daarvoor in de elfde eeuw aan Wer
den een geldpacht opbrengen.4o Tot nu toe was de
ligging van deze plaats onbekend.41 Toch is locali
satie mogelijk. In 1323 trad de hofmeester van
het Asser voorwerk Corpus den Hoorn, het latere
klooster ten Hoorn, op als vertegenwoordiger van
Heonrawalda.42 De localisatie binnen de parochie
Groningen wordt bevestigd door de goederenlijst
van het Utrechtse St.-Pieterskapittel: in de stad
Groningen moest een zekere Hugo rond 1300
jaarlijks met Maria-Geboorte (8 september) voor
een weide in Heverenwolt een geldbedrag (9 ons)
aan het kapittel betalen. Toeval mag niet worden
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uitgesloten, maar het is wel opmerkelijk dat dit
bedrag precies gelijk is aan hetgeen Alderd aan
Werden moest afdragen.43 Van het goed in Heve
nerwolde wordt niet met zoveel woorden gezegd
dat het onder de hof te Groningen behoorde. Van
wege de ligging in de parochie Groningen is een
verband echter niet uitgesloten. De verspreiding
van de Werdense goederen bevestigt dus, dat in
de woldgebieden aan verschillende zijden van de
stad in de elfde eeuw al een begin met de ontgin
ning was gemaakt. Ook Lieuwerder-, Bedumer-
en Steerwolde worden in elfde-eeuwse registers
van de abdij al vermeld. Casparie meende recent
dat bewoning in een deel van Hevenerwolde, het
gebied namelijk van de veenterpjes ten zuiden
van Corpus den Hoorn, vóór de twaalfde eeuw
omnogelijk is geweest!' De elfde-eeuwse vermel
ding toont dat dat niet voor het hele gebied geldt.
De naam is na 1323 in onbruik geraakt. Mis
schien mag dat worden toegeschreven aan de
ontvolking van dit gebied in de latere middeleeu
wen ten gevolge van de inlilinIring en de gedeelte
lijke wegspoeling van het veenpakket tussen het
Hoornse- en het Eelderdiep. In de nieuwe tijd ligt
hier Neerwolde!'

6.3

De hof te Groningen bezat dus een zekere cen
trumfunctie ten opzichte van verspreide boerde
rijen in andere nederzettingen in de omgeving.
Toch was deze centrumfunctie beperkt, vergele
ken bij die van de Werdense hoven in Westfalen
en in het Rijnland. De reden daarvoor ligt voor de
hand. In andere streken bestonden de afdrachten
van boeren op Werdense grond voornamelijk uit
landbouwprodukten; ook betaalde men wel door
het leveren van arbeid op het land van de hof.
Zowel het een als het ander bracht een duidelijke
centrumfunctie voor de hof mee: voorraadschuren
en hofland waren nodig. Vrijwel alle grondbezit
was in die streken daarom georganiseerd in hof
verband!' Het kustgebied daarentegen had een
andere economie: er was meer veeteelt en de
geldcirculatie was er van groter belang.'"
De leveranties in de Ommelanden en in Oost
Friesland bestonden daardoor vrijwel uitsluitend
uit wollen lakens en uit geld. De inning daarvan
was relatief eenvoudig. Als inningscentrum was
een hof daarom overbodig. Omdat de boeren op
Werdense grond in het kustgebied ook juridisch
gezien een vrije positie hadd~n, vormden zij geen
eigen horige rechtskring. Ook daarom was een
hof als plaats waar het hofrecht kon worden
gehouden onnodig. Het grondbezit van de abdij in
de Ommelanden was om deze redenen niet rond

6.3 De abdijkerk van Werden.
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centrale hoven georganiseerd, maar in innings~

districten: één ten oosten en één ten westen van
het Reitdiep. De beperkte kring goederen die
onder de hof te Groningen vielen, hield met deze
indeling geen rekening: ze lagen, zoals we zagen,
aan beide kanten van het Reitdiep. De voornaam
ste functie van de Werdense hof te Groningen
was die van herenherberg. Als de abt eens in de
drie jaar voor een innings- en inspectiereis naar
het kustgebied kwam, was de hof verplicht hem
en zijn gevolg van geestelijken en edellieden zes
dagen te herbergen en te verzorgen. We weten
dat de in de omgeving gelegen hofgoederen daar
aan bijdroegen: Lieuwerderwolde leverde dan een
koe, Bedumerwolde ranunen en kazen. Iedere dag
moest de viUicus bij zo'n gelegenheid 2 varkens, 1
big, 5 ranunen, een halve ham, 10 kippen, 10
kazen, verder hooi, haver, rogge, vis, eieren,
boter, bier, peper, vlas en bijenwas leveren en om
de dag een koe. Uit administraties van andere
abdijen is bekend, dat bij zulke gelegenheden ook
de aanzienlijken van de plaats die bezocht werd
aanzaten. Dergelijke reizen hadden inuners niet
alleen een economisch, maar ook een politiek en
ideologisch doel: door feestmalen en drinkgela
gen onderhielden de koning en rijksgroten, zoals
de abt van de rijksabdij Werden, de banden die
het Heilige Roomse Rijk bijeen moesten houden.
Eén van de relaties, die bij zo'n bezoek zou kun
nen zijn gelegd, kennen wij bij toeval. De enige
dochter of kleindochter van de Utrechtse prefect
in Groningen, die sinds ongeveer 1145 de Bis
schopshof beheerde, trouwde met de Westfaalse
edelmau Godschalk van Seppeurade.4' Opmerke
lijk is nu dat in Seppenrade een Werdense
Abdinghoflag, die later steeds aan de locale adel
was verpacht. Zowel over deze hof als over de Van
Seppeurades zijn de twaalfde-eeuwse gegevens
schaars,'9 maar de veronderstelling ligt voor de
hand dat deze alliantie tot stand kwam door de
Werdense betrekkingen met Seppenrade ener
zijds en Groningen anderzijds.

Men behoeft, indien Werden zijn hofte Gronin
gen inderdaad door een koninklijke schenking
verkreeg, niet lang te zoeken naar een motivatie
voor een dergelijke overdracht. De abdij Werden
was, evenals het bisdom Miinster, een stichting
van Liudger, die aan het einde van de achtste
eeuw de Ommelanden kerstende. De Ommelan
den behoorden tengevolge daarvan later tot het
Miinsterse diocees. De oorsprong van het Wer
dense bezit in het kustgebied ligt eveneens in
Liudgers werkzaamheid in deze streken.

De Ommelanden en Oost-Friesland waren daar
door later samen met Westfalen en het Rijnland
de gebieden waar zich het Werdense grondbezit
concentreerde. Door een snoer bezittingen langs
de Eems en door Drenthe waren deze streken
met elkaar verbonden. Op de westelijke route was
het laatste belangrijke steunpunt vóór Groningen
de hof te Elfterheurne bij Oldenzaal. Daarna ging
het door de Nedergraafschap Bentheim via
Dalen, Sleen, Grolloo, Tynaarlo en Glimmen naar
Groningen.50 In het verlengde van deze weg
waren de Werdense eigenkerken te Winsum en
Garnwerd de meest noordelijke Werdense centra.
Hun functie als herberg voor de abt was echter
van minder belang dan die van de Groninger hof:
de pastoors van beide kerken hadden elk de
plicht de abt één dag eens in de drie jaar te pro
vianderen. Het ligt voor de hand, dat een over
dracht van koningsgoed te Groningen aan
Werden, dat sinds 877 als rijksabdij gold, deel
uitmaakte van een bewuste politiek om het kloos
ter hier, aan de poort van de Ommelanden een
piedà terre te verschaffen. Elders zal ik uiteenzet
ten dat de Werdense kerk te Winsum zeer waar
schijnlijk op een dergelijke overdracht
teruggaat.51

De schaarse gegevens over de Werdense hof te
Groningen geven, indien we het voorgaande
samenvatten, grond aan de veronderstelling dat
het in 1040 aan Utrecht geschonken koningsgoed
de laatste rest was van een domein dat ooit
omvangrijker was. Verder leveren ze ons een
inzicht in de functie van het twaalfde-eeuwse Gro
ningen als domaniaal middelpunt. Die functie was
tweeledig. Enerzijds fungeerde de hof als cen
trum ten opzichte van onderhorige goederen in
de omgeving, met name in de woldgebieden van
Hunsingo en Fivelgo. Daarnaast maakte de hof
als belangrijk steunpunt deel uit van het Wer
dense itinerarium, waarin noordelijker in het klei
gebied Winsum en Garnwerd steunpunten van
secundair belang vormden.

De Utrechtse goederen
Gemakshalve heb ik tot nu toe van de Bisschops
hof gesproken als het om het Utrechtse goed in
Groningen ging. Het verband tussen het landgoed
van 1040 en deze hof is evenwel minder eenvou
dig dan men oppervlakkig gezien zou kunnen
menen. Hierboven werd uiteengezet dat het
koningsgoed in de loop van de tijd, onder hand
having van de theoretische eenheid van konings
goed in enge en in ruime zin, uiteen gevallen is
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symbolische eenheid ondertussen gehandhaafd.
Naar het verloop van dit proces van goederende
ling is veel onderzoek gedaan. Recent is het
inzicht dat de goederendeling in het Duitse rijk in
de elfde eeuw nog gaande was, hoewel zij haar
voltooiing naderde."

We zijn daarmee midden in het probleem.
Bij de schenking van het predium te Groningen
aan de Utrechtse kerk in 1040 werd uitdrukkelijk
bepaald dat uit de opbrengst 30 karrevrachten
wijn voor het kapittel zouden worden aange
schaft. De rest van de opbrengst zou eveneens
voor het kapittel bestemd zijn. De in 1040 ver
melde heerlijke rechten van munt en rechtspraak,
blijken respectievelijk in de late elfde eeuwen
twaalfde eeuw echter niet in handen van het
kapittel te zijn, maar in die van de bisschop.
Aan het kapittel kwam daaruit alleen nog een
vast bedrag toe. Rond 1350 herontdekte het
kapittel de oorkonde van 1040 in zijn archief.
Het interpreteerde die toen zo, dat het predium
aan het kapittel was geschonken en dat dus alle
goederen van de Utrechtse kerk in Groningen,
inclusief rechtsmacht, munt en tol, aan het kapit
tel behoorden. De kanunniken klaagden dat ze
van hetgeen ze uit Groningen kregen nog geen
vracht wijn konden kopen. De daarop volgende
tweedracht tussen kapittel en bisschop, die door
Gosses uitgebreid is beschreven, eindigde pas in
1400 met een overeenkomst, waarbij de bisschop
de rechten van het kapittel in Groningen verkreeg
en de aanspraken afkocht in ruil voor goederen in
de laagveenstreken van het Nedersticht."
Welke partij gelijk heeft gehad, werd niet uitge
maakt. Tot in onze tijd houdt deze kwestie sinds
dien de pennen in beweging. Gosses probeerde in
1909 het probleem op te lossen, door de oor
konde van 1040 als een vervalsing te bestempe
len. Later kwam hij, overtuigd door Bresslau,
daarvan terug.54

Van lterson veronderstelde dat de problemen
ontstonden doordat er in 1040 nog geen strenge
vermogensrechtelijke scheiding tussen bisschop
en kapittel was. D<.ar kan tegen in worden
gebracht, dat juist deze oorkonde door de expli
ciete koppeling van de opbrengst van het land
goed aan één van de fondsen binnen het kapittel
een van de eerste bewijzen is voor een groeiende
scheiding." We moeten dus aannemen dat de bis
schop door usurpatie of -waarschijnlijker nog
ingevolge een afspraak met het kapittel in de
elfde eeuw de munt en de jurisdictie heeft verkre
gen tegen een vaste afdracht aan het kapittel."

1 km

!
/

i
Garnwerd

huis Se rd.
+++ +++++++

"j.+++..,.

Reitdiep
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vele kleinere afzonderlijke fondsen vormen. Door
dat Sint Maarten, de beschermheilige van de
dOmkerk, de theoretische eigenaar was, bleef een
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Als gewichtig argument voor de echtheid van
de oorkonde van 1040 voerde Bresslau het feit
aan dat het kapittel over belangrijk onroerend
goed rond Groningen beschikte: een aanwijzing
dat tenminste een belangrijk deel van de schen
king van 1040 inderdaad naar het kapittel is
gegaan. Impliciet kreeg dit argument vooral zijn
zwaarte doordat van de bisschop wel de uitoefe
ning van heerlijke rechten bekend was, maar bezit
van oud onroerend goed tot nu toe weinig aan
dacht kreeg. Toch had ook de bisschop al vroeg
belangrijke goederen en rechten in de stad.
De Martinikerk was namelijk een eigenkerk van
de bisschop en niet van het kapittel. Blijkens de
ligging op een oud grafveld dateert de kerkstich
ting zeker van vóór 1040. Het is opmerkelijk dat
in de oorkonde van 1040 voor het kapittel geen
kerk wordt vermeld. Hoewel het ongebruikelijk
zou zijn, dat ze dan niet in de oorkonde zou zijn
genoemd, is het op zichzelf natuurlijk niet onmo
gelijk, dat de kerk wel onderdeel uitmaakte van
de schenking van 1040. Een dergelijke veronder
stelling is echter weinig aantrekkelijk omdat ze,
gezien de latere rechten van de bisschop, een
tweede veronderstelling nodig maakt: dat name
lijk de bisschop niet slechts de uitoefening van
munt en jurisdictie, maar ook de kerk van het
kapittel heeft overgenomen. Veel eenvoudiger is
het om aan te nemen, dat de bisschop vóór 1040
te Groningen reeds een kerk heeft bezeten. Van
wege de nabijheid van de kerk en de Bisschops
hof -een situatie die ook in Anloo en Emmen
bestond- zou dan ook een deel van de Utrechtse
domeingrond in Groningen al vroeg aan de bis
schop behoord kunnen hebben.57 In het geschil
tussen het kapittel en de bisschop zal het gelijk
dan ook niet aan één kant hebben gelegen. Met
recht benadrukte het kapittel dat het conform de
oorkonde van 1040 de volledige opbrengst van de
munt en de tol moest genieten. Waarschijnlijk
echter ten onrechte pretendeerde het dat alle
Utrechtse goederen in de stad kapittelgoederen
dienden te zijn, omdat ze terug zouden gaan op
de schenking van 1040.

Voordat de kapittelgoederen nadere aandacht
krijgen, moet de vraag worden behandeld, hoe de
bisschop zijn rechten in Groningen verworven zou
kunnen hebben. Een aantrekkelijke hypothese
kan men opstellen op grond van een vergelijking
met andere plaatsen met een economische cen
trumfunctie in het diocees Utrecht. In veel van
deze plaatsen was de invloed van de Duitse
koning aan het begin van de elfde eeuw nog

groot: munt, tol, marktrecht en rechtspraak
waren nog in zijn handen, of pas kort te voren
-met name aan de bisschop- weggeschonken. Dik
wijls bezat de koning er ook nog onroerend
goed.'s Hierboven kwam reeds ter sprake dat in
de loop van de tijd deze koninklijke goederen en
rechten aan verschillende instellingen zijn overge
dragen; niet in één keer, maar in gedeelten.
In plaatsen als Dorestad, Deventer en Medemblik
verkreeg de Utrechtse kerk haar rechten zo in
verschillende fasen, en kwamen ook andere
instellingen nog in bezit van delen van het
domeingoed. Dit overdrachtsproces is al vroeg
begonnen. Blijkens de goederenlijst van de
Utrechtse kerk, die van vóór 930 dateert en
waarin het noordoosten van het diocees niet
wordt behandeld, had Utrecht in Dorestad en
Medemblik recht op één tiende deel van de
koninklijke inkomsten ter plekke. In Dorestad is
bekend, dat het Utrechtse deel ook ruimtelijk van
het koninklijke deel was afgezonderd. Dit recht
was een uitvloeisel van een privilege uit de acht
ste eeuw, waarbij de Utrechtse kerk één tiende
van de opbrengst van de koninklijke goederen en
rechten in het diocees verkreeg. Men veronder
stelt dat ook daarna, bij de verdere nitbreiding
van het Frankische rijksgezag in onze streken, dit
principe werd toegepast. Later heeft de
Utrechtse kerk door koninklijke schenkingen nog
andere goederen en rechten in Deventer, Medem
blik en Dorestad ontvangen. Een deel van het
koningsgoed bleef ondertussen intact, tot het aan
het eind van de tiende of het begin van de elfde
eeuw definitief werd weggeschonken." Het ant
woord op de vraag naar de herkomst van de vóór
1040 in Groningen aanwezige rechten van de bis
schop moet hypothetisch blijven. Tegen de ach
tergrond van de wijze waarop de Utrechtse kerk
in vergelijkbare plaatsen haar rechten verkreeg,
is het naar mijn mening echter zeer waarschijnlijk
dat niet alleen Werden, maar ook de bisschop al
vóór 1040 delen van het koninklijk domein heeft
verkregen. Zo laten zich het ontbreken van een
kerk in de oorkonde van 1040 enerzijds en de
latere rechten en pretenties van zowel de bis
schop als het kapittel anderzijds het eenvoudig
ste verklaren.

Het landgoed van het domkapittel De bron
nensituatie wijkt voor de bisschoppelijke en
kapittelgoederen sterk af van die voor de Wer
dense. Uit de tijd dat de Utrechtse goederen nog
in een hofstelsel waren georganiseerd zijn geen
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archiefstukken bewaard. Wel beschikken we voor
brokstukken van deze goederen over gegevens uit
veel latere tijd, toen het domein al bezig was uit
een te vallen. Er bestaat voor het Utrechtse goed
daardoor meer zekerheid over de precieze locali
satie dan voor het Werdense. Deze bronnensitua
tie heeft echter ook haar nadelen. De meeste
bewaarde gegevens dateren namelijk van na
1400, toen, zoals gezegd, de bisschop de goede
ren, rechten en aanspraken van het kapittel had
overgenomen. Daarna zijn de kapittel- en bis
schopsgoederen in de administratie in toene
mende mate door elkaar geraakt. Van niet alle
Utrechtse goederen valt daardoor uit te maken of
ze uit de grondbeerlijkheid van de bisschop of
van het kapittel afkomstig zijn.

Hoewel de gegevens schaars zijn, hebben de
Utrechtse domeincomplexen vermoedelijk, zoals
de Werdense hof, een tweedeling gekend: ook
hier moet er een centrale hof zijn geweest, die als
innings- en beheerscentrum fungeerde ten
opzichte van het andere deel van het domein dat
aan onderhorige boeren ter bewerking was uitge
geven. We kunnen dit afleiden uit de terminolo
gie die werd gebruikt voor de boeren en voor de
Utrechtse vertegenwoordigers ter plekke.
Het predium dat in 1040 aan het kapittel kwam,
omvatte blijkens de schenkingsbrief immers
onder .andere rnancipia, een term voor onvrije
boeren. En ook op het bisschoppelijke domein
woonden volgens de Quedam Narracio, een der
tiende-eeuwse kroniek, onvrijen: litones en manci
pia. Zowel van de bisschoppelijke goederen als
van die van het kapittel wordt vermeld, dat ze
werden beheerd door een hofmeier (villicus).
Op het probleem of er te Groningen dus twee
Utrechtse villid functioneerden, of dat beide com
plexen door één gemeenschappelijke villicus wer
den beheerd, kom ik hierna nog terug.

Binnen de grondbeerlijkheid van het domkapit
tel is de traditionele tweedeling van het domein,
met enerzijds in eigen beheer gehouden hofland
en anderzijds aan horigen uitgegeven agrarische
bedrijven, al snel verdwenen. Na 1040 wordt van
de gebruikers van de kapittelgoederen geen per
soonlijke onvrijheid meer vermeld. Hun rechtspo
sitie werd in het zogenaamde Liber Camerae in de
dertiende eeuw als leen Cfeodum) omschreven; zij
zelf noemden hun goed losleen.60 De leenregisters
spreken van pacht (pactum, pensio)61 De villicus
inde in de dertiende eeuw van de leenmannen
met saru;tiMartini translatia (4 juli) 80 pond.
Indien men nalatig bleef, kreeg men met

St.-Otger (l0 september) een tweede kans. Daarna
riskeerde men dat het leengoed, bij blijvende wei
gerachtigheid, aan het kapittel terug viel.
Vijf pond mocht de villicus zelf houden; de rest
moest hij binnen 14 dagen in Utrecht afdragen
aan de wijnkelder van de Dom. Afzonderlijk van
deze 80 pond verkreeg de Dom nog 20 pond uit
de jurisdictie en 20 pond uit de muntslag; de uit
oefening van deze heerlijke rechten was, zoals
gezegd, in handen van de bisschop geraakt."
Rond 1340 was ook van de titel villicus, de enige
term die nog aan het hofstelsel herinnerde, geen
sprake meer. Een van de Groninger leenmannen
verzorgde toen als bode van het kapittel de
inning van de pachten in de stad.

Het beheer van de Groninger goederen van de
Dom stond in het begin van de dertiende eeuw al
in een scherp contrast met dat van de kapittel
goederen in andere streken. Van verschillende
andere belangrijke complexen was nauwkeurig
bepaald welke afdrachten in natura en in arbeid
zij aan de domkanunniken hadden te leveren.
De villicus van de hof te Doorn moest zo bijvoor
beeld grote hoeveelheden brood en vee leveren.
De horigen Uitones) van de hof waren verplicht
tot het malen van rogge, het bakken van brood en
het vervoer. Muller stelde zich een lange kara
vaan voor van wagens en van een kudde varkens,
door de horigen voortgedreven, die over de
Utrechtse heuvelrug naar de Dom trok." Niet
alleen de juridische vrijheid van de Groningers op
kapittelland was dus opvallend, ook hun economi
sche: zij betaalden met geldbedragen64

Een vergelijking van de leenregisters van 1225 en
1340 laat duidelijk zien dat deze geldopbrengsten
al spoedig gefixeerd raakten. Met de geldont
waarding daalde hun waarde voortdurend. Tot in
de zestiende eeuw treffen we -niet in de stad,
maar in het Gorecht en het dingspel Noorden
veld- incidenteel nog betalingen aan van zeer
kleine bedragen, economisch van geen enkel
belang meer, die als rudimenten van oorspronke
lijk onder het predium horend kapittelgoed zijn op
te vatten." De klachten van het kapittel in de
veertiende eeuw, dat uit de opbrengst uit Gronin
gen nog geen karrevracht wijn kon worden aange
schaft, vonden dan ook niet enkel hun oorzaak in
het feit dat het kapittel uit de lucratieve heerlijke
rechten te Groningen, inmiddels namens de bis
schop door de prefect uitgeoefend, slechts een
vaste afdracht verkreeg: ook de -niet door de bis
schop overgenomen~onroerende goederen brach
ten weinig meer op. Met de relatief vroege
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afbrokkeling van de rechten van het domkapittel
in Noord-Drenthe en rond Groningen hangt onge
twijfeld samen, dat hier van beheerscentra in de
vorm van hoven van het kapittel geen melding
wordt gemaakt. Alleen in Norg was er een hof,
maar deze was al vóór 1225 aan de ridderrnatige
familie Van Norg in leen uitgegeven.66 Een hof
stelsel functioneerde er toen niet meer. Hoewel in
het Liber Camerae in Groningen nog wel een hof
meier werd genoemd, is van een kapittelhof in de
bronnen geen sprake. Ik neem aan dat hij wel
heeft bestaan, maar al vroeg in handen van de
prefectenfarnilie is gekomen6 ' Het uiteindelijke
gevolg van de afbrokkeling van de rechten van
het kapittel, die dus niet alleen te wijten is aan
usurpatie door de bisschop, was, dat in de veer
tiende eeuw het kapitteldomein de functie gro
tendeels verloren had, die koning Hendrik III het
in 1040 had toebedacht: namelijk als vermogen
met behulp waarvan de wijnkelder van de kanun
niken werd gevuld.

De Bisschopshof De functie van het bisschop
pelijk domein was een andere. Door alle eeuwen
heen veranderde ook daarin veel, maar tot in de
veertiende eeuw bleef, onder steeds verande
rende omstandigheden, dit landgoed op de een of
andere wijze dienen als steunpunt voor het bis
schoppelijk gezag in het noorden van het diocees:
naar men mag aannemen het doel waarvoor het
ooit aan de bisschop werd geschonken. De Que
dam Narracio beschrijft hoe nog in het einde van
de twaalfde eeuw de bisschop geregeld zijn dio
cees rondreisde om in kerkelijke en wereldlijke
zaken recht te spreken. Daarbij kwam hij over de
Hondsrug ook naar de stad Groningen. De pre
fect en de burgers van de stad ontvingen hem
dan gepast en eerden hem met grote geschenken.
Bij die gelegenheid zorgden de hofmeiers (viUic,)
en de horigen van de bisschop (litones episcopi en
mancipia) voor wagens, transportmiddelen en
voor alle andere onkosten. Ze brachten dan
bovendien een groot bedrag in geld op." Zoals de
Werdense hof een belangrijke schakel was in een
reeks steunpunten van de abdij in Oost-Neder
land, zo maakte ook de Bisschopshof deel uit van
een groter systeem. Hij was de meest noordelijke
van drie bisschoppelijke hoven, die alle langs de
Hereweg over de Hondsrug lagen: ook in Emmen
en Anloo lag een hof. De hofte Anloo was het
beheerscentrum voor de bisschoppelijke goederen
in het dingspel Oostermoer; de hof te Emmen in
het dingspel Zuidenveld. Zoals hierna nog ter

sprake zal komen, mag men aannemen dat Gro
ningen in het Gorecht een dergelijke functie had.
In de late middeleeuwen vervulde Groningen in
economisch opzicht een centrumfunctie ten
opzichte van Anloo en Emmen: de rogge die op
deze hoven werd geïnd van de onderhorige goe
deren werd door de bisschoppelijke rentmeester
in de stad op de markt gebracht en verkocht."
Hoewel noch van Anloo, noch van Emmen bekend
is hoe ze aan de bisschop kwamen, zijn er ver
schillende aanwijzingen dat dit hofsysteem in de
tiende eeuw al functioneerde. Uit het heiligenle
ven van bisschop Radboud (900-917) is bijvoor
beeld af te leiden dat deze behalve te Ootmarsum
in Twente, waar later de belangrijkste bisschops
hof van Twente blijkt te liggen, ook in Drenthe
over een infrastructuur beschikte voor zijn rond
reis.'o Opmerkelijk is verder dat Anloo en
Emmen, evenals Groningen, beide een zeer oude
kerk hebben, die moederkerk van alle parochies
in het dingspel was en tevens eigenkerk van de
bisschop. In alle drie de plaatsen wijzen de kerk
juridische gegevens er dus op dat hof en kerk
oorspronkelijk één vermogenscomplex vormden.

