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Groningen, van Drents dorp tot Stad in Ommeland
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en de militaire betekenis van de plek. Het
uiteinde van de Hondsrug was immers de
enige verbindingsweg tussen Drenthe en
Friesland-tussen-Lauwers-en-Eems. Ter
weerszijden bevonden zich op de over
gang van het zand- naar het kleigebied
onbegaanbare venen, broekbossen en
drassige kleigronden, terwijl de boven
loop van Hunze en die van de Drentse A
ook nauwelijks een verkeersfunctie zullen
hebben gehad. De Hunze gaat pas een rol
spelen als in de IJe eeuw de Zuidlaarder
venen in exploitatie worden genomen.
De plek waar Groningen ontstond,
vormde de natuurlijke plaats voor een
markt voor produkten uit twee verschil
lende Iandschapstypen: de zandgronden in
het zuiden en het dichter bevolkte kleige
bied met zijn talrijke terpen in het noor-

28 Vismarkt.
A A-brug, BA-kerk, C Bis
schopshöf, D dorninicanen- ofja
cobijnenklooster, E Folkeringe
huis of Nydingegoed, F francis
canen- ofminderbroederskloos
ter, G Heilige Geestgasthuis,
H Hooze, ] Manichvoldigegoed,
K Martinikerk, LOlde Convent
of Convent der Geestelijke Maag
den, M Se1werderhof, N St.
Walburgkerk, 0 Stickelswoerd,
P Valkenvlucht, Q Vrouw-Me
noldis- en Vrouw-Siwenconvent,
R Waagstraat, S woerd. Voorts
de oude bedding van de Drentse
A en de- 13e-eeuwse stadsmuur.

I Drentse A, 2 Brugstraat, 3 Ca
rolieweg, 4 Engelenpoor~e,

5 Folkingestraat, 6 Folkinge-
dwarsstraat (vh Wortstraat),
7 Gelkingestraat, 8 Grote Markt,
9 Guldenstraat, 10 Haddinge
straat, II Herestraat, 12 Hoge der
A, 13 Kleine Kromme Elleboog,
14 Martinikerkhof, 15 Ooster
straat, 16 Oude Boteringestraat,
17 Oude Ebbingestraat, 18 Oude
Kijk in't ]atstraat, 19 Pelster
straat, 20 Poelestraat, 21 Popken
straat, 22 Rademarkt, 23 Rode
Weeshuisstraat, 24 Schoolholm,
25 St.-Jansstraat, 26 Stoeldraaier
straat, 27 Tussen Beide Markten,

De oudste plattegrond van de stad
Groningen is het stadsplan datJacob van
Deventer tussen 1562 en 1570 tekende.
Hierop is onder meer te zien dat de aslijn
van het stratenpatroon zuidoost-noord
west georiënteerd is. Deze richting is
identiek aan en zelfs het gevolg van het
verloop van de Hondsrug op het smalle
uiteinde waarvan de stad ligt. Het pa
tfoon had, toenJacob van Deventer het
vastlegde, al een ontwikkeling van min
stens zeshonderd jaar doorgemaakt, zodat
de oervorm zich niet zonder meer laat
herkennen. De vroegste ontwikkelingsfa
sen verschuilen zich in het gebied dat aan
drie zijden wordt omsloten door de die
pen - de Groningse benaming voor de
middeleeuwse stadsgrachten - en dat aan
de westkant begrensd wordt door het ri
viertje de Drentse A. De smalle strook
ten westen van de A en het eveneens
smalle, rechthoekige gedeelte aan de zuid
kant van de stad betreffen 15e-eeuwse uit
breidingen.
Voor-stedelijk Groningen is ~en Drents
zanddorp. De ligging op de Hondsrug die
een uitloper vormt van het Drents Plateau
- een 'stert van drentland' schrijft de r6e
eeuwse chroniqueur Johan Rengers van
Ten Post - bestempelt de nederzetting
daartoe. Behalve fysisch-geografisch
hoorde Groningen ook historisch tot
Drenthe.· Uir de nadere plaatsbepaling bij
de eerste vermelding van het dorp Gro
ningen - als villa Cruoninga - in een oor
konde uit Iü40, blijkt dat het in het
graafschap Drenrhe lag. Omdat Drenthe
onder het bisdom Utrecht ressorteerde,
vielen ook Groningen en het Gorecht 
het zand- en woldgebied ten zuiden van
de stad - kerkelijk onder Utrecht, en niet
onder Münster, zoals de Ommelanden.
Groningen heeft de Drentse oorsprong
ook nooit verloochend, behalve wanneer
het politiek verkieslijker leek zich als Fries
op te werpen.
Drie factoren hebben-het stad-in-wor
ding-proces begunstigd: de geografische
situering, de economische mogelijkheden
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dan ligt de nederzetting in het hoge,
oostelijke deel van de stadskern op de
Hondsrug, meer in het bijzonder rond
Grote Markt. Hierop wijzen de versptei....
ding van de bodemvondsten, het we'!';eJll.
stelsel, de ligging van de beide oudste
kerken - de St.-Maarten en de St.-Wal.
burg - en de situering van de Bisschops_
hof. De invulling van het lage, westelijke
stadskerngedeelte met de A-kerk begint
pas in de loop van de 12e eeuw.

