3

Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder
dingspel
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P .N. Noomen

INLEIDING

De schriftelijke gegevens over het middeleeuwse Rolde zijn weinig talrijk I. Mgezien van
enkele terloopse vermeldingen in verhalende bronnen zijn het voornamelijk oorkonden en
registers. In de meeste gaat het om rechten op onroerend goed. Aanvankelijk werden dergelijke rechten niet op schrift gesteld, maar mondeling overeengekomen in het bijzijn van
getuigen. De behoefte aan op schrift gestelde bewijsstukken deed zich het eerst voor bij
kerkelijke instellingen. De meeste gegevens over Rolde komen dan ook uit de administratie van buiten Drenthe gelegen oude abdijen en kapittels' en van het jongere klooster
Assen 3 . Al deze instellingen hadden belangrijk grondbezit in het kerspel Rolde . 'Gewone'
Drenten ontmoeten we in hun archieven alleen als ze op de een of andere manier iets te
maken hadden met de belangen van de kerkelijke instellingen. Pas uit de vijftiende eeuw
kennen we ook zaken tussen Drenten onderling, doordat de uitspraken van de EtstoeI, het
hoogste gerecht van Drenthe, vanaf I 399 bewaard zijn gebleven 4 .
De aangewezen weg om de schaarse schriftelijke gegevens optimaal te benutten is ze te
leggen naast de resultaten van archeologisch, bodemkundig en historisch-geografisch onderzoek. In het vorige hoofdstuk werd voor Balloo een proeve gegeven van zo'n benadering. In afwachting van een dergelijk onderzoek voor het hele kerspel kunnen in het volgende slechts eerste aanzetten worden gegeven. Door de aard van het bronnenmateriaal
staan de rechten op de grond daarbij centraal. Toch komen ook andere zaken aan de orde.
Grondbezit nam in de agrarische maatschappij van de middeleeuwen immers zo'n belangrijke plaats in, dat het verhaal over de rechten op de grond onwillekeurig ook allerlei andere
sferen van het leven raakt: de geschiedenis van de nederzettingen, de stichting van kerken
en kloosters, de standenstructuur en de machtsverhoudingen in de dorpen . Na een paragraaf over de ligging van Rolde zullen eerst het vroegrniddeleeuwse grootgrondbezit en de
kerkstichting aan de orde komen. Daarna worden verschillende lijnen doorgetrokken tot
in de late middeleeuwen. Omdat Rolde meer is en was dan het hoofddorp Rolde alleen,
krijgen uiteraard ook de afzonderlijke buurschappen de nodige aandacht.
D E LI GGI

G VAN ROLDE

Het middeleeuwse Drenthe bestond uit zes rechts districten of' dingspelen' : rond de dorpen
Vries, Anloo, Rolde, Beilen, Diever en EmmenS. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze
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dingspelen tevens de oorspronkelijke, vroegmiddeleeuwse parochies waren 6 . In kerkelijk
opzicht werden in de middeleeuwen bovendien ook Steenwijk met het Land van Vollenhove en Stellingwerf en de stad Groningen met het Gorecht tot Drenthe gerekend.
Rolderdingspel nam onder de dingspelen een bijzondere plaats in. Het was verreweg het
kleinste van de zes. Alleen in dit dingspel splitsten zich in de loop van de middeleeuwen van
de moederparochie geen nieuwe parochies af, zodat kerspel en dingspel dus bleven samenvallen. Totdat het kloosterterrein in Assen na de Reformatie w erd bestemd tot bestuurscentrum 7 , was niet te voorzien dat Assen zich ooit tot een zelfstandig kerspel zou ontwikkelen, dat uiteindelijk zelfs Rolde zou overvleugelen. Aan het grondgebied van de huidige
gemeente Assen kan in dit hoofdstuk daarom niet geheel worden voorbijgegaan: in de dertiende eeuw woonde 40% van de Rolder parochianen hier 8 en bovendien vervulden in de
vroege middeleeuwen de in dit deel van het kerspel gelegen hof te Peelo en op andere wijze
later de abdij Assen centrumfuncties die voor geheel centraal Drenthe van belang waren 9 .
Behalve de huidige gemeenten Rolde en Assen behoorde ten slotte ook een deel van het
heide- en veengebied metde oude naam 'op de Smilde' 10 , ter plaatse van de tegenwoordige
dorpen Kloosterveen en Bovensmilde, tot het dingspel.
Rolde onderscheidde zich - behalve door het samenvallen van kerspel en dingspel- ook
door zijn centrale ligging: midden tussen de vijf andere dingspelen in. Vanwege die ligging
vonden verschillende bijeenkomsten die heel Drenthe aangingen hier plaats. De Etstoei,
het hoogste gerecht van Drenthe, vergaderde traditioneel ieder jaar eenmaal in Anloo en
tweemaal binnen Rolderdingspel: in de buurschap Balloo en in de kerk van Rolde. De
landdag van Drenthe kwam in het Grollerholt bijeen. Over de precieze lokatie van beide
vergaderplaatsen bestaat overigens onzekerheid I I . Het is goed mogelijk dat de omgeving
van Rolde ook in de vroege middeleeuwen en eerder al dergelijke centrale functies vervulde. De archeoloog Waterbolk zocht hier vanwege de concentratie van belangrijke archeologische vondsten een 'regionaal machtscentrum' 12 en de historicus Blok veronderstelde
recent dat met name de juridische centrumfunctie van Balloo oud is. De plaatsnaam Balloo
(uit Banlo, dat is 'gerechts-bos') en het archaïsche karakter van de benaming 'lotting' (dat
is 'volksgerecht') voor de EtstoeI wijzen volgens hem in die richting I 3 .
In andere streken dienden centraal ofjuist op een grens gelegen bossen in de middeleeuwen vaak als vergaderplaats: zo bij voorbeeld het grensbos Markelo aan de Wezer en het
Engelanderholt op de Veluwe 14 . Recent is, naar aanleiding van de vele plaatsnamen op -100
rond Rolde, verondersteld dat het Rolderdingspel een vergelijkbaar, relatieflaat ontgonnen bosgebied in het midden van Drenthe is geweest, dat, omdat het 'nergens bij hoorde',
later een apart dingspel werd 15. In de vorige twee hoofdstukken kwam al ter sprake dat de
archeologisch vastgestelde, relatief dichte bewoning in het noorden van de huidige gemeente Rolde in de late ijzertijd en Romeinse tijd in een andere richting wijst. Van verschillende middeleeuwse (en huidige) dorpen in het gebied staat bovendien vast, ofis zeer
waarschijnlijk, dat ze de continue voortzetting zijn van deze voorhistorische bewoning l 6 .
Historische gegevens sluiten daarbij aan: juist in het dingspel Rolde valt in de middeleeuwen een sterke concentratie aan te wijzen van oud grootgrondbezit, dat in een volgende
paragraafnader ter sprake komt. De kern daarvan moet omstreeks het jaar TOOO al aanwezig
zijn geweest; en het is onwaarschijnlijk dat dit bezit toen pas recent door ontginning tot
stand was gekomen. De opgravingen in Peelo leverden een fraaie illustratie van het geografisch samenvallen van historisch aantoonbaar oud domeingoed met archeologisch aan-
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toonbare nederzettingscontinuïteit vanuit de ijzertijd. Hierna komt nog ter sprake dat ook
in Assen oud domeingoed aanwezig was , zodat de mededeling in een middeleeuwse kroniek dat Assen rond 1260 nog een onbewoonde streek was met een korrel zout moet worden genomen' 7. Rolderdingspel kende in de middeleeuwen wel veel bos; maar dat omvangrijk oud cultuurland hier ontbroken heeft, is zowel archeologisch als historisch gezien
dus onwaarschijnlijk.
Waarschijnlijk leidde juist de oude bewoning op het noorden van de Rolder rug en langs
de middenloop van het Deurzer- en Gasterense diepje hier al vroeg tot de stichting van een
kerk, waarvan het parochiegebied door de relatief dichte bevolking kleiner was dan dat van
de andere dingspelkerken. Als we inderdaad mogen aannemen dat de dingspelen samenvallen met de oorspronkelijke parochies, moet die kerkstichting in een dusdanig vroeg stadium hebben plaats gevonden dat de parochie Rolde bij de vastlegging van de dingspelindeling naast Noordenveld (rond Vries), Oostermoer (rond Anloo) en het Gorecht (rond
Groningen) een zelfstandige eenheid binnen N oord-Drenthe werd ' 8 . Door de geringe
omvang vond in de latere middeleeuwen geen verdere opsplitsing van de oer-parochie
meer plaats. Ongetwijfeld speelde daarbij ook mee dat Rolde - in tegenstelling tot de andere dingspelen - relatief weinig veengebieden had waar in de loop van de middeleeuwen
nog nieuwe dorpen met een eigen kerk '9 werden gesticht.
De centrale ligging van Rolde midden in Drenthe kwam niet alleen tot uiting in het vergaderen van de Etstoei en de landdag binnen het dingspeL Ook het wegenpatroon getuigt
ervan. De hoofdweg was wel de weg over de Rolder rug. Naast de weg over de Hondsrug
vormde deze de andere verbinding van de Vechtstreek met Groningen. Ten noorden van
Loon splitste hij zich in verschillende takken. Belangrijk was de Here- ofKoningsweg, die
via Zeijen en Lieveren naar Roden liep. Archeologen stelden vast dat deze weg in de ijzertijd al in gebruik was 20 . Een andere tak voerde langs Vries en Tynaarlo via De Punt en Glimmen naar Groningen. Gebruik van deze laatste route kan historisch vroeg worden aangetoond. Het klooster Werden aan de Ruhr - waarover hierna meer - had namelijk al in de
tiende eeuw langs deze weg op min of meer regelmatige afstanden boerderijen, die als piedà-terre dienden voor kloosterlingen die naar het noorden reisden z,. Ten slotte liep ook
vanuit het zuidwesten een belangrijke weg naar Rolde. Hoewel in de zestiende en zeventiende eeuw het verkeer vanuit Beilen en Diever naar het noorden steeds meer over Assen
gingzz, vanwaar men Rolde kon bereiken over de Deurzerbrug, bleef ook de weg over Halen en Amen nog in gebruik. Men riskeerde dan in de Amervoort, waar het Amerdiepje
werd gekruist, wel natte voeten.
Het dorp Rolde zal zeker profijt hebben gehad van al dit verkeer over de doorgaande
wegen die het dingspel doorkruisten. In de zestiende eeuw is herhaaldelijk van een herberg
sprake. Toen in 1555 de vertegenwoordiger van de bisschop van Münster een visitatiereis
naar de Groninger Ommelanden ondernam, voerde zijn weg door Rolde. Hij besteedde er
15 stuivers voor een maaltijd. Uit zijn kasboek valt zijn tocht te reconstrueren: Zwolle,
St.-Jansklooster, Steenwijk, Diever, Rolde. Daarna ging het verder naar Groningen. De
terugreis ging over Rolde, Ruinen en Meppel naar Zwolle z3 . Maar niet aan alle reizigers
viel iets te verdienen: ook ongewenste gasten maakten van de grote wegen gebruik. In berichten over oorlog in Drenthe komt de naam Rolde dan ook dikwijls voor: de eerste vermelding, rond 1190, spreekt al van een gevecht bij Rolde 2 4, en ook later is in de gospraken,
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de verslagen van het dingspelgerecht, geregeld sprake van gewelddadigheden door soldaten. Zo klaagde in 1572 de schulte Steven Broyl, van Broeils-erve in Rolde, dat elf voerlieden uit Diever die soldaten naar Rolde hadden gebracht zijn dorsers het huis uitgejaagd
hadden en Harrnen, de smidsknecht, een bloedwond hadden geslagen. Op de terugreis
naar Diever gingen ze door de voorde bij Amen. Daar moest Harrnen Steenge op Stegingegoed het ontgelden. Vijf mannen bleven bij de wagens, de anderen kwamen 'mit quaden
moede' zijn huis in, namen vijf kippen mee , sloegen andere dood en wierpen stoelen en
spinrokken in het haardvuur. Toen hij er iets van zei, dreigden ze zijn hals af te zullen snijden 25 . Wonen aan een grote weg gaf dus ook risico's.

HET OUDE GROOTGRO N DBEZIT

De tijd rond het jaar 800 is voor Drenthe en ook voor Rolde van groot belang geweest. In
veel opzichten werden toen de aanzetten gegeven en de fundamenten gelegd voor situaties
en instellingen die de hele middeleeuwen en ook daarna van belang zouden blijven. Archeologisch onderzoek - bij voorbeeld dat in Peel0 2Ó - toonde aan dat in deze tijd de nederzettingen, die eerder binnen een bepaald territoir van tijd tot tijd verplaatst waren, definitief
op de plaats kwamen te liggen waar ze in de middeleeuwen lagen en ook vandaag nog liggen. In het vorige hoofdstuk is aan de hand van het voorbeeld Balloo uiteengezet dat dat
niet wil zeggen dat de grote essen ook van die tijd dateren. De oudste bouwlanden waren
minder omvangrijk en vertoonden bovendien waarschijnlijk een lossere structuur van
blokvormig verkavelde kampjes langs de diepjes en op de Rolderrug bij grotere dobben.
Pas in de loop van de middeleeuwen zouden sommige van deze kampen door nieuwe ontginningen aaneengroeien. Niet alle losliggende kampen en kleine essen in Rolderdingspel
(zoals Amelte, Schieven, Amen, Lantingekamp en Houwinge-Kamps) behoeven daarom
bij voorbaat als jonger beschouwd te worden dan de grote esdorpen (zoals Rolde, Balloo,
Grolloo en Loon) 27.
Niet alleen in geografisch, maar ook in andere opzichten was de Karolingische tijd voor
Rolderdingspel van belang. Met de onderwerping van de Saksen en de Friezen door Karel
de Grote was Drenthe definitief onder het Frankische rijksgezag gebracht. Gelijktijdig
werd ook de kerstening ter hand genomen. De middeleeuwse Roldenaar zag sindsdien op
geregelde tijden de graaf en de Utrechtse bisschop - ofhun vertegenwoordigers - verschijnen om de wereldlijke en de kerkelijke rechtspraak uit te oefenen. De bisschop, die evengoed als de graaf als een verlengstuk van het Frankische gezag moet worden gezien, verwierfin Drenthe een uitgebreid grootgrondbezit, dat hem als bron van inkomsten diende
en waarop hij en zijn vertegenwoordigers tevens onderdak genoten bij hun reis door het
land. Een andere nauw met het Karolingische gezag verbonden instelling, de abdij Werden
aan de Ruhr, verkreeg in Rolderdingspel en elders in Drenthe zo eveneens verschillende
goederen. Vanwege de band die de Utrechtse bisschopskerk en de abdij Werden met de
Frankische, later Duitse, koning hadden, duidt men hun grondbezit veelal als domein of
'domaniaal goed' aan. Om verschillende redenen is dit domaniale grootgrondbezit voor de
geschiedenis van Rolderdingspel van belang geweest. De oudste gegevens over de meeste
buurschappen danken we bij voorbeeld aan de beheersadministratie van deze goederen: de
oorkonden waarin de verwerving was vastgelegd, pachtbrieven en registers en rekeningen
van de inkomsten uit deze goederen. Door de ouderdom en continuïteit van deze admini-
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stratie verschaffen de gegevens over de domanialiteit ons een inzicht in de geschiedenis
over een heel lange termijn, die vaak honderdenjaren omvat: in het geval van de goederen
van het St.-Pieterskapittel in Rolderdingspel bij voorbeeld van 1040 tot I 809! De verplichtingen van de grondgebruikers (en de veranderingen daarin) leren ons bovendien veel over
de landbouwgeschiedenis en over de sociale structuur van de middeleeuwse samenleving.
Geografisch zijn de domaniale goederen van belang omdat uit de ligging in latere tijd van
het erbij horende land - met de nodige voorzichtigheid - ook conclusies getrokken kunnen worden over de vroege middeleeuwen. Dat is mogelijk omdat de hoge ouderdom van
de domaniale goederen vaststaat - na ongeveer 1100 waarschijnlijk stopte de opbouw van
de domeinen - en omdat deze goederen niet gedeeld mochten worden en in het algemeen
conservatiefbeheerd werden, waardoor de situatie in latere tijd vaak een zekere zeggingskracht heeft voor eerdere perioden; vooral als ook bodemkundige en archeologische gegevens in de beschouwing worden betrokken. Het blijkt dat in sommige nederzettingen een
aanzienlijk deel van het oudste bouwland uit domaniaal goed bestond en dat de kern van de
domaniale goederen vaak in de oudste delen van de es lag, meestal dicht tegen de erven aan.
In Peelo, Emmen en de stad Groningen, plaatsen die als beheerscentra van domaniaal
grootgrondbezit hebben gefunctioneerd, behoorden bij voorbeeld grote blokken in het
hart van de nederzetting tot het domeingoed 28. In Balloo was dit het geval op het oudste
deel van de Noordes en in de Hem 29 . Andere domeingoederen vertoonden hetzelfde
beeld: voorbeelden zijn Tessinge in Loon 30, Luddinge in Grollo0 31 en verschillende domeingoederen in Rolde ze1f3 2 en in Deurze 33 . Alle hadden ze grote blokvormige percelen
aansluitend bij de boerderij .
Omgekeerd kan de domaniale status van een deel van Assen 34 , van Lantingekamp en
Houwinge-Kamps in Ballo0 35 en van een deel van Nijlande een aanwijzing zijn dat het hier
om oudere nederzettingen gaat dan vaak is aangenomen. Als voorbeeld daarvan kan Nijlande dienen. Het bestond uit drie erven. Eén daarvan, Husinge-goed, was in de late middeleeuwen eigendom van het klooster Assen 36 en - zo valt uit de rekeningen van de domeingoederen af te leiden - eerder hoogstwaarschijnlijk van de bisschop37. Het was aanmerkelijk groter dan de beide andere: in 1612 had het 52 mud bouwland en een volle waar.
De eskaart van 1642 illustreert Husinges bijzondere plaats in Nijlande fraai. Het bouwland
van Husinge bestond uit vier grote blokken, waarvan het grootste, 'Husinge Grootacker',
direct aan het erf grensde 38. De twee andere erven, Schultinge en Beyeringe, waren eigc!rl.erfde goederen. Ze waren niet alleen kleiner; hun land lag ook meer in smalle stroke~
'Men krijgt de indruk dat ze ooit samen één goed hebben gevormd: naast elk perceel van de
één lag één van de ander. In dezelfde richting wijst trouwens het feit dat ze, in tegenstelling
tot Husinge, ieder slechts een half waardeel hadden 39 . Omdat domaniale goederen niet gedeeld mochten worden, is de conclusie gerechtvaardigd dat 'Husinge Grootacker' als een
oud ontginningsblok op de Nijlander Es mag worden opgevat. In tegenstelling hiermee laten Beyeringe en Schultinge zien hoe bij 'gewone', eigenerfde, bedrijven dergelijke oude
blokken in de loop van de tijd door deling versnipperden. Daarnaast geeft het feit dat Husinge domeingoed was een aanwijzing dat we ons een kleine esnederzetting als Nijlande
niet als heel 'nij' behoeven voor te stellen 40. Blijkens historische bronnen groeide in elk geval sinds de dertiende eeuw het bisschoppelijk grondbezit in Drenthe immers niet meer,
maar brokkelde het eerder af Nader archeologisch en bodemkundig onderzoek in Nijlande zou mogelijk meer duidelijkheid verschaffen.
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Nijlande omstreeks 1640. De eigendomsverhoudingen van 1640 zijn ingetekend op de kadasterkaart
van 1830. Aangegeven zijn de vier grote blokken van het domaniale goed Husinge.