De vraag rijst of de reeks koningsgoederen die
later de diocesane organisaties ten goede kwa
men, zich ten noorden van de stad heeft voortge
zet, zoals ook de Werdense route in het Friese
kleigebied ten noorden van de stad verder te ver
volgen is naar Garnwerd en Winsum. Die vraag
kan bevestigend beantwoord worden. In de
Ommelanden, die tot het diocees Münster
behoorden, kan door retrospectieve interpretatie
van verschillende gegevens, die er met betrek
king tot Baflo zijn, aannemelijk worden gemaakt
dat de hof en de eigenkerk die de bisschop van
Münster daar bezat eveneens op koningsgoed
moeten teruggaan. In de loop van de tijd zijn de
verschillende bestanddelen van dit domeincom
plex aan de bisschop van Münster en gedeeltelijk
aan twee Saksische abdijen gekomen.71

Onderzoek hoe de agrarische nederzetting Gro
ningen eruit zag, en welke plaats de bisschoppe,
lijke hof en de daaronder horende goederen
binnen die nederzetting innamen, wordt bemoei
lijkt doordat de stad als het ware over het oor
spronkelijke dorp is heengegroeid. Bij het
opstellen van hypotheses kan daarom vergelijking
met de situatie in plaatsen, die landschappelijk
en functioneel met het vroeg-middeleeuwse Gro
ningen overeenkomsten vertonen, maar waar zich
geen stad heeft ontwikkeld, nuttig zijn. De bron
nensituatie met betrekking tot Anloo laat geen
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6.5 De es van Emmen.

reconstructie van de middeleeuwse situatie toe.
Reconstructie van de kerkelijke en .domaniale
goederen te E=en illustreert daarentegen op
verrassend concrete wijze de gemeenschappelijke
herkomst van hof en kerk en de massiviteit van
het oorspronkelijke domein. De niet-domaniale
boerderijen, de hofhorige erven en het door de
kerkvoogden beheerde kerkegoed vertonen de
normale, versnipperde ligging die in Drenthe
gebruikelijk is: in verschillende blokken van de es
hadden ze verspreid liggende smalle stroken
bouwland. Het goed dat als de kern van het hof-

land en het kerkeland is te beschouwen, het land
van de bisschopshof zelf en het weeJnland (pasto
rieland), lag in 1640 daarentegen in één aaneen
gesloten blok, grenzend aan de hof, de kerk en de
pastorie.72

De situatie in Groningen vertoont verschillende
overeenkomsten met die in E=en. Opvallend is
ook in Groningen de omniddellijke nabijheid van
de bisschoppelijke hof en de bisschoppelijke kerk.
In 1325, de enige maal dat de Bisschopshof (area
nostra que vulgariter Bisscapshoft dicitur) expliciet
genoemd wordt, blijkt deze namelijk te liggen tus
sen het Martinikerkhof en de Poelestraat (rond
het huidige Feithhuis dus). De bisschop stond dit
erf toen, tegen betaling van 1 pond jaarlijks, in
gebruik af aan een priester van de St.-Maartens
kerk en aan diens opvolgers. Wel werd bepaald
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6.6 Detail '..','"n de kaart van Haubois uit 1635, waarop het

Bisschopshof met omgevïng staat afgebeeld.

dat, indien de bisschop in Groningen zou zijn, hij
daar onderdak zou vinden." Vanwege deze voor
waarden mag men aannemen, dat de hof ook in
ander opzicht een bescheiden functie in de bis
schoppelijke administratie bleef vervullen: in
1372 moest een jaarlijkse pacht van bisschoppe
lijk goed op onsen Iwf gheleghen binnen Gronincgen
worden voldaan.74 De nabijheid van de kerk en de
Bisschopshof is nog frappanter, indien men ook
de andere resten van bisschoppelijk grondbezit in
deze omgeving in de beschouwing betrekt. Tus
sen de St.-Jansstraat en de Popkenstraat en tus
sen de Popkenstraat en de Poelestraat lagen
namelijk twee goederen, die van de bisschop in
leen werden gehouden." Uiteraard behoeven niet
alle leengoederen op oud bezit van de leenheer
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terug te gaan. Eigen goederen kunnen immers
later tot een feodaal goed geworden zijn. De lig
ging naast de Bisschopshof wijst echter in een
andere richting: dat deze goederen onderdeel van
de hof zijn geweest. Dat doet ook de naam Val
kenvlucht voor het leen tussen de Popken- en de
Poelestraat. Schuitema Meijer heeft veronder
steld dat in deze naam de herinnering doorklinkt
aan het jachtrecht dat de bisschop van Utrecht
sinds de tiende eeuw in Drenthe had. Zijn veron
derstelling wordt ondersteund door de situatie in
Anloo. Daar werd in 1314 als toebehoor van de
hof uitdrukkelijk de valkenvangst genoemd (cap

tura falconum).'6 Het is goed mogelijk dat ter
plekke van het erf Valkenvlucht oorspronkelijk
het valkhuis van de Bisschopshof stond. Veel hui
zen en hoven in jachtgebieden, waar de heer gere
geld persoonlijk vertoefde, kenden in de
middeleeuwen een dergelijk valkhuis.77 Door de
laatste leenbezitters, de familie Ter Bruggen,
werden de beide lenen tussen St. Jansstraat en
Poelestraat uiteindelijk aan het Fraterhuis bij het
St.-Walburgkerkhof geschonken, dat op deze
grond in de St. Jansstraat een dependance
stichtte."8

In de veertiende eeuw, of misschien al eerder,
waren hier en daar rond de Bisschopshof, en
waarschijnlijk daarvan afgesplitst, huizen verre
zen op kleinere erven, meestal hofsteden
genoemd. Bij de overdracht van 1325 van het erf
van de Bisschopshof worden namelijk huizen en
hofsteden (domos et areas) vermeld langs het
Martinikerkhof en de Poelestraat. In de vijftiende
eeuw ging dit verstedelijkingsproces door. In 't

Iwf der wedeme, in de voormalige Bisschopshof
dus, verhuurde de pastoor van de Martinikerk zo
een erf aan een particulier.'9 Op de leengoederen
ten zuiden van de St.-Jansstraat gebeurde het
zelfde. Behalve particuliere woonhuizen lagen ook
de refngia van Termunten (het huidige
Toevluchtsoord) en Wittewierum (op de plaats
van de voormalige Van RandwijkschooD daar op
bisschoppelijk leenland. Voor al deze huizen
moest aan de leenbezitter een grondrente worden
betaald.8o

Onder de bisschopshoven van Anloo en Emmen
behoorden oorspronkelijk agrarische bedrijven
die aan boeren in gebruik waren uitgegeven.
Was dit ook in Groningen zo? Het bisschoppelijk
grondbezit in de stad heeft, in tegenstelling tot
dat van het kapittel, in de literatuur weinig aan
dacht gekregen. Gosses betwijfelde zelfs of de
bisschop behalve de Bisschopshof wel ander
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grondbezit binnen het dorp Groningen heeft
gehad.8l Bovendien was hij pessimistisch over de
mogelijkheid uit de vijftiende- en zestiende
eeuwse overzichten van bisschoppelijk bezit con
clusies te trekken voor de situatie van vóór 1400:
de bisschop verkreeg in 1400 immers de kapittel
goederen en in 1411 zou hij ook de goederen van
de prefectenfamilie kopen.82 Gosses meende dat
de afzonderlijke complexen nadien onontwarbaar
door elkaar waren geraakt83 Ook van de leengoe
deren heeft men betwijfeld of ze wel op oud bis
schoppelijk bezit teruggingen: mogelijk waren ze
immers pas later gefeodaliseerd.84 Door al deze
onzekerheid rond de rechten van de bisschop op
grond in Groningen bleven de enkele vermeldin
gen van bisschoppelijke horigen en hofmeiers in
de QuedamNarracia geïsoleerde gegevens, waar
van het realiteitsgehalte onduidelijk Was. Niet
zonder reden was men overigens voorzichtig tot
een traditioneel hofstelsel met horigen te beslui
ten. Incidentele en globale aanduidingen geven
weinig ~lOuvastvoor een concrete situatie, zolang
geen horige goederen en personen met name
worden genoemd. Duby waarschuwde er in dat
kader voor dat men in sommige streken in Frank
rijk op grond van zulke terloopse, anonieme
domaniale termen tot massale onvrijheid van de
boerenbevolking zou kunnen besluiten, terwijl het
tegendeel het geval is als men zich alleen baseert
op concrete aanwijzingen.a5

Voor deze twijfel is in Groningen echter geen
reden: binnen het stadsgebied kan niet alleen de
hof van de bisschop worden aangewezen, maar
ook een agrarisch bedrijf dat tot 1442 een horige,
onvrije rechtspositie heeft gehad. Zowel voor het
bisschoppelijk domein als voor de agrarische
nederzetting Groningen is dit horige goed van
belang. Tot nu toe trok het weinig aandacht
omdat de horige status alleen uit een tekst van
1440 blijkt. In dat jaar gaf bisschop Rudolfvan
Diepholt het goed Tetinge aan Helpriek Assekens
in gebruik, bij de dood van diens vader Johan
Assekens Marquardssoen.86 Omdat het goed vol
gens zijn oude gewoonte en rechtspositie, zo zegt
de oorkonde, slechts door een horig of eigen man
mocht worden bezeten, gaf Helpriek zich als
horige aan de bisschop en werd hij in de kring
van bisschoppelijke horigen opgenomen (in die
echte onifangen). De oorkonde van 1440 vormt
daarmee het bewijs, dat er in Groningen horige
goederen hebben gelegen. Dat Helpriek zijn goed
slechts kon aanvaarden nadat hij horig was
geworden, toont dat ook in Groningen ooit een

hoforganisatie, een echte moet hebben bestaan:
een afzonderlijke rechtskring voor de jnrisdictie
met betrekking tot horige goederen en personen,
in zaken die hun horigheid betrof. Horigheid,
onvrijheid van mensen en goederen, is namelijk
een jnridisch verschijnsel waarvan het moeilijk
voorstelbaar is dat het na 1100 in onze streken
nog ontstond. Integendeel, de tendens was juist
dat horigheidsverhoudingen verdwenen of in
pacht werden omgezet. De horigheid van Tetinge
vormt daarom een belangrijke aanwijzing voor de
verhoudingen van honderden jaren eerder.

Was Tetinge echter wel oud bisschoppelijk
goed, of behoorde het tot het in 1400 overgeno
men kapittelgoed? Op grond van twee argumen- .
ten mag men aannemen, dat het inderdaad om
oud bisschoppelijk goed gaat. Allereerst is daar
de horigheid zelf. We hebben reeds gezien dat het
kapittel al rond 1225 geen horigen meer in Gro
ningen had: alle goederen waren leen- of pacht
goed. Een ander argument valt te ontlenen aan
de dag waarop de pacht voor Tetinge moest wor
den betaald: sancte Martens dach inden wynter.87

In de vroege middeleeuwen hadden sommige
geldbetalingen aan kerkelijke grootgrondbezitters
een sterk symbolisch, quasi-religieus aspect.
De betaling was immers tevens de erkenning van
de band met de patroonheilige van de kerkelijke
instelling. Toen goederendelingen plaats hadden,
zoals tussen bisschop en kapittel, bleef wat
betreft de wijze van betalen de oude eenheid
soms op de een of andere manier symbolisch
gehandhaafd88 Binnen de Groninger domeinen
van de Utrechtse kerk valt eenzelfde verschijnsel
waar te nemen. Van de meeste goederen moest
op een St. Maartensdag worden betaald: van
kapittelgoed echter op 4 juli met St. Maarten in
de zomer (sancti Martini translatia); van bis
schopsgoed op 11 november met St. Maarten in
de winter.89 Ook na de vereniging van beide com
plexen in bisschoppelijke hand bleven deze oude
data voor sommige goederen nog lang gehand
haafd. Zowel vanuit de optiek van zijn horigheid
als in verband met de betaaldag van het goed,
11 november, laat Tetinge zich dus het beste in
het bisschoppelijke domein inpassen.

De ontbinding van de hoforganisatie van de
Bisschopshof De schaarse en incidentele gege
vens over de Bisschopshof en Tetinge, het enige
expliciet vermelde horige goed, winnen door een
vergelijking met hetgeen over de ontbinding van
het traditionele domeinsysteem in Drenthe sinds
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de dertiende eeuw bekend is aan betekenis.
De achtergrond van het verdwijnen van dat sys
teem is zowel van economische als van politieke
aard?' Met het verdwijnen van de autarkische
economie, waarin niet in geld, maar met levering
van produkten in natura of met arbeid werd
betaald, werd een organisatie met een centrale
hof minder nodig. Hetzelfde geldt voor de horig
heid, het juridische systeem dat het beste bij een
dergelijke wijze van exploitatie van grootgrondbe
zit past. Toen geen hofgericht meer werd gehou
den, waren ook daarvoor hoven niet meer vereist.
Politiek was het hofsysteem evenmin nog onont
beerlijk. Landsheren, zoals de bisschop van
Utrecht, bestuurden hun gebied niet meer vanuit
steunpunten, zoals hoven waar ze onderdak en
proviand vonden, maar door middel van een orga
nisatie in districten, waarin ambtenaren en rent
meesters hen vertegenwoordigen. De staat
veranderde, met andere woorden, van een net
werk van persoonlijke relaties geleidelijk in een
vlakdekkende territoriale staat. En daarin vervul
den hoven niet meer die belangrijke rol, die ze
aanvankelijk hadden. Gosses en Van Kalveen heb
ben de geleidelijke ontbinding van de hoforgani
saties te Anloo en Emmen uitgebreid
beschreven91 In dit proces kunnen twee fasen
worden onderscheiden: Ca) de degradatie van de
hof en (h) de bevrijding' van horige goederen tot
pachtgoederen. In 1313 en 1314 werden de beide
hoven in erfpacht uitgegeven." De inning van de
opbrengsten van de onderhorige goederen, die
vroeger door de hofmeier was verricht, werd
overgenomen door de ambtman in Drenthe, een
ambtenaar. Deze had, zo werd bepaald, tijdens
zijn rondreis recht op huisvesting op de hoven.
Het verdwijnen van het grootste deel van de oude
hoffuncties werd weerspiegeld door de toestem
ming de hofte splitsen. De overdracht, elf jaar
later, van de hof te Groningen aan de St.-Maar
tenskerk kan men zien als een onderdeel van
deze degradatie van de bisschoppelijke hoven op
de Hondsrug.

De vermelding van het horige goed Tetinge in
1440 loopt merkwaardigerwijs eveneens chrono
logisch parallel met wat uit Anloo en Emmen
bekend is. Uit de procedure die gevolgd werd bij
de overdracht van het goed en het 'in de echte
gaan' van Helpriek Assekens is namelijk impliciet
af te leiden dat Tetinge toen het laatste horige
goed te Groningen was. De overdracht vond in
Deventer plaats ten overstaan van de rentmeister
ons lants van Sallant (..) in teghenwoerdu:heit twier

huysgenoten, alse Steven ter Oye ende Evert Zever
ding. Voor de interpretatie van deze zinsnede is
de wijze van overdracht van horig goed van
belang die op de bisschoppelijke hoven in het
Oversticht, waartoe ook Grouingen en het
Gorecht behoorden, gebruikelijk was. Middel
eeuwse hofrechten van de hof te Groningen of
van andere Overstichtse bisschoppelijke hoven
zijn niet bewaard; op schrift hebben ze waar
schijnlijk ook niet bestaan: ook ongeschreven
recht was recht." Pas in 1546 werd het hofrecht
in Twente, de enige streek in het Oversticht waar
op de bisschoppelijke goederen het hofsysteem
toen nog functioneerde, te boek gesteld. Voor een
goed begrip van de akte van 1440 zijn verschil
lende artikelen daaruit interessant.94 Zo werd er
bepaald dat alleen het hofgerecht vah hofmeier of
rentmeester met de hofhorigen of huysgenoten
recht mochten spreken over horig goed. De
immuniteit die de rechtskring van horigen in de
volle middeleeuwen genoot gold in 1546 in
bepaalde opzichten dus nog. Het 'in en uit de
echte' gaan moest geschieden voor dit hofge
recht; en ook bij overdracht van een hofhorig
goed dienden de hofmeier en twee horigen aan
wezig te zijn. Tenslotte is van belang, dat van alle
Twentse hoven beroep mogelijk was op de hof te
Ootmro;sum en vandaar op de hofte Colmschate
bij Deventer. Algemeen neemt men aan dat dit
hofrecht van 1546 vele reeds lang bestaande
regels vastlegde. Waarschijnlijk mag men ook de
functie van de hof te Colmschate bij Deventer als
hof van appèl naar een eerdere tijd terugprojecte
ren." De vermelding van Deventer als plaats van
handeling in de oorkonde van 1440 roept, tegen
de achtergrond van deze belangrijke positie van
Colmschate in de bisschoppelijke domaniale orga
nisatie, de vraag op of de overdracht van Tetinge
voor het hofgerecht van Colmschate plaats vond.
Een geregelde administratie is van de hof te
Cohnschate pas sinds 1576 overgeleverd. De
gegevens van daarvoor zijn gering in aantal en
verspreid. De namen van de twee 'huysgenoten'
Steven ter Oye en Evert Zeverding bieden echter
uitkomst. Het goed Ter Oye was inderdaad een
'volschuldig hofhorig goed' van Colmschate. Het
werd pas in 1796 formeel van horigheid bevrijd.96

Het lag in Terwolde, over de IJssel aan de Velu
wekant. Ook Evert Zeverding, van het Sever
dinckgoed in Riele, was hofhorige van de
Colmschater hof97 Nu we de beide 'huysgenoten',
die bij de overdracht van Tetinge aanwezig waren,
kennen als horigen van Colmschate, mogen we
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concluderen dat het hofgerecht van Cohnschate
ook in 1440 al de gebrekkigheden opving, die
elders in het Oversticht optraden in de proces
gang met betrekking tot de hofhorigheid. Omdat
in Groningen geen andere horige goederen meer
vermeld worden, is het duidelijk waar het pro
bleem lag: Helpriek Assekens moest naar Cohn
schate omdat er in Groningen geen andere
horigen meer waren, waarmee de ambtman van
Selwerd een Groninger hofgerecht kon houden
om Helpriek als hofhorige in de echte van de bis
schop te accepteren.98 In 1442 zou het in Gronin
gen definitief gedaan zijn met alle horigheid. De
bisschop verpachtte Tetinge toen namelijk voor
een termijn van 50 jaar aan Heinric Baroldes.99

De horigheid werd toen dus opgeheven en in tijd
pacht omgezet. Zonder deze omzetting had Hen
drik het goed ook niet kunnen bezitten: hij was
een vooraanstaand burger van de stad en vele
malen lid van het stadsbestuur'OO en kon daarom
niet horig worden.

Deze 'bevrijding' van Tetinge loopt parallel met
de tweede fase van het ontbindingsproces van de
hoforganisatie in Drenthe. Deze tweede fase
impliceerde de omzetting van de horige rechtspo
sitie in verschillende soorten pacht en andere
vormen van bezit. Met betrekking tot de hofgoe
deren van de bisschoppelijke hoven te Anloo en
E=en zijn er berichten dat de horigheid in
pacht werd omgezet in de jaren tussen 1383 en
1457, met een duidelijke intensivering omstreeks
1440-1444.'01 Vele omzettingen zuilen geen spoor
in de bronnen hebben nagelaten. Aan het einde
van de vijftiende eeuw waren alle onder de hof te
Anloo horende goederen uitgegeven in pacht: de
meeste in tijdpacht, enkele in erfpacht.

Zowel de vervreemding van de Bisschopshof te
Groningen in 1325, als de vrijmaking van het
laatste horige goed in 1442 lopen dus parallel
met gelijktijdige ontwilikelingen in Drenthe.
Deze parallellie mag ons echter het zicht op de
grote verschillen in de ontwikkeling niet ontne
men. In Drenthe markeerden deze feiten namelijk
het begin en het hoogtepunt van het bevrijdings
proces; tot ver in de nieuwe tijd, dus na de
middeleeuwen, zouden de pachtgoederen tot het
domein blijven behoren.'o2 In Groningen daaren
tegen was de bevrijding van Tetinge het absolute
einde van een proces dat met zekerheid al in de
twaalfde eeuw bezig was. Daardoor kan in Gro
ningen het van oorsprong koninklijke domein
slechts moeizaam en hypothetisch worden
beschreven, terwijl in Emmen de horige goederen

en het massieve hofland ten westen van het dorp
nog nauwkeurig op de kaart zijn aan te wijzen.
In de volgende paragraaf zal de ligging van
Tetinge worden besproken. Daarna behandel ik
de vraag waar de overige goederen van de
Utrechtse kerk in de stad Groningen gezocht
moeten worden.

De Noordes
Niet alleen de juridische aspecten van het Tetin
gegoed zijn van groot belang voor de oudste
geschiedenis van de stad: ook de ligging is dat.
De verpachtingsbrief van 1442 geeft deze op als
op den Noerdesch by onser Stat van Groningen.
De Noordes lag op het hoge land bniten de Oude
Boteringepoort, op het uiterste puntje van de
Hondsrug, waar in het begin van de zeventiende
eeuw de nieuwe uitleg zou komen.103 Door de
nieuwe uitleg is er in één klap een einde aan de
oorspronkelijke verkaveling gekomen.'o4 Nauw.
keurige gegevens over de begrenzing van de es
ontbreken daardoor. Men mag aannemen dat hij
globaal lag tussen de Noorderbinnensingel en de
Nieuwe Ebbingestraat. De pleistocene onder
grond van dit gebied ligt grotendeels boven 1 m
+NAP, het maaiveld boven 2.50 m.'05 De kern van
de Noordes zal dus rond het Nieuwe Kerkhof heb
ben gelegen.

Over de grootte van het Tetingegoed lichten de
bronnen ons niet in. Met behulp van archiefstuk
ken, afkomstig van de familie Wicheringe, kan
echter indirect worden vastgesteld, dat het waar
schijnlijk niet alleen een erf met een huis was,
maar een boerenbedrijf van enige omvang. In
1462 gaf bisschop David van Bourgondië name,
lijk verschillende met name genoemde goederen
in en om de stad Groningen, waaronder Tetinge,
in erfpacht aan dr. Johan Wicheringe.'o6 In de
kwitanties tot 1481 werden de sommen die Johan
Wicheringe voor elk van de bisschoppelijke goe
deren afzonderlijk moest betalen gespecificeerd.
Voor Tetinge was hij 15 rijnse guldens verschul
digd; voor een ander goed, dat hierna nog ter
sprake komt, gelijktijdig 17 arnhemse.107 Van dit
'ander pachtgoed' is de grootte bekend. Het was
52 gras groot, waarvan 10 '/2 gras op de Noordes.
Rond 1420 was een rijnse gulden ruim zoveel
(7:6) als een arnhemse; in de loop Van de vijf
tiende eeuw zou het verschil steeds verder oplo
pen. De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd,
dat Tetinge op de Noordes minstens de omvang
van een gemiddeld agrarisch bedrijf had. Buiten
de Oude Boteringepoort kunnen we derhalve aan-
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zienlijk grondbezit van de Wicheringes verwach
ten, deels afkomstig van Tetinge, deels van het
'ander goed'.
Voor het verdere onderzoek naar de precieze
plaats is het van belang dat het erfpachtrecht van
de Wicheringes op de bisschoppelijke goederen
in de praktijk weinig van eigendom verschilde.
Ze gaven het land op hun beurt weer aan anderen
in tijdpacht uit en vérkochten er renten uit.
Ook bleven uiet alle goederen in één hand: bij
boedelscheidingen werden ze rustig verdeeld over
verschillende erfgenamen.lOS Alleen naar buiten
toe bleef de eenheid formeel gehandhaafd, door
dat het familiehoofd van de Wicheringes namens
de gemeenschappelijke erfgenamen optrad en in

de erfpacht werd bevestigd10
' In de afdeling

Wicheringe van het huisarchief Farmsum kan
men tussen deeigen goederen dan ook de bis
schoppelijke goederen aantreffen, zondér dat nog
wordt vermeld dat het erfpachtgoed betreft.
In verband met de situering van Tetinge op de
Noordes trekt daarbij vooral één bezitting de aan
dacht. In 1520 en 1526 verkocht namelijk de
toenmalige erfpachter Willem Wicheringe aan
Albert tbo Byllyngeweer een erfelijke jaarlijkse
rente van respectievelijk 9 en 6 arendsguldens
wth dat hoft bueten Botterynge poerte ghelegen by
de Brunne ghelegen tusschen twe straten, de norder
swette streekende an Amt Ulcher kamp.'lO Uit de
zeventiende-eeuwse stadsrekeningen is bekend
dat de Brunne ter plekke van of vlakbij het hui
dige Nieuwe Kerkhof lag, buten Botteringepoerte
upt oesten van de wech.ll1 Indien we nu een blik
slaan op de kaart van J acob van Deventer van
omstreeks 1565,112 dau blijkt dat het verlengde
van de Oude Boteringestraat, in tegenstelling tot

(
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de Nieuwe Boteringestraat van tegenwoordig,
niet licht naar links afboog, maar eerder licht
naar rechts. De weg liep daarmee over het terrein
van het huidige Nieuwe Kerkhof heen. Ter hoogte
van de noordkant van het kerkhof was er vervol
gens een Y-vormige splitsing. De linker weg ging
via de latere Nieuwe Boteringepoort richting Sel
werd, de rechter naar de latere Nieuwe Ebbinge
poort. Tegen de achtergrond van dit kaartbeeld
zou de wat merkwaardige omschrijving tusschen
twe straten in de rentebrieven van 1520 en 1526
kunnen betekenen, dat het hof bij de Brunne tus
sen de twee wegen van deze splitsing lag; daarop
zou ook kunnen wijzen dat alleen een noordelijke
belending werd aangegeven113 Zowel op de kaart
van Van Deventer als op die van Van Geelkerken
van ca. 1616114 staan tussen deze twee wegen ver
schillende huizen aangegeven. In de richting van
deze localisatie wijst verder het feit dat in de
onmiddellijke omgeving van deze wegsplitsing de
Wicheringes meer bezit hadden. Zo verhuurde
Wmem Wicheringe in 1527 een olden moelen
barch buten Botteringe poerte by Johan Maechs
moelen en in 1520 een molenbarch buten Bottringe
porte gelegen dair VVillem vorscreven ummeheer
gezwettet is'15 Van Deventers kaart leert, dat er
rond 1565 even ten noordwesten van de splitsing
twee molens stonden. De nauwkeurige opgave in
de zestiende- en zeventiende-eeuwse stadsreke
ningen van de begrenzing van de zogenaamde
buurmande 'bij de Brunne' of 'buiten Boteringe
poort' bevestigt de ligging van het Wicheringe
bezit bij de huidige Nieuwe Kerk."6 Was dit nu
ook de huisplaats van Tetinge?