Segment van de St.-Walburgkerk
met overblijfselen vall de funde
ring in veldkeicll. De oorspron
kelijkc cenrraalhouw üit het begin
van de ue eeuw had een tienzij
dig centrum met pijlers (achtt'r
grond) en een twintigzijdige om
gang (voorgrond). Na t'cn eeuw
wcrden tcuell dl· huitcllllluuro
steunberen geplaatst.

DE BLOK$TRUCTUUR VAN GRONINGE:N

Veel oude Drentse zanddorpen bezitten
een blokstructuur. Ook van Groningen,
als Drents dorp op de Hondsrug mag dit
worden verwacht. Een opgraving bij
Odoorn toonde aan dat een dergelijk pa
troon reeds in de Karolingische tijd voor
kwam. De hoofdassen van een dergelijke
structuur zijn twee stellen parallelle we
gen die elkaar loodrecht kruisen. Deze
karakteristiek vinden we ook terug op de
kadastrale rninuutplans van verschillende
Drentse zanddorpen uit omstreeks 1830.
Dit wijst erop dat de oorspronkelijke
vorm duizend jaar lang in hoofdlijnen be
waard bleef. In Groningen zijn als gevolg
van de vroeg-stedelijke ontwikkeling de

Ligging van de domaniah: goede
reil in Groningen. a domaniaal
gOl'd. b open terrein. c hooto
structuurlijn, cl globaal gt'lokali
sccnk KTUllsillg-hofstcdc, l' grull
sing-hotstcdl" fA-kerk. g St.
Maartl'llskcrk. h St.-Walburg
kerk. n noordl's. W woerd,
z zuidcs: IBisschopshof. 2 Val
kenvlucht. 3 leen hij St.-Jans
straat, 4 Sdwcrdcrhof. 5 Wcr
dcnschof?, 6 Kahnl'Tshuis. 7 Ma
nichvoldigl'gol'd. S Nydingc- of
Folkcrdingchuis. 9 Hardcringc
huis. 10 Stickdswocrt.