b = Beyeringe
e = land van het erf te Eldersloo
h = Husinge
hl = Husinge-land 'achter 't H of
h2 = Husinge-land 'saetland' en 'camp d'Oldegoom'
= Schultinge
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Zoals de Karolingische nederzettingen deels de voortzetting in andere vorm zijn van oudere dorpen, zo had ook het domaniale bezit dat sinds de Karolingische tijd door Werden en
de Utrechtse kerk werd verworven, deels oudere wortels. Een deel van de Friese en Saksische elite heeft actief meegewerkt aan de integratie van de onderworpen gebieden in het
Karolingische rijk. Dit kwam onder andere tot uiting in schenkingen aan kerkelijke instellingen. Een deel van de Drentse goederen van Werden kunnen we zo tot het jaar 820 terug
volgen. In dat jaar gaf namelijk ene Theodgrim, zoon van Aldgrim, het erfgoed in Arlo
(waarschijnlijk de omgeving van Tynaarlo, Taarlo, Vries) dat hij van ene Ricfued had verkregen aan de abdij4 1 • Sommige onderzoekers menen dat Theodgrim - die zijn schenking
waarschijnlijk deed omdat hij als monnik in Werden intrad - een neef was van de heilige
Liudger, de zelf uit een adellijke familie uit de omgeving van Utrecht afkomstige stichter
van Werden 42 . Maar hoe dit ook zij , zijn schenking maakt duidelijk dat delen van het Werdense domeingoed in Drenthe zeer oud zijn en ook voordat ze aan de abdij kwamen al deel
uitmaakten van grootgrondbezit. Behalve landerijen, gebouwen en horigen hoorde bij
Theodgrims landgoed ook een kerk, naar men aanneemt die van Vries. Het is niet onmogelijk dat in deze schenking behalve het grotere complex in Vries/Tynaarlo ook verspreide
boerderijen in andere dorpen waren inbegrepen. Een dergelijke structuur, waarbij in verschillende dorpen verspreid liggende goederen behoorden onder een groter centraal complex, was gebruikelijk. In dat geval zou het Werdense goed in Loon en Grolloo ook van
Theodgrim afkomstig kunnen zijn.
In ieder geval moet het Werdense bezit in deze buurschappen in de tiende-elfde eeuw
al aanwezig zijn geweest. Heel summier wordt dan de leverantie vermeld van' 330 penningen uit Drenthe'43 . Een twaalfde-eeuws register is uitvoeriger: boerderijen in Dalen, Sleen,
Grolloo, Loon, Tynaarlo en Glimmen moesten 'ten dienste van de abt, zijn boden en de
kloostervoogden, wanneer die op gezette tijd naar Friesland reizen' - bedoeld zijn de Ommelanden waar Werden uitgestrekte bezittingen had - geld, rogge , gerst, gerstemout en
hooi leveren; in Loon en Grolloo - ik beperk me nu tot het kerspel Rolde - een karrevracht
hooi en respectievelijk 60 en 30 penningen in Deventer munt44 . De route die Werden verbond met haar bezit in 'Friesland' liep, zoals we hiervoor al zagen, dwars door Drenthe 45.
De Werdense domein erven in Drenthe zijn mogelijk speciaal verworven als pleisterplaatsen voor de abt en zijn vertegenwoordigers; een functie die zij blijkens de hooi\everantie en
de omschrijving in het twaalfde-eeuwse register inderdaad vervulden. Ze vormden de verbinding tussen de Werdense hofbij Oldenzaal en die te Groningen 46. Vandaar dat ze in
1283, toen de goederen in Groningen en de Ommelanden werden verkocht, ook konden
worden afgestoten. Sindsdien ontbreekt in Grolloo en Loon elk spoor van Werdens goed 47.
De Utrechtse bisschopskerk was zoals gezegd de andere vroegrniddeleeuwse grootgrondbezitster in Drenthe. Haar oudste domeinen hier dateren eveneens al uit de vroege
negende eeuw 48. Zoals de kerk van Vries was gesticht op het landgoed van Theodgrim, zo
verrezen de kerken van Emmen, Anloo en Groningen, de oudste kerken op de Hondsrug,
op de grond van de bisschoppelijke hoven in die plaatsen. Tot in de elfde eeuw bleef dit
Utrechtse bezit in Drenthe groeien. Een extra stimulans zal daarbij zijn uitgegaan van het
feit dat de bisschop, die in 944 van de koning diens rechten op de woeste gronden had gekregen 49 , na I046 ook de grafelijke rechtspraak namens de koning in Drenthe uitoefende.
De Drenten hadden tot 1522 zo op drie manieren met de bisschop te maken: als grafelijke
landsheer, als bisschop en als eigenaar van vele domeingoederen. Een andere, gelijktijdige
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stimulans betekende de stichting van het kapittel van St.-Pieter. Een kapittel was een gezelschap geestelijken, verbonden aan een belangrijke kerk. Aanvankelijk was de bisschop bijgestaan door de Utrechtse kapittels van de Dom en van Oudmunster. Toen het bestuur van
het bisdom steeds meer werk vereiste, werden in Utrecht drie nieuwe kapittels gesticht,
waaronder dat van St.-Pieter. Omdat de bisschop daartoe het initiatief nam moest hij zorgen dat elke stichting genoeg goederen verkreeg waaruit de kerk en de kapittelgeestelijkheid konden worden onderhouden. Daartoe schonk de bisschop St.-Pieter direct bij de
stichting onder andere de hof van Peelo. Evenals het Werdense landgoed in Vries en Tynaarlo was ook deze hof afkomstig uit al eerder bestaand grootgrondbezit. Samen met hoven te Uffelte en Wittelte had hij voor I040 aan een zekere Uffo en diens broers behoord.
Omdat zij tegen de Duitse koning in opstand waren gekomen werd hun goed geconfisqueerd. De koning droeg in I040 deze goederen vervolgens over aan de Utrechtse bisschop, die ze daarna overdeed aan het kapittel van St.-Pieter 50 . Tot 1809 zijn deze hoven
en de er onder behorende boerderijen in het archief van St.-Pieter te vinden.
Een derde elfde-eeuwse ontwikkeling in de wereld van de hoge Utrechtse heren die van
belang was voor de boeren in het kerspel Rolde, was de verzelfStandiging van het DomkapittelS'. Gelijktijdig met de stichting van de nieuwe kapittels wisten de oude kapittels te
bereiken dat vastgelegd werd welke goederen aan hen en welke aan de bisschop behoorden. Het goed van de Utrechtse kerk werd daarom gescheiden in kapittelgoederen en bisschopsgoed. Het gevolg van al deze ontwikkelingen was dat er na ongeveer I050 behalve
erven van de abdij Werden drie soorten goederen van de Utrechtse kerk in het kerspel Rolde lagen: in Witten en in Grolloo van de bisschop en de kapittels van de Dom en St.-Pieter;
in Balloo, Loon en Rolde van de bisschop en St.-Pieter; in Assen alleen van de Dom; in
Peelo alleen van St.-Pieter en in Anreep, Deurze en Nijlande alleen van de bisschop52.
De meeste domeinerven behoorden oorspronkelijk onder een 'hof, een centraal gelegen
grote boerderij. Van daaruit werden de goederen beheerd, daar waren opslagschuren waar
de pachtrogge kon worden opgeslagen voordat zij naar Utrecht werd vervoerd ofin Groningen op de markt gebracht. Op de hof ook konden de grondheer en zijn ambtenaren onderdak vinden tijdens hun periodieke reizen door Drenthe. Ookjuridisch was de hof een
centrum. Volgens de ideologie van de vroege middeleeuwen werden de grondgebruikers
van domeingoederen niet als vrije mensen gezien, maar als horige personen die niet in alle
opzichten handelingsbevoegd waren: ze werden als 'huisgenoten' van de hofheer beschouwd 53 . Voor allerlei zaken die voor ons gevoel in de privésfeer liggen hadden ze toestemrningvan de heer nodig. In verschillende opzichten vielen horige personen en goederen in de vroege middeleeuwen bovendien niet onder de gewone rechtspraak, maar onder
het hofrecht dat op de centrale hof werd gehouden.
De enige hof in het kerspel Rolde waarvan aannemelijk is dat hij heeft gefunctioneerd
als centrum ten opzichte van onderhorige boerderijen is de hof van St.-Pieter te Peelo. De
koninklijke schenkingsbrief van 1040 voor de Utrechtse kerk somt in nog heel algemene
termen op: 'de landgoederen in Uffelte, Wittelte en Peelo (... ) met erven, gebouwen, horigen, bouwland en woeste grond, hooi- en weiland, kampen, watertjes en waterlopen, molens, visserijen en wegen'. Uit latere goederenlijsten van St.-Pieter blijkt dat in elk van de
in 1°4° met name genoemde plaatsen Uffelte, Wittelte en Peelo een hoflag. De belangrijkste bezitsconcentraties van St.-Pieter in Drenthe zijn ookjuist rond deze drie hoven te vin-
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den: onder Uffelte behoorden in de late middeleeuwen nog talrijke boerderijen in de omgeving van Uffelte en in het ReestdaL Aannemelijk is dat de hof te Wittelte zo als middelpunt heeft gefunctioneerd voor de kapittelgoederen in Wittelte, Leggeloo en Diever en die
te Peelo voor de goederen in Peelo, Witten, Loon, Balloo, Rolde en Grolloo . Een gedeelte
van deze goederen was mogelijk evenals de hoven zelf uit het geconfisqueerde bezit van
Uffo afkomstig. Latere goederenregisters van St.-Pieter wijzen er op dat de centrumfunctie
van de hof te Peelo, die mogelijk dus al van voor I040 dateert, na de verwerving door het
St.-Pieterskapittel aanvankelijk is versterkt. Het kapittel blijkt in I 300 namelijk niet alleen
onroerend goed te hebben: in Loon bezat het ook het recht op de kerkelijke tienden van
de meeste erven. Van dit recht is het aannemelijk dat het oorspronkelijk niet aan Uffo's hof
in Peelo was verbonden , maar aan de bisschop heeft behoord 54 , die het tussen I040 en I300
aan het kapittel zal hebben overgedragen. De veronderstelling ligt voor de hand dat in Pee10 sindsdien zowel de pachtopbrengst van de horigen als de tienden uit Loon zijn opgeslagen. Interessant is dat de archeologische gegevens er eveneens op wijzen dat de centrumfunctie van de hofin deze tijd groeide. De opgravingen die enkele jaren geleden plaatsvonden 55 toonden namelijk aan dat de hof, die in de latere middeleeuwen Hovinge heette , toen
is uitgebreid met een grote graanschuur. De hof ging zich daardoor duidelijk onderscheiden van het naburige Derkinge, een 'gewoon' horig erf van St.-Pieter. Het was de eerste
maal in Noord-Nederland dat een hof die we uit schriftelijke bronnen kennen, ook archeologisch kon worden onderzocht. Historische en archeologische gegevens kunnen zo
met elkaar worden vergeleken, en blijken in dit geval in dezelfde richting te wijzen.
In de late middeleeuwen heeft Peelo zijn centrumfunctie verloren. De hof en de andere
goederen in het kerspel Rolde werden voortaan beheerd vanuit de hof te Uffelte, dat voor
de export van de pachtrogge veel gunstiger was gelegen. De pastorie van Anloo, die sinds
I239 aan St.-Pieter behoorde 56, functioneerde in Noord-Drenthe toen feitelijk als een dependance van deze hof, doordat de pastoor van Anloo regelmatig als rentmeester van het
kapittel optrad. De goederen van St.-Pieter in het kerspel Rolde betaalden sindsdien hun
pacht deels op de pastorie in Anloo, deels op de hof in Uffelte: zo bij voorbeeld in 1423
Banninge in Balloo 'in den hofftho Uffelte' en Luddinge-erve in Grolloo in 1461 rogge 'op
onsen spyker to Uffelte' , een huis in Witten in I 300 aan de pastoor van Anloo en goederen
in Loon in I360, I438 en I446 'toe Anloe' 57.
Binnen het kerspel Rolde worden geen andere hoven genoemd die als centrum hebben
gefunctioneerd ten opzichte van onderhorige boerderijen 58 . De domeinerven van de bisschop hoorden in de vijftiende eeuw onder de bisschoppelijke hof te Anloo. Zo leverde
Betinge-erve te Loon in I444 rogge 'opten spiker tot Anloe' en betaalden bisschoppelijke
domeinerven in Loon, Balloo en Nijlande in I 5 5 I 'in den hofftot Anloe' 59. Omdat de hof
in Anloo ook het centrum was voor de bisschoppelijke goederen in het dingspel Oostermoer, zoals die te Groningen dat was in het Gorecht en die te Emmen in Zuidenveld, is
herhaaldelijk de vraag gesteld ofRolderdingspel oorspronkelijk geen eigen bisschoppelijk
beheerscentrum heeft gekend. Daarbij zijn de namen Rolde, Loon en Balloo gevallen. De
spijker (graanschuur) van de pastoor in Rolde, waar ook wel vergaderingen van de EtstoeI
werden gehouden , zou volgens sommigen als zo'n centrum gefunctioneerd kunnen hebben 60 . Expliciete vermelding van zo'n functie ontbreekt echter. Datzelfde geldt voor de
door Van Kalveen veronderstelde centrumfunctie van Tessingegoed te Loon, dat eenmalig
als 'mijns heren [= van de bisschop] hoII werd aangeduid6 1. Ook Speks veronderstelling dat
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Schematische plattegrond van de erven Hovinge en D erkinge in Peelo in twee perioden.
Boven: Omstreeks het jaar lOOO zijn de erven vergelijkbaar met een gemiddeld Drents boerenerf uit
die tijd. Ze bestaan uit ( I) een boerderij (woo n- en stalhuis) met (2) schuur en (3) een ronde mijt voo r
opslag van hooi of koren , binnen een omheining.
Onder: Na 10 40 zijn de erven in het bezit gekomen van het kapittel van Sint Pieter. De ' hof , later
Hovinge genoemd, groeit dan uit tot een erfvan ruim 1 hectare binnen een brede greppel, met (r) ee n
grote boerderij, met (2) schuren, waarvan de grootste ook voo r oogstberging heeft gediend (tiendschuur?) . H et andere erf, later Derkinge, is iets kleiner dan Hovinge en heeft géén grote oogstschuur.
Welzijn op dit erf de sporen van (4) een moestuin teruggevonden . Ook dit erfis door een brede greppel omgeven. Tussen beide erven lag (s) een apart gebouw met een omhelzing, mogelijk een gemeenschappelijke stal (schaapskooi?). Naar: P.B. Kooi ; tekening G. Delger, B.A.I. Groningen .