De enige tekst waarin Tetinge vóór 1440 vOor
komt maakt het mogelijk op deze vraag een
bevestigend antwoord te geven. In 1257 werd
namelijk verkocht de civium communitate decem et
septem ammersad super Tie ante domum Alberti
Tetinge inter Cleywech et viam que dicitur Strete!17
Zeventien emmerzaad dus, ongeveer 1.15 ha, van
wat later letterlijk vertaald de buurmande' zou
heten, gelegen op de Tie voor het huis van Albert
Tetinge, tussen de Kleiweg en de Straat. De
Straat, de Kleiweg en de Tie vragen nadere uit
leg. De Straat is naar mijn mening de weg buiten
de Oude Boteringepoort en in het verlengde
daarvan de linkerweg van de splitsing op de
Noordes, de voortzetting naar Garnwerd en Win
sum118 dus van de Herestraat en -weg over de
Hondsrug, de straat bij uitstek! De Kleiweg
vraagt meer toelichting. Onder de Kleiweg werd
nog in de zeventiende eeuw de Bedumerweg ver-

staan. In de late middeleeuwen is in deze omge
ving op het terrein van de waterstaat veel veran
derd. Door de aanleg van het Schuitendiep, die
zeer verschillend wordt gedateerd,"9 is het Hun
zewater tot vlak bij de stad gebracht. Hoewel de
meningen over allerlei details verschillen, is men
het er over eens dat het Boterdiep, dat ook Klei
sloot werd genoemd, en het Selwerderdiepje, dat
eerder mogelijk slechts het hoge land van de
Noordes (denk aan de naam BrunneD ontwaterde,
door de aanleg van het Schuitendiep veel meer
water kregen. Indien men bedenkt, dat de oor
konde van 1257 ouder is dan de vroegste date
ring van het Schuitendiep (1259), is het
waarschijnlijk dat het Selwerderdiepje bij de hui
dige Groene Weide de rechterweg van de split
sing op de Noordes minder van haar verlengde,
de Kleiweg naar Noorderhogebrug, afsneed dan
later. De belangrijkste verbinding vanuit Gronin
gen met de Noorderhogebrug en de daarachter
gelegen Wolddijk, een route die a! in de Vita
sancti Walfriá,i uit de twaalfde eeuw wordt
beschreven,'20 za! oorspronkelijk dan ook wel zo
ver mogelijk over de hoogte van de Hondsrug
hebben gelopen, dus tot de wegsplitsing op de
Noordes. Waarschijnlijk heeft de weg naar Noor
derhogebrug dan a! vanaf de wegsplitsing Klei
weg geheten, omdat ze vanaf de zandrug door de
klei van het Hunzedal naar het woldgebied rond
Bedum ging. De localisatie 'tussen Kleiweg en
Straat' van 1257 komt hiermee op dezelfde plaats
te liggen als 'tussen twee straten' van 1520. Het
Tetingegoed, waaraan Albert Tetinge zijn naam
zal hebben ontleend, lag dus hoogstwaarschijnlijk
inderdaad bij het hof bij de Brunne. Gezien de
archaïsche rechtspositie van het Tetingegoed
hebben we in deze grond op de Noordes een min
of meer aanwijsbaar agrarisch bedrijf, dat met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tot in
de vroege middeleeuwen moet teruggaan.

Door de localisatie wordt tevens het probleem
van de Tie opgelost, dat al veel schrijvers heeft
bezig gehouden. De Tie in Groningen werd tot nu
toe steeds voor een waternaam gehouden. Daar
voor waren drie argumenten. Allereerst betekent
super behalve 'op' bij wateraanduidingen ook
'aan'. Verder komt Tie bij 't Zandt voor in de
waternamen Ompteda TJa en Tja-riet. Een derde
reden, dat het een waternaam zou zijn, is de con
text waarin de Tie in een oorkonde van 1434
voorkomt. Daarin werd de Westerstadshamrik in
ruil voor inlating in het Scharmerzijlvest ver
plicht de dijk langs het Reitdiep te onderhouden,
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verder in het noorden de Pendingsdijk (de grens
tussen Groningen: en Selwerd) ende voert oestwert
umme to den Grontzyle, ende voert aen die Thye bij
den SteentiUel21 Duidelijk is dus dat het hier gaat
om de oostelijke dijk (dus langs het Bedumer
diep) van de Westerstadshamrik, die ergens ein
digt 'aen die Thye'. Daarom meende men dat het
hier een water betrof. Afhankelijk van de visie die
men had op de details van de waterstaatkundige
situatie in deze omgeving stelde men de Tie
daarom gelijk aan het Selwerderdiepje, het
Lopende Diep of het Boterdiep.'22 Nu het Tetinge
huis boven op de Noordes werd gelocaliseerd is
het onwaarschijnlijk dat de nabije Tie een water
loop is. Ik wil de Groninger Tie daarom op één
lijn plaatsen met de Tie- en Thye-namen in Oost
Nederland en Westfalen, die alle oude dorpsplei
nen aanduiden. De tekst van 1434 over de dijk tot
aan de Thye spreekt naar mijn mening dan ook
van de aansluiting van deze dijk op de hoge gron
den bij de huidige Nieuwe Kerk, waarop ook de
Tie ligt.

Zoals het Tetingegoed ons terugvoert naar de
agrarische nederzetting Groningen, zo wijzen ook
toponiemen als 'Woerd', 'Es' en 'Tie' daarheen
terug. De ligging van de Tie toont, samen met die
van Tetinge, dat niet alleen de oude bouwlanden
maar ook de erven van het dorp Groningen
gedeeltelijk buiten de latere stadsmuren lagen.
In geheel het Saksische gebied tot aan de Elbe,
en ook in de zandstreken van Oost-Friesland, was
de term Tie of Thye in gebruik voor open ruimtes,
die gemeenschappelijk werden gebruikt.''' Derge
lijke 'tiën' liggen soms midden in, soms ook aan
de buitenkant van de nederzetting; in het laatste
geval vaak op een punt waar wegen die vanuit het
dorp de velden inlopen zich splitsen. Tie en brink
zijn dikwijls identieke begrippen. Op veel plaat
sen was de tie met lindebomen begroeid.'24 Men
kwam er in de open lucht bijeen voor vergaderin
gen, rechtzittingen125 en feesten; soms werd er
markt gehouden. Soms stond er een schooltje,
een kapel of een kerkje. Vaak was er een vijver of
een bron. In sommige dorpen was de tie met gras
begroeid en diende hij ook als verzamelplaats
voor vee dat buiten het dorp gemeenschappelijk
werd geweid.126 In Nederland komen in Twente
veel tiën voor; daarbuiten liggen ze meer ver
spreid, onder andere in Ommen, Steenwijk, Exloo
en mogelijk in Onnen.'27 Omdat in het gekoloni
seerde gebied ten oosten van de Elbe de term
ontbreekt, veronderstelde Bisschoff dat hij ken
merkend is voor nederzettingen die in de volle
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middeleeuwen reeds aanwezig waren.
Verschillende van deze karakteristieken van de

Tie vinden we in Groningen terug: de wegsplit
sing, de bron, de oorspronkelijke status van
'buurmande'. Zelfs de functie van vergaderplaats
en min of meer sacrale plek was aanwezig.
Het Nieuwe Kerkhof van de nieuwe uitleg was
namelijk de continue voortzetting van het katho
lieke kerckhof by de Brunne dat in 1570 in aanwe
zigheid van burgemeesters en raad werd gewijd
en dat aan het einde van de zestiende eeuw werd
vergroot ten koste van de buurmande buiten de
Boteringepoort.128 Veel eerder was hier echter al
een gewijde plaats. Toen in 1514 hertog Georg
van Saksen de stad wilde innemen, kwamen
namelijk in de capelle ter Brunne voor Gronningen
afgezanten van beide partijen bijeen in een ver
geefse poging vrede te sluiten.''' Aan alle zijden
was het oude cultuurland van Groningen in de
late middeleeuwen zo dus door een kapel of een
kerk gemarkeerd: op de oost!1ank van de Honds
rug door de Martini- en St.-Walburgkerk, op de
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westflank door de A-kerk, bij het 'marktvrede
kruis' op de grens met Helpman door de kapel op
de Zuides en op de Noordes bij de Tie door de
kapel bij de Brunne.130

Hoe moet men zich de landerijen van het Tetin
gegoed voorstellen? Opvallend is de omschrijving
'Tetingegoed op de Noordes'. Deze wijkt af van de
manier waarop in die tijd in Drentse esdorpen
doorgaans goederen werden omschreven: 'X
goed, gelegen in (de bunrschap) Y, in het kerspel
Z'.'31 Ten aanzien van alle delen van de buurschap
was een goed in principe op de een of andere
wijze medegerechtigd.132 Een goed ligt dan ook
niet 'op een es', zoals het van Tetinge heet, maar
l;leeft meestal akkers in verschillende essen.
'Tetingegoed op de Noordes' lijkt dan ook meer te
wijzen in de richting van een voornamelijk op de
Noordes bijeengelegen en min of meer afgeperkt
complex bouwland, misschien aansluitend bij het
erf, dan op vele her en der verspreide strepen
bouwland op verschillende essen.
De emge cartografische informatie over de verka
veling van de Noordes sluit daarbij aan. De kaart
van Nicolaas van Geelkerken geeft namelijk in
lichte contonren de situatie van dit gebied in
1616 aan, vlak voor de herverkaveling ten gevolge
van de geplande uitbreiding. We zien buiten de
Oude Boteringepoort geen typisch Drentse es,

maar rechthoekige onregelmatige kampjes, door
boomwallen omzoomd; verspreide bebouwing
langs de weg, met hier en daar een verdichting;
een enkel huis verder van de weg af. Ook de kaart
van Van Deventer van rond 1565 toont hier ver
schillende door groen omgeven erven. Eenzelfde
verkaveling kortom als Helpman en Haren tot in
het begin van deze eeuw vertoonden. Het kaart
beeld van de zestiende en zeventiende eeuw mag
uiteraard niet in alle details worden teruggepro
jecteerd. Het was ongetwijfeld niet Van Geelker
kens bedoeling een nauwkeurig beeld van de
oude Noordes te geven, maar van de grote
omvang van de nieuwe uitleg. Bovendien zullen in
de loop van de vijftiende en zestiende eeuw zo
vlak voor de stadspoort wel steeds meer moestui·
nen, boomgaarden, molens en lintbebouwing zijn
ontstaan.133 Maar hoewel deze steeds verder
gaande 'vertuining', waarmee mogelijk ook het
verdwijnen van de naam Tetinge na 1481 samen
hangt, het beeld wel gewijzigd heeft, staat vast
dat de kampstruetunr van de Noordes al langer
bestond. Gegevens uit de vijftiende eeuw tonen
dat ook toen buiten de Boteringepoort al sprake
was van een lommerrijke afwisseling van kampen
en erven. Als perceelscheidingen worden daarbij
onder meer muren, heggen, sloten en hagedoorns
genoemd.134
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De meeste essen in Drenthe bestonden uit ver
schillende blokken of 'Gewannen'. De Gewannen
waren verdeeld in parallelle streepvormige perce
len. Een bedrijf had verspreid liggende percelen
in verschillende Gewannen. Rond de gehele es lag
een eswal; tussen percelen en Gewannen gaven
slechts greppels en stenen de grens aao. De laat
ste decenoia is men tot het inzicht gekomen dat
deze vorm vao de es als open bouwlandcomplex
een secundaire ontwikkeling is, die pas dateert
vao na omstreeks 1000. Ze werd vooraf gegaao
door een verkaveling vao rechthoekige kampen
bouw- en weiland, die aansloten op de erven.
In veel esdorpen zijn de rudimenten vao de oude
plattegrond bewaard gebleven in de oude erven
C'olde hoven'), tninen C'goorns') en de daarop aan
sluitende rechthoekige blokken op de es (met als
toponiemen onder aodere 'hofakkers' en 'woerd').
De latere open bouwlaodcomplexen zijn waar
schijnlijk ontstaao doordat de oorspronkelijke
kampen aaneen groeiden door ontginning,
waarna de houtwallen verdwenen. De verspreide
ligging vao het laod van een bedrijf in smalle per
celen verklaart men enerzijds als versnippering
ten gevolge van vererving, anderzijds als risico
spreiding.135

Was de Groninger Noordes in de middel
eeuwen nu zo'n open bouwlandcomplex? Acker
Stratingh, die voor het eerst de aaodacht op de
Groninger essen vestigde, meende van wel.136

Recent betoogde Smit dat ook de Noordes van
Haren en Onoen en de Groninger Zuides in de
zestiende eeuw zouden zijn bekampt als gevolg
vao de individualisering van de bedrijfsvoering
onder invloed vao de economische dynamiek van
de stad Groningen en de aanwezigheid vao veel
groenlaod.'37 Dit zou dao impliceren dat op een
vroeg-middeleeuwse kampstruetuur een open es
zou zijn gevolgd, die vervolgens in de late middel
eeuwen weer door een kampstructuur zou zijn
vervangen. In ieder geval voor de Noordes van
Groningen moeten bij een dergelijke veronder
stelling naar mijn mening vraagtekens worden
gezet_ Allereerst is de naam 'es' geen bewijs dat
van een Gewann-es sprake was. Het woord bete
kent eenvoudig 'oud cnltuurland'_13B De Hondsrug
is in de binoenstad en op de Noordes bovendien
al smal. Er was hier dan ook geen ruimte om
naast het ongetwijfeld oude akkerland vao onder
andere Tetinge op de Noordes en naast de oude
erven en akkerlandcomplexen van de Woerden in
de binnenstad CHarmonieterrein, Folkingestraat
Wz. en Rademarkt) nog nieuwe streep-Gewaonen

te ontginoen.139 De beide factoren, die volgens
Smit tot bekamping aanleiding gegeven zouden
kunoen hebben, namelijk de economische dyna
miek vao de nabije stad en de aaowezigheid vao
vroeg verdeeld groenlaod, deden zich hier boven
dien reeds in de twaalfde eeuw, zo niet eerder,

.. voor. Tegen deze achtergrond kao men zich dan
ook afvragen of de Noordes niet continu een
kampverkaveling heeft gekend. De opmerkelijke
omschrijving van Tetinge 'op de Noordes bij Gro
ningen' zou daarmee verklaard zijn: waarschijnlijk
bestond het uit een complex van min of meer
aaneengesloten kampen.

In het geval van de Noordes kunnen ook insti
tutionele factoren de vorming van een Gewann-es
hebben belemmerd. In Duitslaod heeft men vast
gesteld, dat op open Gewann-essen bepaalde
categorieën grondeigendom oudere structuren
weerspiegelen. Gesignaleerd werd dat kerkelijk
en heerlijk bezit zich vaak aao versnippering en
vervreemding heeft weten te onttrekken. In open,
streepvormig verkavelde, bouwlaodcomplexen
tekenen zich bij dergelijk bezit daardoor soms de
oorspronkelijke blokken nog af in de eigendoms
structuur.140 Een vergelijking met de reconstruc
tie vao de kern van het bisschoppelijk domein op
de Emmer es kao verduidelijken hoe juist binnen
domaniaal bezit de vroeg-middeleeuwse verkave
lingsvormen kunnen voortbestaan. Het aaneenge
sloten blok hoflaod en weemlaod houdt als het
ware de herinoering aao de oorspronkelijke ver
kaveling in grote 'woerd'-achtige blokken vast.'41

Schriftelijke gegevens getuigen vao de zorg vao
de bisschoppelijke administratie dit blok in stand
te houden. Bij de uitgifte in erfpacht van de hof
te Emmen werd bepaald dat de hof in niet meer
dao twee bedrijven mocht worden gesplitst.'42

Verder werd het de pachter verboden binnen de
es eigen, allodiaal, land te hebben. Indien hij dat
niet vao de hand deed zou het worden geconfis
queerd en bij het hoflaod worden gevoegd.
Op deze wijze werd fragmentatie en sluipende
allodialisering van het hofcomplex voorkomen.
Mijn reconstructie vao het hofland in Emmen
toont dat deze bepalingen vao 1313 effect hebben
gehad. Men mag aannemen dat er voor het
omvangrijke domeinlaod op de Groninger Noor
des een vergelijkbare rem op versnippering werk
zaam is geweest. Dat de horigheid zich juist op
de Noordes tot in de vijftiende eeuw heeft
gehandhaafd, lijkt op het eerste gezicht vreemd.
Op nog geen kilometer afstaod begon immers het
Friese gebied, dat in de late middeleeuwen
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beroemd was omdat onvrijheid er niet voorkwam.
Bij nadere beschouwing is het misschien toch
niet zo vreemd. Grondbezit had in de middel
eeuwen behalve een economische dikwijls immers
ook een symbolische waarde. Families en instel
lingen behielden meestal hun oudste goederen
het langst en vervreemdden de nieuw verkregene
het eerst. Doordat grondbezit aanvankelijk als
infrastructuur diende bij de uitoefening van heer
lijke rechten, vormde het tevens een tastbaar
teken van de 'gegrondheid' en de ouderdom van
dergelijke rechten ter plekke. Tot in de vijftiende
eeuw heeft de bisschop geprobeerd zijn rechten
met betrekking tot de stad Groningen te handha
ven en uit te breiden; in 1399 speelde hij boven
dien met het plan ook de Ommelanden aan het
Sticht toe te voegen.143 Dat juist op de Noordes
zo lang aan de oude horige rechtspositie -de
meest uitgesproken vorm van grondheerlijkheid
is vastgehouden, maakt het goed mogelijk dat dit
bezit, met zijn ligging aan de twee grote wegen
naar het Friese gebied, werd gezien als een
accentuering van de bisschoppelijke rechten.

Opmerkelijk is in dat kader, dat ook twee
andere met prestige beladen rechten rond de
stad in de vijftiende eeuw nog aan de bisschop
behoorden. De tienden die men te nemen plecht
opten Zuedessche buten Heerpoerte ende opten
Noertessche buten Botteringepoerte waren namelijk
bisschoppelijk leengoed. Zij herinnerden er aan,
dat de bisschop het patronaatsrecht van de Mar
tinikerk bezat.'44 Ook het zogenaamde swanenvlot
in Drenthe, omme Gronynghen ende oppen Goe was
bisschoppelijk leen.'45 Het behelsde het recht
zwanen te houden, ook op andermans grond. De
herkomst van dit recht is omstreden. Men heeft
het gezien als uitvloeisel van de-rechtsmacht, van
het recht op de doorgaande waterlopen, van het
jachtrecht en als rudiment van grondheerlijk
heid.146 Wat de oorsprong ook is, vast staat wel
dat het een recht was, dat in de middeleeuwen
behalve economisch nut (zwanen at men graag)
ook een groot aanzien had. Zoals in de twaalfde
eeuw de indrukwekkende St.-Walburgkapel dat
deed, zo getujgden in de late middeleeuwen de
horigheid van Tetinge en de andere bisschoppe
lijke rechten rond de stad nog van het feit dat de
bisschop vanouds naast het domkapittel in Gro
ningen gegoed was.

Een deel van de agrarische nederzetting Gro
ningen is door de localisatie van het domeingoed
op de Noordes tastbaarder geworden. De kern
van de nederzetting zal in de binnenstad hebben

gelegen. De 'Woerd'-namen die met het archeolo
gisch vastgestelde akkerland één geheel vormen
zullen zich nauw hebben aangesloten bij de grote
erven en kampen, die gedeeltelijk voortleven in
het stratenpatroon, in de terreinen waarop in de
dertiende eeuw de kloosters werden gevestigd en
in de verschillende domaniale goederen in de bin
nenstad. Op grond van het bovenstaande mag
men aannemen dat de Noordes weinig van het
gebied binnen de diepen heeft verschild: ook hier
lagen kampen bouwland en de huisplaats van
minstens één oud bisschoppelijk erf. Op de wei
nig uitgestrekte Noordes, die naar het noorden
steeds smaller toeloopt, moet een groot gedeelte
van de grond tot het domein hebben behoord. Ten
minste 10 'I, gras van het'ander pachtgoed' van
de bisschop lag hier. Het is aannemelijk dat dit
goed oorspronkelijk eveneens horig was, maar
eerder dan Tetinge is bevrijd, omdat het reeds
vóór of ná 1407 in handen raakte van de patri
ciërsfamilie Ter Bruggen.'47 In vergelijking met
dit goed moet het Tetingeland op de Noordes ten
minste 10 '/2 gras hebben bedragen, maar -indien
we aannemen dat het grootste deel van Tetinge
op deze es lag- waarschijnlijk meer.148 Beide goe
deren samen hadden op de Noordes dus 20 à 60
gras, dat is 8 à 25 hectare. Een aanzienlijk deel
van de es moet oorspronkelijk daarom tot het
domeinland hebben behoord.149

Daarnaast weten we met zekerheid dat tot het
'ander goed' ook percelen elders in het Groninger
dorpsgebied hebben behoord. Het hooiland lag in
de Noertmaden en in de Rietwolde (resp. 12 en 4
gras). Het weiland op de Middelste woert, de Cor
tewoert, in den Hoen, in de Ridderscamp en in die
Ossenvenne (resp. 3, 6'1" 6'/2, 3 en 3 gras). Het
bouwland lag tenslotte op de Noertesch en voor
een kleiner deel uptenZuitesch (resp. 10'1, en 3';,
gras).'50 Voor de speurtocht naar de agrarische
wortels van de stad zijn deze percelen van bijzon
der belang, omdat ze een inzicht geven in de ver
spreiding van de samenstellende delen van een
volwaardig agrarisch bedrijf.

Het overige domein
Hierboven kwam reeds herhaaldelijk ter sprake
dat middeleeuwse domeinen niet enkel een bron
van inkomsten waren. Zij dienden ook als steun
punt ter plekke voor de grondheer. Daarom is het
niet juist de domeinen alleen vanuit een economi
sche vraagstelling te bestuderen. Daardoor ont
staat gemakkelijk een onvolledig beeld van de
aard en van de omvang van het domein. In het
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verlengde van de functie als steunpunt werd
namelijk juist op plaatsen met een gunstige lig
ging niet alle domeingrond voor de landbouw
gebruikt. Ook allerlei niet-agrarische activiteiten
vonden er ruimte: zo werd domeingrond gebruikt
voor de stichting van kerken en van de daarbij
behorende fondsen, voor de inrichting van mark
ten en voor de uitgifte van huiserven aan koop-
en handwerkslieden. Steden konden, met andere
woorden, ontstaan op domeinen van een grondw

heer, die -zoals in Groningen- soms tevens lands
heer was. Ook de vertegenwoordigers van de
heer, die belast waren met de uitoefening van de
heerlijke rechten en de bescherming van het
domein, konden delen van het domein als leen
goed in gebruik krijgen. Men moet er daarom
rekening mee houden, dat er in dergelijke plaat
sen van een tweeledig domein geen sprake meer
was: naast de hof en de onderhorige goederen
was er een derde categorie domeingrond die niet
tot de hoforganisatie behoorde. Om verschillende
redenen laat deze 'derde massa' -een term van
Ganshof- zich vaak moeilijk in kaart brengen}51
Hoe nuttig de bestemming van de 'derde massa'
voor de domeinheer soms ook was, dit nut was
indirect: de grond zelf leverde geen directe agra
rische inkomsten meer. In de domaniale registers
en rekeningen is dit land daarom meestal niet
opgenomen. De tweede reden 'waarom deze cate
gorie moeilijk te traceren is, ligt in het feit dat de
aanwending vaak impliceerde dat naast, of juister
onder, de heer vele anderen ten aanzien van de
grond bepaalde gebruiksrechten kregen. Door
deze gelaagde eigendom raakten de oorspronke
lijke rechten van de heer veelal op de achter
grond. Zo hadden leenmannen en bezitters van
renteplichtige huizen op domeinland de neiging
hun bezit als oud eigendom te beschouwen en de
geringe afdrachten die ze de heer als erkenn:ing
verschuldigd waren af te kopen of te veronachtza
men. De kerk had de neiging haar domaniale oOr
sprong te vergeten vanaf het moment dat de
parochianen zelf op verschillende manieren
medezeggenschap verkregen in het beheer van
het kerkegoed en in de aanstelling van geestelij
ken. En gemeenschappelijk gebruik van oorspron
kelijk domeinland, zoals marktvelden en woeste
grond, werd door de gebruikers na verloop van
tijd dikwijls als gemeenschappelijke eigendom
opgevat. De 'derde massa' vervult binnen de
domanialiteit daarmee een paradoxale rol: ener
zij ds toont zij het grote belang van het domein
voor het ontstaan van allerlei instellingen, ander-

zijds ontneemt ze dikwijls het zicht op de oor
spronkelijke omvang van het domein. Het hangt
vaak van het toeval af of er nog juridische rudi
menten aanwezig zijn, die de oude situatie weer
spiegelen. Indien die ontbreken kunnen we alleen
met behulp van de wordingsgeschiedenis van
waarschijulijk met de 'derde massa' toegeruste
instellingen proberen te achterhalen welke
omvang het aanvankelijke domein heeft gehad.

Voor Groningen werd hierboven voor de drie
oude grondheerlijkheden steeds geprobeerd de
omvang en de ligging na te gaan van de centrale
hof en van de onderhorige goederen. De resulta
ten waren schamel: een bisschoppelijke hof aan
de St.-Jansstraat; mogelijk een Werdense hof bij
de Ebbingestraat; een kapittelhof werd niet
gevonden. Aan boeren uitgegeven land in het
dorpsgebied van Groningen werd vrijwel alleen
op de Noordes vastgesteld. Het contrast met
Emmen is groot: indien we het daar direct ten
westen aan de hof en de kerk grenzend hof- en
weeinland op de Groninger binnenstad zouden
projecteren, zou een groot deel van de binnenstad
domein zijn.'52 Waarschijnlijk was dat ook inder
daad het geval. Juist op een door de natuur
bevoorrechte plaats aan grote doorgaande wegen
kan men immers, naast de schaarse sporen van
een tweeledig domein, al in vroege tijd een aan
zienlijke hoeveelheid 'derde massa' binnen het
domein verwachten. Hierboven werden terloops
al verschillende instellingen genoemd die in de
domanialiteit wortelen: de kerk, de prefect, leen-,
pacht- en cijnsgoederen. De geschiedenis van elk
van deze instellingen blijkt inderdaad gevolgtrek
kingen toe te laten met betrekking tot het pro
bleem, waar de rest van het domeingoed in
Groningen gelegen moet hebben. Hierna zullen
deze instellingen uiteraard niet uitputtend wor
den behandeld, maar slechts voor zover het hun
relatie met de domanialiteit betreft.

De kerken De archeologische en historische
gegevens met betrekking tot de beide kerken lei
den tot de conclusie dat de Martini en de St.-Wal
burg kunnen worden beschouwd als de oudste
instellingen die met domeinland zijn toegerust.
Het kerkhof van de St.-Maartens- en de St.-Wal
burgkerk en de oorspronkelijke kern van het
grondbezit van de met deze kerken verbonden
fondsen kunnen daarmee bij het oudste domein
worden gerekend.'53 Ter toelichting kan het vol
gende dienen.

Over de Groninger kerken is veel geschreven.
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6.9

Verschillende theoriën zijn ontwikkeld. Zo is ver
ondersteld dat de St.-Walburgkerk de oudste
kerk was. Pas later zou de Martinikerk de paro
chiekerk zijn geworden. Over de kerkstichters is
men het evenmin eens. Voor de St.-Walburg zijn
de koning, de bisschop en de Groninger burgerij
genoemd; voor de Martini de bisschop en de bur
gerij. Nieuwe bestudering van de archeologische
gegevens, waarvan elders in deze bundel verslag
wordt gedaan, brengt meer duidelijkheid in deze
kwesties.
Opmerkelijk is, dat de nieuwe archeologische
bevindingen nu goed sporen met de kerkjuridi
sche gegevens. De Martinikerk is de oudste kerk.
Zij ligt op, althans vlak naast, een grafveld dat

vanaf de achtste eeuw in gebruik was. Dat zij
ook de oudste parochiekerk is blijkt uit latere
middeleeuwse gegevens: de St.-Walburg heeft
geen eigen parochie, maar ligt in die van St.
Maarten; de geestelijkheid van beide kerken
vormde één college. Tussen de Martini en St.
Pancratiuskerk van Emmen bestaat een opmerke
lijke parallellie. Beide liggen naast een
bisschoppelijke hof. Ook in Emmen ligt de kerk
op een vroeg-christelijk grafveld.!54 Dat de bis
schop, evenals in Emmen, ook van de Martini de
patroon, de eigenkerkheer, was kan worden afge
leid uit de positie van de persona van de Martini.
Onder deze titel verstond men in de middeleeu
wen de opvolger van de oorspronkelijke hoofdpas
toor, vooral van oude en rijke kerken. De
Groninger persona werd oorspronkelijk door de
bisschop van Utrecht aangesteld.'55 Dat de bis
schop de patroon van de kerk was, inlpliceerde
volgens het kerkelijk recht dat hij Cof zijn rechts
voorganger) ooit de kerkstichter was geweest:
door de grond voor kerk en kerkhof te schenken
en de bouwen de toerusting van de kerk met vol
doende vermogen te bekostigen. Of de bisschop
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de Martini heeft gesticht of dat zijn vermoedelijke
rechtsvoorganger, de koning, dit al deed onttrekt
zich aan onze waarneming. Weliswaar zijn vele
bisschoppelijke kerken in het diocees Utrecht aan
St.-Maarten gewijd, ook vele koninklijke kerken
waren dat.156 St.-Maarten was namelijk bij uitstek
de beschermheilige van de Frankische koningen.