den. Bovendien bestond er van hieruit
een verbinding met de zee via de gecom
bineerde benedenloop van de Drentse A
en de Hunze. Met name de Ommelanden
vertegenwoordigden een groot econo
misch belang en dit heeft er vooral toe
bijgedragen dat Groningen kon uit
groeien tot het meest geslaagde Drentse
dorp.
De belangrijkheid van Groningen wordt
weerspiegeld in de aanwezigheid van een
koninklijk praedium, een landgoed. Zulke
landgoederen liggen bij voorkeur aan
grote, onder koninklijke bescherming
staande, doorgaande wegen en daar waar
verschillende landschapstypen elkaar ra
ken. 'Zij hadden niet alleen een economi
sche functie als inningscentra van
leveranties in geld en natura, maar vorm
den als herberg voor de rondtrekkende
huishoudingen van de koning en zijn ver
tegenwoordigers de infrastructuur van
het rijksgezag. In 1040 schonk koning
Hendrik lil zijn goed te Groningen aan de
kerk van Utrecht samen met de jurisdictie
en het recht van muntslag en tolheffing.
Groningen bezat kennelijk toen al een
markt van meer dan lokale betekenis.
Een oud Drents dorp ligt op een zandrug
of zandplateau, niet direct aan een water
loop zoals de nederzettingen in het klei
gebied. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat in de stadskern de oudste bodem
vondsten op de Hondsrug zijn aangetrof
fen, en niet langs de Drentse A. Zij
kwamen vooral aan de noordzijde van de
Grote Markt aan het licht en gaan terug
tot in de Romeinse tijd. In de protohisto
rische tijd is de situatie niet anders. Ook

Twee kk'Înc fi
bula's of man
tdspddcll
(0 J cm) lIit de
Karolingische
tijd.

•
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Situatie van de Martinikerk (I),

de Walburgkerk (2) en het prefec
tenhuis (3) in het tweede kwart
van de 13e eeuw, geprojecteerd
op het moderne stratenplan van
Groningen.

Aftekening uit de 17e eeuw van
een munt van de Romeinse keizer
Antonimis Pius (X38-x6i). Deze
munt zou met zes andere gevon
den zijn bij de afbraak van de
St.-Walburgkerk in IÓI I. Men
meende toen vanwege de vrijwel
ronde vorm met een Romeins
bouwwerk van doen te hebben.

blokken verloren gegaan; de wegen ech
ter bleven als hoofdstructuurlijnen wel
herkenbaar. Een ander kenmerk van een
oud-Drents dorp is de randligging van de
brink(en). Bij kerkdorpen ligt ook de
kerk aan de brink, dat wil zeggen als een

jO"'~_0",'" =~" "",, ""wooc~.. ,-I'structuur. Met name Noordlaren en Em- ~ ~

men die zich als Hondsrug-dorpen even-
als Groningen zuidoost-noordwest
uitstrekken en op de_ miuuutplans boven
genoemde karakteristieken goed laten
zien, mogen voöt voor-stedelijk Gronin-
gen model staan.
Tegenwoordig is de Grote Markt het
symbolische hart van Groningen. In de
Karolingische tijd zal dit plein een rand
ligging hebben gehad met misschien al
enige bebouwing aan de noordzijde. Naar
Drents patroon is het immers in oor
sprong een brink. De betekenis hiervan
nam- toe toen vanaf de 13e eeuw de noor
delijke stadshelft verder ingevuld werd en
de Grote Markt centraal kwam te liggen.
In het begin van de 14e eeuw verrees daar
ten oosten van het noordelijke eind van
de voormalige Waagstraat het raadhnis
dat met het front naar de noordkant was
gekeerd. De noordzijde van de Grote
Markt was kennelijk in belang gestegen.
Tegen de noordoosthoek van de Grote
Markt, op het Martinikerkhof, lag het
grafveld van de buurschap dat van het
eind van de 7e eeuw tot in de 10e eeuw in
gebruik was. Daarop of daarnaast werd,
waarschijnlijk in het begin van de ge

eeuw, de eerste houten kerk gebouwd.
De sporen daarvan zijn tijdens een opgra
ving binnen het middenschip van de Mar-