in het centrum van Balloo een bisschoppelijke hof voor Rolderdingspel heeft gelegen mist
een overtuigend bewijs. Duidelijk is wel dat hier belangrijk bisschoppelijk goed lag, dat
mogelijk ook diende als vergaderplaats van de Etstoel62 . Maar dat dit goed ook in de sfeer
van het goederenbeheer als domaniale 'hof een centrumfunctie vervulde blijkt uit de historische bronnen niet63 . Ik houd het er daarom op dat de bisschoppelijke goederen in Rolderdingspel steeds vanuit de hof te Anloo zijn beheerd.
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Zoals gezegd waren de boeren op de domeinerven in het kerspel Rolde formeel onvrij,
'horig'. Dat gold ook voor al hyn gezinsleden. Johan van Loon, die Banningegoed in Witten gebruikte, wordt in I 321 ~et zijn zoons zo 'mannen van onze heer bisschop' genoemd 64 en Boeliken Betynghe op het bisschoppelijke Betingegoed in Loon ' ons ende onsse gestichtes horige man'65 . En in I 304 liet het kapittel van St.-Pieter nog formeel vaststellen dat Bole Woltinge, die in Witten een boerderij van St.-Pieter gebruikte, met zijn goed,
zijn eigen persoon en met zijn kinderen eigendom was van St.-Pieter66 . Het goederenregister van ca. 1300 beschrijft de verplichtingen waar deze horigheid uit bestond. Om te mogen
trouwen moest de horige tegen een betaling formele toestemming van de proost verkrijgen. Als hij overleed kon zijn erfgenaam slechts met toestemming van het kapittel op het
bedrijf opvolgen. Zelfs had het kapittel recht op een deel van het vee en de inboedel uit de
erfenis67. Niet alleen het feit dat hun grond van St.-Pieter was, ook het feit dat zij zelf eigendom van het kapittel waren betekende voor de horigen dus een belasting.
Toch zou het onjuist zijn hen als deerniswekkende lijfeigenen afte schilderen, die aan de
willekeur van hun heer waren onderworpen. Tegenover hun verplichtingen stond het erfelijke recht op gebruik van de domeingoederen. Doordat de goederen niet gedeeld mochten worden, waren de horige bedrijven de grootste erven. De horigen behoorden sociaal
gezien daardoor vaak juist tot de rijkste boeren, die zowel bij hun medeburen als bij hun
grondheer in aanzien stonden. De geschiedenis van N orthingegoed in Witten kan dit fraai
illustreren68. Waarschijnlijk werd dit goed in de goederenlijst van St.-Pieter van rond 1300
aangeduid als het 'huis van Herard' . Het moest toen jaarlijks roo penningen Gronings betalen. Herards vermoedelijke zoon, de zoëven genoemde Bolo W oltinge, erfde van zijn vader zowel diens gebruiksrechten op dit goed te Witten als die op het horige goed W oltinge
te Leggeloo. Of hij beide goederen zelf gebruikte , of dat hij een van beide door een 'bedrijfsleider' liet bewerken, weten we niet. Naast het goed van St.-Pieter had hij in Witten
bovendien ook zelf nog vrij-eigen goederen of rechten. In ieder geval trad hij in 1302 op
voet van gelijkwaardigheid samen met andere gerechtigden in de marke van Witten (onder
wie boeren uit Loon en Eldersloo) op bij de overdracht van vijfwaardelen aan de abdij Assen69 . Twee jaar later verkocht St.-Pieter het goed van Bolo Woltinge te Witten, dat toen
Northinge bleek te heten, aan de abdij Assen. Bolo werd daarbij echter niet gepasseerd: uitdrukkelijk werd vermeld dat dit gebeurde met zijn goedkeuring en instemming7o . De horige Bolo W oltinge verschijnt in de bronnen zo dus als een grote boer met gebruiksrecht op
minstens twee bedrijven van St.-Pieter en met eigen grond. Ondanks zijn horigheid trad hij
zelfstandig handelend op en had St.-Pieter ook inzake kapittelgoederen met hem rekening
te houden.

DE KERKSTI CHTING

Rolde kreeg, zoals we zagen, al vroeg een kerk. Daarop wijzen zowel de archeologisch
vastgestelde houten voorgangers uit de negende of tiende eeuw van de huidige kerk 7 1 als
het feit dat Rolde een zelfstandig dingspel vormde en daarom waarschijnlijk tot de oudste
parochies van Drenthe behoorde 72 . Bij wie heeft het initiatief tot de stichting van de oudste
kerk in Rolde gelegen? Duidelijke gegevens waaruit een antwoord op deze vraag is af te
leiden ontbreken. Zo weten we niet wie in de late middeleeuwen het patronaatsrecht uitoefende 73: het eervolle recht dat een kerkstichter en zijn rechtsopvolgers bij voorbeeld bij
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de pastoorsbenoeming konden doen gelden. Soms kan ook in de beschennheilige aan wie
de kerk was gewijd een aanwijzing liggen van wie het initiatief tot kerkstichting is uitgegaan. Maar ook die heilige kennen we niet met zekerheid. Desondanks wil ik een poging
doen tot een hypothese daarover te komen.
Indien we ons afvragen welke grondheer in de vroege middeleeuwen op deze plaats een
dusdanige positie had, dat hij het zich kon veroorloven een kerk te bouwen en toe te rusten
met onroerend goed dat voldoende was om zowel een pastoor als het kerkgebouw te onderhouden, dan komt in de eerste plaats de bisschop in aanmerking. Van hem weten wij
immers dat hij in die tijd in Drenthe al over belangrijk grondbezit kon beschikken, waarvan
toen mogelijk ook het omvangrijke bisschoppelijke domeingoed in het kerspel Rolde al
deel uitmaakte 74 . Er zijn enkele aanwijzingen die deze veronderstelling kunnen ondersteunen. Een daarvan is te ontlenen aan de tienden. Sinds de vroege middeleeuwen droegen de
parochianen een tiende deel van hun oogst af aan de kerk. Vaak kwamen de tienden niet
aan de kerk zelf toe, maar aan de stichter en zijn rechtsopvolger, de eigenaar van het patronaatsrecht. Hoewel tiendrecht en patronaatsrecht lang niet altijd samenvallen, kan het tiendrecht daarom soms toch een aanwijzing geven waar het initiatief tot de stichting van de kerk
moet worden gezocht. Zo behoorden tot in de zestiende eeuw de tienden van het gebied
direct rond de bisschoppelijke hoven en eigenkerken in Groningen en Anloo nog aan de
bisschop zelf75. De geschiedenis van de tienden in Drenthe is gecompliceerd, doordat dikwijls per buurschap en soms zelfs per erf de tienden door de aanvankelijke tiendbezitter aan
anderen werden overgedragen. Vaak werden ze ook door de parochianen afgekocht in ruil
voor een vaste roggepacht, die in latere bronnen dan vaak moeilijk is te onderscheiden van
andere rogge-renten en -pachten76 . Dergelijke ontwikkelingen deden zich ook in Rolde
voor. Daardoor hadden verschillende instellingen en personen recht op tienden, soms van
een buurschap, soms ook van een enkel goed. Zo bezat de commandeur van Bunne tot
1487 het Paesschengoed te Witten met de smalle tienden (van tuinvruchten) uit dat goed 77 .
Ondanks deze versnippering zijn er sterke aanwijzingen dat de bisschop de oorspronkelijke
tiendheer in de parochie Rolde was . De eerste maal dat we van tienden in Rolde horen
betreft het die in Anreep. In 1141 schonk bisschop Hartbert deze aan de abdij te Ruinen
(later te Dikninge)7B, die ze nog in 15°9 in de vorm van schapen, varkens en kalveren ontving79 . In 1300 blijken de tienden in de buurschap Loon zo aan het St.-Pieterskapittel te
behoren: ze werden betaald in zomer- en winterrogge en mout Bo . Waarschijnlijk heeft, zoals ik hierboven al veronderstelde, het kapittel de tiend in Loon ooit van de bisschop gekregen, zoals Ruinen die in Anreep ontvingBI . In die richting wijst ook het feit dat in de lijsten
van tiendplichtige erven de twee bisschoppelijke goederen in Loon, Betinge en Tessinge,
ontbreken B2. De bisschop zal zich bij de schenking van het tiendrecht aan St.-Pieter de tienden over zijn eigen goederen hebben voorbehouden. Hetzelfde zal in Nijlande zijn gebeurd: aan wie de twee andere erven daar tiend betaalden is onbekend, maar juist van het
bisschoppelijke goed Husinge aldaar weten we dat het op de hof te Anloo zijn tiend moest
betalen B3 .
Veel is bekend over de tienden van Schoonlo. Deze behoorden in de veertiende eeuw
aan Alef van Ansen, uit de adellijke familie van die naam. Alef was tevens pastoor van Rolde. Bij allerlei gelegenheden vinden wij hem in oorkonden vermeld als bemiddelaar, getuige en zegelaar84 . Toen hij stierf vererfden zijn goederen, waaronder deze tienden, op zijn
neven Van Ansen en De Vos van Steenwijk85 . Toen in het begin van de vijftiende eeuw
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Z egel van pastoor Alef van Ansen (135 7). De drie adelaars wijzen op
de afstamming van Van Ansen uit Van Coevord en. D e letter A, een
zogenaamde 'breuk' van het adelaarwapen, maakt duidelijk dat de
Van Ansens een jongere tak zijn. Bron: Archief abdij Assen , inv. nr.
8 r.

verschillende dochters De Vos in het klooster Assen werden opgenomen, kregen ze als
' m edegave' delen van deze tienden mee . In 1443 werden ze uiteindelijk geheel aan het
klooster overgedragen. Uit een vermelding in één van de oorkonden die bij die schenkingen werden opgemaakt kan worden afgeleid dat de Van Ansens deze tiend bezaten als lee n
van de heren Van Coevorden s6 . Zij zal eerst aan de familie Van Coevorden hebben behoord en door een erfscheiding aan de Van Ansens zijn gekom en, toen die zich rond I200
als een jongere tak van de Van Coevordens afsplitsten s7 . Ook van Ansense tienden elders
in Drenthe weten we dat ze van Coevorden in leen werden gehouden s . Op hun beurt
hebben de Van Coevordens, die hun positie in Drenthe dankten aan hun verwantschap met
bisschop H artbert, de tienden van Schoonloo waarschijnlijk door schenking of belening
van een bisschop ontvangen, zoals ze ook andere bisschoppelijke goederen en rechten wisten te verkrijgen S9 .
Misschien levert h et bovenstaande een oplossing voor een opmerkelijke vermelding uit
1598. Na de Reformatie werden in dat jaar op bevel van de stadhouder per dorp de pastorie- en kerkegoederen geïnventariseerd. Ook de 'collatie', het uit het patronaatsrecht
voortvloeiende recht de pastoor ter b enoeming aan de bisschop voor te dragen , werd daarbij genoteerd. Bij Rolde staat vermeld: 'D e collatye der kerck heft dye drost Sloot met dye
gem eente '90. Omdat het een algem ene tendens in de late middeleeuwen was dat de gemeente een vergaande medezeggenschap verkreeg bij de keuze van de pastoor, is als mogelijke aanwijzing voor de oorspronkelijke toestand vooral interessant wie de drost Sloot was ,
en ho e hij aan zijn recht kwam. H et moet wel de drost van Vollenhove, Johan Slo et, zijn
geweest. Hoe kwam deze Overijsselse edelman aan zijn recht in Rolde? D e m eest voor de
hand liggende verklaring ligt in het feit dat zijn moeder Evertj e de Vos van Steenwijk was,
die in rechte lijn afstamde van Hendrick de Vos van Steenwijk tot Batinge, die in 1443 de
tienden te Schoonloo aan het klooster Assen had overgedragen9J • De veronderstelling ligt
voor de hand dat de Van Ansens en hun erfgenamen D e Vos niet alleen recht op het
Schoonloër deel van de tienden in Rolderkerspel, m aar ook een aandeel in h et patronaatsrecht van de kerk h ebben gehad. Dat Alef van Ansen h et tot pastoor van Rolde bracht, past
natuurlijk uitstekend in dat kader.
In het bovenstaande zijn veel veronderstellingen gedaan; weinig staat vast. Toch gaan de
aanwijzingen in dezelfde richting. Het lijkt waarschijnlijk dat de kerk van Rolde in de vroege middeleeuwen doo r de bisschop op bisschoppelijk domeingoed , waarvan juist rond B al100 en Rolde een belangrijke concentratie lag, is gesticht. D e situatie in Rolde zou zo ver-
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Veldnamen ten noorden van de
Rolder kerk. De naam 'Woerd'
wijst op oud bouwland. Rond de
hunebedden liggen de 'Stienackers' . Naast de Pastoorswoerd ligt
de Broeilskamp.