In de loop van de middeleeuwen oefende de
persona de zielzorg vaak niet meer zeJi uit, maar
liet deze door een of meerdere plaatsvervangers,
die al snel ook als pastoor werden aangeduid, uit
oefenen. De persona bleef evenwel de inkomsten
genieten van de oorspronkelijke pastoriegoede
ren, waaruit hij wel de zielzorgende pastoor(s)
moest onderhouden. Op veel plaatsen waar deze
splitsing van personaat en zielzorg zich had vol
trokken, werd na verloop van tijd ook het oor
spronkelijke pastorievermogen in afzonderlijke
personaats- en pastoors~fondsengesplitst: ook in
Groningen is dit gebeurd.157 In de loop van de
middeleeuwen verkregen de parochianen steeds
meer inspraak binnen de parochie. Zij inuners
betaalden jaar in, jaar uit kerkelijke lasten; en
welvarende burgers stichtten binnen de kerk
allerlei vrome fundaties. Het gevolg daarvan was
dat zij invloed verwierven op het beheer van het
kerkegoed (een ander fonds dan het personaats
en pastoorsfonds). In Groningen benoemde in de
late middeleeuwen het stadsbestuur bijvoorbeeld
de kerkvoogden van St.-Maarten en St.-Wal
burg.15B Ook met betrekking tot de feitelijke uit
oefening van de zielzorg wisten de parochianen in
vele streken grote medezeggenschap te ve,krij
gen. In Groningen werd zo een der pastoors door
het stadsbestuur ter benoeming voorgedragen; de
andere, als vanouds, door de persona. Door der
gelijke ontwikkelingen behoeft het geen verwon
dering te wekken dat de stedelingen de
Martinikerk als 'hun' kerk zijn gaan zien en haar
zelfs in hun zegel afbeeldden. Het bisschoppelijke
recht om de persona aan te stellen herinnert er
echter aan dat zij niet de stichters waren.
En ruimtelijk gaf d.e nabijheid van de kerk en de
Bisschopshof, evenals in Emmen, aan deze herin
nering een tastbare dimensie. Tegen de achter
grond van het voorgaande moet de ligging van de
kerk op of bij een gemeenschappelijk gebruikt
oud grafveld dan ook niet worden gezien als een
teken dat de kerk een vrije, gemeenschappelijke
stichting zou zijn: gemeenschappelijk gebruik
betekent i=ers nog geen gemeenschappelijke
eigendom en zeggenschap.159

Ook door de stichting van nieuwe parochies

wisten de parochianen in de loop van de middel
eeuwen hun zeggenschap in het parochiewezen te
vergroten. In de stad verrees zo in de vroege der
tiende eeuw de A-kerk; en in de omgeving van de
stad splitsten zich eveneens parochies van de
oude St.-Maartensparochie af. De oorspronkelijke
situatie valt met behulp van kerkrechtelijke ver
houdingen in de late middeleeuwen nog te recon
strueren.IBO De persona van St.~Maartenkreeg
van de A-kerk -en waarschijnlijk van alle kerken
van het Gorecht- een jaarlijkse betaling als erken
ning van zijn oude rechten. Bovendien was hij
patroon van de kerken van Noordlaren, Wolfs
barge en Engeibert. Ook voor Onnen zijn er rech
ten die de oorspronkelijke situatie weerspiegelen:
de tienden, afdrachten aan de kerk van een
tiende deel van de oogst, behoorden er aan de
persona.'6' Uit al deze juridische verhoudingen in
de late middeleeuwen blijkt duidelijk dat de aan
vankelijke parochie van SL-Maarten zich over het
hele Gorecht uitstrekte. Evenzo was de kerk van
Anloo de moederkerk in het dingspel Ooster
moer162 en die van Emmen in Zuidenveld.

Op een steenworp afstand van de Martinikerk
stond tot 1627 de St.-Walburgkerk. Elders in dit
boek zet Boersma uiteen dat zij rond 1100 moet
zijn gebouwd. Zij had geen parochiefunctie, maar
diende als representatieve kapel voor de bis
schop. Daarom ook noemde bisschop Boudewijn
(1178-1196) haar zijn capellal63 Het woord kapel
knoopt aan bij de belangrijkste reliek die de Fran
kische koningen bezaten: de mantel (cappd) van
Sint Maarten. Naar deze reliek werd ook de kapel
op de centrale koningshof in Aken capella
genoemd. Een kapel was oorspronkelijk dus een
hofkapel -later ook van andere grote heren-, die
vanwege die functie buiten de gewone diocesane
organisatie stond. Uit dat laatste groeide de hui
dige betekenis van 'kerk zonder parochierechten'.
In bisschop Boudewijns aanduiding zijn beide
betekenissen nog aanwezig: de kerk had geen
functie in de zielzorg, maar tevens was ze door
haar vorm een sprekend symbool van de bis
schoppelijke rechten in de uiterste noordpunt van
Drenthe. Ook de vorm stond namelijk duidelijk in
de traditie van Aken. Karel de Grote had daar,
geïnspireerd door Romeinse en Byzantijnse voor
beelden, de veelhoekige kapel gesticht als teken
van zijn aanspraken het Romeinse rijk voort te
zetten. De Ottoonse en Salische koningen en ook
bisschoppen die hun nauwe band met het rijksge~

zag wilden demonstreren, zetten deze traditie van
bouwen voort.'64 Juist op voormalig koningsgoed
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was dit toepasselijk. De veelhoekige St.-Walburg
kapel kan men dan ook als aanwijzing zien dat de
bisschop, nadat de koning zijn rechten in Gronin
gen in 1040 had weggeschonken, zijn positie als
de vertegenwoordiger van het rijksgezag op deze
plaats wilde benadrukken. Ook veel later blijkt in
de pennestrijd tussen bisschop en kapittel trou
wens dat beiden zich van de koninklijke herkomst
van het Utrechtse bezit in Groningeu nog goed
bewust waren. Al vroeg valt ondertussen ook ten
aanzien van de St.-Walburg het streven van de
Groningers vast te stellen om de kerken in de
stad als hun eigen stichtingen te beschouwen.
Tegen de stelling van bisschop Boudewijn brach
ten de Groninger burgers namelijk in dat de St.
Walburg hun parochiekerk was en dat zij hen al
als bescherming tegen de Noormannen had
gediend. Tot in onze tijd is een dergelijke 'burger
lijke' oorsprong van de Martini en de St.-Walburg
verdedigd.'65 Te veel projecteert men daarbij dan
de laat-middeleeuwse feitelijke situatie, toen van
de bisschoppelijke rechten op beide kerken wei
nig meer was overgebleven, terug op de tijd van
de stichting.

Voor de uitstraling van Groningen als plaats
met centrumfuncties leveren enkele verhalende
bronnen nog opmerkelijk materiaal. De uit de
twaalfde eeuw daterende Vita sancti Walfridi ver
telt dat Sint-Walfridus in de tiende eeuw, voordat
er in Bedum een kerk was, in Groningen ter kerke
ging. Om droge voeten te kunnen houden zou hij
de Noorderhogebrug of Walfridusbrug gebouwd
hebben. Naar welke kerk hij ging meldt het ver
haal niet, maar in de dertiende eeuw dacht men
dat de St._Walburg werd bedoeldl66 Een oudfries
gedichtje spreekt van een andere relatie met de
onder het diocees Münster horende Ommelan
den. Het verhaalt namelijk dat Sint-Donatus van
Leermens verliefd was op Sint-Walburg van Gro
ningen. Hij bood haar vlas, hij bood haar bijen
was, hij bood haar penningen; maar zij wilde hem
uiet trouwen.167 Beide berichten beogen natuur
lijk geen precieze situaties weer te geven. Er zijn
geen redenen om aan te nemen; dat Bedum en
Leermens ooit kerkelijk onder Groningen, dus tot
het bisdom Utrecht, hoorden. Indien men even
wel bedenkt dat het Groninger kerkencomplex
deel uitmaakt van het Utrechtse -oorspronkelijk
koninklijke- domein, zou men in beide een vage
herinnering kunnen zien aan lang vervlogen tij
den, toen het Grouinger domein ook ten opzichte
van in de Ommelanden verspreid liggend konink
lijk, Werdens of Utrechts goed een bepaalde cen-

trumfunctie kan hebben vervuld. Voor Bedum kan
dan verwezen worden naar de grond in Bedumer
wolde, die onder de hof van Werden ressorteerde.
Bovendien blijkt er in de liturgie van de abdij
Elten speciale belangstelling voor St.-Walfridus
van Bedum te hebben bestaan. Eén van de moge
lijke verklaringen daarvoor zou kunnen zijn dat
het koningsgoed dat de abdij in 970 van de
koning in Hunsingo verkreeg te Bedum heeft
gelegen.168 Ook met Leermens was er een doma
niale relatie. Op dezelfde dag dat de koning de
Utrechtse kerk namelijk het predium te Gronin
gen schonk, gaf hij haar ook zijn goed te Uffelte,
Wittelte, Peelo, Leermens en Enum, dat hij had
geconfisqueerd omdat de eerdere bezitters
opstandig waren. Dat bij het Leermenster pre
dium een kerk behoorde vermeldt de oorkonde
niet.169 Indien men voor de literaire berichten
over de Groninger kerk, Bedum en Leermens een
historische kern wil aanwijzen, moet men naar
mijn mening eerder denken aan de grondheerlijke
(en in het geval van Leermens, mogelijk eigen
kerkrechtelijke) relaties, dan aan Utrechtse
enclaves in het diocees Münster.

Het burggraafschap
Een tweede instelling die voor de reconstructie
van het domein van belang is, is het burggraaf
schap. In de elfde en twaalfde eeuw stelden
landsheren -vooral bisschoppen- in steden en op
militaire steunpunten burggraven aan. Behalve
met de titel burggraafworden zij ook als casteUa'
nus, prefectus, en soms kortweg als graaf aange
duid. Over het karakter van hun functie is veel
geschreven. Allen vertegenwoordigden zij de
landsheer ter plekke, meestal in verschillende
opzichten. Behalve het militair commando over
een burcht of een stad oefenden ze meestal ook
de rechtspraak en het bestuur uit en vaak ook het
beheer van de landsheerlijke domeinen ter
plekke. Dikwijls beperkte hun functie zich niet tot
de plaats zelf, maar strekte hun gezag zich over
een district uitl70 Voor het burggraafschap Gro
ningen heeft men wel verondersteld dat het ook
vóór 1040, in de koninklijke periode, al
bestond l7l Dat is echter niet waarschijnlijk. De
QuedamNarracio vermeldt namelijk, dat de taken
die sinds het midden van de twaalfde eeuw door
de burggraaf werden uitgeoefend, eerder aan bis
schoppelijke boden en hofmeiers (nunciis et viUi
cis) waren toevertrouwd. De eerste die door
bisschop Hartbert met het burggraafschap werd
beleend was zijn oudste broer Leffard; een andere
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broer, Ludolf, beleende hij met het kasteel Coe
vorden.''' De functie die de prefect nadien in Gro"
ningen uitoefende betrof zowel het militair
commando als het bestuur en de rechtspraak.
Met betrekking tot zijn ambt had hij zowel met de
bisschop als met het kapittel een relatie. Van de
bisschop hield hij de prefectuur in leen; boven
dien stond hij aan het hoofd van het beheer van
de bisschoppelijke goederen. Met het domkapittel
was er een indirecte verbinding doordat het
kapittel -zoals hierboven al ter sprake kwam- uit
de uitoefening van de jurisdictie een vaste
afdracht kreeg. Bovendien werd een klein deel
van de uitoefening van de heerlijke rechten, het
geleiderecht, als e.en directe leen van het kapittel
beschouwd.'''

Het feit dat de bisschop zich sinds ca. 1145 als
de leenheer van de prefectuur heeft gedragen,
heeft merkwaardig genoeg pas 200 jaar later de
verontwaardiging van het domkapittel gewekt.
Nu hierboven is gesteld dat waarschijnlijk al vóór
1040 koningsgoed aan de bisschop is gekomen,
moeten bij deze verontwaardiging enkele kantte
keningen worden gezet. Vóór 1046, toen de bis
schop de grafelijkheid in Drenthe verwierf,
oefenden wereldlijke graven daar de rechtsmacht
uit. Men mag aannemen dat het koningsgoed dat

tot 1040 in Groningen aanwezig was inununiteit
genoot. Dat hield in dat het een aparte rechts
kring vormde, los van de gewone, grafelijke
rechtsmacht in Drenthe. In streken waar veel
koningsgoed lag, was dikwijls een afgerond dis
trict rond het domein in zijn geheel in de immuni
teit opgenomen. Ook vrije goederen en personen
binnen het district waren in dat geval aan de
rechtsmacht van de gewone graaf onttrokken.'74

Rond het koningsgoed in Groningen moet zo'n
inununitair gebied hebben bestaan. Dat blijkt uit
de vermelding van de grafelijke rechtsmacht, die
in 1040 als toebehoor van het predium werd
genoemd. Behalve deze jurisdictie over vrijen
waren trouwens ook andere rechten buiten de
sfeer van de grondheerlijkheid in enge zin hier
tot 1040 aan de koning voorbehouden. Met zoveel
woorden worden het munt- en tolrecht genoemd.
Ook het foreestrecht, de aanspraak van de koning
op de eigendom van de woeste gronden, moet in
het Gorecht tot 1040 nog aan de koning hebben
behoord. In het graafschap Drenthe schonk de
koning in 944 dit recht aan de bisschop.
Deze ontving later van de grondgebruikers in ruil
voor het gebruik van de woeste grond een graan
leverantie, de zogenaamde schuldmudden. Dat de
koning zich in het gebied van de immuniteit rond
zijn bezit in Groningen dit recht aanvankelijk
moet hebben voorbehouden kan men afleiden uit
het feit dat in het Gorecht niet de bisschop, maar
het kapittel -de ontvanger van de laatste rest
koningsgoed- de schuldmudden kreeg.'" Zoals
gebruikelijk was zullen ook de goederen die door
de koning aan geestelijke instellingen -in Gronin
gen dus waarschijnlijk de abdij Werden en de bis
schop van Utrecht- waren overgedragen, dezelfde
immuniteit zijn blijven genieten die ook het
koningsgoed in enge zin genoot. Of de bisschop
en de abt vóór 1040 eigen vertegenwoordigers in
Groningen hadden, of dat de koninklijke verte
genwoordiger de jurisdictie voor hen waarnam,
onttrekt zich aan onze waarneming. In ieder geval
zal er na 1040, toen de koning zich geheel uit
Groningen had teruggetrokken, voor de bisschop
geen reden meer zijn geweest de domaniale
rechtspraak over de bisschoppelijke horigen en
(na 1046) de grafelijke rechtspraak over vrijen
niet in handen te geven van een eigen vertegen
woordiger. Bij de overeenkomst die de bisschop
waarschijnlijk met het kapittel over de uitoefe
ning van de jurisdictie heeft gesloten zullen,
naast de uit de grafelijkheid in Drenthe voort
spruitende aanspraken, vooral de oude domaniale
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rechten van de bisschop in Groningen zwaar heb
ben gewogen. Evenmin als alle Utrechtse goede
ren in Groningen op kapittelgoed terug gaan, is
dat naar mijn mening dus het geval met alle
rechtsmacht, die de prefecten sinds 1145 uitoe
fenden.

Het ambtsgebied van de prefect omvatte het
Gorecht. Dat bestond uit twee delen: Go en Wold.
De dorpen ten westen van de Hunze lagen in Go;
de veenontginningen ten oosten van de rivier
werden Drenterwolde, of kortweg Wold,
genoemd.176 Zoals al uiteen werd gezet, konden
ook goederen die niet tot de grondheerlijkheid
behoorden, in de immuniteit zijn opgenomen.
Ten gevolge daarvan werden later, vooral als de
grondbeer ook de grafelijkheid bezat, jurisdictie
grenzen van het gewone recht soms sterk beïn
vloed door de domaniale verhoudingen.177

Men mag aannemen dat het ambtsgebied van de
prefecten, het Gorecht, zo terug gaat op het oude
immuniteitsdistrict rond de domeingoederen.
Dat Groningen voor (vrijweD alle domaniale goe
deren in het Gorecht het centrum was, zoals
Anloo dat in Oostermoer was, zou kunnen blijken
uit de ligging van de onder de bisschoppelijke hof
te Anloo horende goederen: met uitzondering van
één goed in Gli=en,178 lagen die alle buiten het

Gorecht. Ook kerkelijk vormde het Gorecht, zoals
gezegd, aanvankelijk een eenheid. Tenslotte kan
aan de naam Gorecht een argument ontleend
worden voor het bestaan van een irnmunitair dis~

trict. Blok wees er op dat het toponiem Go her
haaldelijk voorkomt in streken, waar belangrijk
koningsgoed heeft gelegen: rond Zelhem/Hen
gelo, Deventer, Naarden, Houten, Noordwijk en
Groningen. Hij veronderstelde daarom dat het
naast de algemene betekenis 'landstreek, gouw'
ook de speciale betekenis 'i=unitair rechtsdis
mct rond koningsgoed' heeft gehad.179

Het was gebruikelijk dat de belening met een
burggraafschap, behalve de inkomsten uit de uit
oefening van de functie, ook onroerende goede
ren omvatte, die als ambtsgoed werden
beschouwd. lBo Al in de middeleeuwen rees in Gro
ningen nu en dan het probleem welke goederen
van de prefectenfamilie eigen -'allodiaal'- waren,
en welke goederen leengoed was, dat bij de pre
fectuur behoorde. In de wetenschappelijke litera
tuur is tot nu toe deze vraag, waarvan duidelijk
zal zijn dat ze van belang is voor de vraag naar de
oorspronkelijke omvang van het domein, een punt
van discussie gebleven. Een factor die in deze dis
cussie een rol speelt is de afkomst van bisschop
Hartbert en zijn broers. Indien zij uit de omge
ving van de stad kwamen, is het i=ers goed
denkbaar dat belangrijke goederen hier vanouds,
ook vóór de belening met de prefectuur, hun
eigendom waren.18l Alvorens nader op de kwestie
van de leen- en eigen goederen in te gaan, is het
daarom nuttig om aan de herkomst van deze
familie Van Groningen, zoals ze genoemd wordt,
enige aandacht te geven.

De enige bron, de Quedam Narracio, vermeldt
dat bisschop Hartbert afkomstig was uit Fries
land en wel uit Bierum (de Frisia oriundus id est de
BerumJ.'82 Traditioneel neemt men aan dat hier
mee het dorp Bierum in Fivelgo wordt bedoeld. lB'

Wel is nu en dan enige twijfel gerezen. Zo is -met
de achterliggende gedachte dat de burggravenfa
milie wel uit de omgeving van de stad afkomstig
moest zijn- voorgesteld Berum als Werum (Wie
rum bij Dorkwerdl te lezen. Ook heeft men ver
band gezocht met de heerd Berum bij Eenrum184

Een nader onderzoek naar het gebruik van de
term Frisia en van andere streekaanduidingen in
de Quedam Narracio moet naar mijn mening tot
de conclusie leiden dat al deze verklaringen wei
nig waarschijnlijk zijn. De kroniek is namelijk één
ononderbroken lofzang op de Friezen ten westen
van de Lauwers, in het huidige Friesland dus.
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Zij zijn de enthousiaste voorvechters van de
belangen van de Utrechtse kerk. Slechts een
beloning in de hemel verwachtend, helpen zij de
Utrechtse bisschop tegen diens vij anden. Opmer
kelijk is dat het verhaal ons, als het over het
Friese gebied tussen Vlie en Wezer gaat, nooit in
het ongewisse laat welke streek precies wordt
bedoeld. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen
de Friezen van het Münsterse diocees enerzijds
en 'onze Friezen', in het Utrechtse diocees dus,
anderzijds. Meestal gebruikt men nauwkeuriger
aanduidingen: zoals Westergo, Oostergo, Stave
ren, Hunsingo, Fivelgo, Langewold en Fredewold.
Indien dergelijke preciseringen ontbreken slaat
Frisones, blijkens de context van het verhaal,
meestal op de Friezen uit het huidige Friesland.
Nergens in het betoog kan verwarring optreden,
over welke Friezen wordt gesproken. Tegen deze
achtergrond nu is het wel zeer onwaarschijnlijk
dat een auteur die zo fel de belangen van de
Utrechtse kerk en de Westerlauwerse Friezen is
toegedaan, met Berum als geboorteplaats van een
gewaardeerde Utrechtse bîsschop Bierum in
Fivelgo in het bisdom Münster zou hebben
bedoeld. Natuurlijk is het geenszins onmogelîjk
dat een bisschop van over de dioceesgrenzen
geboortig îs. In dit geval zou de schrijver naar
mîjn mening dan wel een verduidelijking hebben
toegevoegd. Ook Westerlauwers Friesland kent
namelijk een B erum.
Met deze naam werden de dorpen Sexbierum,
Pietersbierum en Oosterbierum met het omlig
gende rechtsdistrict (het latere BarradeeD aange,
duid.lB5 Gezien de interesses en voorliefdes van
de auteur van de Quedam Narracio is het op voor
hand veel waarschijnlijker dat dit Barradeelster
Bierum is bedoeld dan dat in Fivelgo. Verschil
lende gegevens ondersteunen bovendien mîjn ver
onderstelling. Zo verwierven -door toedoen van
Hartbert en zijn familie?- in de twaalfde eeuw het
Utrechtse domkapittel, waar Hartbert voor zijn
episcopaat domproost was, en de abdij van Rol"
due, waar een zoon van Hartbert was ingetreden,
in de directe omgeving van Sexbierum resp. in
Tzummarum en Ludingakerke bij Midlum belang
rijke rechten.lB6 Bovendien pretendeerde een Sex
bierumer hoofdelingenfamilie in de late
mîddeleeuwen dat een verre oudoom bisschop
van Utrecht was geweest.lB7 Een herkomst uit de
nabijheid van de stad of zelfs uit de Ommelanden
is naar mijn mening weinig waarschijnlijk en mag
zeker met als argument gelden in de gevallen
waarin er twijfel bestaat of bezittingen van de

Van Gronîngens allodiaal offeodaal waren.
Het stadshuis van de prefectenfamilie vormde

ruimtelijk met het Utrechtse domeincomplex van
de Bisschopshof en de beide kerken één geheel.
Een feodale status van de ondergrond van dit
huis zou erop kunnen wijzen dat deze oorspronke
lijk van het Utrechtse domein deel heeft uitge
maakt.
De ligging van het prefectenhuis en de bijbeho
rende hof is door Acker Stratingh en recent door
Schuiterna Meijer uiteengezet.IS. Zij beschreven
hoe deze Prefectenhof (curia prefectD lag tussen
de Ebbingestraat, de Jacobijnenstraat, het kerk
hof en de markt. In het begin van de vijftiende
eeuw was de hof in drie delen verdeeld. Verschil
lende takken van de familie Van Gronîngen waren
daarin gerechtigd: twee delen behoorden aan de
tak (Van Gronebeke-Van Coevorden}-Van Sel
werd, één deel aan de tak (Van Echten-Van
Haren}·Van den Hove. In een poging zijn rechten
in Groningen tot een echt landsheerlijk gezag uit
te bouwen kocht bisschop Frederik van Blanken·
heim in 1405 en 1411 de leenmansrechten van de
Van den Hoves en de Van Selwerds op de prefec
tuur af, zoals hij eerder, naar we zagen, de rech
ten van het domkapittel al had aangekocht. Bij de
verkoop door Hendrik van Selwerd in 1411
behoorden ook zijn leen- en eigen erfgoederen in
Gromngen en het Gorecht: inclusief zijn delen van
de hof; in de verkoop door Van den Hove was
geen onroerend goed inbegrepen. De eigendoms
situatie in de dan Ze/;werderhoft genoemde Prefec
tenhof rond 1445 is daaruit te verklaren: twee
delen behoorden toen de bisschop toe, één deel
Godeke van den Hove. De vraag is nu: bezaten de
Van Selwerds en Van den Hoves rond 1400 de
Selwerderhof als eigen goed of als kapittel· of
bisschoppelijk leen? Een register van kapittelle
nen in deze tijd ontbreekt; in het bisschoppelijk
leenregister komt de hof met voor. Schuitema
Meijer hield hem, in tegenstelling tot Acker Stra
tingh, voor allodiaal. Een belangrijk argument
was voor hem dat Agneza van Groningen, een
voormoeder van Godeke van den Hove, in 1332 in
een opgave welke van haar goederen leengoed en
welke vrij goed waren dat steenhuis int haft binnen
Gronningen by sunte Meertenskerkehoft als 'vrîj
goed' aanmerkte.' •

9 Schuîtema Meijer veronder·
stelde dat ook het hof zelf dus wel vrij zal zijn
geweest.

Dit argument nu is zwak. Het middeleeuwse
recht maakt in het algemeen een streng onder
scheid tussen een huîs en de ondergrond.
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Meestal was de gebruiker eigenaar van zijn huis,
ook als dat op andermans grond stond. Vooral als
het huis een kostbaar steenhuis was- en dat was
het steenhuis int Jwffblijkens de recente opgra
ving- overschaduwden de rechten van de huisei
genaar daardoor vaak die van de
grondeigenaar.19o De situatie in Kuinre, dat in
verschillende opzichten overeenkomsten met Gro~

ningen vertoonde, kan ter gedachtenbepaling nut
tig zijn. Ook hier was in de twaalfde eeuw door de
bisschop een burggraaf aangesteld. De burggraaf
wist in de loop van de tijd zich aan de leenband
met Utrecht te ontworstelen door de bisschop en
de Hollandse graaf tegen elkaar uit te spelen. Fei
telijk gedroeg hij zich als een zelfstandig graafje.
Toen in 1407 ook hier bisschop Frederik de burg
grafelijke rechten afkocht, was bij die koop ook
het huis te Kuinre begrepen. Dit huis, zo zegt de
koopbrief echter, lag op bisschoppelijke grond.
Opmerkelijk is intussen, dat deze grond in de bis
schoppelijke leenregisters van vóór 1407 niet
werd vermeld.'91 Blijkbaar versterkten in Kuinre
twee ontwikkelingen elkaar: (a) dat belangrijke
bisschoppelijke vazallen ertoe neigden hun leen
band te vergeten, en (b) dat een eigen huis
gemakkelijk de feodale of domaniale status van
de grond waarop het stond op de achtergrond
deed geraken. De vraag is nu of ten aanzien van 't

hoff by sunte Meertenskerkehoff de laatste ontwik
keling zich eveneens heeft voorgedaan.