tinikerk teruggevonden.
Aan de noordoostkant van de Martini
kerk stond tot in 1627 de polygonale St.
Walburgkerk waarvan de ouderdom en
betekenis nog steeds intrigeert. Deze is
waarschijnlijk in het begin van de 12e
eeuw door de bisschop van Utrecht ge
bouwd als representatieve kapel die zijn
gezag en de koninklijke herkomst daar
van moest benadrukken. De houten
bouwsels uit het einde van de IIe eeuw,
die eerder op die plek hadden gestaan,
zullen een semi-profane functie hebben
bezeten.
De huidige bebouwing aan de oostkant
van de Grote Markt maakt, evenals die
aan de noordkant, de indruk oudtijds ver
der naar achter te hebben gelegen. De tot
een onbenaamde gang gereduceerde
straat, die vroeger de Hooze heette, en de
Engelengang (thans Eugelenpoortje) zou
den volgens Schuitema Meyer wel eens
de oorspronkelijke begrenzing kunnen
weergeven. Ten oosten daarvan lag tot
1325 de Bisschopshof die aan de zuidoost
zijde van het Martinikerkhof grensde. De
aaneengesloten ligging van de Bisschops
hof met aan de oostzijde het erf van het
bisschoppelijke leen de 'Valkenvlucht' en
aan de noordkant het Martinikerkhof met
de beide kerken, doet vermoeden dat we
hier te maken hebben met een bisschop
pelijk complex. Hiertoe moet waarschijn
lijk ook de Selwerderhof gerekend
worden, die aan de westkant van het
Martinikerkhoflag. De situatie doet den
ken aan Emmen, waar de bisschoppelijke
eigenkerk en de Bisschopshof eveneens
bij elkaar aan de rand van de nederzetting
lagen. Er is wel verondersteld dat ook
vóór 1040 de bisschop reeds in Groningen
gegoed was. Dit zou dan verklaren waar
om onder de opsomming van de in 1040
geschonken goederen geen kerk voor
komt: kennelijk bezat de bisschop die al.

DE INTERNE LAY-OUT VAN DE STAD

In het gebied ten zuiden van de Grote
Markt zal de woonkern van voor-stede
lijk Groningen hebben gelegen. Bepalend
voor het hier voorkomende straten
patroon is de noord-zuid oriëntatie en het
reliëf van de Hondsrug. Deze heuvelrug
van keileem en zand is even ten noorden
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van de Carolieweg het hoogst (circa 6
meter boven NAP). De glooiing naar het
oosten en zuiden is relatief steil, naar het
noorden en westen flauwer. De Karolin
gische bewoning wordt langs het noorde
lijke deel van de Herestraat en Ooster
straat vermoed. De Gelkingestraat en
Pelsterstraat zullen achterstraten zijn die
ontstonden op de grensscheiding van de
erven aan beide eerstgenoemde hoofdwe
gen. Aan het zuidelijke eind van de
Pelsterstraat bevindt zich niet ver van de
Herepoort het Heilige-Geestgasthuis dat
in 1267 voor het eerst in de geschreven
bronnen opduikt. Dit systeem van achter
straten heeft zich successievelijk naar het
westen en oosten uitgebreid, waarbij de
ontwikkeling aan de oostzijde van de
Oosterstraat nadelig werd beïnvloed door
de hier relatief steile helling van de
Hondsrug. Bij archeologisch onderzoek
in dit deel van de stad werd op tal van
plaatsen-akkerland aangetroffen, waarvan
de ouderdom niet vaststaat, sporen van
houten huizen uit de IIefIze eeuwen
ve1dstenen wegverhardingen die soms be
geleid werden door een of twee sloten.
De oudste stenen plaveisels reiken niet
verder terug dan de IIe eeuw. In het eind
van enkele van de naar het zuiden afhel
lende straten werden oudere, oost-west
lopende sloten aangetroffen, die mogelijk
als afwateringssloten dienden en die heb
ben aangesloten op die naast de verharde
wegen. In de I2e eeuw werden aan de
zuidzijde de eerste verdedigingswerken in
de vorm van een wal en een gracht aange
legd.
De invulling van het gebied ten noorden
van de Grote Markt, meer in het bijzon
der ten noorden van de Rode Weeshuis
straat, dateert van jongere datum. Daar
zal vooral akkerland gelegen hebben.
Daarop was het noordelijke eind van de
met veldstenen bestrate voorloper van de
Oude Ebbingestraat gelegen. Dit gebied
werd later vrijwel geheel ingenomen door
het pas in 1386 vermelde Olde Convent
en door het in 1310 gestichte dominica
nenklooster. Ten zuiden daarvan lag de
Selwerderhof, waarin het huis van de pre
fect stond, die hier namens de bisschop
het wereldlijk gezag uitoefende.
De resultaten van de opgraving aan de