gelijkbaar zijn met die in Anloo, Emmen en Groningen, waar uit de juridische en geografische situatie duidelijk blijkt dat de kerk door de bisschop op domeingrond was gesticht.
Ook van de oude kerken van Steenwijk, Diever en Beilen neemt men trouwens aan dat ze
door de bisschop zijn gesticht. Dat de Etstoel in de kerk van Rolde vergaderde past goed bij
een status als bisschoppelijke eigenkerk92 . Rechtdagen hadden bij voorkeur plaats op landsheerlijk domein 93 . De Etstoel-vergaderingen in de bisschoppelijke kerk van Anloo en in
Balloo met zijn massiefbisschoppelijk domein en ook het gerecht 'Voor den Hove' in Groningen 94 zijn er andere voorbeelden van. De tienden in de parochie Rolde zullen volgens
mijn hypothese aanvankelijk geheel of gedeeltelijk aan de bisschop als kerkstichter en patroon zijn toegekomen. De bisschoppelijke tiendrechten in Anreep, Loon en Nijlande
zouden rudimenten daarvan kunnen zijn. In de loop van de middeleeuwen verwierven de
abdij Ruinen en het St.-Pieterskapittel de tienden in Anreep en Loon; die in Schoonloo
zullen zo aan de hoogste bisschoppelijke vertegenwoordigers in Drenthe, de heren van
Coevorden, zijn gekomen, die er vervolgens hun neven Van Ansen mee beleenden. Het
pastoorschap van Alef van Ansen rond 1360 en de rechten die Johan Sloet in 1598 op de
collatie van Rolde had, zouden er op kunnen wijzen dat het patronaatsrecht van de kerk
van Rolde een vergelijkbare bezitsgeschiedenis heeft gehad als deze tienden.
Als mijn hypothese over de stichting van de Rolder kerk door de bisschop juist is, zal de
kern van het pastorieland van Rolde oorspronkelijk dus tot het bisschoppelijke goed hebben behoord. Het pastorie- of wemeland kennen we uit opgaven van 1598 en 1620. Er behoorde een volle waar in de marke bij en het bouwland van een vol erf: meer dan 30 mud.
De kern daarvan was een blok van ruim acht mud op de Woerd, tussen de kerk en de
Weyert95 . Direct aan de Pastoorswoerd grensde de Broeils- of Grote Scholtenkamp, die
oorspronkelijk waarschijnlijk tot het bisschoppelijke domeingoed Adekinge behoorde 96 .
Mogelijk herinnerde deze belending aan een oorspronkelijke eenheid van domein- en pastorieland. In dezelfde richting wijst het feit dat één akker van de kern van het pastorieland
bisschoppelijk domeingoed was 97 .
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Evenmin als over de oorspronkelijke eigenkerkheer van Rolde, zijn we ingelicht over de
heilige aan wie de kerk gewijd was . Toch kan ook daarover wel een hypothese worden
opgesteld, die dan, evenals die over het patronaatsrecht, weer andere verschijnselen verklaart. De beschermheilige van een kerk kan in sommige gevallen uit de zegels van de pastoors worden afgeleid. Soms zegelden ze met hun familiewapen , zoals bij voorbeeld heer
Alef dat deed ; soms gebruikten ze een persoonlijk, vaak religieus symbool. Dikwijls echter
voerden ze een afbeelding van de patroonheilige van de kerk als zegelbeeld98 . Heer Alefs
voorganger Frederik zegelde in 13 I I en 1320 met een afbeelding van Maria met het kind
jezus op de linkerarm 99 . Het kan natuurlijk zijn dat hij persoonlijk Maria bijzonder vereerde , maar de kans is toch groot dat hij haar aan zijn parochiekerk ontleende. Een sterke ondersteuning daarvoor levert het door de Etstoei gebruikte landszegel van Drenthe, dat Maria met het kind jezus op de arm vertoonde 100 . Landschapszegels kwamen in de dertiende
eeuw in gebruik, toen vooral in het kustgebied van Nederland en Noord-Duitsland de
landsgemeente zich naast en soms tegenover de landsheer steeds meer ontwikkelde tot een
zelfstandige organisatie . Als zegelbeeld nam men dikwijls de patroonheilige van de kerk
waar men bijeenkwam. Dat lag voor de hand . Tijdens dergelijke vergaderingen moesten
immers vaak eden worden gezworen. Men deed dat bij voorkeur op relieken van de heilige
van de kerk waarin of waarbij men vergaderde. Zo 'n heilige ontwikkelde zich daardoor
vaak tot de speciale beschermer van het land. Hij werd er het symbool van. Norderland,
Harlingerland, Federgo en Emsigerland in Ost-Friesland en de Marne en het Halfambt in
de Ommelanden hadden zo de heiligen van hun centrale kerken op hun zegels.
Hoe kwam de landschap Drenthe aan Maria als zegelbeeld? Voor Drenthe is Onze Lieve
Vrouwe op verschillende manieren van bijzonder belang geweest: de kloosters RuinenDikninge en Assen hadden haar beide als patrones en zegelbeeld en de proost van het kapittel
van St.-Marie in Utrecht vertegenwoordigde als aartsdiaken hier de bisschop. Toch hadden
de Landschap en zijn gerecht, de Etstoel, met deze instellingen geen directe band, die overname van hetzegelbeeld zou rechtvaardigen 10 1. Het ligt daarom voorde hand te kijken naar
de traditionele vergaderplaatsen van het land: zoals hierboven al ter sprake kwam waren dat
vanouds Balloo, Rolde en Anloo. In Anloo kwam men op St.-Magnusdag in de St.-Magnuskerk bijeen. Magnus komt echter - dit in tegenstelling tot hier en daar in het Friese gebied , 0 2 - nooit op Drentse landschapszegels voor: kennelijk zag men in hem toch niet de
belangrijkste beschermer van het land. Nu we Maria met het kind jezus ook op een Rolder
pastoorszegel hebben aangetroffen, ligt de conclusie erg voor de hand dat Maria de patroonheilige van Rolde was ; en dat de Landschap haar als symbool heeft gekozen omdat twee van
de drie vergaderingen van de Etstoel traditioneel in deze parochie plaats vonden.

DE lATE MIDDElEEUWEN

De middeleeuwen worden vaak gezien als een tijd waarin weinig veranderde. Ten onrechte . Het landschap in Rolderdingspel moet tussen 800 en 1300 grote veranderingen hebben
ondergaan. De grote essen die we tegenwoordig kennen zijn in deze tijd ontgonnen. De
oude, waarschijnlijk meer verspreid liggende, blokvormige percelen werden voor een groot
deel in deze omringende nieuwe ontginningen opgenomen. Andere kunnen hun bestaan
als afzonderlijke kampen (zoals Lantingekamp en Houwinge-Kamps) hebben voortgezet.
Gepaard gaande met de meer intensieve landbouw werden ook de woeste gronden in-
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tensiever gebruikt, waardoor het nodig was de rechten van ieder erf daarop te definiëren.
In iedere marke werd daartoe het aantal 'waardelen' vastgesteld, naar men aanneemt het
aantal erven op dat moment. Later werden ze door verkoop of vererving vaak versnipperd
en raakten ze in veel gevallen ook los van die erven. Zo ontstonden erven met meer - of
minder - dan één waardeel en soms ook 'ledige waardelen' , die niet bij een erfbehoorden.
In Rolderdingspel vinden we waardelen sinds 1302 genoemd. Opmerkelijk is dat deze toen
al niet meer vast bij een erfleken te behoren: bij een overdracht van rechten op onroerend
goed in Witten aan de abdij Assen werden vijfwaardelen ('warandia') namelijk afzonderlijk
genoemd ' 03 .
Het aantal waardelen geeft waarschijnlijk een betrouwbaar beeld van het aantal volwaardige erven per marke rond 1300. In de meeste buurschappen correspondeerde dat aantal
namelijk globaal met het aantal bedrijven rond 1600. Voor het dorp Rolde was het aantal
waardelen 21; van de buurschappen had Balloo er 16, Deurze (met Nijlande, Eldersloo en
Eleveld) 8, Amen (met Ekehaar) 5, Peelo 3, Loon 10, Assen 2 ' 0 4 , Witten 9 en Grolloo (met
Schoonloo) 19 ' 05 .
Alleen in Anreep liepen de aantallen waardelen (JO) en erven (5) sterk uiteen. Al in de
vijftiende eeuw waren boeren van buiten de marke hier in het bezit van waardelen. Vee van
elders werd daardoor in de Anreper marke geweid, hetgeen herhaaldelijk aanleiding gaf tot
ruzies met de Anreper boeren over recht van overpad 106 . In 1439 werd de Deurzerbrug, die
bedoeld was voor verkeer per voet en paard en wagen over het kerkepad van Witten en
Anreep naar de Rolder kerk, door het vee van in Anreep gewaardeelde Ballooërs zelfs zo
belast, dat de deken van Drenthe oordeelde dat de brug niet meer door dit vee mocht worden gebruikt ' 07 . Ookhet klooster Assen verkreeg rond 1460 een halve lege waar in Anreep ,
waardoor' die van Assen', de abdij dus en later de meiers van het voormalige kloosterland,
hun schapen en koeien in Anreep mochten weiden en het recht hadden hun varkens eikels
te laten zoeken I 08 . Mogelijk is de bijzondere situatie in Anreep ontstaan doordat enkele erven woest kwamen te liggen, waarna de bijbehorende waardelen 'leeg' verder bestonden 10 9.
Men heeft getracht met behulp van de aan de bisschop verschuldigde 'schuldmudden' ,
een belasting die waarschijnlijk een tegenprestatie was van de Drenten voor het gebruik van
het aan de bisschop toekomende recht op de woeste grond, ook een overzicht van het aantal erven in een eerdere tijd, rond 944, te krijgen I 10 en de groei van het aantal erven tussen
944 en 1300 voor heel Drenthe globaal te reconstruren "'. Om een schijn-exactheid te vermijden verdient het aanbeveling deze methode niet tot op buurschapsniveau door te voeren. In Rolderdingspelleiden dergelijke berekeningen althans tot onwaarschijnlijke resultaten. Deurze ontbreekt bij voorbeeld geheel. Blok zocht daarvoor een verklaring in het
feit dat daar een hof van de graaf van Bentheim lag, die misschien belastingvrij was . Hij signaleerde zelf echter dat Peelo, waar eveneens een hoflag, wél betaalde. Ook bij de precieze
datum 944 kunnen kanttekeningen worden gezet I 12.
Het leenstelsel- Met betrekking tot de domeingoederen deden zich eveneens grote veranderingen voor. Al vroeg waren delen van het bisschoppelijke domein afgesplitst. Hierboven veronderstelde ik dat in de vroege middeleeuwen de kerk van Rolde op domeingrond
werd gesticht en dat toen een deel van het bisschoppelijk goed in het dorp tot pastorieland
is b estemd. Ook voor een andere categorie goederen geldt dat ze oorspronkelijk tot het bis-
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Zegel van Johan Bavinc te Rolde (1480) . Zijn familie had het goed
Wernsinge in Deurze van 1381 tot na 1588 in leen. De kreeft ofkrab
wijst naar de bijnaam Crabbe van de Bavinges. Bron: Archiefabdij Assen, inv. nr. 86.

schoppelijk domein behoord zullen hebben. Naast de horige goederen van de bisschop,
waarvan de inkomsten direct de bisschoppelijke huishouding ten goede kwamen, en die
daarom ook wel 'tafelgoederen' heetten, had de bisschop in Rolde namelijk ook goederen
die hij in leen had uitgegeven: de beide erven Rammeringe en Houwinge-Kamps in Balloo
en Wemsinge in Deurze 11 3. Omdat van leengoederen geen hoge pachten werden geheven,
lag de waarde van deze goederen voor de bisschop niet zozeer in de economische, als wel
in de politieke sfeer. De rechtspraak over leengoederen was aan de gewone rechter onttrokken en voorbehouden aan de bisschoppelijke leenkamer. Toen Hendrick Ramrneringe in Balloo in 1564 ervan beschuldigd werd een stuk land zo omheind te hebben dat zijn
buurman daardoor in zijn recht op overpad werd gehinderd, beriep hij zich op deze geprivilegieerde status en stelde hij dat de buren op de gospraak daarom over zijn erf geen uitspraak mochten doen' 14. Door uitgifte van leengoederen aan een deel van de bovenlaag van
de Drenten wist de bisschop deze aan zich te binden. De heer van Ruinen was zo bisschoppelijk leenman voor één van de Ramrneringe-erven; leden van het adellijke geslacht De
Mepsche voor Houwinge. Een glimp van het politiek-militaire belang van de leengoederen zien wein 141 I: Henric de Mepsche ontving Houwinge toen als 'borchleen tot Vollenhoe' , wat betekent dat de leenman van dit goed oorspronkelijk als tegenprestatie het bisschoppelijk kasteel van Vollenhove mee moest helpen verdedigen. Doordat de Lunschesde opvolgers van de De Mepsches - niet tot de adel werden gerekend, verviel deze verplichting en werd het goed een niet-riddermatig zogenaamd 'koddeleen'. De oorspronkelijke status als 'borgleen' wijst er op dat in ieder geval Houwinge - en mogelijk ook de andere bisschoppelijke lenen in Rolderdingspel- oud-bisschoppelijk goed is geweest; en dus
niet pas later aan de bisschop opgedragen en in leen terugontvangen is. De families Lunsche
op Houwinge en Bavinge op het leengoed Wemsinge behoorden weliswaar niet tot de
Drentse adel, maar waren toch beslist geen 'gewone boeren' . De Bavinges, die ruim tweehonderdjaar, van 1381 tot na 15 88, met Wemsinge in Deurze waren beleend" s, beschikten
bij voorbeeld over een eigen zegel , dat een krab vertoonde, naar de in de familie voorkomende bijnaam Crabbe "6. De gracht die tot de ruilverkaveling om het erf (de zogenaamde
'Oude Hof) lag, zal te danken zijn aan deze aanzienlijke leenmannen ofhun opvolgers, en
tot doel hebben gehad de boerderij een 'heerlijk' uiterlijk te geven" 7. De Lunsches op
Houwinge waren misschien in vrouwelijke lijn verwant met hun adellijke voorgangers De
Mepsche: Jeye Lunsche, die in 1457 Houwinge verkreeg, was zelf mogelijk een De Mepschel 18. Haar nakomelingen waren schulte van Vries' 19.
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Delen van het bisschoppelijk domein verloren zo in de loop van de middeleeuwen hun
functie van inkomstenbron van de bisschop: al vroeg ten bate van de kerkstichting en later
als de beloning van bisschoppelijke leenmannen. Als we de pastorie van Rolde en de leengoederen als (oorspronkelijke) domeingoederen meerekenen , komen we tot de conclusie
dat met uitzondering van Amen-Ekehaar en Schoonloo in alle buurschappen wel één of
meer domeingoederen van de bisschop, de Utrechtse kapittels ofde abdij Werden lagen 120.
Vergelijking met de aantallen waard el en leert dat de door Spek voor Balloo beschreven situatie dat zeker een derde deel van de erven tot dit oude grootgrondbezit behoorde, ook in
de andere buurschappen bestond.