Naar mijn mening is dat inderdaad het meest
waarschijnlijk. Allereerst is het duidelijk dat de
Selwerderhof tot de oudste bezittingen, leen of
eigen, van de prefectenfarnilie moet behoren.
Daarop wijst de driedeling van de hof in de vijf
tiende eeuw. Niet alleen de hof, ook de prefectuur
als zodanig is namelijk lange tijd in drieën ver
deeld geweest tussen verschillende takken van de
prefectenfamilie. Al rond 1177 gaf de bisschop
aan de drie zonen van Godschalk van Seppenrade
de prefectuur in leen. 'En zo komt het dat van
daag de dag die prefectuur in drie delen onder
zijn erfgenamen verdeeld is; maar het is wel
bekend dat deze regeling noch de kerk, noch de
stad ten goede komt', aldus de Quedam Narra
cio'92 De bovengenoemde Hendrik van Selwerd
stamde van een van deze broers af; Godeke van
den Have van een andere'93 De driedeling van
zowel de hof als het bisschoppelijke prefectuur
leen lijkt op het eerste gezicht te suggereren dat
de hof een bisschoppelijk leen was dat als ambts
goed bij de prefectuur hoorde, en dat dus in de
door de Quedam Narracio genoemde attinentia

van de prefectuur kan zijn inbegrepen. Problema
tisch is echter dat, zoals gezegd, een expliciete
vermelding van de hof als bisschoppelijk leen in
de bronnen ontbreekt en dat er ook verder geen
aanwijzingen zijn voor een dergelijke status.

Sterker zijn de aanwijzingen dat er voor de Sel
werderhof een leenband heeft bestaan met het
domkapittel. Opmerkelijk is allereerst dat de
driedeling niet alleen in het bisschoppelijke pre
fectuurleen optreedt, maar ook in de relatie met
het domkapittel. In 1225 waren vertegenwoordi
gers van de drie takken van de Van Groningens
namelijk kapittelleemnan, elk tegen een betaling
van 47 ons. Samen brachten ze zo bijna 12 pond
op. In 1340, toen imniddels een der takken was
uitgestorven, waren de al genoemde Agneza van
Groningen en haar verre neef prefect Ludolf van
Gronebeke leenbezitters. Gosses stelde terecht
vast dat deze kapittellenen niet moeten worden
verward met de prefectuur, die immers van de
bisschop afhing. Toch was er naar mijn mening
een nauwere band met de prefectuur dan Gosses
aannam. Behalve de driedeling, zowel van het
prefectuurleen als van de kapittellenen over de
takken van de prefectenfarnilie, is er het feit dat
een klein deel van de door de prefect uitgeoe
fende heerlijke rechten, namelijk het geleide
recht, geen bisschoppelijke leen maar
kapittelleen was.'9' Opvallend is verder dat het
register van de kapittellenen van 1340 vermeldt
dat de prefectenfamilie naast de gespecificeerde
leengoederen nog de 'overige goederen van het
gerecht van de stad Groningen' (bona iurisdi.ctio
nis civitatis Groningensis) in leen had. Ook het
kapittel had dus lenen die op de een of andere
manier bij de jurisdictie hoorden. Het lijkt er op,
dat de lenen die de prefecten van het kapittel
hielden weliswaar geen deel waren van de eigen
lijke -van de bisschop afhangende- prefectuur,
maar toch werden beschouwd als goederen en
rechten die bij voorkeur door de prefecten moes
ten worden bezeten. Gosses wees er reeds op dat
dit zeker voor het geleiderecht gegolden zal heb
ben: wie kon immers beter kooplieden geleiden
en beschermen dan de prefect, die ook de juris
dictie en het militair bevel uitoefende?

Het is hier de plaats terug te komen op de eer
der gestelde vraag (zie bladzijde 107) wie de in
het Liber Camerae van het domkapittel genoemde
villicus te Groningen, de oorspronkelijke beheer
der van de kapittelgoederen, was. Naar wij zagen
stonden volgens de Quedam Narracio de prefecten
aan het hoofd van de bisschoppelijke goederen-
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administratie in Groningen. Indien we de hierbo
ven gepostuleerde parallellie tussen de relaties
van de bisschop met de prefect en van het kapit
tel met de prefect ook naar het terrein van het
domaniaal beheer doortrekken, zouden we kun
nen veronderstellen dat de prefect tevens als
domeinbeheerder voor het domkapittel heeft
gefungeerd.
Er zijn enkele aanwijzingen die deze hypothese
ondersteunen. Bij het predium dat in 1040 aan
het kapittel was gekomen behoorden immers
horigen (mancipiaJ, die -naar we mogen aanne~

men- een afzonderlijke rechtskring zullen hebben
gevormd. Als de prefect na ca. 1145 inderdaad
alle jurisdictie die het kapittel in Groningen
bezat is gaan uitoefenen, mag men aannemen
dat hij dus -ten minste zolang de kapittelgoede
ren nog i.n een hoforganisatie waren georgani
seerd- bij het domaniale beheer van de
kapittelgoederen betrokken is geweest. Opvallend

is bovendien dat zowel in het leenregister van
1225 als in dat van 1340 de leden van de prefec
tenfamilie als eersten werden vermeld. De verlei
ding is dan ook groot in de prefect de viUicus van
het kapittel te zien; en in de Selwerderhof een bij
die functie horend ambtsgoed. De hof zou in dat
geval oorspronkelijk in de bona iurisdictionis civi
tatis Groningensis inbegrepen kunnen zijn.
De driedeling van de Selwerderhof omstreeks
1445 zou dan een late afspiegeling zijn van de in
het leenregister van het kapittel van 1225 ver
melde driedeling van de lenen van de prefecten
familie.

Waar voor een feodale relatie van de Selwer
derhof met de bisschop de driedeling de enige
aanwijzing is, is er voor een leenband met het
kapittel naast de driedeling nog een belangrijk
extra argument. Merkwaardigerwijs wijzen name
lijk enkele ouderwetse praktijken bij de inning
van de inkomsten van de stad Groningen in de
zestiende eeuw in de richting van de hierboven
opgestelde hypothese. De stad had toen inmid
dels het grootste deel van de bisschoppelijke
rechten, goederen en inkomsten in de stad en in
het Gorecht weten te verwerven. Onder deze goe-



deren bevond zich, zoals hierboven al ter sprake
kwam, zowel oud bisschopsgoed als van het kapit
tel en de prefecten aangekocht goed. Bij Tetinge
bleek dat het met behulp van de betaaldata soms
mogelijk is in deze massa de oorspronkelijke ver
mogens gedeeltelijk te herkennen. Zoals de bis
schopsgoederen met St.-Maarten in de winter
betaalden, zo ontving het kapittel zijn inkomsten
met St.-Maarten in de zomer.'95 De cijns of tinst
penninck, die op de laatste datum voordat tijdens
de vespers het 'Magnificat' werd gezongen moest
worden betaald, bestond uit 13 zeer kleine
afdrachten uit Essen, Westerbroek, Kropswolde,
Vries, Haren, Foxwolde en Peize. Dat het hier
inderdaad om versteende restanten van oorspron~

kelijke kapittelinkomsten gaat, blijkt behalve uit
de betaaldatum ook uit de geografische spreiding:
in het leenregister van het kapittel uit 1340 wer
den al deze plaatsen genoemd.196 Even traditio
neel als de betaaldatum lijkt de betaalplaats. Dat
was een steen, die lag in het hof ten noorden van
de Martinitoren. In de zestiende eeuw was deze
hof als pastorie vsn de St.-Walburgkerk in
gebruik. De pastoorsmeid ontving traditiegetrouw
een fooi voor het open houden van de deur, het
leggen vsn kussens op de bank en het schenken
van bier tijdens de inning. De cijns was geen beta
ling die met de pastorie zelf iets te maken had:
ook in 1627, toen de hof aan een particulier was
verhuurd, werd dit gebruik nog gehsndhaafd.
Schuiterna Meijer beschreef hoe deze innings
plaats precies binnen de oude Selwerderhof lag.197

De conclusie ksn -meen ik- moeilijk een andere
zijn, dsn dat de Selwerderhof als inningsp1aats
diende voor afdrachten die oorspronkelijk aan het
kapittel behoorden_ De hierboven gedane veron
derstelling dat de prefect niet alleen aan het
hoofd stond van de bisschoppelijke villic~ maar
ook als villicus van het kapittel heeft gefunctio
neerd, en dat de Selwerderhof -de oude curia pre
fectir oorspronkelijk geen particulier eigendom
van de Van Groningens was, maar van het kapittel
afkomstig leengoed, wordt daardoor naar mijn
mening krachtig ondersteund. Mede vanwege de
nabijheid van deze hof en de waarschijnlijk even
eens van de koning afkomstige Bisschopshof is de
veronderstelling die onwillekeurig volgt, dat de
kern van het predium van het kapittel in de Sel
werder- of Prefectenhof is terug te vinden.

Hoewel de bronnen nooit aangeven dat de Sel
werderhof allodiaal was, vermelden ze evenmin
expliciet dat hij leen was. Dat rond 1400 de oude
rechtspositie van de grond in vergetelheid was

geraakt, hoeft geen verbazing te wekken.
In Emmen hebben we in 1313 al de bezorgdheid
van de bisschop gezien dat vrije grond op de
Emmer es de domaniale status van het hofland
zou overschaduwen. In Kuinre zagen we dat de
domaniale rechtspositie van de grond waarop het
huis van de heer van Kuinre stond eveneens op
de achtergrond dreigde te raken. Vele malen
heeft de bisschop zich er in de veertiende eeuw
over beklaagd, dat men in Drenthe zijn leen- en
horige goederen behandelde alsof het vrije goe
deren waren.198 Allodialisering -terluiks of expli
ciet- hing in de late middeleeuwen om zo te
zeggen in de lucht. Men kan zich voorstellen dat,
vooral toen de inning van de tinstpenninck van het
kapittel een sine cure was geworden, de Selwer
derhof feitelijk allodiaal is geworden onder hand
having van de inningsverplichting op 4 juli. Deze
ontwikkeling zou men dan kunnen vergelijken
met de overdracht van de Bisschopshof in 1325,
waar immers ook een inningsfunctie gehandhaafd
bleef'99 Bij de Prefectenhof zal het allodiale
steenhuis de allodialisering van de grond moge
lijk extra hebben gestimuleerd. Hoe belangrijk
zowel de hof als het huis voor het zelfbeeld van
de prefectenfamilie waren blijkt in 1309, als de
prefect in ruil voor een schenking aan de Domini
canen te Winsum gebed vraagt voor het zieleheil
van zijn vrouw, zijn ouders'en van allen die stam
men van het huis en de hof die hij nu met Gods
toestemming bestuurt'_'oo Hoe het de Selwerder
hof verder is vergaan, is uitgebreid door Schui
tema Meijer beschreven. In het begin van de
vijftiende eeuw waren er nog grote appelhoven. In
de loop van die eeuw raakte het gebied steeds
dichter met stenen huizen bebouwd doordat
delen ervan in lange tijdpacht werden uitgegeven:
een zelfde proces dus als op de bisschoppelijke
grond ten zuiden van de St.-Jansstraat.

Een bisschoppelijke burggraaf werd vaak ter
zijde gestaan door ridders, ministeriale borgmsn
nen, die evenals de burggraaf bisschoppelijk goed
als ambtsleen hielden. In het Oversticht hebben
in Goor, Diepenheim en Vollenhove nog lang der
gelijke borgmanschappen bestaan. Ook Westfalen
telde vele met borgmannen bemande vestin
gen?Ol Geografisch kon zo'n borgmanschap heel
verschillende vormen aannemen. Waar van een
echte burcht sprake was lagen de borgmanshui
zen op de voorburcht van het kasteel. Waar de
vesting niet uit een kasteel bestond, maar waar
een versterkte stad als zodanig diende, lagen de
huizen in de stad verspreid, meestal niet ver van
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de muren en poorten.Z02 Ook op het platteland
lagen wel borglenen: ze dienden oorspronkelijk
als bron van inkomsten voor een borgrnan, die
zelf bij een burcht of in een vestingstad
woonde.z03 Ook in Groningen werd de prefect
door ridders (milites) ter zijde gestaan. De kronie
ken van Wittewierurn en de Quedam Narracio
doen uitgebreid verslag van hun betrokkenheid
bij de partijtwisten in de stad. Door de groeiende
zelfstandigheid van de Groninger gemeente en
door de voortdurende tegenstand die de prefect
en zijn ridders van de omliggende Friese gewes
ten ondervonden heeft de prefect sinds de der
tiende eeuw steeds meer gezag moeten overlaten
aan het stadsbestuur en hebben de ridders zich in
Groningen niet als afzonderlijke groep gehand
haafd. In Overijssel en Westfalen verliep de ont
wikkeling anders: daar ontwikkelden zij zich tot
riddermatige corporaties, die soms ook invloed
hadden in de stadsbesturen.

Voor de Vraag naar de omvang van de 'derde
massa', het domeingoed dat niet meer tot de
tweeledige hoforganisatie behoorde, is van
belang waar de leengoederen van de borgmannen
hebben gelegen. Cartografische reconstructie van
de borgmanslenen in Goor illustreert bijvoorbeeld
zeer duidelijk de herkomst van deze lenen uit bis
schoppelijk grondbezit; en daarmee de massivi
teit van het oorspronkelijke domein daar.z04

Eén Groninger borgmansleen wordt expliciet ver
meld. Ten noorden van de stad bezat Luthger, een
Utrechtse dienstman (ministerialis sancti Martini
et noster, aldus de bisschop) het land Selwerd, dat
Utrechts leengoed was. In 1169 verkocht hij dit
land aan de Benedictijner abdij te Ruinen, die er
begin dertiende eeuw haar dochterkIooster Sel
werd zou stichten. De bisschop stemde in deze
verkoop toe en schonk de abdij zijn recht op het
betreffende goed.zo5 Interessant is dat zich hier
min of ineer geruisloos op initiatief van de leen
man een allodialisering voltrekt van bisschoppe
lijk domeingoed. De dienst die de dienstman
Luthger de bisschop verschuldigd was, was waar
schijnlijk van militaire aard. Selwerd diende in de
twaalfde eeuw dan mogelijk al als een voorpost
van de versterking Groningen en als Utrechts
steunpunt aan de grote weg naar het noorden.
Later had een zijtak van de burggravenfamilie in
deze omgeving nog een machtsbasis. De Gronin
ger ridder Coenraad wist bijvoorbeeld tijdens de
partijtwisten van 1255 vanuit Paddepoei de stad
weer in te nemen'"o, En vanaf het midden van de
veertiende eeuw ging een tak van de Van Gronin"

gens zich naar hun kasteel zelfs Van Selwerd noe
men. Met betrekking tot 60 grazen land die zij er
hadden bezeten aarzelde men in de vijftiende
eeuw of het eigen land ofleenland was.ZO?

Hoewel het van de twee andere steenhuizen
langs de Hunze, het Cortinghuis en de Gronen
borg, niet uitgesloten is dat ze oorspronkelijk
leengoed waren, ontbreken daarvoor de bewijzen.
Tot respectievelijk 1382 en 1411 behoorden beide
nog aan riddermatige families: de eerste aan Pol
man en de tweede aan Van Selwerd. Opmerkelijk
is wel het toponiem Borchmannehamme voor de
streek rond het Cortinghuis.Dit huis, dat tijdens
de twisten tussen de stad en de Ommelanden in
1338 voor het eerst werd vermeld, hoorde oor
spronkelijk onder Hunsingo omdat het net aan de
Zuidwolder kant van een bocht in de Hunze
lag.zos De ligging lijkt op die van Selwerd: aan de
andere doorgaande weg naar het Friese gebied,
de Bedumerweg of Kleiweg. De Gronenborg ten
slotte, in een Hunzebocht op de grens van Gro
ningen en Helpman, diende volgens de kroniek
van Wittewierum als steunpunt van de prefect in
Drenterwolde.Z09

Op één aspect van de verkoop van het dienst
leen in Selwerd in 1169 moet nog worden gewe
zen. De Utrechtse rechten op het land van de
dienstman Luthger geven namelijk de verklaring
voor de onduidelijke positie tussen de diocesen
Utrecht en Münster van de abdij Selwerd.210

Kerkelijk werd die meestal tot het bisdom Mün
ster gerekend; wereldlijk gezien behoorde Sel
werd echter -in ieder geval sinds 1283- onder de
prefectuur, dus tot Utrecht?" Men heeft wel aan
genomen, dat er hier sprake is geweest van een
verlegging van bisdomsgrenzen. Er is echter een
eenvoudiger verklaring denkbaar. We zagen reeds
dat de immuniteit van dorneingoed soms door
werkte in de jurisdictiegrenzen van het gewone
recht. Veel enclaves danken daaraan hun ont
staan. In het zuiden van Drenthe was het goed
Dingstede zo tot voor kort een Drentse enclave in
Overijssel omdat het onder de hof van het
Utrechtse St.-Pieterskapittel in het Drentse
Uffelte had behoord.21z Iets dergelijks kan in Sel
werd zijn gebeurd. Men zou dan kunnen aanne
men dat Selwerd kerkelijk altijd onder Münster
heeft gehoord en aanvankelijk ook wereldlijk in
Hunsingo lag. Het leenland hier -oorspronkelijk
relatief een groot deel van Selwerd- zal als onder
deel van het domein Groningen in sommige
opzichten innnuniteit binnen Hunsingo hebben
genoten. Dat Selwerd wereldlijk onder de prefect
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6.13 Op deze luchtfoto zi]n de resten van de grachtwal~

len van het vroegeil"e kasteel \fam Selwerd 1109. duidelijk

zichtbaar.

viel, die sinds ongeveer 1145 zowel met het
Utrechtse domeinbeheer als met de algemene
jurisdictie in het Gorecht belast was, is dan goed
te verklaren. Niet alleen onder de Werdense hof
te Groningen vielen dus goederen in het nabije
Friese gebied, ook tot het Utrechtse domein
behoorde oorspronkelijk land in Friesland.

In de stad zelf valt van enkele panden aanne
melijk te maken, dat ze borgmanshuis zijn
geweest. Eerst moet nog worden benadrukt dat in
Groningen geen burcht aanwezig is geweest.
Feitelijk diende de stad, die al in de twaalfde
eeuw door een zeer ruim gelegde wal met gracht
was omgeven, als zodanig. Herhaaldelijk heeft de
bisschop in de twaalfde en dertiende eeuw
beklemtoond dat de versterking van de stad zijn

competentie was en niet die van de bewoners.
Binnen deze wal fungeerden de stenen kerken en
ook de steenhuizen van de ridders als militaire
steunpunten. In 1251 hadden Hunsingoërs, Fivel
goërs en Oldambtsters de stad verslagen. Bij de
vrede werd bepaald, dat de muren moesten wor
den geslecht en de steenhuizen verlaagd. Koop
lieden mochten blijven, maar de ridders moesten
de stad verlaten en zouden er geen verblijf meer
mogen houden.213 Na enige tijd zouden de ridders
echter terugkeren en opnieuw steenhuizen ver
sterken. Ook toen -sinds de tweede helft van de
dertiende eeuw- van borgmannen en ridders als
aparte groep geen sprake meer was, vervulden
versterkte huizen nog een belangrijke functie bij
de partijtwisten in de stad. Steeds behelsden vre
des daarom onder andere het 'ontvesten' van de
steenhuizen. Voor het laatst was dat het geval in
1338214 In de vrede, die de stad toen met Dren
the en de Ommelanden sloot, beloofde zij de ste
nen stadsmuur tussen de Boteringe- en de
Ebbingepoort door een houten te vervangen. Ver
der moesten zes steenhuizen (castra), waarvan de
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eigenaars met n8flle werden genoemd, van hun
weergang worden ontdaan. In het algemeen mag
men aannemen dat zich onder de steenhuizen van
1338 een aantal van die van de milites van 1251
heeft bevonden: stenen huizen waren nog schaars
en allicht heeft men steeds dezelfde huizen
opnieuw weer versterkt. Voor twee huizen zijn er
extra argumenten voor zo'n continuïteit. Blijkens
de vijftiende-eeuwse kroniek van Lemego zouden
de huizen van Barwold Galmers en van Alleke,
weduwe van Hugo Galmers in 1338 bij den Minre
broederstrate in de Botteringestrate hebben gele
gen.215 Inderdaad blijkt in 1465 het pand van
Wolters-Noordhoff Kalmerhu;us te heten.
Het behoorde toen aan de familie Ter Bruggen;
later achtereenvolgens aan leden van de families
Horenken, Wicheringe en Ubbena.216 Dat dit huis
(of zijn voorganger) inderdaad één van de ridder
lijke steenhuizen van 1251 kan zijn geweest blijkt
uit het feit dat, toen de ridders in 1253 weer in
de stad hadden weten door te dringen, zij behalve
het Minderbroederklooster ook de naburige
steenhuizen versterkten (tam claustrum quam
domos vicinas munientes).'17 Het huidige huis kan
volgens recent onderzoek dertiende-eeuws zijn.218

Volgens Lemego lag een ander in 1338 genoemd
versterkt huis, namelijk dat van Alleke Folker
diugh bij Volkerdingestrate en heette het later Pol
mans huues.219 Voor dit huis is de rechtspositie
een argument, dat het in de dertiende eeuw tot
de borgmanshuizen kan hebben behoord. In 1372
gaf de bisschop aan Otto Pohnan en Hendrik
Everdes namelijk het Nydingegoed in leen.220 Uit
latere leenbrieven blijkt de ligging. Het huis zelf
lag op de noordwestelijke hoek van de Folkinge
straat. Het Nydingegoed en het Folkerdiugehuis
blijken dus identiek. Verder behoorden er enkele
stukjes grond buiten de stad bij: een kampje bij
de Kempkensberg, een half gras in Stuurmans
kamp, 4 akkers bij de Herepoort en een emmer
zaad in Hendrik Baroldeskamp.221 De feodale
status van het Folkerdingehuis is een sterke aan
wijzing dat dit huis een van de borgmanslenen
kan zijn geweest.222 Waarschijnlijk is, toen de pre
fectuur niet meer als militair burggraafschap
functioneerde, het borgmansleen in een gewoon
leen omgezet.223

De conclusie van het bovenstaande kan zijn,
dat de Selwerderhof bij de Martinitoren, goede
ren onder Selwerd en het Folkerdingehuis
hoogstwaarschijnlijk deel van het Utrechtse
domeingoed in Groningen hebben uitgemaakt.
Hoewel de aanwijzingen daarvoor minder duide-
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lijk zijn, is het goed mogelijk dat dit ook het geval
was met andere militaire steunpunten: de Gro
nenborg, het Gortinghuis in de Borchmanneham
en het Kalmerhuis.

Lenen en pachten
Hierboven werd uiteengezet, dat de bisschop en
het kapittel in Groningen aanvankelijk horige
goederen hebben gehad. Relatief vroeg was van
een hoforganisatie echter geen sprake meer.
Sommige domeingoederen zijn aan de kerk en
het burggraafschap ten goede gekomen.
Als horig goed en paclltgoed behielden Tetinge
en het zogenaamde'ander pachtgoed' een direc
ter band met de grondheer. Ook onder de leen
goederen kunnen zich goederen bevinden, die
ooit onderdeel van de hoforganisaties van de bis
schop en het kapittel zijn geweest. Grotendeels
kwamen ze hierboven al ter sprake.
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In de Selwerderhof veronderstelde ik een 'verge
ten' leen, oorspronkelijk de hof van het domkapit
tel. Andere kapittelgoederen vielen binnen de
nederzetting Groningen niet te traceren. Van de
bisschoppelijke leengoederen lagen de Valken
vlucht, het leen bij de St.-Jansstraat en het
Nydingegoed in Groningen. Waarschijnlijk waren
het geen gefeodaliseerde allodiale goederen,
maar was het oud bisschoppelijk bezit: respectie
velijk onderdeel van de Bisschopshof en borg
mansleen.