Benen kam in
foedraal uit de
opgraving
Martinikerk
hof-westzijde.

westkant van het Martinikerkhof in
hebben het hierboven beschreven HHJUel'?
van Groningen in het eerste mllile:nrtiU1tnY.
verstevigd. Naast oudere, vrijwel
mobiele vondsten betroffen de gflonl:1s,'QJ;
ren een tweeschepige boerem,ch'IUr
omstreeks 1000. Uit de ITe tot 13e
restten sporen van sloten die als pelTe"Is_
scheidingen worden bel,chouw<!,

nog niet gedefinieerde zwareI~,~~~:;~~l~~;j
en delen van een veldstenen ft
een groot, houten bouwsel moet helbb"n)J')j
gedragen, datàoor brand te gronde
Op dezelfde plaats doch op hoger

.werd een groot fundament van een
huis' gevonden dat ongeveer 18 bij II

t,~r 'groot was en een dikte had van circa
jj,20 meter. Vermoedelijk betreft het de
grondvesten van het huis van de prefect.
De fundering bestond uit vierkante
ken grondverbetering, bestaande uit
leem om en om afgewisseld met lagen
veldkeien, die door bakstenen grondbo
gen met elkaar verbonden waren. Dit ge
bouw kende drie verschillende bouwfasen
en wordt in de eerste helft van de 13e
eeuw gedateerd. Het daaronder gelegen
gebouw is derhalve onder. Tot het pre
fectencomplexbehoorden misschien ook
funderingen die worden toegeschreven
aan een tijnsschuur, waar de in natur,a
voldane pacht werd opgeslagen. Het ka-
rakter van een groot steenhuis en de lig
ging daarvan in dat deel van de
Selwerderhof dat nog in de 15e eeuw aan
een afstammeling van de prefectenfamilie
toebehoorde, maken aannemelijk dat in
derdaad het prefectenhuis aan het licht
komen is. Deze veronderstelling wordt
nog versterkt door het feit dat het huis
met de voorgevel grensde aan het plein
waar later de huidige Martinitoren ver
rees en waar het schuItengericht en de
'raad vóór den have' haar zittingen hield.
Van bebouwing direct aan de westkant
van de Guldenstraat is niets bekend. Vel
der -westwaarts en noordwestwaarts waS
kort voor 1253 În elk geval nog voldoen
de ruimte om er een franciscanen- of
minderbroedersklooster te bouwen.
De Vismarkt zal een brink zijn geweest
waarover aan de noordzijde de Lange
straat naar de A-brug liep. Van vroege
bebouwing aan de noordkant is niets be"
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Aan de voet van de MartinÎtorell
is de zware fundering van een
groot zaalgebouw uit baksteen uit
de eerste helft van de 13e ecuw
blootgelegd. In dit huis rcsidecr-

de de bisschoppelijke prefect.
Sporen van een houten voorgan
ger bevonden zich op een dieper
llIveau.