Van hongheid naar pacht - In de late middeleeuwen begon ook op de bisschoppelijke tafelgoederen en op de goederen van de Utrechtse kapittels en de abdij Werden de klassieke
vorm van domeinbeheer vanuit hoven te verdwijnen. De Werdense goederen werden, zoals vermeld, in 1283 al verkocht, en zijn sindsdien spoorloos. De bisschoppelijke hof te Anloo had in de veertiende eeuw al een deel van zijn centrumfunctie verloren en ook de eerste
keer dat de goederen van het Domkapittel in het kerspel Rolde werden vermeld, rond
r 340, ressorteerden deze al niet meer onder een hof en was er evenmin sprake meer van
horigheid. In de veertiende en vijftiende eeuw verdween vervolgens ook op de erven van
St. Pieter en de bisschop de horigheid; de hof te Peelo was zoals vermeld waarschijnlijk al
eerder zijn centrumfunctie kwijtgeraakt aan Uffelte l21 . Voor deze veranderingen zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst raakte de ideologie die mensen als eigendom
van een heer zag uit de mode. Verder verdween ook de politieke noodzaak voor bisschoppen, abten en graven voortdurend door hun land langs hun hoven te reizen: door de ontwikkeling van de wereldlijke en kerkelijke organisatie was zo'n omslachtige vorm van bestuur niet meer nodig. De hoven verloren daardoor hun bijzondere functie als 'herberg' van
de hofheer en werden als gewone grote erven verpacht. Een factor die in andere streken
meewerkte aan het verdwijnen van het hofstelsel was de vervanging van leveranties in natura door betalingen in geld: centrale hoven als innings- en opslagplaats van graan waren daardoor minder nodig. In Drenthe bleven daarentegen de pachten tot ver in de zeventiende
eeuw voornamelijk uit roggeleveranties bestaan. De inning gebeurde voortaan echter niet
meer door de meier van de hof, maar door ambtenaren van de domeinheer, die hoogstens
nu en dan nog op de voormalige hoven logeerden.
Ten gevolge van deze veranderingen in het domeinbeheer werden zowel de oude hoven
als de voormalige horige erven in de veertiende en vijftiende eeuw in erfpacht of in tijdpacht uitgegeven aan boeren die persoonlijk verder vrij waren. Beperkende bepalingen bij
huwelijk en erfenissen van boeren op de domeinerven verdwenen eveneens. Gehandhaafd
bleefhet verbod het bedrijf te splitsen. Toen Egbert Husing in 1461 bij voorbeeld Luddinge- erve in Grolloo in eeuwige erfpacht ontving, werd bepaald dat hij het goed 'spliten noch
delen, vercopen, overgeven, versetten [= vervreemden] noch versellen [= verkopen]'
mocht 122 • Ook de rechtdagen op de centrale hoven verdwenen; wel was de rechtspraak
met betrekking tot domeingoed van geestelijke instellingen in de vijftiende eeuw nog onttrokken aan de gewone rechter en gereserveerd voor de kerkelijke rechter. Alleen sommige juridische eigenaardigheden herinnerden zo nog aan de oude status.
Nieuwe vormen van grootgrondbezit - Gelijktijdig met deze veranderingen in de oude grond-
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heerlijkheden ontstonden in de late middeleeuwen verschillende nieuwe vormen van
grootgrondbezit. Nu niet meer van verre kerkelijke instellingen, maar van personen en instellingen in de regio zelf van het klooster in Assen, van de commanderij van de Duitse orde
in Bunne en van verschillende Drentse edelen en ook van rijke eigenerfde families. De typische juridische verschijnselen die voor de oude domanialiteit typerend waren, zoals de horigheid en het hofStelsel, ontbraken op dit nieuwere grondbezit.
De abdij Mariënkamp in Assen was van deze nieuwe grootgrondbezitters zeker de belangrijkste. De oorsprong van dit cisterciënzer nonnenklooster behoeft hier niet uitgebreid
behandeld te worden: het werd door de Drenten rond 1240 bij Coevorden gesticht als boetedoening voor hun opstand in I227 tegen de bisschop. Rond 1260 werd het vervolgens
naar Assen verplaatst' 23. Omdat het belangrijkste werk van de nonnen bidden was, was
landarbeid van anderen op een aanzienlijk grondbezit nodig om hen te voeden. Een deel
van dit bezit, de kloosterhoeve zelf (het zogenaamde' corpus') en de verderweg gelegen uithoven ('grangiae'), werden aanvankelijk door het klooster zelf geëxploiteerd. Tot de kloostergemeenschap behorende leke broeders bewerkten deze goederen, waarvan de omvang
doorgaans groter was dan die van een gewone boerderij . In Rolderdingspellag, behalve het
'corpus' dat al het bouwland van de nederzetting Assen besloeg, een uithof in Deurze; vlak
over de grens, in Halen, lag er nog een. De uithofin Deurze had het klooster in 1259 door
een ruil met de graaf van Bentheim verworven' 24. Aanvankelijk hebben de nonnen dit
goed niet verpacht, maar werd het door de abdij zelf met behulp van lekepbroeders geëxploiteerd. Dat kunnen we afleiden uit de zinsnede 'grangia nostra' , die er in 135 7 voor werd
gebruikt 12 5 • Bij de uithof hoorde een watermolen, die al in 1259 vermeld werd. Deze lag
bij 'de Meulemaet' bij de Deurzerbrug' 26. Het klooster hield hem nog lang zelfin gebruik:
in 1527 bepaalde de Etstoel, na een klacht van de Rolders, dat het klooster van mei tot eind
september de stuw ervan moest verwijderen ' 27. De uithof zelf - inmiddels Hovinge genoemd - was toen, zoals ook elders gebeurde, aan een meier in pacht uitgegeven. In verschillende gospraken komen we hem tegen in conflict met zijn buren: zo klaagde in 1564
buurman Harman Weiteringe dat Hinrick Hovinge een koe een hoorn had afgeslagen en
bovendien zijn kooltuin zo had omheind, dat zijn uitdrift werd belet' 28.
Niet al het kloosterbezit echter werd oorspronkelijk door h et klooster zelfuitgebaat. Het
merendeel was aan kloostermeiers verpacht, die hun landhuur grotendeels in natura betaalden: vaak een derde deel van de opbrengst, soms vaste aantallen mudden rogge. Bij haar
opheffing in 1601 was de abdij zo eigenaresse van alle 9 erven in Witten 12 9. Verder had ze
toen I erfinPeelo, I in Schoonlo, I in Nijlande, 3 in Deurze en I in Loon, een halfwaardeel
in Anreep en tiendrechten in Schoonlo. Ten slotte beurde ze vaste roggerenten uit goederen en losse percelen van andere eigenaars in Balloo en Rolde '3 0 . Deze laatste inkomsten
waren deels de herinnering aan goederen of waardelen die het klooster ooit - waarschijnlijk
in het kader van afronding van h et bezit - had verkocht onder voorbehoud van een rente:
dat was bij voorbeeld het geval m et de 14 mud uit Schomakers arve en de IQ mud uit Pollingegoed, die Assen in het dorp Rolde beurde '3 ' .
Van veel van de kloostergoederen is niet bekend hoe de abdij ze gekregen heeft '32. In
grote lijnen zal het klooster zijn bezit echter op dezelfde manier hebben opgebouwd als
waarop andere kloosters dat deden : door verwerving van goederen van de oude grondh eerlijkheden enerzijds, van boerderijen uit adellijk en eigenerfd 'particulier' grondbezit
anderzijds .
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Geschiedenis van Rolde

Het terrein waarop het klooster zelflag weerspiegelt fraai deze dubbele herkomst van het
kloostergoed: een deel werd rond 1260 uit oud domeinbezit in erfpacht verkregen, een ander deel werd in 1294 van particulieren gekocht. Over de oudste geschiedenis van Assen
hebben de historici zich nogal wat vragen gesteld. Zo was het tot nu toe onduidelijk of de
nederzetting Assen in eerdere tijd, voordat het klooster er rond 1260 werd gesticht, uit één
of uit verschillende boerderijen bestond; en of deze toen op oud cultuurland lagen ofin een
recente ontginning. De verschillende soorten bronnen spreken elkaar hierover tegen. In
het midden van de dertiende eeuw gaf een Friese kloosterkroniek een beschrijving van de
stichting van de abdij. De omgeving zou toen een 'solitudo', een 'eenzame', onbewoonde
streek zijn geweest' 33. Blok gebruikte deze opmerking zelfs als argument voor een relatief
late ontginning van de omgeving van Assen en Rolde' 34 . Enige voorzichtigheid met dergelijke kroniekberichten is echter nodig: die 'eenzaamheid' moeten we met een flinke korrel
zout nemen. In veel verhalen over kloosterstichtingen komen zulke opmerkingen namelijk
voor. Het paste in het ideaal van de cisterciënzer orde de stichting van een klooster af te
schilderen als een soort herhaling van de scheppingsgeschiedenis: het terugdringen van
woestheid en ledigheid en het bestrijden van het rijk van de duivel. Daardoor is het beeld
ontstaan van kloosterlingen als ontginners (en in waterrijke gebieden als bedijkers). De
werkelijkheid was anders. Onderzoek heeft aangetoond dat zij zich meestal in oud cultuurland vestigden en dat hun bijdrage aan ontginningen (en bedijkingen) niet overschat mag
worden' 3).
Andersoortige bronnen, zoals oorkonden en registers, vertellen dan ook een heel ander
verhaal dan het kroniekbericht. Zij tonen dat Assen tijdens de stichting van het klooster
geen woest gebied meer was; en zelfs geen pas ontgonnen land. De eerste expliciet vermelde verwerving van grond door het klooster in Assen zelf dateert van 1294. In dat j aar verkochten enkele leden van de adellijke familie Van Eelde hun landgoed in Assen '3 6 aan de
abdij. Een deel van Assen was dus voor 1294 al cultuurland in adellijke eigendom. Nu is het
onwaarschijnlijk dat het klooster pas dertig jaar na de stichting rond 1260 voor het eerst de
beschikking kreeg over een eigen agrarisch bedrijfin de directe omgeving. Een veel latere
bron bevestigt inderdaad dat het klooster al eerder aanzienlijk grondbezit in Assen moet
hebben verworven. In het goederenregister van het Domkapittel van rond 1340 komt namelijk een post voor die vermeldt dat het convent te Assen jaarlijks 366 penning Gronings
verschuldigd was 'van de plaats waarop het klooster is gebouwd' 137. De hoogte van het bedrag toont dat het om een bezit van enige omvang ging: het centrum van het huidige Assen
- het voormalige kloosterterrein binnen de singel- heeft oorspronkelijk dus tot het domein
van het Utrechtse Domkapittel behoord en moet rond 1260 door het klooster van het kapittel in erfpacht verkregen zijn. Omdat het grondbezit van het Domkapittel in Drenthe
van oude oorsprong was en zeker na ongeveer 1150 niet meer aangroeide, is het onaannemelijk dat dit terrein toen nog maar net ontgonnen was . De conclusie van het bovenstaande
kan daarom zijn dat de kern van Assen in de dertiende eeuw al oud cultuurland was en toen
uit minstens twee agrarische bedrijven bestond: één van de heren van Eelde en één van het
Domkapittel' 38 . Op Enniks vraag, hoe het dertiende-eeuwse Assen moet worden getypeerd, kan naar mijn mening dan ook geantwoord worden dat het hoogstwaarschijnlijk
niet één enkele grote boerderij was, maar een kleine buurschap van minstens twee erven ' 39.
Andere voorbeelden van verwerving door het klooster Assen van domaniale erven zijn
Husinge in Nijlande '4°, Betinge in Loon en Banninge, Zilbinge en N orthinge in Witten '4' .

P.N. Noomen - Middeleeuwse ontwikkelingen in Rolder dingspel

I05

Ook van verwerving van goederen van 'gewone boeren' door het klooster zijn er voor
Rolderdingspel al vroege voorbeelden. Het in 1259 van de graaf van Bentheim overgenomen goed in Deurze werd in 1288 belangrijk uitgebreid en afgerond. Hendrik Hildeboldinge en zijn zoon Rudolf verkochten aan de abdij toen namelijk hun goed, dat in de zestiende eeuw als 'Hilbollinge' weer in de kloosterrekeningen zou opduiken. Zij kregen bij
die verkoop behalve de koopsom ook een nieuwe mantel, 'opdat ze zich niet zouden beklagen beetgenomen te zijn' '4 2 . Andere goederen, waarvan de herkomst uit het kloosterarchief niet blijkt, kunnen op een dergelijke manier verworven zijn .
Veel goederen zullen het klooster ook geschonken zijn in de verwachting van een hemelse beloning. Als schenkingsmotief werd in 1302 in Witten bij voorbeeld genoemd dat
de schenkers 'in de broederschap werden opgenomen en in de goede werken' zouden
delen' 43 ; in 1388 werd door twee neven en erfgenamen van de overleden pastoor van Rolde, Alef van Ansen, aan Assen een akker op de es van Balloo geschonken, opdat het convent
voor Alef een eeuwige memorie zou onderhouden'44; en bij de koop van een goed in
Schoonloo bedongen de verkopers in 1494 behalve de verkoopprijs dat in het klooster eeuwig voor hen gebeden zou worden '45. Als een non in het klooster opgenomen wilde worden, werd van haar een 'medegave' verwacht. Twee nonnetjes De Vos van Steenwijk,
be tachternichten van pastoor Alef, brachten tussen 1416 en 1443 zo de tienden in Schoon100 in. Soms ook kreeg het klooster bij een intrede slechts recht op een medegave zolang
de non leefde. Het voorbeeld van Geze Crabbe, een boerendochter uit Balloo, die rond
1540 non in Assen was, toont dat dan gemakkelijk ruzie tussen het klooster en de familieleden kon onstaan. Al in 1542 moest de Etstoel er aan te pas komen om Gezes inkomsten te
regelen, en nog in 1603 tekende de rentmeester van Assen in zij n rekening aan dat de eigenaar van Crabbengoed weigerde 2 mud rogge te betalen, omdat die volgens hem slechts
verschuldigd waren geweest zolang als Geze leefde '4 6 . Minder omvangrijk grondbezit
brachten waarschijnlijk de proveniers in. Dat waren leken die hun goederen uit vroomheid
of als oudedagsvoorziening geheel of gedeeltelijk aan de abdij schonken en in ruil daarvoor
kost en inwoning kregen . De proveniersbriefvan Sebastiaen te Ekehaer in 1556 voorkwam
soortgelijke problemen als rond de medegave van Geze Crabbe: uitdrukkelijk werd vastgelegd dat van het recht van de abdij op Sebastiaens erfenis het erfEekehaer en andere aangeërfde goederen werden uitgesloten' 47.
Veel minder omvangrijk dan het bezit van Assen was dat van de commanderij van Bunne, een kloosterachtig huis van de Duitse Orde dat in 1272 was gesticht: onder Rolde alleen
in Witten. Bunne had daar van het Domkapittel Zilbingegoed in erfpacht '48 . Daarnaast bezat de commanderij rechten in vijf andere goederen in Witten' 49. In de late middeleeuwen
waren alle erven van Witten waarschijnlijk bezit van de commanderij van Bunne en de abdij Assen. Zo is het ook begrijpelijk dat de commanderij en de abdij in 1445 als eigenaressen
van het Geelbroek in de marke van Witten na hoog oplopende geschillen de buren van Bal100 konden laten verbieden dit groenland te gebruiken ' 5° . In de tweede helft van de vijftiende eeuw zou de commanderij al haar Witter bezittingen uiteindelijk aan Assen overdragen, dat daardoor vanaf r 48 7 de hele buurschap bezat' 5 ' .
Naast de abdij Assen en de commanderij Bunne bouwden in de late middeleeuwen ook
leden van adellijke en rijke eigenerfde families een aanzienlijk grondbezit op. Evenals de
abdij en de commanderij wisten zij goederen van verschillende herkomst te verwerven.

I'
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D eurze omstreeks 183 o.
a = de hof van Bentheim, later Hovinge
b = Hilbollinge
c = Wernsinge, m et de omgrachte 'Oude hof
d = Schuringe