Niet voor alle domaniale goederen in het
Gorecht is het eenvoudig ze in de tijd te volgen

en ze te localiseren. Soms geven namen, juridi
sche verplichtingen, betaaldata en -plaatsen en de
ligging aanwijzingen. Toch blijven er veel moeilijk
heden. Dat heeft verschillende oorzaken. Aller
eerst is het bronnemnateriaal schaars vergeleken
bij andere streken. Voor een extra complicatie
zorgden verschillende grote transacties in de vijf
tiende eeuw. De bisschop verwierf, zoals gezegd,
in 1400 en 1411 het kapittel- en prefectengoed. In
1462 ontving de familie Wicheringe belangrijke
delen van de bisschoppelijke goederen in erfpacht.
De meeste leengoederen en de goederen die in
volle eigendom of tegen kleine verplichtingen aan
enkele geestelijke instellingen (het Fraterhuis en
het Olde Convent) waren gekomen vielen daar
echter niet onder. In de loop van de vijftiende en
zestiende eeuw verwierf de stad tenslotte de
meeste rechten van de bisschop in Groningen en
het Gorecht. Kapittel-, prefecten-, bisschops- en
stadsbezit raakte daardoor gedeeltelijk vermengd.
De meeste leengoederen bleven ondertussen
onder de landsheerlijke leenhof van het Oversticht
ressorteren.22' Niet alle voormalige bisschoppe
lijke goederen zijn daardoor onder de stedelijke
admiuistratie gekomen. Het gevolg was dat men
in de zestiende eeuw soms aarzelde wie de leen
of erfpachtbeer was.'25 Een volledig overzicht van
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de ligging en de eigendoms- en bezitsgeschiedenis
van alle domeingoederen in het Gorecht moet in
dit opstel achterwege blijven.226 Slechts enkele
pnnten die voor het domeingoed binnen de neder
zetting Groningen van belang zijn, geef ik nog
enige aandacht. Wie waren de Groningers die als
Utrechtse leenmannen een feodale band met de
bisschop of het kapittel hadden? In de locale
geschiedschrijving worden de burgerkooplieden
dikwijls als niet-feodale component van de stads
bevolking tegenover de prefect en zijn ridderlijke
borgmannen gesteld. Inderdaad kan niet ontkend
worden dat er in de stad eeuwenlang allerlei vetes
en oorlogjes zijn gevoerd en dat enkele malen de
belangen van de ridders en de kooplieden tegen
gesteld waren. Onderzoek naar dergelijke partij
twisten in andere steden wees echter nit dat het
onjuist is een dergelijke tegenstelling als de
belangrijkste oorzaak voor vetes te zien. In veel
steden vormden riddermatigen en kooplieden
trouwens geen gescheiden milieus, maar kan men
beter van één verwantschapskring spreken,
waarin -variërend per familie- riddermatige
afstamming, feodale banden, lidmaatschap van
het stadsbestuur en handelsactiviteiten samen
konden voorkomen.'27 Een vergelijkbare situatie
kan in Groningen hebben bestaan. Verschillende
belangrijke families uit het stadspatriciaat blijken
namelijk met de bisschop en met het kapittel een
feodale band gehad te hebben. Zonder uitputtend
te zijn noem ik de volgende voorbeelden. Rond
1340 was burgemeester Albert Volkerdinc leen
man van het kapittel voor een deel van de Pos
tinge-tiend in Helpman. Daarnaast had hij in de
stad als bode Cnuncius capituZi) een functie bij de
inning van opbrengsten aan het kapittel. Verder
waren toen onder andere Greta Volkerdinc, Rot
ger en Wymodis Calmar en Wemele Pluckerose
leenbezitters van kapitteltienden ten oosten van
de Hunze.22

' Leden van drie andere patricische
families waren later erfpachters van de genoemde
Postinge-tiend: iIi de eerste helft van de veer
tiende eeuw Ludolph Buninc, in 1360 Lubbert Sic
kinc en in 1365 Wennekine HughinC.229 Sickinges
en waarschijnlijk ook Huginges en Folkerdinges
waren bovendien leenman van de bisschop: de
familie Sickinge had sinds 1376 de Tamminge- en
Gelkinge-tiend buiten de A-poort in leen, de bis
schoppelijke tiend op de Groninger Noord- en
Zuides droeg de naam Hugingetiende en het bis
schoppelijke leen Nydinge behoorde, naar we
zagen, in 1338 waarschijnlijk aan de Folkerdin
ges.'30 Uit al deze families kwamen sinds de der-

tiende eeuw burgemeesters voort. Eerder komen
we dezelfde namen al tegen onder de getuigen bij
belangrijke rechtshandelingen, de eerste Huginge
en Folkerdinge met de titel dominus.'3l Folkerdin
ges, Kalmers, Sickinges en Buninges werden alle
ook genoemd als eigenaars van de in 1338 ver
melde weerbare steenhuizen.232 Van een kern
groep binnen het stadspatriciaat kan dan ook niet
worden gesteld, dat zij buiten de oude feodale ver
banden stond. Een deel van haar prestige zal zij
daaraan juist hebben ontleend. Naast het voordeel
van het eraan verbonden onroerend goed brach
ten de beleningen de leenmannen immers een eer
volle persoonlijke relatie met de bisschop. De
Groninger familiearchieven bevatten uit later tijd
verschillende uitnodigingen aan Groninger patri
ciërs de leenheer bij te staan en in het leenge"
recht, waaraan de jurisdictie over de
leengoederen toekwam, zitting te nemen.233

Eén Utrechts goed, het Menichvoldige goed,
werd hierboven nog niet behandeld, maar moet
toch worden genoemd. Omdat het voor het eerst
pas wordt vermeld als de bisschop het kapittel
goed al heeft overgenomen is het onduidelijk tot
welk complex het oorspronkelijk behoorde.
Het Olde Convent had het in 1411 al in erfpacht
"van de bisschop en het Sticht". De kern ervan lag
aan de zuidzijde van de Kleine Kromme Elleboog.
Er hoorden verschillende stukken land bij; onder
andere een boomgaard bij het Minderbroeders-

Sj] Zege! van Reyno!t Hughlng6 op een boler van 23

februarl1432, met de tekst "In OrlnJilde sos heb ick'H mijl!ll

seghe! ar! dessen breef gehangen". In de zege! staat het

1I"1,.-apen van lijn famme afgebeeld.
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klooster en een kamp buiten de Boteringepoort.234

Ook dit goed werd tussen 1411 en 1539 gedeelte
lijk verdeeld in hofsteden met huizen. Deze perce
len ten zuiden van de Kleine Kromme EReboog
behoorden sindsdien, slechts belast met een vaste
rente aan het convent, in vrije eigendom aan de
huisbezitters.235

Hofstedencijns De stedelijke bebouwing vulde
zo in de vijftiende eeuw steeds meer de grote tui
nen en appelboomgaarden die hoorden bij de ver
schillende leen- en pachtgoederen, die tot dusver
werden behandeld: het Menichvoldige goed, de
Valkenvlucht, het leen bij de St.-Jansstraat, de
voormalige Bisschopshof en de Selwerderhof.
Daardoor raakten deze percelen niet alleen ruim
telijk, maar ook juridisch verbrokkeld. Gebruike
lijk was namelijk dat de hofsteden in lange
tijdpacht, vaak ook in erfpacht, nitgegeven werden
tegen een vaste pachtsom. De pachter bouwde op .
een hofstede een eigen huis. Het geheel, huis en
hofstede, werd daarna als eigendom van de erf
pachter beschouwd. Een vaste pacht verschilde
immers feitelijk -en voor de middeleeuwer ook
juridisch- niet van een vaste grondrente. Bij ver
koop herinnerde alleen de rente nog aan de oude
situatie.236 In die delen van de stad, waar de met
handel en nijverheid samenhangende woningbouw
eerder plaats vond dan in de genoemde leen- en
pachtgoederen, namelijk rond de Grote Markt en
de Vismarkt en langs de Herestraat, is de uitgifte
van hofsteden al veel eerder begonnen. Mogelijk
wijzen de areae uit de oorkonde van 1040 daar al
op. Met area, het middelnederlandse woord voor
'hofstede', bedoelde men meestal geen boeren
hoeve, maar een huisplaats, de ruimte rond een
huis in een stad. Ook in andere middeleeuwse ste
den komt het woord in die betekenis al vroeg
voor. Een belangrijke groep van dergelijke hofste
den is in Groningen nauwkeurig te localiseren. De
eerste vermelding ervan is uit 1293. De graaf van
Bentheim verklaarde toen, samen met zijn vrouw
en zijn zonen, dat hij afstand deed van alle aan
spraken op de Groningers, met uitzondering van
de cijns (pensiol uit zekere hofsteden binnen de
muren en uit zekere landerijen buiten de
muren.237

Hoe kwam de graaf aan dit recht? Waarschijn
lijk kregen de graven van Bentheim het ongeveer
honderd jaar tevoren van de bisschop. Dat een
bisschop bisschoppelijke goederen en rechten
voor zijn familie bestemde, zoals bisschop Hart
bert dat rond 1145 met Groningen en Coevorden
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had gedaan, was in d" twaalfde eeuw eerder regel
dan uitzondering. Het is onjuist dit alleen als
nepotisme te zien: wie kon men voor een goed
bestuur immers beter vertrouwen dan de eigen
familie? Onder een voorganger van Hartbert, bis
schop Andreas van Cuyk (1128-1139), werd Her
man van Cuyk zo stadsgraaf van Utrecht. Later
gaf bisschop Godfried van Rhenen (1156-1178) het
burggraafschap van Utrecht aan zijn broer Dirk in
leen. Ook diens opvolger, bisschop Boudewijn II
van Holland (1178-1196), stond bekend om zijn
familieliefde. Uit genegenheid voor zijn broer, zo
verhaalt de Quedam Narracio, verwaarloosde hij
de aanspraken die de bisschop op het kasteel
Bentheim kon doen gelden en liet dat over aan
zijn broer, graaf Otto van Bentheim (uit het Hol
landse huis). Verder beleende hij Otto met het
burggraafschap van Utrecht, dat sindsdien tot

Open terreinen
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1307 aan de Van Bentheims zou behoren. Ten
slotte heeft hij ook -uiteindelijk mislukte- pogin
gen in het werk gesteld het kasteel Coevorden en
het schoutambt Drenthe aan graaf Otto te geven.
Nadat deze dit bezit negen jaar had genoten,
moest hij het uiteindelijk vanwege het verzet van
de Van Coevordens en hun neven Van Groningen
weer opgeven.238 Door Feith is in 1913 al veron
dersteld dat de Bentheimse cijns uit deze tijd
dateert?39 Recent bracht Bakker daar tegenin dat
dit recht zou kunnen terug gaan op het Werdense
bezit in en rond de stad.'40 Zijn belangrijkste
argument was dat juist tien jaar eerder de Wer
dense hof te Groningen voor het laatst wordt ver
meId. Tegen de achtergrond van de familiepolitiek
van de bisschoppen in de twaalfde eeuw, lijkt een
Utrechtse herkomst mij echter waarschijnlijker.
Ook enkele eigenaardigheden van de cijns onder-
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oorkonde van 1294 waarin hij verklaart de geschiHen met

de stad te hebben bijgelegd.

steunen trouwens de hypothese van een Utrechtse
oorsprong ervan. Allereerst is er de typische
naam waaronder hij bekend staat: grunsing,
gronsskens, gronsen. Een aantekeillng uit de vijf
tiende eeuw achterop de oorkonde van 1293 geeft
een mogelijke etymologie: van de grundchins, cijns
uit grond dus. Opmerkelijk is nu, dat in de reke- .
ningen voor het bisdom Utrecht uit deze termino
logie dezelfde cijnsnaam is ontstaan. Aan de
bisschop moest uit hofsteden binnen Steenwijk en
elders bijvoorbeeld gronsschepacht worden opge
bracht.'41 Verder zijn er geografische argumenten
die naar Utrecht wijzen. De inillng had volgens de
oorkonde van 1293 plaats voor de deur van de
Martinikerk, jaarlijks op het feest van St.-Gereon
en St.-Vietor (10 oktober). In de zestiende eeuw
was dat nog ongewijzigd. De bode van de graaf
ging op die dag 's ochtends om acht uur onder de
Martinitoren staan. Tot het moment dat tijdens de
mis de hostie en de kelk werden opgeheven en de
consecratieklok werd geluid, had men de gelegen
heid hem de cijnsen, geringe bedragen van slechts
enkele penningen, te betalen. Bij verzuim verdub-

belde, bij wijze van boete, het bedrag ieder uur
tot dat de hofstede en het huis geheel verbeurd
waren.242 De inning van de grunsing vond dus
plaats midden in het voormalige Utrechtse
domein. Een Bentheimse hof is in de stad niet
bekend. Daaraan was ook geen behoefte. Voor de
inning van kleine geldbedragen was een echte
hof immers niet vereist. Omdat met de betalings
plichtigen geen apart cijnsgerecht werd gehou
den, was ook als gerechtsplaats een hof niet
nodig.243 De Utrechtse oorsprong van de cijns
wordt verder ondersteund door de grunsing
plicht van enkele hofsteden die waarschijnlijk al
vroeg van de erven Valkenvlucht, Nydinge en
Selwerderhof zijn afgesplitst, maar die daar blij
kens hun ligging wel deel van zullen hebben uit
gemaakt.'44 Wellicht wijst dit erop dat de
Bentheimse graaf in de twaalfde eeuw, althans
binnen de stadsmuren, geen domeingrond heeft
verkregen, maar alleen cijns uit percelen en hof
steden, die toen reeds van het agrarische domein
waren afgesplitst.

In het archief van de stad, die de grnnsing in
1585 van de graaf aankocht, bevinden zich twee
inningsregistertjes van respectievelijk rond 1430/
1480 en 1530/1585.'45 Een globale situering van
de huizen is mogelijk, doordat het eerste klufts
gewijs, het tweede per straat is ingedeeld. Omdat
de kluftgrenzen meestal midden door de straten
heenliepen,246 kan worden vastgesteld aan welke
zijde van de straat het huis lag. Toetsing is moge
lijk door de namen van de huiseigenaars, die tus
sen 1585 en 1611 de cijns van de stad afkochten,
in de rechterlijke archieven na te trekken.'4' Van
een kleine helft van de 88 panden is dit gedaan:
de globale localisatie werd meestal bevestigd.
Het resultaat is in verschillende opzichten opmer
kelijk. Allereerst is hier en daar het oorspronke
lijke karakter van grondcijns nog te herkennen.
Niet alleen uit huizen en hofsteden wordt grnn
sing betaald, maar ook uIt enkele grotere terrei
nen. Een belangrijke post is bijvoorbeeld het
Wedemalant, waarvoor de burgemeesters moeten
betalen. De naam wijst op land van een 'wederne',
een pastorie. Vanwege de ligging in de Asselinge
kluft zou men kmmen denken aan de tuinlanden
van de pastorie van de A-kerk buiten de Boterin
gepoort.'48 Verder is er sprake van de Woert ach
ter Stickelshuis bij het Lutke Nieuwstraatje, de
Sickingeblyck bij de Jacobijnenkerk en van een
kamp ten westen van de Oosterstraat.249 Ook de
Godesrytterhollum, het grote erf van het refugium
van de Duitse ridders van Bmme ten westen van
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de Folkingestraat, betaalde grnnsing.250 De ver
spreiding over de stad van de Bentheimse hofste
dencijns komt goed overeen met de
archeologische bevindingen. Juist in de stadsde
len, waar op basis van archeologisch onderzoek de
oudste stedelijke bewoning wordt vermoed, werd
grunsing betaald: langs de Markten en in de Here
straat, de Boteringestraat en de Oosterstraat. Al
vroeg, hier en daar waarschijnlijk reeds vóór
1040, zijn in deze straten delen van het domein
goed bestemd voor de bouw van huizen met een
niet-agrarische bestemming. Langs de oever van
de A moet hetzelfde zijn gebeurd: langs het Hoge
der A en vooral langs de Brugstraat, die blijkens
archeologisch onderzoek in de volle middeleeu
wen aan de A gelegen was. Omgekeerd is de afwe
zigheid van grunsingplicht in de Peper-, Gelkinge
en Pelsterstraat interessant. Het door archeolo
gen geuite vermoeden dat dit'achterstraten' zijn
van de Here- en Oosterstraat vindt daarin onder
steuning. Het Stalstraatje, de Soephuisstraat en
de Haddingedwarsstraat hebben tegenwoordig
langs de Markten nog een dergelijke functie. In
zijn, vooral op het regelmatige kaartbeeld geba
seerde' veronderstelling dat het hele gebied ten
zuiden van de Markten tussen de Folkingestraat
en de Peperstraat een 'stauferzeitliche Plananlage'
zou zijn, maakte Ehbrecht naar mijn mening te
weinig onderscheid tussen deze hoofd- en achter
straten.251 Er zijn slechts 88 grnnsinghofsteden
bekend. Langs de straten waar ze te vinden zijn,
werd in de vijftiende eeuw van het overgrote deel
van de hofsteden geen grunsing betaald.
Behoorde de grunsingvrije grond oorspronkelijk
niet tot het Bentheimse cijnsgebied en het
Utrechtse ·domein? Wat betreft de Ebbingestraat
is dit mogelijk als daar inderdaad, zoals ik veron
derstel, de Werdense hof heeft gelegen. Voor de
Markten en de Here-, Ooster- en Boteringestraat
lijkt me dat minder waarschijn1ijk. De grunsing
huizen vormden immers niet één of enkele blok·
ken, maar lagen wijd over de stad verspreid. Men
mag aannemen dat de hofsteden zijn afgesplitst
van veel grotere kampen en tuinen, zoals dat in de
vijftiende eeuw in de Selwerderhof, rond de Bis
schopshof en in het Menichvoldige goed nog
gebeurde. Omdat de grunsing oorspronkelijk een
grondcijns was, moeten deze hypothetische gro
tere percelen oorspronkelijk dus domeingoed zijn
geweest. Een groot deel van de grond ter weerszij
den van de straten waar grunsing werd betaald,
moet naar mijn mening daarom bij de Utrechtse
domeingrond gerekend worden. Dat de meéste
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huizen in de vijftiende eeuw geen grunsing meer
betaalden kan verschillende oorzaken hebben. Na
de fixatie van de grunsing kan bij splitsing van de
oorspronkelijke hofsteden de cijnsplicht aan één
van de huizen zijn gehecht.252 Daarnaast zullen
afkoop en langdurige ontduiking hebben plaats
gehad. Het oudste registertje vermeldt bij enkele
huizen tenminste: "men zegt een afkoopbrief te
hebben" en "betaalt nooit".

De rechtspositie van de cijnsplichtige hofsteden
onderscheidde zich van die van de nog gedeeltelijk
agrarische bedrijven die, zoals Tetinge, Nydinge en
Menichvoldige goed, in horigheid, leen of erfpacht
waren uitgegeven. Horige en leengoederen vielen,
naar we zagen, in de vijftiende eeuw nog onder
hofrecht en leenrecht.253 Ook bisschoppelijke erf
pachtgoederen vormden in Drenthe toen nog een
eigen rechtskring.254 In de stad Groningen zijn
daarvoor geen aanwijzingen; wél blijkt dat bij ver
erving en overdracht door middel van nieuwe
pachtbrieven formeel nog de instemming van de
grondbeer werd verkregen. Niets van dat alles bij
de grunsinghofsteden. Die werden zonder mede
weten van de graaf vrij verkocht?55 Feitelijk was
de cijnsplichtige volle eigenaar van zijn hofstede;
en de cijns slechts een kleine grondrente. Deze
vrije rechtspositie paste goed bij het niet-agrari
sche, stedelijke karakter van de hofsteden. De uit
gifte van huisplaatsen tegen hofstedencijns was
dan ook één van de middelen waarmee een heer
de stedelijke ontwikkeling op zijn grond kon stimu
leren.256

Het wekt geen verwondering dat zich onder de
grunsingpercelen belangrijk onroerend goed van
verschillende aanzienlijke families bevindt.257 Als
voorbeelden uit de oudste lijst (ca. 1430) noem ik
het Harderingehnis CHaddingestraat-Oz., hoek
Vismarkt), het Paschedageshuis CBoteringestraat
Wz.l, Wygbolt Marissinge-huis CBoteringestraat
Oz.l, Clais Katers-huis (Brugstraat-Zz.l en Roloff
Huinge-huis CBrugstraat-Zz). Aan de familie Wig
boldes of Ter A behoorden Hindrick Everdes-erve
(waarschijnlijk bij het Nydingegoed) en Evert Wyg
boldes-nyehuis (Brugstraat-Zz.l.
Aan de Stickels en Sickinges herinnerden het al
genoemde Stickelshuis en Sickingeblyck.258

Behalve de oude kern van het stadspatriciaat die
met de bisschop en het kapittel leenbanden
onderhield, had dus ook een wijdere kring pari
ciërs en andere burgers een relatie met de voor
malige grondheerlijkheid: doordat zij woonden in
huizen op grond die oorspronkelijk tot het
domein behoorde.

Terugblik
De speurtocht naar de agrarische nederzetting
Groningen en het daarin gelegen domeingoed
heeft langs vele middeleeuwse instituties
gevoerd. Geestelijke goederen, feodaliteit, horig
heid, cijns en erfpacht passeerden de revue. Van
de abdij Werden, de bisschop van Utrecht en van
het domkapittel konden grondbeerlijkheden wor
den aangewezen; of tenminste de resten ervan.
Hoewel ieder van deze grondheren uiteraard ook
van anderen land kan hebben verkregen, mag wel
worden aangenomen dat de kern van hun bezit
uit koningsgoed afkomstig was. Hetzelfde geldt
-direct of indirect- voor de oudste goederen van
de St.-Maartens- en de St.-Walburgkerk, het
burggraafschap en het klooster Selwerd. De
resultaten van het onderzoek worden hier samen
gevat. Daarbij komen ook enkele hierboven nog
niet aangeroerde aspecten van de vroegste
geschiedenis van de stad aan de orde, waarop het
domeingoed nieuw licht kan werpen. De kern van
het koninklijke domein op de noordpunt van de
Hondsrug bestond uit een omvangrijk en massief
grondbezit in de buurschap Groningen. De totale
oppervlakte van de goederen, waarvan mag wor
den aangenomen dat ze op het domein teruggaan
is, vergeleken bij het hele gebied van de buur
schap Groningen, betrekkelijk gering. Wanneer
we deze goederen evenwel afzetten tegen alleen
het oudste cultuurland, de zandgronden op de
Hondsrug waar sinds prehistorische tijd van een
min of meer continue bewomng en akkerbouw
sprake was, is de omvang aanzienlijk. Op de
Noordes moet een groot deel van de grond tot
het domein hebben behoord. Hetzelfde mag wor
den aangenomen van de ondergrond van de stad,
die sinds de twaalfde eeuw door een wal was
omringd. Op de Zuides konden daarentegen
slechts enkele kampjes worden aangewezen die
behoorden tot goederen, waarvan waarschijnlijk
is dat ze op koningsgoed terug gaan. De ligging
van de goederep., die ver in de geschiedenis zijn
terug te volgen, en de veldnamen 'woerd' en 'ty'
wijzen trouwens in de richting van de binnenstad
en de Noordes als de kern van de agrarische
nederzetting Groningen in de volle middeleeu
wen. Ter weerszijden van de Hondsrug lagen op
klei en veen uitgestrekte groenlanden, die tot de
buurschap Groningen behoorden. Ze werden later
als Ooster- en Westerstadshamrik aangeduid en
waren als wei- en hooiland in gebruik. Van slechts
enkele stukjes land in dit gebied kon een relatie
met de domeingoederen worden vastgesteld.
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De verspreiding van het zogenaamde'ander
pachtgoed', waarvan het akkerland vooral op de
Noordes lag, laat echter zien dat aanvankelijk bij
het oude bouwland op de Hondsrug ook aandelen
in de groenlanden rond de stad hebben behoord.
Dat dit in de samenstelling van de domaniale goe
deren slechts rudimentaire sporen heeft nagela
ten, kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan
de vroege ontbinding van de hoforganisaties en
de vroege verbrokkeling van de domaniale agrari
sche bedrijven ten gevolge van de aanwending van
domeinland voor niet-agrarische doeleinden.
Waarschijnlijk doordat ten tijde van de systemati
sche ontginning en verkaveling dit ontbindings
proces al ver gevorderd was, hadden in de late
middeleeuwen de meeste rechten op de grond in
de stadshamrikken geen relatie meer met de
grondheerlijkheid. Onder het Groninger domein
centrum, dat na 1040 in handen was van de bis
schop, het kapittel en de abdij Werden, behoorden
agrarische bedrijvel\ die zowel aan horige als aan
niet-horige boeren in gebruik waren uitgegeven.
Deze bedrijven lagen zowel in de buurschap Gro
ningen als daarbuiten. Er was daardoor vanouds
sprake van een domaniale centrumfunctie ten
opzichte van goederen die zowel in het Gorecht en
het dingspel Noordenveld verspreid lagen, als op
de oeverwallen van de Hunze en in de woldgebie
den van het aangrenzende Friese gebied. Aanslui
tend bij de domauiale centrumfunctie was het
Groninger domein ook kerkelijk en juridisch een
middelpunt ten opzichte van de omgeving. De
parochie van de Martinikerk, welke kerk deel uit
maakte van het oorspronkelijke domein, strekte
zich aanvankelijk uit over het hele Gorecht. Deze
hele moederparochie Groningen -de goederen die
uiet tot het domein behoorden incluis- was boven
dien als innnunitair district aan de grafelijke
jurisdictie in Drenthe onttrokken. Hetzelfde was
waarschijnlijk het geval met betrekking tot de
buurschap Selwerd in Hunsingo.

De Groninger hoven van het domkapittel, Wer
den en de bisschop maakten elk deel uit van een
netwerk van steunpunten van deze grondheren.
Het is aannemelijk dat ieder van deze punten oor
spronkelijk een functie als piedà terre van de
grondheer en zijn vertegenwoordigers had en
soms ook als beheerscentrum ten opzichte van
goederen in de omgeving. Bisschoppelijke hoven
lagen er zo in Anloo en Emmen; een kapittelhof in
Norg; en in 1040 verkreeg de Utrechtse kerk ook
in Uffelte, Peelo en Leermens predia. Werden had
centra in' Garnwerd en Winsum. Een deelvan

deze steunpunten kan evenals Groningen gedu
rende kortere of langere tijd koningsgoed zijn
geweest. Van Uffelte, Peelo en Leermens staat dit
vast; van Winsum is dit zeer waarschijnlijk. Dat
geldt trouwens eveneens voor de hof die de bis"
schop van Münster in Baflo bezat."9 Ten opzichte
van de andere plaatsen met centrale functies
bezat het domein Groningen een zeker overwicht.
De gezamenlijke leverantie ten bate van de pro
viandering van de Werdense abt, waartoe Winsum
en Garnwerd in de twaalfde eeuw verplicht waren,
was bijvoorbeeld slechts één derde van wat de hof
in Groningen moest opbrengen; de roggeleverin
gen van de bisschoppelijke hoven in Anloo en
Emmen werden in de veertiende eeuw in Gronin
gen op de markt gebracht; en wat betreft Leer
mens herinnerde een laatmiddeleeuws gedichtje
mogelijk nog aan Groningens suprematie. Zowel
vóór als na 1040 fungeerde het domein te Gronin
gen dus hoogstwaarschijnlijk als belangrijk steun
punt van het rijk en met het rijk in verbinding
staande abten en bisschoppen. Er is dan ook wei
nig reden de aanvang van de centrumfunctie van
Groningen ten opzichte van de Friese Ommelan
den pas in de dertiende eeuw te plaatsen?'O
Begrijpelijk is het dat op een gedenksteen in
Rome, die waarschijnlijk van rond 1200 dateert,
Groningen in Friesland werd gelocaliseerd. Inwo
ners van Esens in Oost-Friesland lieten deze steen
inmetselen als herinnering aan het feit dat zij de
relieken van de heilige Magnus uit Italië naar
Friesland hadden overgebracht. Om aan te geven
dat ze dat samen met andere Friezen hadden
gedaan, vermeldden zij als Friese ridders die bij
die overbrenging betrokken waren onder andere
een Ilderado van Groningen en een Leomot van
Stavera?61 Nu we weten dat het domein in Gronin
gen geen in zichzelf besloten hof in een autarki
sche omgeving was, maar een hoofdstation op de
doorgaande weg naar het nabije Friesland, wekt
deze vermelding van Groningen als Friese plaats
geen verbazing. Ze kan op éénlijn worden gezet
met de centrumfunctie die de stad vervult in de
literaire teksten over St.-Walfridus van Bedum en
St.-Donatus van Leermens.

Hoe oud is het omvangrijke koningsgoed op de
noordpunt van de Hondsrug? Blok heeft recent
Karel de Grote genoemd als de koning die waar
schijnlijk dit domein al inrichtte.'62 Deze hypo
these komt goed overeen met de archeologische
vaststelling dat een onderdeel van het domaniale
complex, de Martinikerk met het omringende
kerkhof, de continue voortzetting is van een graf-
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veld uit de tijd dat het Frankische rijksgezag en
het christendom hier hun beslag kregen: de acht
ste-negende eeuw?63 Hoe de Frankische koning
de goederen in en rond Groningen heeft verwor
ven, is onbekend. In de late middeleeuwen
meende men dat er in voor-christelijke tijd in
Groningen al een koninklijk domein lag.
De Friese geschiedschrijving van de vijftiende
eeuw geloofde namelijk dat een heidense koning
-Redbad volgens één van de teksten- zich in
"Groenenberch, waar nu Groningen is" een huis
had gebouwd, van waaruit hij de omwonende
Friezen kon overheersen?64 Hoewel dergelijke
overleveringen uiteraard geen enkele bewijs
kracht hebben, hoeven zij toch niet ver naast de
waarheid te zijn. Archeologisch en historisch
onderzoek heeft uitgewezen dat de kerstening en
de vestiging van het rijksgezag geen abrupte
onderwerping was, maar een geleidelijk integra
tieproces.265

De steunpunten van de Frankische koning en van
de met hem verbonden instellingen behoeven
daarom geen nieuwvormingen te zijn geweest,
maar kunnen teruggaan op goederencomplexen
en machtsposities die ook vóór de kerstening al
bestonden.