loofwaardigheid wanneer daarbij ook de
ligging van de bisschoppelijke goederen
in de stad wordt betrokken. De histori
"$.Che overlevering is min of meer toeval
ij~, zodat mag worden aangenomen dat
w~t later als oorspronkelijk bisschoppelijk
bezit is aan te merken, slechts een rudi
ment is van het totale domein. Dit bezit
betreft grondgebied waarover de bisschop
zelf beschikte, erven die de bisschop in
leen heeft uitgegeven en percelen die hij
in erfpacht uitgaf. Ook de erven waar
voor sinds 1293 tot eind 16e eeuw aan de
graaf van Bentheim een grondcijns 
grunsing - werd betaald, zullen oor
spronkelijk aan de bisschop hebben toe
behoord. Sommige van deze goederen
zullen zijn voortgekomen uit de konink
lijke schenking van 1040, wat ook wordt
vermoed voor de bezittingen die de abdij
Werden in Groningen bezat. Het konink
lijk domein moet aanzienlijk zijn geweest,
wat wijst op het belang van de nederzet
ting. Bovendien blijkt uit de situering van
de hofsteden die 'grunsing' betalen een
relatie tussen de ligging van het domein
goed en de archeologisch veronderstelde
hoofdstructuurlijnen.
Stadsrecht heeft Grouingen nooit gekre
gen, maar op grond van criteria als het
voorkomen van verdedigingswerken, ge
plaveide straten, een stedelijke bestuurlij
ke organisatie, kerken, een bedelorde
klooster, een begijnenconvent en een
gasthuis mag Groningen zich vanaf de
eerste helft van de 13e eeuw stad noemen.

Atbcelding van
een majl'stas do
mil1i. Het be
nen schijfje
(0 3,2 cm) ge
vonden tijdens
de opgraving
op het Martini
kerkhof-west
zijde diende
mogelijk ter
versiering van
een 12-C'cuwse
boekband.

De hier ontvouwde archeologisch-histori
sche gedachten over de vroeg-stedelijke
structuur van Groningen winnen aan ge-

kendo Aan de westzijde werd de brink af
gesloten door eCn kapel die tussen 1212

en 1227 tot kerk werd verheven: de aan
de Heilige Maria en Sint-Nicohas gewij
de A-kerk. Aàn de zuidzijde lagen ver
moedelijk enkele erven. Waar deze elkaar
raakten of waàr het erf anderszins be
grensd werd, ontstonden de parallel 10
pende PeIsterstraat, Haddingestraat en
Folkingestraat, di~ ten opzichte van elkaar
te beschouwen zijn als achterstraten.
Aan de rand van het oudste, oostelijke
stadsdeel- het gebied langs de as Oude
Kijk in 't Jatstraat-Folkingestraat - zal van
noord naar zuid eCD strook akkerland
hebben gelegen, de es van Cruoninga. Na
men als 'Woerd', 'Stickelswoerd' en
'Wortstraat' wijzen hierop, evenals het es
dek dat hier op verschillende plaatsen
werd aangetroffen. De veldnaam 'woerd'
komt ook voor ter hoogte van de Rade
markt waar Ioe/ne-eeuws aardewerk
werd aangetroffen. Voorts is cr een
Noordes en een Westes bekend voor de
Oude Boteringepoort, een Zuides voor
de poorten aan de zuidkant van de stad en
een Schraec of Scragenes buiten de Here
poort. De groenlanden lagen verder naar
buiten. We vinden deze later terug onder
de naam Ooster- en Westerstadshamrik.
In het westelijke deel van de stad is in de
Folkingestraat een 12e-eeuws wegdek
aangetroffen. Ook de A-kapel zal uit het
eind van die eeuw dateren. Door het ge
bied ten westen van de SchooIhoIm
stroomde voordien de Drentse A die even
ten noorden van de A-brug haar huidige
beloop volgde. In dit zuidwestelijke deel
van de stad zal men al voor de 12e eeuw
begonnen zijn de Drentse A door aan
plemping westwaarts te verleggen in de
richting van haar huidige bedding. Dit la
ge, vochtige gebied werd pas laat inge
vuld. In 1346 blijkt daar het klooster
Aduard nogal wat bezittingen te hebben.
Er bestaan geen dwingende redenen dit
gebied - de Brugstraat en het Hoge der A
en omgeving - in de 13e en 14e eeuw als
handels- en koopliedenkolonie te be
schouwen, zoals zo vaak gebeurt.

d.

D-

m
lie

7
I

ne
en
lie

"

Le-

g.
u
n-

s:e-

e
:en

:en

k

:r

LS

n-