Sommige van hun goederen zullen oud eigen goed zijn geweest. Daarnaast verwierven ze
bisschoppelijke goederen in leen en voonnalige horige domeingoederen in erf- oflangdurende pacht. Op hun beurt gaven ze de meeste van deze goederen weer in korte pacht uit
aan 'gewone' boeren. Het gevolg was dat er voor sommige goederen een gelaagde bezitsstructuur ontstond: oude domanialiteit, daaronder de abdij, de commanderij, adel en grote
eigenerfden, en daaronder weer de feitelijke gebruikers. Evenmin als in de vroege middeleeuwen was Drenthe in later tijd dus een egalitaire samenleving van eigenerfde boeren, zoals soms wordt gedacht. In de dertiende en veertiende eeuw waren h et vooral de abdij Assen
en de adel, in de vijftiende en zestiende eeuw vooral de grote eigenerfden die hun voordeel
deden met het afbrokkelen van de oude domanialiteit. Deze laatste bleef fonneel wel in
stand, maar van sommige goederen die in de bisschoppelijke rentmeestersrekeningen nog
steeds met name werden genoemd was in de late middeleeuwen volstrekt onduidelijk waar
ze feitelijk lagen. Van Husinge in Nijlande en Banninge ofBolengoed in Witten, beide
goederen van Assen, was in de vijftiende eeuw bij voorbeeld in vergetelheid geraakt dat ze
oorspronkelijk van de bisschop waren gepacht. De - kleine - erfpacht werd door de abdij
daarom dan ook niet meer betaald. Als een pachter van domeingoed in dezelfde es ook eigen land bezat, bestond bovendien vaak de neiging het beste domeinland als eigen te beschouwen. Ook daardoor brokkelden de domeingoederen voortdurend verder af
Een vroeg voorbeeld van onduidelijkheid over de herkomst van adellijk goed is de reeds
genoemde hof te Deurze, die de abdij Assen in 1259 door ruil verwierf van de graaf van
Bentheim. Deze was in dat jaar in het bezit van diens leenman Hake Stevenszoon van Hardenberg. Hij ruilde toen met toestemming van de graaf zijn 'hofDurze en de molen die bij
deze hof ligt' met alle erbij behorende landerijen en rechten '5 2 met h et klooster Mariënkamp bij Coevorden, dat ongeveer gelijktijdig naar Assen werd verplaatst. Hij kreeg het
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oude kloostergoed bij Coevorden ervoor terug en werd daar de stamvader van de adellijke
familie Van den Clooster. Uiteraard is het niet uitgesloten dat de hof te Deurze eigen goed
van de graaf was geweest. Met de hierboven ontwikkelde hypothese in gedachten over de
herkomst van het enige andere leengoed onder Rolde dat niet van de bisschop in leen werd
gehouden, de Ansense tienden van Schoonlo, is het echter verleidelijk een andere herkomst aan te nemen . De bisschop van Utrecht, Boudewijn, probeerde rond 1190 namelijk
zijn eigen familie te bevoordelen. Hij ondernam pogingen zijn broer, graafOtto van Bentheim, het bestuur over Drenthe toe te spelen. Na enige tijd lukte het de Van Coevordens,
wier positie als bisschoppelijk schout in Drenthe daardoor werd bedreigd, daaraan een halt
toe te roepen. Bij Rolde joegen zij de graaf op de vlucht' 53. Wat deed de graaf bij Rolde?
Met zekerheid valt dat niet te zeggen, maar interessant is dat in 1259 een belangrijk Bent-=:Jheims goed juist in Deurze bij Rolde blijkt te liggen! De veronderstelling ligt voor de hand
dat de Bentheirnse hof te Deurze ook rond I I90 al diende als grafelijk steunpunt in middenDrenthe. Niet onmogelijk is het dat de graaf, die ook elders bisschoppelijke goederen verwierf54, de hofzelfin leen of eigendom van zijn broer de bisschop had gekregen. De hof
in Deurze zou dan een vergelijkbare bezitsgeschiedenis gehad hebben als het tiendrecht in
Schoonlo: oorspronkelijk bisschoppelijk eigendom, later door de bisschop vervreemd ten
bate van zijn familie en vervolgens door een oudere tak van die familie aan een jongere in
leen uitgegeven. De leenman Hake van Hardenberg stamde namelijk uit eenjongere tak van
het Bentheimse gravenhuis '55 , zodat de leenband een herinnering zal zijn aan deze afstamming. Indien deze hypothese juist is, zou dus ook de hof van Deurze bij het oude bisschopsgoed mogen worden opgeteld.
Andere adellijke grondbezitters in Rolderdingspel waren de families Van Eelde met goed
in Assen (I294), Van Voorst met Domkapittelgoed in Grolloo (I 340), Van Peize met goed
in Witten (I 36I), Van Steenwijk met Campingegoed in Grolloo (I408) en goed op de Steenackers in Balloo (IJ 8 8) ' 56, Van Haersolte met het bisschoppelijke tafelgoed Lantinge in
Balloo (I4I4) en Ten Hove in Ekehaar (voor I492)' 57. In de zestiende eeuw manifesteerden
zich rond Rolde ook edelen uit andere gewesten. De Groninger familie Onsta pachtte zo
in de zestiende eeuw van St.-Pieter Derkinge in Peelo en bouwde daar een dubbelomgracht
steenhuis' 58 ; de Manninga's kregen zo in Peelo Husinge in pacht van de abdij Assen' 59 en
jonker Hayo Addinga van Westerwolde in I564 het domeingoed Tessinge in Loon' 60.
Niet alleen de adel, maar ook grote eigenerfden en zelfs rijke horigen wisten door accumulatie van eigen, leen- en domeingoederen aanzienlijke landgoederen te vormen. Bolo
Woltinge in Leggeloo en Witten (I304), de Bavinges in Deurze (I38I-I588) en Lunsches
in Balloo (I433-I 558) kwamen reeds ter sprake. Uit ditzelfde milieu op de grens van kleine
adel en grote eigenerfden zal Femia van Deutinchuus op Deutinge ofDentinge in Loon
(1360) afkomstig zijn geweest. Zij werd tenminste aangeduid als 'discreta domicella' (eerzame
jonkvrouw) en was dus geen eenvoudige boerin '6' . Hetzelfde geldt voor de familie Van
Banlo of Van Ballen, die haar naam aan Balloo ontleende en die sinds de veertiende eeuw
van het Groninger stadspatriciaat deel uitmaakte: zij 'waaren eerlyke goede rycke luyden
ende meede in de opperste ansien in Groningen', aldus een vijftiende-eeuws lijstje van regeringsfamilies van de stad' 62. Zelfs in Schoonloo ontbraken hereboeren niet. Hughe Altes
bij voorbeeld was zowel eigenaar van Alteserve in Schoonloo en van roggerenten uit drie
andere goederen aldaar, als van I440 tot I46I pachter van het St.-Pietersgoed Luddinge in
Grolloo. Zijn dochter Lamme trouwde m etjohan Boldewyns, een rijke Groninger burger,
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die aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen woonde ' 6 3 . Een familie die wat betreft bezit en invloed in de vijftiende eeuw alle andere ver achter zich liet, de familie Hidding,
komt hierna nog ter sprake.

(~

Rolde als centrum - Een andere ontwikkeling in de late middeleeuwen was het uitgroeien van
het dorp Rolde tot een plaats die verschillende, ook niet agrarische, centrale functies ten
opzichte van de omgeving vervulde. Voor een goed begrip moet benadrukt worden dat de
wel gehoorde opmerking dat Rolde de 'hoofdplaats' van Drenthe zou zijn geweest voordat
Assen dat werd, onjuist is. Middeleeuws bestuur was in hoge mate gedecentraliseerd; middeleeuwse bestuurders waren voortdurend op pad. Van een centrale administratie was dan
ook geen sprake en verschillende centrale functies werden op verschillende plaatsen uitgeoefend: de inhuldiging van de landsheer bij voorbeeld had plaats bij Havelte; het landsheerlijke domeinbeheer eerst in Emmen en Anloo en later in Coevorden; de Etstoel vergaderde in Balloo, Rolde en Anloo; de landdag bij Grolloo; de zetel van de hoogste landsheerlijke ambtenaar in Drenthe en het economische centrum van Drenthe lagen zelfs buitenslands, in Coevorden en Groningen. Rolde was dus geen hoofdplaats, maar een van de vele
plaatsen in Drenthe met één of enkele centrale functies 164.
Binnen Rolderdingspel was Rolde echter wel de centrale plaats. De parochiekerk was
daarbij het kristallisatiepunt. Uit alle buurschappen liepen de kerke- en lijkpaden 165 naar het
dorp, dat met zijn hoge toren in de late middeleeuwen in het hele dingspel te zien was. Niet
voor niets noemde de van Gelmersgoed in Rolde afkomstige Johan SchuIten, waard in de
'Rolder Tooren', zijn Groninger herberg ' 66 zo! In de loop van de middeleeuwen kon de
kerk, waarvoor het stichtingsinitiatiefzoals gezegd mogelijk bij de bisschop lag, zowel architectonisch als organisatorisch steeds verder worden uitgebouwd doordat ook de parochianen schenkingen deden en kerkelijke bijdragen betaalden. De eerste twee kerken waren van
hout en dateerden waarschijnlijk uit de negende ' tiende eeuw. Als we de opgravingsresultaten vergelijken met die in andere dingspelhoofdplaatsen, valt op dat de Rolder kerk aanvankelijk wat achter bleefbij de andere: misschien omdat het relatiefkleine parochiebereik geen
grote uitgaven toeliet. In Anloo , Diever, Vries werden de houten kerken in de elfde-twaalfde eeuw namelijk vervangen door tufstenen kerken. In Rolde is geen tufsteen gevonden en
bleefde houten kerk mogelijk staan totdat in de vroege dertiende eeuw de eerste bakstenen
kerk werd neergezet, die in de vijftiende eeuw weer door de huidige bakstenen werd vervangen 167.
Ook organisatorisch vond er een uitbreiding plaats. Naast de pastoor, de oudste functionaris , werden in de loop van de middeleeuwen andere geestelijken aan de kerk verbonden.
In 1357 horen we voor het eerst van een koster, die in de middeleeuwen geestelijke was. Zijn
opvolger in 1598 had een 'huys met een hofutede' en verkreeg zijn inkomsten uit 'omtrent
acht mudde boulants' en 'twe dachwarck hoeylants' 168 . Daarnaast was ieder waardeel in
Rolderdingspel tot een bijdrage in natura - de 'klokrogge' - aan de kosterie verplicht ten
bate van het onderhoud van klokken en klokketouwen 169 . Verder vernemen we van geestelijken die als vicaris de pastoor bijstonden en verplicht waren in het bijzonder de oorspronkelijke schenkers van de vicariegoederen in hun gebeden te gedenken. Waarschijnlijk waren er verscheidene vicarissen. In r 508 was tenminste sprake van' de nyer vycaryen in derselver kercken toe Rolde ' 17û . In r 598 en r633 wordt nog melding gemaakt van een vicarie met
'die vicaryen hofte ' en 'tyn mudde boulants ende vier dachwarck hoeylants omtrent Amer-
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voort' '7' . Bouwkundig weerspiegelt de uitbreiding van het aantal geestelijken zich in de
beide zijaltaren, waarvan de resten in de huidige kerk gevonden zijn' 72 .
In velerlei, niet alleen in geestelijk opzicht was de parochiekerk het middelpunt van het
dorpsleven. Bovendien trok de kerk geregeld bezoekers van buiten de parochie: in
Rolde '73 kwamen zo de pastoors uit heel Drenthe jaarlijks de in Utrecht gewijde olie ophalen en bij -later in - de kerk kwam de EtstoeI tweemaal perjaar bijeen. Dikwijls vinden we
de pastoor als getuige ofopsteller van oorkonden vermeld. Na de mis werden openbare mededelingen gedaan. En de viering van de dag van de patroonheilige ging gepaard met kermis
en markt. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat bij de kerk, waar iedere
Rolder geregeld kwam, ook allerlei bijzondere, niet agrarische functies hun plaats vonden.
In de nabijheid werd herberg gehouden en rond de kerk vestigden zich in de loop van de
tijd allerlei ambachtslieden. Een belastinglijst van rond 1450 noemt al drie schoenmakers,
een smid, twee wevers en een kremer' 74. Opvallend is in deze lijst bovendien dat in het dorp
Rolde de meeste aangeslagen inwoners (alle ambachtslieden incluis) niet het bedrag van een
volle boer, maar van een keuter betaalden. In de buurschappen kwamen daarentegen keuters nauwelijks voor. Al in de middeleeuwen waren de buurschappen en het dorp Rolde dus
bezig in sociaal opzicht uiteen te groeien: een tendens die zich in de nieuwe tijd versterkt
zou doorzetten ' 75 . De aanwezigheid van vele keuters en ambachtslieden in het kerkdorp
bracht mee dat de oude eigendomsstructuur hier werd doorbroken. In de buurschappen is
het vaak mogelijk de grote boerenbedrijven die we in middeleeuwse bronnen tegenkomen,
op de es kaarten van 1642 terug te vinden. In Rolde zelf is dit echter uiterst moeilijk, zo niet
onmogelijk: al in de vijftiende eeuw raakten veel goederen versnipperd, doordat velen naast
hun ambacht keuterijtjes dreven, die afgesplitst waren van de oorspronkelijke, grotere bedrijven.
De centrumfunctie van het kerkdorp verstoorde zo in vele opzichten het oude karakter
van het dorp. Niet alleen versnippering van de oude erven was daarvan echter de oorzaak.
Ook een tegengesteld proces, de bezitsaccumulatie door de in het hoofddorp gevestigde
schuiten en hun familie, was daaraan debet. Sinds 1395 werden de kerspelen namelijk bestuurd door schuIten en kende Rolde dus een eigen landsheerlijk ambtenaar. Meestal werd
hij gerecruteerd uit een beperkte kring rijke eigenerfde families ; vaak volgde de zoon de
vader op. Vanaf ongeveer 1450 tot ver in de nieuwe tijd drukte de schultenfamilie Hidding
haar stempel op de Rolder samenleving. Een oud rijmpje noemt hen onder de tien aanzienlijkste eigenerfde families van Drenthe. Hun wapen laat zien dat ze - waarschijnlijk in vrouwelijke lijn -afstamden van de adellijke familie Van Norch, waaruit ook de De Vossen van
Steenwijk stamden. Al in het begin van de vijftiende eeuw bestond de familie uit verschillende takken. In Roden en N org hadden de Hiddings domaniale goederen in erfpacht en
leen'7 6 ; in Roden, Peize en Veenhuizen 177 belangrijk eigen goed. Herhaaldelijk maakten
ze ook deel uit van de regering van de stad Groningen en bekleedden ze in Noorddrentse
dorpen het ambt van schulte. In hun adellijke afstamming en hun vele officiële functies zal
de verklaring gezocht moeten worden dat de familie Hidding in de nieuwe tij d met nog twee
andere families de enige eigenerfden in Drenthe waren die het erfelijk recht van zegelen
hadden: het recht met hun zegel een acte rechtsgeldigheid te verlenen. Verder hadden alleen
schulten, edelen en pastoors dit recht' 78 .
Tussen 1460 en 1518 waren drie Hiddings schulte van Rolde. Bovendien bestonden er
met de familie Broeils, die tussen 1496 en 1563 eveneens drie schulten leverde, verschillende
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Rolder schultenzegels.
Links het zegel van Steven Broyls (1496) ,
drie ruiten en een dwarsbalk. R ec hts het
zegel van Johan Hyddinghe te Rolde
(1460), vijf linkerschuinbalken en een
schildzoom. Bron: Archief abdij Assen,
inv. ms. 87 en 52 ·

verwantschapsrelaties. Door huwelijk en koop verwierven de Hiddings in Rolderdingspel veel boerderijen in eigendom, andere kregen ze in pacht. Men kan daarbij zonder overdrijvingvan 'grootgrondbezit' spreken. In 1630 bezaten de twee zoons en de kleinzoon van
de in 1608 overleden ette en landdagcomparant Bastiaan Hidding in het dingspel in totaal
10 erven (waarvan 7 in Rolde zelf) en nog 7 in andere dingspellen 179 . Neven van hen hadden
in die tijd onder Rolde nog erven in Grolloo, Amen, Ekehaar en 'op de Camp' aan de Rolderbrink I SO . De Hiddings en de Broeils onderscheidden zich ook in ander opzicht. De eersten doordat zij in Rolde een molen met bijbehorend ' mullers aerve' exploiteerden; de
Broeils doordat ze in het Loonerdiep een aalstal hadden, die hen in 1488 in conflict bracht
met de buren van Balloo en Loon I I . De grote accumulatie van (voornamelijk eigen) Hidding- goederen in het dorp Rolde had tot gevolg dat akkers op de es werden samengevoegd
en bij latere erfdelingen weer gesplitst. Land raakte door dergelijke verkavelingen soms onder een ander erf dan waartoe het oorspronkelijk behoorde l s 2 . Een reconstructie van de
oude eigendornsstructuren is daardoor moeilijk. Dit geldt ook voor de domaniale goederen
in het dorp IS3, die vermengd raakten met eigen goederen van de Broeils en van latere pachters, die vaak ook schulte waren. Het grootste ervan, Adekinge, werd van 1489 tot 1609 door
de familie Broeils gepacht. Evenals in Balloo blijkt uit de rekeningen dat ook hier verwarring
optrad (ofbewust werd geschapen) tussen eigen land van Broeilserve en domeinland I S4 . Aan
deze verwarring droeg zeker ook bij het feit dat bij de Rolder domeingoederen geen huis
meer behoorde, zodat het land vanuit het eigen erf van de pachter werd geëxploiteerd. In
de zeventiende eeuw kwamen de domeingoederen Adekinge en Wedebusschen uiteindelijk in handen van de schulte Tyman Jansen, wiens familie zich Adekinge ging noemen. Op
de eskaarten van 1642 komen Adekinge en Wedebusschen niet meer voor. Hoogstwaarschijnlijk is een deel ervan terug te vinden in de Broeils- of Grote Scholtenkamp (ten noorden van het Station) en in andere goederen van de schulte l S5 .