Rond de Martinikerk, op de oostelijke helling
van de Hondsrug, bleef de herinnering aan het
domaniale verleden het langst leven. Daar had,
mogelijk al sinds de negende eeuw, het beheers
centrum van het koninklijk domein gelegen.
Ook onder de rechtsopvolgers van de koning
bleef de domaniale centrumfunctie daar gehand
haafd. Nadat de koning zich in 1040 geheel uit
Groningen had teruggetrokken, accentueerde de
bisschop zijn band met het rijk door de bouw van
de St.-Walburgkapel naast de Martinikerk. De
Bisschopshof aan het Martinikerkhof bleef tot in
de veertiende eeuw als zodanig in gebruik. In de
omniddellijke nabijheid, bij de Ebbingestraat, ver
moedde ik de Werdense hof. Bij het Martini- en
St.-Walburgkerkhofwerden tot in de zestiende
eeuw hofstedencijnsen en cijnsen van voormalig
kapittelgoed op traditionele wijze ingezameld.
Voor den hove was daar tenslotte ook de verga
derplaats van het schultengerecht?66

Maar ook in de handelsplaats, die grotendeels
op domeinland was ontstaan, verdween de herin
nering aan het koninklijke verleden van de stad
niet geheel. De Groningers waren zich er in de
late middeleeuwen namelijk nog van bewust dat
de stad met de koning een bijzondere band had
gehad. De oorzaak daarvan ligt waarschijnlijk in

het feit dat de stedelijke ontwikkeling in haar
eerste stadium door de koning moet zijn gestimu
leerd. De wijze waarop het predium in 1040 werd
omschreven wijst daarop: het toen vermelde
munt- en tolrecht zal evenmin als de immunitaire
rechtsmacht een nieuwvorming zijn geweest.
Munt en tol waren in de volle middeleeuwen vrij
wel altijd gevestigd in marktplaatsen.'67 De tol
kan men zien als de tegenprestatie voor de
bescherming van de kooplieden door de markt
heer op de markt en op de wegen daarheen.
De aanduiding de vrie koningstrate voor de Here
welf68 herinnerde er in de late middeleeuwen aan
dat deze, zoals alle doorgaande wegen, oorspron
kelijk onder koninklijke bescherming stond; en
nog in de veertiende eeuw behoorde één aspect
van die bescherming, het zogenaamde geleide
recht, aan het domkapittel als rechtsopvolger van
de koning. Men mag daarom aannemen dat het
marktrecht in 1040 stilzwijgend bij het munt- en
tolrecht inbegrepen was. Bij de stichting van een
markt was een nauwe samenwerking van de
koning, de grondbeer (als de koning niet zelf de
grondbeer was) en de kooplieden gebruikelijk.26'
De grondheer bestemde een deel van zijn domein
tot markt en tot woonplaats voor de kooplieden.
Deze betaalden voor hun hofsteden, waarover ze
bij vererving en verkoop vrij konden beschikken,
slechts een kleine vaste cijns. De koning ver
leende aan de grondbeer, die daardoor tevens
marktheer werd, de inununitaire jurisdictie over
de markt en de marktnederzetting. De kooplieden
kregen het recht zelf wetten en verordeningen op
te stellen. Vanwege de persoonlijke vrijheid van
de kooplieden onderscheidde de marktinununiteit
zich van de inununiteit van de rechtskring van
horigen op domeinland. In Groningen vielen
beide inununiteiten trouwens ook geografisch
niet samen. Het gebied waar tijdens de jaarmark
ten de marktvrede gold strekte zich niet over de
hele parochies van de Martini- en A-kerk uit,
maar alleen over de buurschap Groningen. Help
man viel er buiten. Zoals het domaniale inununi
teitsdistrict de grenzen van de prefectuur heeft
bepaald, zo kwam de grens van de latere stede
lijke jurisdictie overeen met het inununiteitsdis
triet van de markt.270

In het diocees Utrecht is de samenwerking van
de koning, de bisschop en de kooplieden vroeg
gedocumenteerd. Al in de achtste eeuw was
Dorestad, tevens oud koningsgoed, de belangrijk
ste handelsplaats van het bisdom. Zoals hiervoor
reeds werd vermeld, kreeg de bisschop al snel
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lUit 1558, met het sta!iswap@i1 met de tweekoppige sela·

~aar,

een gedeelte van dit domein. Daardoor stonden
de kooplieden van Dorestad deels onder konink
lijke, deels onder bisschoppelijke bescherming.
Ze genoten dezelfde voorrechten. In 896 werden
de privileges die in Dorestad golden ook aan de
andere bisschoppelijke marktplaatsen verleend.
Deventer en TIel werden daarbij met name
genoemd.271

Jansen heeft verondersteld, dat ook Groningen
onder deze gepriviligieerde marktplaatsen begre
pen was,272 Naast de vermelding van munt en tol
in de oorkonde van 1040 vormen twee elementen
van de hierboven uiteengezette geschiedeuis van
het Groninger domein een ondersteuning van
Jansens hypothese, Ten eerste bleek het zeer
waarschijnlijk, dat in Groningen de koning en de
bisschop voor 1040 samen gegoed zijn geweest,

zoals dat ook in Dorestad, Deventer en TIel het
geval was, Daarnaast kon uit de hofstedencijns
worden afgeleid, dat het domein als ondergrond
heeft gediend voor een groot deel van de handels
nederzetting Groningen. Onder de in 1040 ver
melde areae zal men daarom wel uiet-agrarische
hofsteden mogen verstaan. De conclusie kan zijn
dat de oudste Groninger kooplieden waarschijnlijk
'mannen van de koning en van de bisschop' waren.
Persoonlijk waren ze vrij, maar ze waren zeker
geen pioniers die heJemaallos stonden van de
oude structuren: zowel de bescherming van hun
handel als de grond van hun hofsteden dankten ze
aan de domeinheer,
Het is zeer goed mogelijk dat ook de uitgestrekte
marktvelden, die immers aan alle kanten door
Utrechtse goederen en cijnsplichtige hofsteden
zijn omringd, eveneens op domaniale grond wer
den aangelegd, zoals dat ook in veel andere ste
den het geval was.273 Men zou dan met betrekking
tot het later in gemeenschapshanden komen van
de markten een parallel kunnen trekken met wat
in de sfeer van het parochiewezen en de rechter·
lijke organisatie is gebeurd, Ten gevolge van een
steeds groeiende medezeggenschap zijn de bur
gers zichzelf uiteindelijk gaan zien als de eige
naars en stichters van de bisschoppelijke Martini
en de St,-Walburgkerk. Een vergelijkbare 'commu
nalisering' van de heerlijke structuren vond plaats
met betrekking tot bestuur en rechtspraak, De
burgemeesters vonden hun oorsprong in het door
de bisschoppelijke prefect voorgezeten gerecht.
Sinds de tweede helft van de dertiende eeuw tra
den ze echter geheel zelfstandig Op.274 Op al deze
terreinen ontwikkelden de rechten van de
gemeente zich aanvankelijk dus binnen de oude
kaders, om zich pas later geleidelijk te verzelf
standigen,

Als inderdaad de koning de markt- en handels
functie reeds heeft gestimuleerd, is de trots van
de Groninger burgerij op het koninklijke verleden
van de stad goed te verklaren, Van die trots ver
nemen we als in het begin van de dertiende eeuw
van enkele nonnen die in het klooster Bethlehem
(bij Bartlehieml waren ingetreden wordt gezegd
dat ze afkomstig waren uit "de edele en keizerlijke
stad Groningen" (de civitate nobili et cesarea Gro
ningensi.275 Op soortgelijke wijze duidden in
dezelfde tijd de rijkssteden zichzelf aan. Omdat ze
meestal op koningsgoed waren ontstaan, stonden
ze niet onder een andere vorst, maar direct onder
de keizer: ze waren 'rijksonmiddellijk'. Op hun
zegel noemden ze zichzelf daarom 'Vrije en Rijks-
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stad'.''' Hoewel Groningen toen niet meer direct
onder de koning stond, beschouwden de der
tiende-eeuwse Groningers en Friezen de stad
blijkbaar toch als zo'n rijksstad. Een dergelijke
'nawerking' van de oude rechtspositie kwam in de
middeleeuwen vaker voor.277 Twee eeuwen later
kreeg de herinnering aan het koninklijke verleden
nog een nieuwe dimensie. De stad had zich toen
feitelijk weten op te werken tot een autonoom
stadstaatje, dat de wijde omgeving domineerde.
Haar positie leek daardoor veel op die van de
rijkssteden. Bij de conflicten en onderhandelingen
met de omliggende Friese gewesten, met de bis
schop en met het rijk hebben de Groningers in de
vijftiende eeuw herhaaldelijk gespeeld met de
gedachte dat hun stad eigenlijk een autonome
rijksstad was -of behoorde te zijn. Als het er op
aan kwam erkende men echter toch steeds de bis
schop weer als stadsheer. Dat de laatste stap niet
werd gezet, had vooral financiële redenen: de
belastingen die rijkssteden hadden op te brengen
waren veel hoger dan wat de bisschop vroeg.278

Maar ook een droom die niet tot werkelijkheid
wordt, kan mooi zijn. Dat men graag droomde
blijkt uit de keizerlijke adelaar in het stadswapen,
dat in de vijftiende eeuw werd aangenomen.

6.23 Signet van de stad Groningen, in groene was onder

ruit, 1556.

6.23

144

De kroniekschrijver Lemego gaf als verklaring
voor de adelaar dat"de stad vanaf het begin
onder de keizer van Rome geweest was".279 Waar
schijnlijk heeft Lemego gelijk. Veel rijkssteden
voerden de keizerlijke adelaar, vaak met een
kleine toevoeging ter onderscheiding. Maar ook
plaatsen waar, zoals in Groningen, het konings
goed al vroeg in andere handen was overgegaan
en steden die hun rijksonmiddellijkheid inmiddels
hadden verloren kozen later toch vaak een adelaar
als wapenfignur. In onze streken was dit bijvoor
beeld in Naarden, Deventer, Tiel en Nijmegen het
geval. Vaak werd dan het teken van een latere
stadsheer toegevoegd: in Tiel en Nijmegen het
Gelderse wapen, in Deventer de wimpel van de
bisschop, in Groningen het wapen van de prefec
tenfamilie.

In de wetenschappelijke literatuur is in de
vorige eeuw een felle discussie gevo~rd of steden
al dan niet uit vroeg-middeleeuwse domaniale
centra zijn ontstaan. Recent archeologisch en his
torisch onderzoek toonde aan dat het weinig zin
vol is aan één ontstaansoorzaak vast te houden,
met uitsluiting van andere. Wel wordt steeds dui
delijker dat de oude domaniale structuren juri
disch, sociaal en economisch grote invloed
hebben gehad.'so Hierboven bleek dat dit zeker
ook in Groningen het geval was. Direct of indirect
ging de infrastructuur van talrijke instellingen
geheel of gedeeltelijk terug op het oude domein.
Buiten de sfeer van het grondbezit in enge zin was
de domanialiteit bovendien van invloed op het
parochiewezen, de rechterlijke organisatie en de
inrichting van de handel. De middeleeuwse
geschiedenis van de stad zou men kunnen
beschrijven aan de hand van de institutionele en
ruimtelijke verbrokkeling van de oude grondbeer
lijkheden ten gunste van de zich ontwikkelende
stad. Hoewel in de late middeleeuwen het stede
lijke Groningen als het ware over het domaniale
Groningen waS heengegroeid, gnnden juridische
formaliteiten zoals feodaliteit, horigheid en cijns
plicht ons hier en daar een blik op delen van het
grondheerlijke domein.
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(niet uitgegeven doctoraalscriptie, Instituut
-- voor Geschiedenis, Rijksuniversiteit Gronin

gen, 1989): zie voor een overzicht van de
ambtmannen tabel '1.0' en voor de schouten
'LH.'.

90 RAU, archief van de bisschoppen
nr.95; de aanspraken van Hendrik zullen in
1403 geleid hebben tot een geschil met de
stad (aGn IJ nr.1195) en in 1395 sprak Ida
nog van Heyne van der Bruggen, onsen schulte
WGD II nr.894).

91 OGD II nr.894; Alma 16-17.

92 OGD I nr.1l2 (1249), II nr.894 (1395).

93 S. Gratama, Het ontstaan en de ontwik
-- keling van het eigenlijke stadsbestuur te Gro

ningen tot in het begin der 15e eeuw (BVGO
) reeks 6, 1892), 205-206, 237-238 en 252;

vgl. Gosses, Verspreide geschriften, 154-168.

94 RArJ, archief van de bisschoppen nr.27.

95 RA[J, archief van de bisschoppen nr.28.

96 Gemeentearchief Groningen (GAG) rvr
122 en 126.

97 A.J. Rinzema, "Een burger verleIt. De
-kroniek van Johan Lemego" (onuitgegeven

doctoraalscriptie, Instituut voor Geschiede
nis, Rijksuniversiteit Groningen. 1987), 252
254.

98 RA U, archief van de bisschoppen nr.87,
2 en 3; Bakker, 272-273.

- 99 Zie voor het volgende, Schuitema
Meijer en Van der Veen, Zege~ 7-61.

100 Rinzema. "Lemego", 252-253; zie voor
_ 11datering van de kroniek 25-33.

101 Ibidem, 252.

102 Westendorp Jaarboek IJ, 533.

103 RAU, archief van de bisschoppen
nr.84; GAGrvr 197.

-104 Westendorp JaarboekIl, 565-567.

105 Zie voor het volgende Bakker, "Archi
vÏstische lotgevallen", 274-276.

106 Gemeentearchief Deventer 1502,
charter 200.

_107 Zie voor het volgende W.J, Formsma,
"De landsheerlijke periode", in: Historie van
Groningen, 173-206.

108 Diest Lorgion Geschiedkundige
-- -Beschrijving I, 349-360.

109 Sicke Beningha "Chronickel der Vrie
scher landen, en der stadt Groningen" 3, in:
M. Brouërius van Nidek, Analecta medii aevi
I (Amsterdam, 1725) 1-432, aldaar 183~184.

110 Bakker, "Archivistische lotgevallen",
277.

111 Rijksarchief Groningen (RAG),
Ommelanderarchief28; W.J. Formsma, In
ventaris der Ommelander archieven Cs
Gravenhage, 1962).

112 RAG, Ommelander archief 758 en
759_

113 Muller veronderstelde dat in die tijd
de natekening al voor het origineel werd
aangezien (NAB 23), maar Bakker betwij
felde dat (Bakker, "Archivistische lotgeval
len", 277). De voor de Ommelanden
vervaardigde afschriften zijn waarschijnlijk
naar de transcripties van 1419 en 1531
afgeschreven.

114 Balllier, "Archivistü'j,phe lotgevallen",
277-278; Muller, Catalogus XXVIII n.I.

Hoofdstuk 5

1 Edities van de Latijnse tekst, in chrono
logische volgorde:
C. Kempius', De origine situ qualitate et quan
titate Frisiae, et rebus a Frisiis olim praeclare
gestis libri III in quibus est (Coloniae Agrippi
nae, 1588), 133; 1. Beka en W. Heda, Histo
ria episcoporum Ultrajectensium (Editie van
Buchelius: illtraiecti, 1643), 121; J. Gleintz,
Groningae praefectura et Camerae Hovetman
nariimpraesidium (Groningen, 1663),41; G.
van Loon, Aloude Hollandse histori der keyze
ren, koningen, hertogen en graven ... Cs Gra
venhage, 1734) IT, 294; A. Miraeus, Opera
diplomatica et historica, editie van J.F. Fop~
pens (Bruxellis, 1748), 117; F. van Mieris
(edJ, Groot charterboek der graven van Hol
land, van Zeeland en Heeren van Vries land ...
eindigend met den dood van Jacoba van Beyere
(Leyden, 1753-56) I, 63; S.H. van Idsinga,
Het staatsrecht der Vereenigde Nederlanden
vertoond volgens de geschiedenissen der stad
Groningen onder de bissclwppen van Utrecht
en volgende prinsen van 't midden der Xle tat
het einde der XVle eeuw (Leeuwarden, 1758
65) I, 32; R.K. Driessen (edJ, Monumenta
Groningana veteris aevi inedita, of verzameling
van onuitgegevene oude charters en stukken
betreffende de provincie Groningen; eindigend
met het laatste van de veertiende eeuw (Gro
ningen, 1822-30) Il, 212 en IV, 857; A. Ypey
en H.O. Feith, Oudheden van het Goorecht en
Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hen
drik III aan de St. -Maartenskerk te Utrecht
van ... 1040 (Groningen, 1836), 20; P.O. van
de Chijs, De munten der bisschoppen en van
de stad Utrecht (Verhandelingen uitgegeven
door Teylers tweede genootschap, 26e stuk,
7e gedeelte; Haarlem, 1859), 22; g, Muller
Ced J, Het oudste cartularium van het Sticht
Utrecht (Werken Historisch Genootschap,
derde serie nr.3; 's Gravenhage, 1892), 84;
P.J. Blok e.a. (edJ, Oorkondenboek van Gro
ningen en Drenthe (Groningen 1896·1899) I,
14; LH. Gosses, De bissclwp van Utrecht, het

Domkapittel en de Groninger prefect (Bijdra
gen Vaderlandse Geschiedenis, 4e reeks VII;
's Gravenhage, 1909),31-33; -8. Muller en A.
Bouman (edJ, Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht tot 1301 (Utrecht, 1920-1959) I, 180;
H. Bresslau en P. Kehr (ed.), Monumenta
GermaniaHistoriaDiplomataHeinriciIII
ffierlijn, 193Ü, 55.
Vertalingen in het Nederlands:
A. toe Boecop, "Croenick der Byscoppen van
Uttert ...", in: Codex Diplomaticus Neerlandi
cus, Historisch Genootschap (2e serie,
1860), 92-94; B. Alting, De pilaren ende peer
len van Groningen; tractaet bethonende waer
op de welvaart van die stadt is staende ende
waer door zij meest is gedert (Groningen,
1648); Beknopt Chmnijkje van Groningen
ende Ommelanden zeedert hare eerste geheuge·
nisse tot op denjare 1726 (Groningen, 1727),
20; RH. van Idl:linga, Het staatsrecht der Ver
eenigde Nederlanden vertoond volgens de
geschiedenissen der stad Groningen onder de
bisschoppen van Utrecht en volgende prinsen
van 't midden der Xle tot het einde der XVIe
eeuw (Leeuwarden, 1758-65) I, 32.
Regesten:
U. Emmius, De agro.Frisia inter Amasiim et
Lavicam et deque urbe Groninga in eodum
agro, et dejure utriusque syntagma. Cum serie
magistratum praecipuorum Etc (Groningen,
1646),53; A.J. de Bitter, Voorlopig register
van charters, privilegien, placaten, ordonnan·
tien enz. Stad en Lande betreffende en kun
nende dienen tot hel opmaken van derzelver
groot placaat en charterboek loopende tot aan
de reductie, of het jaar 1594 (Groningen,
1789), 5; K.F. Stumpf, Die Reichskanzler vor
nehmlich des X, XI und XlI Jahrhunderts.
Nebst einem Beitrage zu den Regesten und zur
Kritik der Kaiserurkunden dieser Zeit (Inns
bruck, 1865-1881)3 dIn, Reg. 2180; G.
Brom (edJ, Regesten van oorkonden betref·
fende het Sticht Utrecht (694-1301) (Bijdra
gen voor een oorkondenboek van het Sticht
Utrecht; Utrecht, 1908) I 38, reg. 186;' j.F.
Böhmer, Regesta imperii Unnsbruck/Graz/
Wien, 1877-), reg. 1472.

2 Breslau, MGH 56.

3 Ibidem.

4 Muller, Het oudste cartularium XXXI-IV.

5 Ibidem, XXXV.

Hoofdstuk 6

1 Zie voor de betekenis van predium: J.F.
Niermeyer, Mediae latiliitatis lexicon minus
(Leiden, 1976),830. Op de Veluwe lijkt pre
dium in de 11e eeuw equivalent aan curia,
curtis (hof). RH. Slicher van Bath, "Hoven
op de Veluwe", in: idem, Bijdragen tol de
agrarische geschiedenis (Utrecht etc., 1978),
268-303, aldaar 270-273.

2 Monumenta Germaniae Historica, hierna
MGR, DD H Hl nr. 45; S. Muller Fzn en A.C.
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Bouman, Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht tot 1301 (Utrecht, 1920), I 193; P.J.
Blok e.a., Oorkondenboek van Groningen en
Drenthe (Groningen, 1896-1899), hierna
OGD, 17. Zie voor de geschiedenis van de
oorkonde: F.J. Bakker, ~De archivistische
lotgevallen van een oorkonde van 1040", in:
Nederlands archievenblad 90 (1986), 270
281.

3 H.H. Slicher van Bath, Mensch en land in
de middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis
der nederzettingen in Oostelijk Nederland
(Assen, 1944), I 161.

4 Bijv.: G. Overdiep, De plattegrond van de
stad Groningen door Jacob van Deventer uit
omstreeks 1565 (Alphen, 1984), 14.

5 Bijv.: A.T. Schuitema Meijer j "Beschou
wingen over de St.-Walburg te Groningen",
in: Groningse Volksalmanak, hierna GVA,
(1982-1983),65-89, aldaar 81-84_

6 Bijv.: J.W. Schaap, "De burggraven van
Groningen~,De Nederlandsche Leeuw 96
(1979),71-104, aldaar 72; ,LW. Schaap,
"Yroege grafelijke machthebbers in Dren-I, in:: Nieuwe Drentse Volksalmanak,
1l1dlia ND'VA, 99 (1982), 1-6; A.T. Schui
tema Meijer, "Hetprefectenhof en de weem
van de St. Walburgkerk aan het Martini
kerkhof WZ te Groningen", GVA (1980
1981l, 95-142, aldaar 110-112, 134.

7 Men leze Marc Bloch, Apologie pour l'his
toire ou métier d'historien (7e dr.; Paris,
1974),44-50.

8 Vgl. voor deze problematiek: Slicher van
Bath, Menschen land, I 176, naast dezelfde,
Een samenleving onder spanning. Geschiedenis
van het platteland in Overijssel (Assen, 1957),
682.

9 Th. Mayer, "Das deutsche Königtum und
sein Wirkungsbereich", in: Mittelalterliche
Studien CKonstanz etc., 1958), 28-44.

10 Zie voor het koningsgoed in onze stre
ken: W. Metz, Das karolingische Reiehsgut.
p,:~ verfassungs· und verwaltungsgeschichtli-

) Untersuchung CBerlin, 1960); G. Rotthoff,
StOOien zu;r Geschichte des Reb::hsguts in Nie
derlotltringen und Friesland während der säch
sisch-salischen Kaiserzeit (Bonn, 1953); D.P.
Blok, De Franken in Nederland (3e dr.; Haar
lem, 1979), 74-85.

11 A. VerhuIst, "La diversité du régime
domanial entre Loire et Rhin à l'époque
carolingienne. Bilan de 15 années de recher·
ches", in: W. Janssen e.a. (ed.), Villa, Curtis,
Grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und
Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter.
Beihefte der Francia 11 (München, 1983),
133-148.

12 W. Metz, Zur Erforschung des karolingi
schenReichsgutes (Darmstadt, 197I). Veel
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studies over de infrastructuur van het
koningschap verschenen in de reeks Veröf
fentüchungen des Max·Planck-Instituts fiir
Geschichte.

13 C, Brühl, Fodrum, gistum, seruitium
regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundla
gen des Königtums CGraz, 1968); Mayer,
"Königsitinerare", in: Mittelalterliche Studien,
bijlage.

14 Zie Boersma elders in deze bundel.

15 L. Santifaller, Zur Gechichte des otto
nisch-salischen Reichskirchensystems C2e dr.;
Wenen 1964) passim.

16 W. Metz, Das ServitiumRegis. Zur Erf
orschung der wirtscJw.ftlichen Grundlagen des
hochmittelalterüchen deutschen Königtums
CDarmstadt, 1978).

17 Hierna zal ik nog verdedigen dat
Utrecht zelfs reeds voor 1040 koningsgoed
in Groningen verkregen kan hebben.

18 Zo bijv.: F.J. Heyen, Reichsgut imRhein
land. Die Geschichte des königlichen Fiskus
Boppard. Rheinisches Archiv 48 (Bonn,
1956) en M. Josse, Le domaine de Jupille des
origines à 1297 (Luik, 1966).

19 R. Kötzschke, Die Urbare der Abtei
Werden an der Ruhr. A: Die Urbare vom 9.-13.
Jahrhundert. Rheinische Urbare 2 (Bonn,
1906), 113, par. III/25 ClOe-11e eeuw).

20 Ibidem, 238-240, par. VII/18 (12e
eeuw).

21 Blok, Franken, 73.

22 Zie voor Deventer: Rotthoff, Reichsgut,
60-63; voor Dorestad: C. Dekker, Het
Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een
institutioneel-geografische studie (Zutphen,
1983),98-116,281-293.

23 Rotthof, Reichsgut, 36, 46, 67, 112.

24 St. Otger is het begin van de Groninger
Vrijmarkt. Betalingen, ook van goederen die
niets met elkaar til maken hadden, werden
dikwijls tijdens jaarmarkten v.erricht.

25 OGD 158 (1283), 164 (1284).

26 J. Naarding, "Stad en Ommelanden",
in.: K Heeroma en J. Naarding, De ontfrie·
sing van Groningen (Herdr.; Groningen,
1979),45-62, aldaar 55. De meeste van zijn
stellingen over Groningen zijn pure fantasie.

27 H.T.J. Miedema, "Nammekundiche pro
blemen in forbàn mei de 0ntfrysking fan
Grinslan", in: Philologica Frisica. Lêzingen 4e
Fryske Filologekongres 1966 (Groningen,
1968),33·42, aldaar 37-38. Asselinge's
komen in Drenthe vaker voor. F. Keverling
Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe
1399-1447(Zutphen, 1987), 300.

28 OGD 154 (1278)_

29 In Westfalen bijv. Feuing (van de
voogd), NünhÎng (van de nonnen), in Oost
Nederland namen als Schuliink, Grevink,
Priesterink. Slicher van Bath, Mensch en
land, II 74. Vgl. ook de volgende noten.

30 U. Herzog, Untersuchungen zur
Geschichte des Domkapitels zu Münster und
seines Besitzes im MittelaUer. Studien zur
Germania Sacra 2 CGöttingen, 1961), 60.

31 Kötzschke, Urbare, 503.

32 Met uitzondering van de Selwerderhof
ten zuiden van de Jacobijnenstraat. Particu
lier bezit van de families Horenken, Hedinge
en Stickellag hier wel. OGD 154 (1278), 228
(1309). Opmerkelijk is nog, dat de familie"
naam van de Groninger schout Dodo, die wel
met de straat in verband wordt gebracht, al
in 1245 de korte vorm Ebbinge had, terwijl
de Ebbingestraat nog de vorm met Ebbed~
heeft. OGD 105 (1245), 132 (1262)_

33 Zie voor SteerWolde en Bedumerwolde:
J.W. Boersma, "De kerk van Stederwalde te
Thesingburen", in: GVA (1974-1975),184'
197 en O.D.J. Roemeling, "De "wolde"-paro
chies tussen Ten Boer en Bedum", in:
Driemaandelijkse Bloden 30 (978), 55-74.

34 Gecorrigeerde tekst bij: R.E. Künzel,
D.P: Blok en J.M. Verhoeff, Lexicon van
Nederlandse toponiemen tot 1200 (2e dr.;
Amsterdam, 1989), 219.

35 Künzel, Lexicon, 304. Ook later komt
het toponiem Hemrik in Roden voor. F_R.C.
Burghardt, Vier Roner archieiJen. Inventaris
sen Rijksarchief in Drenthe (Assen, 1980),
123.