BESLUIT

Het dingspel Rolde kende in de vroege middeleeuwen een oude en relatief dichte bewoning. In de Karolingische tijd kwamen de nederzettingen, die eerder periodiek waren verschoven, min of meer vast op de huidige plaats te liggen. De kerkelijke grondheerlijkheden, die na de kerstening ontstonden en die deels teruggingen op de machtsposities van
vroegrniddeleeuwse edelen als Theodgrim en Uffo, kristalliseerden zich in die tijd even-
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eens uit. In de late middeleeuwen omvatten ze ongeveer een derde deel van alle erven. In
de negende of tiende eeuw werd de kerk van Rolde gesticht, een van de zes oudste Drentse
kerken; waarschijnlijk op bisschoppelijke grond. Vanouds vergaderde bij deze centraal in
Drenthe gelegen kerk en in het naburige Balloo jaarlijks de Etstoei, het hoogste gerecht van
Drenthe.
Rond 1260 werd in Assen de abdij Mariënkamp gesticht. Niet in een nieuwe ontginning, zoals de schrijver van een contemporaine kloosterkroniek meende, maar op oud cultuurland, dat oorspronkelijk eigendom was van het Domkapittel. De oudste geschiedenis
van het dorp Assen, dat na 1600 rond de voormalige kloostergebouwen ontstond, gaat daarmee terug op Utrechts domeingoed .
In de loop van de middeleeuwen voltrokken zich grote veranderingen. In het kader van
de intensivering van de landbouw werden naast de oude blokvormig verkavelde kampen
en woerden de grote essen ontgonnen. Geleidelijk zette de ontbossing, die al veel eerder
was begonnen, door. Buiten de essen domineerden nu de heidevelden en het hooiland
langs de beken 186. In de dertiende eeuw werden de rechten op de woeste grond in een vast
aantal waardelen per buurschap gefixeerd. In de late middeleeuwen ontwikkelde de horigheid op de domeingoederen zich tot een vorm van pacht. Naast de oude domeinen ontstonden ook nieuwe complexen grootgrondbezit: van de abdij Mariënkamp en van edelen
en rijke eigenerfden. Het oude en nieuwe grootgrondbezit was bepalend voor het feit dat
nog in de nieuwe tijd de meeste boeren in het dingspel hun grond in pacht gebruikten 18 7.
De kerk van Rolde fungeerde binnen het dingspel als kristallisatiepunt voor allerlei nietagrarische activiteiten. Neringdoenden en handwerkslieden vestigden zich in het dorp , dat
zich daardoor al in de vijftiende eeuw van de omringende buurschappen onderscheidde.
Ook aan de bovenzijde werd de maatschappelijke ladder er verder verlengd dan in de buurschappen. Vanaf het begin van de vijftiende eeuw valt in het dorp Rolde de opkomst te
volgen van de families die tot ver in de nieuwe tijd de schulten en andere lokale en regionale
bestuurders leverden. In de kerk herinneren nog verschillende grafstenen aan hen 188 .
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den . 158. Om de werkelijke ophoging ten gevolge van plaggenbemesting te bepalen moet men van deze 40-60
cm nog aftrekken dat deel dat oorspronkelijk tot het natuurlijke profiel behoorde en bij ontginning is ingeploegd.
Wanneer we een oorspronkelijke ploegdiepte van 15-20centimeter aannemen (A. Steensberg, Matl the matlipulator.
Atl ethtlo-archaeological basisforrecotlStnlctitlg the past. Kopenhagen (986) zal dus de werkelijke plaggenophoging 20- 45
centimeter bedragen. 159. Zie voor de diverse theorieën m.b.t. de datering van esdekken: Th. Spek, ' The age
ofplaggen soils. An evaluation of dating methods for plaggen soils in the Netherlands and Northern Germany', te
verschijnen in: Papers Permanent European Conference for the Study ofthe Rural Landscape, Baarn/Gent 1990,
themanummer van: Tijdschrift BEVAS (1992). 160. Bieleman, Boerm, 668- 671. 161. KeverlingBuisman, De
Etstoe/, 51. 162. Keverling Buisman, De Etstoei, 52. 163. Ibidem. 164. Mulder, 'De Ballerkuil', 214-2 18;
Gratama, 'De Ballerkuil', 199-216. 165. Gosses, 'Organisatie', 219; Keverling Buisman, De Etstoei,
53. 166. Zowel in Drenthe als ook in andere delen van zand-Nederland blijken dergelijke stuifZanden niet verder terug te gaan dan de veertiende à vijftiende eeuwen vaak zelfS van nogjonger datum te zijn. Zie: l. Castel, E.
Koster en R. Slotboom, 'Morphogenetic aspects andage ofLate Holocene eoliandriftsandsin NorthwestEurope' ,
Zeitschriftfür Geomorphologie 33 (Berlijn-Stuttgart (989), 1-26; Heidinga, Medieval settlemmt;].M. van Mourik (red.),
Lmdschap itl bewegitlg. Otltwikke/itlg m beworzitlg vatl eetl stuifzatldgebied hl de Kempm. N ederlandse Geografische Studies 74. Amsterdam 1988; l.l.Y. Castel, LAte Holocme eo/iatl drift satlds itl Drmthe (The Netherlatlds). Utrecht
1991. 167. RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 845. 168. OCD 244 en 247. 169. OCD
470. 170. OCD 699. 171. Lonsain, 'De voormalige korenspijkers', 71-75; Van Kalveen , 'Beheer'. 172. Van Kalveen , 'Beheer', 24 en noot 29. De enige aanwijzing voor een dergelijke hof vormt het gebruik van de term 'mijns heren holf in een bisschoppelijke rekening uit 1489/90 (RAU, Archiefbisschoppen van
Utrecht inv. nr. 408*). Het woord hofis hier naar mijn mening gebruikt als synoniem van het woord 'hoeve', dat
een regel verder voor ditzelfde Tessinge-goed wordt gebruikt. 173. OCD 868. 174. E. V erwijs en]. Verdam,
Middeltlederlandsch woordenboek. 's-Gravenhage 1899.