36 Strange betekent: "streng", "langwerpig
stuk land".

37 E. Schubert, "Entwicklungsstufen der
Grundherrschaft im Lichte der Namenfor
schung", in: H. Patze CedJ, Grundherrschaft
im späten, Mittelalter. Vorträge und Forschun
gen Konstahz 27 (Sigmaringen), I 61-62.
Abdinclande zou dan in tegenstelling staan
met het direct erna vermelde 'huurland' in
Lieuwerderwolde.

38 M. Alting, "Het tweede en derde deel
van het frije Friesland", in: B. Schotanus à
Sterringa en F. Halma, Uitbeelding der heer
lijkheit Friesland (1718).

39 OGD 34 noot 10; OGD 704 (1382); L.H.
Bruins (edJ, Het claueboeck van Johan Tifu;
sens (Leens, 1986), 191-193; Gemeentear
chief Groningen (GAG), Heilige
Geestgasthuis 15 en 117.

40 Kötzschke, Urbare, 131, par. Ill/42 (11e
eeuw).

41 Künzel, Lexicon, 179.



42 aaD 277 (1323). Verbeterde lezing bij
___ F.J. Bakker, Bedelorden en begijnen in rk stad

Groningen tot 1594 (Groningen, 1988), 153.
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tensibus (Amsterdam, 1977) 3 {cap. iD, 7
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schop en kanunhiken van de Utrechtse dom
kerk in de tieride en elfde ~euw", in: Ad
fontes. Opstellen aangeboden aan prof. dr. C.
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beslaglegging door de bisschop; D.P. Blok,
"De vroege middeleeuwen, tot ca. 1150", in:
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commorans in locis. MGHSS 15/1 571. De
hof te Anloo wordt voor het eerst in 1223,
die te Emmen in 1139 genoemd. OGn 67
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gesplitst in tWee bedrijven: Hoenynge en
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Groningen (hierna: BGOG) 5 (1868), 81-144,
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en cijnsgoederen in Drenthe: F. Kev~rling
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100 Vgl. P.J. Blok, "De herkomst van den
Groninger stadsadel", in: GVA (1898) 76-89,
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door de Wicheringe's; ibidem 1621 fol. 330
337, aankoop door de stad ván de particu
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Westra, Kerk voor Jan Rap en zijn maat.
Geschiedenis van de Nieuwe ofNoorderkerk te
Groningen binnen het geheel van de Her
vormde gemeente en de samenleving (Gronin
gen, 1983), 11. Vgl. ook de in noot 116
aangehaalde stadsrekeningen.

129 Sicke Benninge, "Cbronikel der Vrie
scher landen en der stadt Groningen", in M.
Brouërius van Nidek, Analecta medii aevi 1
(Amsterdam, 1725),250. Zie voor de poli
tieke achtergrond: W.J. Formsma, in Histo
rie van Groningen, 177.

130 Zie voor de kapel op de Zuides: F.J.
Bakker, "De stad Groningen en de Histori
sche Stédenatlas", in: Stad in kaart. Voor·
drachten congres J)e historische
stadsplattegrond: spiegel van wens en wel'ke·
lijkheid, Groningen 1983 (Alphen, 1984), 107
122; aldaar 113. Ook bij het Caterscruce bij
Noorderhogebrug lag een kapelletje. Ben
uinge, "Chronikel", 262.

131 Bijv. dat goet to Tavinghe, gheleghen tot
Andren in den kerspel van Anlo mit sinen toe
beharen- OGD 699 (381).

132 Een goede beschrijving geeft: J. Her
inga, De buurschap en haar marke (Drentse
historische studiën 5; Assen, 1982), 20.

·133 Tuinland wordt bijv. genoemd in de
stukken van de Wicheringe's. RAG, Farm
sum 699 reg. 185 (481); 706 reg. 320
(1535). Verluining zou later ook buiten de
Nieuwe Boteringepoort aan de Moesstraat,
buiten de Heerepoort op de Zuides en in de
kern van Haren en Helpman plaats vinden.

134 Bijv. in RAG, Klooster Selwerd, cartu·
larium fal. 62 (1459), 65 (1472), 66 (1477).

135 Een overzicht over de discussie over
het ontstaan van woerden en essen geeft:
H.J. Nitz CedJ, Historisch-genetische Sied
lungsforschung. Genese und Typen ländlicher
Siedlungen und Flurfarmen CDarmstadt,
1974). Zie voor esgebruiken in Drenthe: J.
Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600
1800 (Utrecht, 1987), 574-604.

136 Acker Stratingh, "Groningen", 22.

137 Smit, "Historische geografie Onnen",
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99-100; idem, "Over de historische geografie
van Haren", in: Driemaandelijkse Bladen
(1975),51-83, aldaar 73·80.

138 H. Hambloich, "Langstreifenfluren im
nordwestlichen Alt-Niederdeutschland", in:
Nitz, Historisch-genetische Siedlungsfor·
schung, 366, 379. Ten onrechte stelt n.m.m.
W. Lichtendage, Cultuurhistorisch onderzoek
landinrichtingsgebied Haren CUitg. Universi
teit van Amsterdam, 1988), 9, in Haren de
essen tegenover de kampen.

139 Vermeldingen van de woerden in Gro
ningen geeft: J.W. Boersma, "De oorsprong
van de stad Groningen in archeologisch per
spectief', in: Westerheem 34 (1985), 79-98,
aldaar 93. Ook de kampen in de oudste
nederzettingen op de smalle zandruggen van
het Westerkwartier stammen mogelijk con
tinu uit de vroege middeleeuwen. H.T.
WaterhaIk, "Bewoning in vóór- en vroeghis
torische tijd", in: Historie uan Groningen, 19
26.

140 Methodologisch baanbrekend werk
deed Kremlin. Zie bijv.: A~ Krenzlin, "Die
"''''twicklung der Gewannflur als Spiegel kul~

}andschaftlicher Vorgänge", in: Nitz, His
torisch-genetische Siedlungsforschung,
108-135, aldaar 108-113.

141 Zie noot 72. VgLvoor de waarde die
reconstructie van bezit van bisschoppelijke
eigenkerken heeft voor de nederzettingsge
schiedenis: J.A. Mol en P.N. Noomen, West
stellingwerf ten noorden van de Linde. De
soolsteden van 1700 en 1640 volgens de {W
reen- en stemcohieren CPrekadastrale atlas
fan Fryslán 2; Leeuwarden, 1989),8,19-23.

142 OOD 244(1313).

143 G.J. ter Kuile, "Het tweede diverso
riuro", 268; W.J. Formsma, in Historie van
Groningen, 95.

144 Het betreft de zgn. Hugingetiende.
OGD 699 (1381); GAG, Fraterhuis 220 reg.
159 (1471). Vgl. noot 159 en 230.

-'» OGD699 C138Il, 1209 (1405); Gos·
1, Sladsbezit, 177-178.

146 J. Ph. de Monté Verloren en J.E.
Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der
rechterlijke organisatie in de Noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse omwenteling (5e
dr.; Deventer, 1972), 102 nt. 4, en de daar
aangehaalde litteratuur.

147 Driessen, Monumenta, IV 759 (1407).

14·8 Zie noot 107.

149 Ook het bisschoppelijke Menichvoldi·
gegoed had hier een kamp land. Zie noot
234.

150 Driessen, Monumenta, IV 759 (1407),
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II 303 (1462); RAG, Farmsum 698 reg. 164,
173, 190. De ligging van de Ridderscamp en
de Ossenvenne zijn mij niet bekend. Een
afueelding van de fraaie kaart van Egbert
Hauhois van de Kortewoerd en omgeving
(1632) geeft: R.W.M. van Schaik, "De mate
riele belangen van het Groninger Fraterhuis
in Groningen en Drenthe", in: GVA (1985
1986),7-24; aldaar 15. Het top·oniem
"woerd" komt binnen het dorpsgebied van
Groningen dus zowel op zand als op klei
voor. Vgl. N.R. Arhammar, "Die Wurt
Namen der nordfriesischen GeestinseJn und
der initiale w-Schwund vor u im Friesi
schen", in: Onoma 21 (1977), 57-64; Ph.H.
Breuker, "Oanfollings op Toponymy fan Boa
zum", in: FryskeNammen 3 (1981), 102~103.

151 F.L. Ganshof, "Aantekeningen over
het grondbezit van de Sint-Bertijnsabdij en
in het bijzonder over haar domein te Pope
ringe tijdens de ge eeuw", in: Mededelingen
Kon. Vlaamse Acad. voor Wetensch., Letteren
en Schone kunsten. Klasse der Letteren 34/1
(Brussel, 1972), 27.

152 Zie noot 72.

153 De localisatie en herkomst van de
geestelijke goederen verdient nader onder
zoek; met name het personaatsgoed (o.a. de
tiende van Onnen, 8 gras aan de Kleisloot, 8
gras achter de Rijskampen, 6 gras buiten
Boteringepoort aan het Reitdiep) en dat van
de beide pastorieën van St. Maarten. De 6
mud rogge uit Noordlaren voor de pastorie
ter Aa betreft waarschijnlijk een tot rente
geconverteerde tiende, waarschijnlijk gedo~

teerd door de persona of de bisschop. GAG,
RnR 405, rekening predikantengoederen
1594-1595; G. Acker Stratingh, "De tienden
in Drenthe, 't Goregt en Groningen", in:
BGOG 6 (1869), 279·309, aldaar 306·309.

154 J.W. Boersma, "Emmen", ReaUexikon
der Germanischen Altertumskundê 7 (Berlijn,
1989), 269·270.

155 Later zou de paus zich dit recht toeei
genen. Zie voor de Groninger persana: P.A.
Meilink, "De persona van Groningen en het
kerspel van St. Maarten", in: Bijdragen
Vaderlandsche G-è'schiedenis en Oudheidkunde,
5e serie, 1 (1913), 333-349. Een goede uit·
eenzetting over het persona~t i.h.a_ geeft: J.
Laenen, Introduction à l'histoire du diocèse de
Malines. Les inslilutions (Brussel, 1924),
352·368.

156 Metz, Zur Erforschung, 49-51. De St.
Maartenskerk van Arnhem was bijv. geen
bisschoppelijke eigenkerk, maar behoorde
waarschijnlijk ten gevolge van een konink~

lijke schenking aan de abdij Prüm. C.L. Ver.
kerk, "Arnhem, van koningsgoed tot stad",
in: Bijdragen en mededelingen Gelre 74
(1983), 1·40, aldaar 26.

157 Zie noot 153.

158 A.T. Schuitema Meijer, De kerkgebou
wen en andere kerkelijke goederen in de stad
Groningen. Historisch-juridisch onderzoek
(Groningen, 1950), 6.

159 De door H.E. Feine, "Die genossen
schaftliche Gemeindekirche im. germani
schen Recht", in: Mitteilungen des Instituts
fiir österreichische Geschichtsforschung 68
(Graz, 1960), 171-196, o.a. voor de oudste
kerken verdedigde communale kerkstichting
is door D. Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelal
ter. EinBeitrag zurGeschichte der Gemeinde
und des Niederkirchenwesens (Keulen, 1966),
181-206, ook voor onze streken weerlegd
Behalve het bisschoppelijke recht op de
benoeming van de persona herinneren ook
de tiendrechten ten westen van de A en op
de Noord- en Zuides aan het patronaats
recht van de bisschop. VgL noot 144 en 230.

160 Zie voor het volgende Meilink, "Per~
sona". Ten onrechte verwierp Gosses, Be
stuur en rechtspraak, 37, diens
retrospectieve werkwijze.

161 Binnen het bestek van dit artikel kan
ik niet nader op de tienden ingaan. Elders in
het Gorecht behoorden ze o.a. aan de bis
schop, het domkapittel, de prefectenfamilie
en de pastorie ter A.

162 P.N. Noomen, "Dekerkfiliatie in Oos
termoer en de Wilbrodije te Borger", in: Ons
Waardeel 6· (1986), 221-225. Resultaten van
archeologisch onderzoek in de kerk van
Anloo beschreef L.M.A. Stumpel in Stumpel
e.a., EtstaelAnloo toe S. Magnus (Anloo,
1987), 39·46.

163 Quedam Narracio, 21 Ccap. vii).

164 Zie voor de -symbolische achtergrond
van de "Zentralbau": G. Streich, Burg und
Kirche während des deutschen Mittelalters.
Untersuchungen zur Sakraltopographie van
Pfalzen, Burgen und HeJTensitzen (Sigmarin
gen, 1984), 290-295 en Boersma in deze
bundeL

165 Zie bijv.: Schuitema Meijer, Kerkge
bouwen, 1-5; idem, "St. Walburg", 81-84.

166 Quedam Narracio, 21. De drie elemen
ten: St. Walfridus, een kerk in Groningen en
de Noormannen, lijken aan de Vita ontleend.

167 H. Halbertsma, "Oudheidkundig
onderzoek in de Ned. Herv. kerk te Leer
mens", in, EROB 12·13 (1962-1963),310·
320. Inderdaad was Donatus patroonheilige
van Leermens: H. Reimers, Friesische Pap
sturkunden aas dem vatikanischen Archiue
(Leeuwarden, 1908), 85 (1425).

168 Van SchalK, Walfridus van Bedum, 67.

169 OGD 18-19 (1040). Met de Drentse
goederen werd het kapittel van St. Pieter
gedoteerd. Die in de Ommelanden worden



later niet meer vermeld. Zie voor de kerk
~ van Leermens ook: H.M. van den Berg, "De

St. Donatuskerk te Leermens", Publicatie
band Stichting Oude Groninger Kerken 1
(Groningen, z.jr ol, 79-94.

170 S. Rietschel, Das Burggrafenamt utid
die hohe Gerichtsbarkeit in den deutscken
Bischofsstädten während des {rüheren Mittelal
ter Q..eipzig, 1905). Afzonderlijke burggraaf~

schappen behandelden: Gosses, Verspreide
geschriften, 153-189 (Groningen); JA. Maris,
Van voogdij tot maarscJuilkambt. Bijdrage tot
de geschiedenis der Utrechts-bisschoppelijke

..- staatsinstellingen voornamelijk in het Neder
sticht (Utrecht, 1954), 72-89 (Utrecht); W.R.
Lenselink en A.DA. Moima, Studies over het
Zeeuwse en het Leidse burggraafschap (Gro-

- ningen, 1976); B. Thissen e.a., "Het Nij
11?-eegse burggraafschap", în: Het Valkhof te

Jijmegen (Nijmegen-, 1980), 35-43; M.W.J.
de Bruijn en M.A. van der Eerden-Vonk,
"Het Utrechtse burggraafschap", in: C.
Streefkerk e.a. (redj, Ter recognitie. Opstel
len aangeboden aan prof mr. H. van der Lin
den (Hilversum, 1987), 55-82.

171 W. van Iterson, "Die Stadt Groningen
und ihre Beziehungen zum Reich", Zeitschrift
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germ. Abt. 82 (1965), 99-139, aldaar 116;

~ Overdiep, Plattegrond, 12.

172 Quedam Narracio, 3 (cap. ii).

- 173 Zie uitgebreid voor de functies van de
prefect: Gosses, Verspreide geschriften, 153
189.

- 174 Omstreden is of de immuniteit van
koningsgoed in Karolingische tijd ook de
hoge jurisdictie betrof. Metz, Das karolingi
sche Reichsgut, 171-187; H.K. Schulze, Die

-qrafschaftsverfassung der Karolingerzeit in
tn Gebieten östlich des Rheins (Berlijn,

1973),339-340. De oorkonde van 1040 is
een van de bewijsplaatsen dat later distric
ten met volkomen immuniteit voorkwamen.

175 oon 333 (1332), 340 (1340). Zie voor
de schuldmudden: Blok, "De schenking van
het ius forestense", 61-68; Blok, ~De vroege

~-- middeleeuwen", 164-170; W. Tijms, "De
schuldmudden in Drenthe en het Gorecht",
in: J.N.H. Elerie e.a. (redol, Noorderlicht.
Berichten uit het verleden van Noord-Neder-

-- land (Groningen, 1988), 21-44.

176 H.E. Grommers, "Wold en Go", in;
OVA (1961l, 85-96.

177 In het gebied van de Kromme Rijn bij
Utrecht werd dit recent aangetoond door
Dekker, Kromme Rijngebied, 517 e.v.

178 Wymeringegoed. oon 714 (1383). De
rentmeestersrekeningen (vanaf 1489) rang
schikken het onder Anloo.

179 Blok, Franken, 79~81.

ISO De QuedamNarracio, 3, venneldt
ongespecificeerde attinentia van de prefec
tuur.

181 Zie noot 6.

182 QuedamNarracio, 3 (cap. ii).

183 Recent bijv. J .M. van Winter, "Adel,
ministerialiteit en ridderschap, 11e-14e
eeuw" en W. Ehbrecht, "Noordelijke gewes
ten, 1100-1423", in: Algemene geschiedenis
der Nederlanden 2 (Haarlem, 1982), resp.
129 en 353; Blok, "De vroege middeleeu
wen",156.

184 Resp.: R. van Dellen, Vanprefectenhof
tot Prinsenhof Geschiedenis rond het Martini
kerkhOf te Groningen (Groningen, 1947), 18
19; Overdiep, Plattegrond, 11-12.

•
185 Opgave van de vermeldingen bij: P.
Sipma, "Toponymy fan Barradiel", in: Barra
deeL Rapport betreffende het onderzoek van
het Liinskip-genetysk Wurkforbiin fan de
FryskeAkademy (Drachten, 1955), 170-181,
aldaar 178-179. De voorvoegsels Sex- en
Pieters- wijzen naar de patrocinia: resp. St.
Sixtus en St. Petrus. Pietersbierum komt
ook als Westerbierum voor.

186 F. Muller Fzn, Rechtsbronnen van den
Dom, 49; P.C. Boeren, De abdij Rolduc. Gods
dienstig en cultureel centrum van het hertog
dom Lîmburg (Il 04-1804) (Maastricht,
1945),45.

187 Het betreft de familie Op de Adelen.
Men wees weliswaar niet Hartbert, maar de
heilige bisschop Frederik (820~835) als
heer-oom aan. Heiligen in de stamboom
waren in de middeleeuwen echter zeer
geliefd. De relatie van Hartbert met Bierum
kan de "historische kern" zijn. In ander ver
band ga ik nader op Hartberts Westerlau
werse afkomst in.

188 Schuitema Meijer, "Prefectenhof', 95
142; G. Acker Stratingh, "Het oude Selwer
der Hof, vermoedelijk ook het hof der
prefecten te Groningen", in: BGOG 6 (869),
25-45.

189 OGn 333 (1332).

190 Vgl. bijv. A.S. de Blécourt, Kort begrip
van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht (2e
dr.; Groningen, 1924), 104.

191 J.Ph. de Monté VerJoren, "Het ont
staan van een kleine landsheerlijkheid. De
vorming van het "graafschap" Kumre", in:
Verslagen en meded. Vereeniging tot uïtg. der
bronnen van het oud-vaderlandsch recht 11/1
(1954),51-70. Over de Van Kuinre's: De Vos
van Steenwijk, De Vos van Steenwijk, 75-95.

192 QuedamNarracio, 9 (cap. iv).

193 Schaap, "Burggraven van Groningen",
71-104.

194 OGD 333 (1332), 340 (1340); Go"es,
Verspreide geschriften, 193-195.

195 Zie noot 89.

196 Acker Stratingh, "Inkomsten", 85-86,
110-112.

197 Schuitema Meijer, "Prefectenhof',
125. Schuitema Meijer, ibidem 135, maakte
geen onderscheid tussen de afdrachten op
11 november en 4 juli. Het verband tussen
de Prefectenhof en het kapittel ontging hem
daardoor_ De naam "Bisschopssteen" zal
evenals de aanduiding Bisschopsstraat voor
de Kreupelstraat van na 1400 dateren.

198 Gosses, Bestuur en rechtspraak, 73-76.

199 Zie noot 74.

200 OGD 228 (1309).

201 C.J. Snuif, "Het borgmansrecht van
Goor", in: Verzamelde bijdragen tot de
geschiedenis lIan Twenthe (Amsterdam,
1930),257 e.v.; W. Bockhorst, Geschîchte
des Niederstifts Münster bis 1400 (Münster,
1985),115-127. Zie in het algemeen over de
institutionele aspecten van burchten en
borgmanschappen: H. Patze, ''Rechts- und
verfassungsgeschichtliche Bedeutung der
Burgen in Niedersachsen", in: idem (edJ,
Die Burgen im deutschen Sprachraum Ihre
rechts- und verfassungsgeschichtüche bedeu
tung. Vorträgeund Forschungen Konstanz
19 (Sigmaringen, 1976), I 515-564_

202 Voorbeelden van vlak over de grens
geven: A. Webering, "Die Geschichte der
Stadt Haselünne", in: 700 Jahre Stadt Ha-se
lünne 1272-1972 (Münster, 1972), 23 en L.
Beyer, Die Baumberge(Münster, 1975),51
(Horstmar).

203 Later woonde de leenman ook wel op
zijn dienstleen op het platteland. Mensinge
in Roden en Lippinge in Noordlaren waren
bijv. Vollenhoofster borglenen. H.M.J.
Tromp, "Drente tussen twist en vrede",
Drentse historische studiën 1 (Assen, 1979),
57-58.

204 A. ten Doesschate, "Over den vermoe~

delijken oorsprong van Goor", Verslagen en
meded. OverijsseIschRegt en Geschiedenis 54
(1938),18 e_v. Van Iterson, "Die Stadt Gro
ningen", 116, veronderstelde in alle bis
schoppelijke lenen in Oostermoer en
Noordenveld oorspronkelijke Groninger
borgmanslenen. Ehbrecht, "Universitas
civium", 140, zocht ze in de open terreinen
in de noordelijke binnenstad. Beide veron
derstellingen zijn n.m.m. te ruim.

205 1169: terra Selewrt (OGD 35),1181: in
Selewrt predium (OGD 39), 1207: in Selewrth
(GGD 44). Vg\.: M. Arts, Het dubbelklooster
Dikninge (Assen, 1945), 58, 62.
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206 H.O. Feith en G. Acker Stratingh
Ced'), [(ronijken. van Emo en Menko, abten van
het klooster Wittewierum, met het vervolg van
een ongenoemde (Utrecht, 1866), 206 (1255).

207 Driessen, Monumenla, -IJ 304 (1462),
307 (1459), IV 757 (1411); Acker Stratingh,
"Inkomsten", 124-126; Schuitema Meijer,
"Prefectenhof', 111, 138.

208 aGV 354 (1338), 707 (138~); Bruins,
Claueboeck Tiassens, 66-67.

209 Kronijken Wittewierum, 182 (1242),
203 (1250); J.A. Feith, "Groenenberg-Euvel
gunne", in: GVA(1910), 158-169.

210 Aarzelingen bijv. bij: Acker Stratingh,
"Groningen", 3; Gosses, Verspreide Geschrif
ten, 186; C. Damen, Geschiedenis van de
Benediktijnenkloosters in de provincie Gronin
gen (Assen, 1972); 52-53.

211 OGD 162 (1283). Toch werden de pre
fecten wel als Hunsingoër hoofdelingen beti
teld. Kroni,jken Wittewierum, 123 (1231).

2 1 ~ GO$ses, Bestuur en rechtspraak, 76.

~
213 Kronijken Wittewierum, 203. A.T.
Schuitema Meijer, "Verdwenen weerbare
huizen van Groningen", in: Bijdragen voor de
geschiedenis der Nederlanden 22 (1968-1969),
88, betwijfelde ofalle steenhuizen van rid~

ders waren. De context wijst n.m.m. in elk
geval op een nauwe relatie.

214 Kronijken Wittewierum, 182 (1242),
203 (1251); aGV 229 (1309), 233 (1310),
354 (1338).

215 J.A. Feith, De kroniek van Sicke Ben
ninge (Kroniek van Van Lemego) (Utrecht,
1887),46; KJ, Diest Lorgion, Geschiedkun
dige beschrijving der stad Groningen (Gronin
gen, 1852), I 99. Een latere versie voegt toe:
op de home vande Grote Broederstraete, oock
Johan Hoornekens huys. RAG, R8 in quarto
192 fol. 26v (met dank aan drs R.H. Alma).

216 OGD 616 (1374); Bischofl. Diözesan
p~~1:J.iv Münster, GV Fraterhaus 150, U.

':7 (1465) en 157, U. 1513 (1469); RAG,
Gruys 545; H. Feenstra, De bloeitijd en het
verval van de Ommelander adel 1600-1800
(Groningen, 1981), 340-341.

217 Kronijken Wittewierum, 204-205.

218 Mededeling drs G.L.G.A. Kortekaa8.
Vgl. C.L. Temminck Grol!, Middeleeuwse ste
nen hu.izen te Utrecht en hun relalie mEt die
van andere Noordwesteul'opese steden ('8
Graverihage, 1963), 57.

219 De verschillende versies van Van
Lemego's kronîek situeren de andere huizen
van 1338 als volgt: het huis van Wicher
Enes aan de Vismarkt ZZ, op de hoek van de
Pelsterstraat, olde Lulof! Sickinge deed het
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afbreken; het huis van elaes en Evert
Beyers bij de Oosterpoort, in de Ooster
straat OZ, nu Hoorneken huys~ Het zesde
huis, van Liudulph Buningh wordt niet gelo~

caliseerd.

220 aGV 585 (1370), 606 (1372), 699
(1381). Otto en Hendrik verkregen het leen
van hun vrouwen, waarschijnlijk zusters.
Polman behoorde tot de bekende ridderma
tige familie; Hendrik tot de familie Wigbol
des of Ter A1J. (zie noot 257 beneden).

221 RAG, Farmsum inv. 785; vgl. OGD
612 (1373). Bakker, "De stad Groningen",
119, plaatst Nydinge op de foute straathoek.

222 Terecht wees M. Schalles-Fischer,
Pfalz und Fiskus Frankfurt, Ein Untersuchling
zur Verfassungsgeschichte'des fränkisch-deut
schen Königtunis (Göttingen, 1969), 487-491,
er op dat niet alle bezit van borgmannenfa
milies bok leen, dus oud doroeingoed
behoeft te zijn.

223 Omzetting van borglenen in gewone
lenen kwam vaker voor. De Vos van Steen
wijk, De Vos van Stee1U1Jijk, 170. Misschien
behoorde ook Lippinge in Noordlaren oor
spronkelijk onder de prefectuur. Later was
het Vollenhoofs borgleen (zie noot 203).

224 Zo bijv. Nydinge. RAG, Lewe 796
(1603).

225 RAG, Farmsum 709 reg. 372 (1549).

226 Buiten beschouwing blijven hier
daarom o.a. de tienden en de kapittelgoede
ren in Helpman, Dilgt, Essen, Haren en ten
oosten van de Ruute en de bisschoppelijke
lenen Lippinge in Noordlaren en de Hof te
Hemmen.

227 E. Ennen, "Beroerkungen zum gegen
wärtigen Forschungsstand", in: idem, Früh·
geschichte der europäischen Stadt (Bonn,
1981),319-346, aldaar 335-336; E. Maschke
en J. Sydow, Stoot undMinisterialität. Veröf
fentl. der Kommission für geschichtl. Lan
deskunde in Baden-Württemberg. Reihe B,
Förschungen 76 (Stuttgart, 1973); R. van
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