Hoofdstuk 3
1. Ik dank mr. E.D. Eijken,].E . Ennik, dr. P.B. Kooi en drs. L.M.A. Stumpel voor het welwillend ter beschikking
stellen van gegevens; de heer W . Houtman voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit hoofdstuk. 2. De oudste stukken zijn gepubliceerd in: OCD. 3. Joosting, ArchiefAssen. 4. Keverling Buisman,
Orde/m 1399-1447; idem, Orde/m vat! de Etstoei van Drenthe 1450-1504 (15 18) (te verschijnen);Joosting, Orde/en
1518-1604. 5. Emmen verdient als hoofdplaats van Zuidenveld de voorkeur boven Sleen. C. Dekker, 'De vorming van aartsdiakonaten in het diocees Utrecht', Geografisch Tijdschrift (1977) , 353; vgl. Noomen , 'Koningsgoed' ,
108-109,121. 6. Gosses , Organisatie, 17; Blok, 'Vroege middeleeuwen', 151-1 55; P.N. Noomen, 'De kerkfiliatie in Oostermoeren de Wilbrodye te Borger', Ons Waardee/6 (1986), 221-225. 7. Ennik, Assen, 42- 50. 8. Ik
baseer dit op het aantal waardelen. Z ie noot 105. 9. Zie de noten 50 en 130. 10. D.P.Blok, 'D e eigen inbreng
van de plaatsnaamkunde in de nederzettingsgeschiedenis' , Naa mkunde 5 (1973),223-243, ald. 228- 229. 11. Zie
voor Balloo: Waterbolk, 'Archeologie ', annotatie, p. 19, en Spek in dit boek, noot 161 tot 166; voor Grolloo:
Edelman- Vlam , 'Veldname n' , 156. 12. H .T. Waterbolk, 'Hoe oud zijn de Drentse dorpen? Problemen van nederzettingscontinuteit in Drenthe van de bronstijd tot de middeleeuwen' . In:].M. Bos e.a. (red.), ' Nederzettingsarcheologie in Nederland'. Themanummer van Westerheem 29 (Bussum 1980), 190-212, ald. 209; idem, 'Archeologie', 71. Zeventiende-eeuwse auteurs veronderstelden dat de hunebedden van Rolde als heidense tempels hadden gediend. Zie b .v. M. Hamconius, 'Verthoninge der Coninghen van Vrieslant' (1617), De Vrije Fries 3 (1844),
332 e.v. , ald. 345. 13. Blok, 'Eigen inbreng' (als in noot 10), 231; idem, 'Vroege middeleeuwen', 154-1 55. Met
recht veronderstelde Spek in Balloo een verband tussen de vergaderplaats van de Etstoel en de concentratie bisschoppelijk goed aldaar (vgl. ook noot 93 hierna) . Met betrekking tot de vergaderplaats van de landdag in het Grollerholt ligt een dergelijk verband minder voor de hand: niet alleen vanwege de relatief geringe omvang van het
bisschoppelijke goed daar (I van de 16 erven), maar ook omdat de landdag een late instelling is, die - dit in tegenstelling tot de Etstoel- geen vroeg-middeleeuwse wortels had. 14. Blok, 'Eigen inbreng' (als in noot 10),23 1;
idem, 'Vroege middeleeuwen' , 143; Heidinga, Medieval settlement, 156,221 - 222. Een vergelijkbare ligging, in laat
ontgonnen gebied maar centraal gelegen tussen verschillende oude woongebieden, had de dingplaats Viborg in
Jutland. E. Levin Nielsen, 'Stadtentstehung und Thinginstitution'. In: H .Jankuhn e.a. (red.), Vor- ulld Friihfonnen
dereuropäischen Stadt im Mitte/alter 2 (Göttingen (974),64-81. 15. Blok, als in vorige noot. 16. Waterbolk bestreed B10ks 'restbos'- theorie reeds in zijn artikel 'Drenthe, Salland en Twente'. 17. Zie de noten 133 en
135· 18. Waterbolk, 'Drenthe, Salland en Twente', ondersteunde wel Bloks hypothese dat de naam Drenthe
samenhangt met de drie grote stroomgebieden van resp. Peizer- en Eelderdiep, Drentse A en Hunze , van Linde ,
Steenwijker- en Meppelerdiep en van Schoonebeker-, Drosten- en Loodiep. Rolderdingspel behoorde - met
uitzondering van een deel van Schoonloo - bij het eerste stroomgebied. 19. Zoals b.v. in Koekange, Kolder-,
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Wapser- en Nijeveen en in Roderwolde en Ruinerwold-Blijdenstein. 20. Waterbolk, 'Archeologie',
75. 21. Zie noot 45. Blijkens de oude bisschoppelijke complexen (hof met moederkerk) in Emmen, Anloo en
Groningen (in de laatste plaats teruggaand op koningsgoed, dat i.h.a. langs doorgaande wegen lag) en blijkens de
ononderbroken reeks oude nederzettingen was in de vroege middeleeuwen de weg over de Hondsrug wrsch. belangrijker dan die over de Rolder rug. In de nieuwe tijd voerde de officiële postweg echter van Groningen, Zuidlaren, via de 'wisselplaatze Grolle' over de Rolder rug naar Coevorden. R eglement, lyst en taxt voor de postwagen van
Groningen op Coeverden en vice versa rydende (Groningen 1789; herdr. Meppel 1982), 10, 13. 22. Ennik, Assen,
44-45; G.A. Coert, 'De zorg voor de wegen en bruggen in Drenthe in de I 7e en I8e eeuw', Om Waardeel (1992),
41-56. 23. L. von Ledebur, Die 5 Miinsterschen Gaue und die 7 Seelande Frieslands (Berlijn 1836), 130132. 24. Van Rij, Quedam Na rracio, 14. Vgl. noot 153. 25. Ook in 1577 was erin Amen weer sprake van gewelddadigheden op de 'vryer heren straten'. Goorspraken 1572-1577, 35, 352. 26. Bardet e.a. , Pedo
(1983). 27. Zie voor Lantinge en Houwinge: Spek elders in dit boek. 28. Voor Peelo: Bardet e.a., Pee/o; voor
Emmen en Groningen: Noomen , ' Koningsgoed', 109, 140 en krt . 6.19. 29. Spek in dit boek. 30. RAD ,
Oude Statenarchieven inv. nL 845; vgl.: Bieleman, Boeren, 575. 31 . Gelegen bij het erfWestebring en bij de
percelen 'Woerd' en 'Santackers' op de Noordes. RAD , Oude Statenarchieven inv. nL 845; vgl.: Edelman-Vlam,
'Veldnamen', 150. 32. Zie de noten 183 en 185. 33. C.H. Edelman en A.W. Edelman-Vlam, 'Bijdrage tot
de ontginningsgeschiedenis van enige agrarische nederzettingen op de zandgronden', Boor en Spade 13 (1963), 1I I.
34. Zie noot 137. 35. Zie noot27. 36. RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 1779; vgl.: Ennik, 'Landschapserven', 29. 37. In de rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester komt ' Huesingeguet to Rolde' Nijlande wordt niet uitdrukkelijk genoemd - voor als goed dat aan de bisschop tiendplichtig was. Als reden voor
de tiendplicht wordt opgegeven dat het 'myns heren tafelguet' , dus bisschoppelijk goed was. Men mag men daarom aannemen dat het inderdaad oorspronkelijk een bisschoppelijk goed was geweest, hoewel de bisschop in 1489
en later uit Huesinge geen pacht meer ontving. In I 539 lukte het de rentmeester niet meer om het tiendrecht uit
te oefenen. H ij tekent in zijn register aan dat de buren niet wisten welk erf ze als betalingsplichtig moesten aanwijzen, want naar hun informatie vond men in het kerspel Rolde wel 5 Husinge-erven: namelijk in Nijlande, Grol100, Loon, Witten en in Peelo. D e rentmeester nam zich voor het nader uit te zoeken. Op een andere plaats in zijn
eigen register had hij het antwoord kunnen vinden. Evenals de tienden moesten namelijk sommige domeingoederen die onder de hoven van Emmen en Anloo behoorden de 'precarie' - een algemene belasting- niet samen met
hun buren betalen, maar op de bisschoppelijke hof waar zij onder hoorden. Op de hof te Anloo betaalde zo o.a.
Husinge in Nijlande! RAD, Drosten- en rentmeestersrekeningen inv. nr. 50 (1489); ibidem inv. nr. 3 I (1539);
Magnin, O verzigt, bijlagen p . 32, 17- 18. 38. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. I 179 (1612); ibidem inv. nr.
845 (1642). Direct aan het erf van Husinge grensden bovendien nog de kleine perceeltjes 'Saedand' en 'Oldegoorn' van Husinge. 39. 33 en 34 mud en elk een half waardeel in 1630 (RAD , Oude Statenarchieven inv. nr.
84 1); 21 en 29,5 mud in 1612 (RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 62 I). 40. Men kan zich zelfS afVragen ofde
naam Nijlande niet jonger is dan de kern van Husingegoed. Misschien mag men een vergelijking trekken met de
verdringing van de naam ' Houwinge' door 'Kamps'. 41. OGD 3; vgl.: D.P. Blok, 'Geschiedenis en plaatsnaamkunde', Tijdschrift voor Geschiedenis 75 (1962), 179-189, aldaar 183-184; idem, 'Vroege middeleeuwen', 149,
152,155. 42. W. Stüwer, Die Reichsabtei Werden an der Ruhr. Germania Sacra, NF 1213 (Berlijn 1980), 299300. 43. R . Kötzschke , Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr. A: Die Urbare vom 9.-13 .jahrhundert (Bonn 1906),
110. Ik reken 'sicIi' (JO penning), 'solidi' (I2 penning), 'unciae' (20 penning) en 'librae' (240 penning) steeds om
naar penningen. Vgl.: Slicher van Bath, Memch en land, I, 300- 301. 44. Kötzschke , Urbare, 239 . 45. Slicher
van Bath, Mensch en land, I, 15, was de eerste die deze reisroute heeft gesignaleerd. 46. Zie over de Werdense hof
in Groningen: Noomen, 'Koningsgoed' ,100-104. 47 . In Corpus den Hoorn bij Groningen verwierfhet kapittel van St.-Pieter te Utrecht mogelijk voormalig Werdens goed (Noomen, ibidem) . Men zou kunnen veronderstellen dat het kapittelgoed in Grolloo en Loon zo eveneens van Werden afkomstig was. Ook zou men, omdat in
Grolloo geen andere kloosters gegoed waren, kunnen veronderstellen dat de Munnikackers op de Groller Noordes en in de Dalackers op de Zuides hun naam aan de Werdense monniken ondeenden (zie voor de ligging: Edelman-Vlam, 'Veldnamen', 150- 15 I). Ook in de Ommelanden kwamen namen met 'Munnik-' voor met betrekking tot W erdense goederen. Maar bij gebrek aan gegevens kan geen van beide hypotheses worden getoetst. 48. Noomen, ' Koningsgoed', J08, 121,281 nt. 70. 49. OGD 6; Blok, 'D e schenking', 61-68; Blok,
'Vroege Middeleeuwen ', 166-1 70. 50. OGD 19 (1040). Dat de van Uffo afkomstige hoven tot het oudste bezit
van St.- Pieterbehoorden blijkt uit OGD 186 (1291). 51. Zie hiervoor: E.N. Palmboom, 'Mensa episcopalis en
mensa capituli' . In: Adfontes. Opstellen aangeboden aan prif.dr. C. van de Kieft (Amsterdam 1984),69-82. 52. Zie
de afbeelding 'De domaniale goederen in Rolderdingspel'. 53. Samenvattend over horigheid, hofstelsel en de
ideologische aspecten daarvan recent: W. Rösener, Bauem im Mittelalter. 2e dr. (München 1986), passim. De aanduiding 'huisgenoten' voor horigen werd o.a. gebruikt in Overijssel. Ook de termen 'echte' en 'familia' voor de
kring van hofhorigen hangen met deze ideologie samen. 54. Zie de noten 80 en 81. 55. Dr. P.B . Kooi stelde
welwillend de plattegrond van de erven Hovinge en Derkinge ca. JOoo en ca. 1300 ter beschikking. 56. OGD
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98. 57. OGD 199 (ca. 1300) en 492 (1360); RAU , Archiefkapinel van St.-Pieter inv. m. 965 (1438, 1446) e n
973 , fol.46-49 (1423, 1461 ). 58. De W erdense goederen, die in de vroege middeleeuwen misschien onder
Theodgrims landgoed in Tynaarlo/Vries hoorden, zullen tot 1283 onder de Werdense hof te Groningen hebben
geressorteerd; die van het Domkapittel oorspronkelijk misschien onder de kapittelhoven in Norg of Groningen. 59. Magnin, Kloosters, 207 (1444); RAD , Drosten- en rentmeestersrekeningen inv. nr. 4 1 (155 1).
60. Laatstelijk door Keverling Buisman, D e EtstoeI, 53, verdedigd. 6l. Van Kalveen, 'Beheer' , 24. Aan Speks
tegenwerping (in deze bundel, noot 172) kan worden toegevoegd dat de aanduiding 'mijns heren- ' wel vaker voor
gewone domeingoederen werd gebruikt, en dat de hulp van de buren bij het vervangen van gebinten op Tessinge
in 1489, die Van Kalveen als rest van horige diensten zag, een normale burenhulp was, die met horige verplichtingen ni ets uit heeft te staan. Zie L.M.A. Stumpel, 'Anloo. Kerk en bisschopshofin een m..iddeleeuws Drents dorp'
(n.iet gepubliceerde scriptie Mediaevistiek, Groningen 1988),39. 62 . Spek in dit boek, noot 167. Domeingoederen van de landsheer hadden vaker zo'n functi e, zie noot 93 hierna. 63 . Vanwege het conservatisme van de
domaniale administratie zou men van een echte 'hof mijns inziens of een expliciete vermelillng moeten vinden
Of rudimentajre sporen , bij voorbeeld doordat Balloo later nog als betaalplaats funge erde. De toponiemen Banserhof(een herinnering aan Ban.ningegoed van St.-Pieter?) en Spyckerackers alleen overtuigen mij niet. 64. OGD
268( 1321) . 65. Magnin , K7oosters, 206- 207. 66. OGD221-222 (1304). 67. OGDI 99. 68 . Zievoorhet
volgende: OGD 199, P.13 7, 139 (1300); OGD 215 (1302) ; OGD 221 en 222 (1304). 69. Dat Bolo en zijn markegenoten op eigen titel optraden blijkt uit de motivatie dat zij mede handelden met het oog op deelname in de
goede werken van het klooster. V gl. voor de tekst van deze oorkonde ook:Joosting, ArchiifAssen , 35- 36; R oemeling, De Nederlandse Leeuw (1977), 233; Heringa, Dret1tse willekeuret1 , 9 1. 70 . Wel werd vastgesteld dat hij evenals
het ook door hem gebruikte erf Woltinge in Leggeloo horig aan St.-Pieter zou blijven . Zie noot 66. 71. Zie
Van der Sanden en Van Vilsteren in dit boek. 72. Zie noot 6. 73 . Blok, 'Vroege middeleeuwen' ,
150. 74 . Zie noot 48. 75. Zie voo r Groningen: Noomen, 'Koningsgoed', nt. 144. Rond Anloo waren de
tienden te Annen , Eext en Gieten bisschoppelijk tafelgoed , die te Anderen bisschoppelijk leengoed. OGD 67
(1224) ; 699 (13 81); Magn.in , Overzigt, bijlagen p. 19. Die te Schipborgen G asteren behoorden deels aan St.-Pieter;
die te Schip borg deels ook aan het Domkapittel. OGD 199 (1300); 340 (ca. 1340). 76. G.A. Stratingh, ' De tienden in Drenthe, ' t Goregt en Groningen ', Bijdragen Geschiedwis et! Oudheidkunde Groningw 6 (1869), 279309 . 77 . Joosting, Archiif A ssen , reg. 103. 78. OGD 28. 79. M. Arts , H et dubbelklooster Dikninge (Assen
1945) , 258 . Tienden te Anreep ook in: RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 841, copieboek fol. 293
(1630). 80. OGD 199 (1300) . Ze waren toen dus al in vaste renten in natura omgezet. In 1360 werd de levering
in natura vervangen door een vaste jaarlijkse geldbetaling. OGD 492 e.v. 8l. Zie noot 54. 82. Zie noot
80. 83 . Zie noot 37. 84. Vermeld van 1356 (OGD 446) tot 1394 (OGD 868). 85 . De Vos van Steenwijk,
H etgeslacht D e Vos, 166 (1408) . Als tegenprestatie lieten deze neven een memorie in het klooster Assen stichten (zie
noot 144)· 86. Joosting, ArchiifA sset1, reg. 37 (14 16), 41 (1430),45 (1436),47 (1441) , 49 (1442), 50 (1443); vgl.
De Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos, 181. 87 . De Vos van Steenwijk, H etgeslacht De Vos, 96-97; Roemeling, De Nederlandsche Leeuw (1973), 257- 267, (1977),235 - 246. 88. OGD 129 (126 1). 89. Noomen, 'Koningsgoed', 123-129. 90. RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 365. 9l. Zie voor haar afStamming: De Vos
van Steenwijk, H et geslacht D e Vos, 258 (VUB) , 241 (VIB) , 23 5 (VA) , 232 (IVA) . 92 . KeverlingBuisman , D e
Etstoei, 56, vermoedde eerder in dat kader al dat Rolde een bisschoppelijke eigenkerk was. 93. Zie b .V. Th.
Mayer, ' Ueber Entstehung und Bedeutung der älteren deutschen Landgrafschaften' . In: idem, Mittelalterlich e Studien. G esammelte Arifsätze (Kon.stanz ' 958) ,1 97-198. 94. Noomen , ' Koningsgoed', 142 , nt. 266. 95 . RAD ,
Oude Statenarchieven inv. nr. 365 (1598) en 367 (1620) . Behalve ditland op de Holtes lag er pastorielan.d op de
Rolder Grolsche es ten zuiden van het dorp, hooiland bij Amervoort, in de Lange- en de Zymaet en de Haelten.
Verder trok de pastoor inkomsten uit de verhuur van huisplaatsen in het dorp ten zuiden van de kerk, een mud
rogge uit een erf te Gasselte en uit Harders en Huysinge in Anreep, van ieder vol erfin het kerspel 2 gulden (oorspro nkelijk een halve mud rogge) en van iedere keuterij enkele stuivers. De 'gaerden ende hof[waerinne de wedeme hirbevoerens gestaen heft' lag na de Reformatie woest. Vgl. ook: RAD, Resoluties drost en gedeputeerden
1-1 6-2 en 1-32-3 (1602); ibidem III- 39-1 (1605). 96. Zie noot 185. 97 . 'Die pastoer ende kercke tot Rolde
van eenen woesten acker gelegen in syne erve ende bouw, daer hy eenen meyer op woonen heeft'. RAD, Drosten- en rentmeestersrekeningen inv. nr. 41 . 98. Zo b.v. in Leens , Loppersum, U squert, Bedum en Groningen.
In Drenthe zijn weinig oude pastoorszegels bewaard. 99. OGD 236,267 . Zie voor andere veronderstellingen
over het patrocinium van Rolde: noot 172 . 100. J. H eringa en C.F.Janssen, ' Het wapen van Drenthe opnieuw
vastgesteld', ND V 90 (1973), 11-15; Janssen, ' H et 'nieuwe' wapen' , 280-282. Een vergelijkbaar zegel voerde de
geestelijkheid van Drenthe. 101. Terecht merkten H eringa en Janssen (zie vorige noot) dit reeds
op. 102 . Zie over St.-Magnus in Friesland en Drenthe recent: P.N. Noomen, 'St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens. Bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie', D e Vrije Fries 69 (1989) , 7-32. 103. OGD
215. Door beschadiging van het origineel is de tekst niet helemaal duidelijk, maar vast staat wel dat de gelijknamige
goederen (een goed ' .. .inge', Ykinge, Benekinge, Luidelvinge en ' ...nine') zelf pas veel later door Assen werden
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verworven. Vgl. noot 69 en 151. 104. H eel A"en behoorde in eigendom en gebruik aan het klooster. Van echte
waardelen wa, daarom geen 'prake. Zie voor het getal 2: noot 13 9. 105 . Tij Illi , 'Schuldmudden' ,
36. 106 . Zo b.v. in 1408 tussen de buren van Balloo en Warmolt Schieven. Keverling Bui, man , Ordelell 1399144 7, nr. 73 I. [n 1630 had het Deurzer erfWeiteringe een kwart waar in Anreep . RAD , Oude Statenarchieven
inv. nr. 841. 107. ArchiefAsse/!, reg. 46. 108. ArchiefAssen, reg. 7 1,7 5 (1460); RAD , Oude Statenarchieven
inv. nr. 1779 (1612) . 109. H et bisschoppelijke ' gued to Anrepe ' betaalde in 1489 bij voorbeeld nog ee n pacht
van 7 mud haver: een teken dat het om relati ef vochtige grond ging. RAD , Dro,ten- en rentmee,tersrekeningen
inv. nr. 50 ( 1489). [n de ze,tiende en zeventiende eeuw was landbouw hier blijkbaar niet lonend meer. D e rentmee,ter,rekeningen vermelden dat het goed toen alleen uit 'enyge woe,te ackeren ' be,tond ; men kon er niet meer
ploegen of zaaien ; wel placht men er de hei te maaien en hoorde er nog 'een volle waer te holte en toe weyde'
bij . 110. Blok, 'Vroege middeleeuwen ', 164-1 70. 111 . Tij Illi , 'Schuldmudden', 21 - 44. 112. 944 i, het
jaar dat de bisschop het recht op de woe,te grond van de koning kreeg. Maar waarom zou deze belasting niet eerder
door de ko ning oflater door de bisscho p zijn ingesteld? Opmerkelijk is in dat kader dat in het Gorecht het D omkapittel schuldmudden inde: niet als uitvloeisel van de schenking van 944 aan de bisschop, maar van de schenking in
1040 van koningsgoed en rechten op woeste grond aan het kapittel (Noomen , ' Koningsgoed' , 124, contra Tijllli,
'Schuldmudden ', 22). Het precieze j aartal 944 staat daarmee op losse schroeven. De Gorechter schuldmudde
weerlegt trouwens de door P. D atema, ' D e oorsprong van het schultrnolt: 944 of I 227?', 0115 Waardeel (1992),
63 - 65, geciteerde bewering van de zeventiende-eeuwse schrijver Geo rge W e,tendorp dat de ,chuldmudde een
mafbelasting wa, vo or de ,lag bij Ane in 1227= noch de Gorechters, noch het Domkapittel waren bij die ,lag betrokken . 113 . OGD 699 (138 I ); Van Doo minck, Tijdrekenkundig register. Een repertorium op de bisschoppelijke lenen, later ressorterende onder de Oversticht,e en Overijsselse leenkamer, i, bij mr. E.D. Eijken in voorbereiding. Mijn dank voor zijn inlichtingen daaruit . 114. Van Riel, Goorspraken 1563-1565,49- 50 . 115 . Hu ghe,
leenman in 1382, noemde zich W em,inc; zijn nageslacht mee,taIBavinge. 116. ArchiefAsse/!, reg. 59 (14 52), 96
( 1480); vgl. P. Ba, en K.A. Reuvers , ' H et ge,lacht Bavinck', Gnwninga (1982),37. 117 . Na 1588 werden de
Bavinges al, leenman opgevolgd door adellij ke Groninger famili e, (Sickinghe tot 1643 en Van Ew,um tot 1703)
en Drentse regenten (Sigrerman en Kymmel). De gracht houdt geen verband met de Bentheim,e hof van 12 59 of
met ee n kloo,ter hier. Vgl . noot 152. 118. Opmerkelijk i, namelijk dat zij zelf en niet haar man Egbert de Lun,che er in 1433 mee werd beleend. H endrick Lunsche - haar zoon? - wa, in 1463 verwant van de adellijke D e
Mep,che, en StraIe,. Roemeling, De Nederlandsche Leeuw (1977),228. D e in Een gevestigde tak van de Lunsche,
verkreeg in de ze,tiende eeuw eveneens door huwelijk met een adellijke erfdochter (Knasse) belangrijk grondbezit. 119. H.M. Luning en F. Keverling Bui, man , ' Lunsingh in W estervelde', Ons Waardeel (1982), 6985 . 120. Zie noot 52. 121 . Zie voor het voorgaande: Go,se" Organisatie, 66- 83 ; Van Kalveen, 'Beheer', 2050; idem , ' Late middeleeuwen' , 226- 228; voor Peelo noot 56 hierboven. 122. RAU , Archiefkapittel van St.Pieter inv. nr. 973, fol. 46. 123. De Bakker, 'D e abdij Mariënkamp ', 14-63. 124. OGD 12 8. Vgl. noot
152. 125. OGD 455. 126. Vgl. voor de ligging van de Meulemaet: Edelman-Vlam en Veldhorst, 'Agrari,ch
verleden', kaart. Over de molens in Rolde verschijnt in de N DV (1992) een artikel van W. Houtman . 127. J oo,ting, Ordele/! 1518-1604,73; Coert, Stronletl etl schlltten, 46. 128. Van Riel, Goorspraken 15631565, 143. 129. Ennik, 'Witten' , 18- 48. 130. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 1779; Ennik, 'Land,chap,erven' , 28-29. 131. Schomakers arve (153 I) ofJohan ten Barge- en J o han Gelmersgoed (1605) en Luuen
alias D ebedynghe-arve (1542) ofPollingegoed (1605) . ArchiefAssen, reg. 133 (153 1), 138 (15 42); RAD, Oude Statenarchieven 1779, rekening 16051I606, fol. 6r. 132. Onduidelijk i, dit b.v. voorSchuringe in Deurze en Husinge in Peelo . 133 . A.W. Wybrands (red.), Gestaabbatllm Orti Sallctae Marie ( I 879), 17 1. 134. Blok, 'Vroege
middeleeuwen', 143. 135. Zie voor deze problematiek b.v.: W. Rösen er, ' Zur Wirtschaftstätigkeit der Zi, terziens er im Hochmittelalter' , Zeitschrift flir Agrargeschichte Imd Agrarsoziologie (1982), I 17- 148, en G . Despy, 'L' exploitation des curtes en Brabant du ge siècle aux environs de 13 00'. In: W.Janssen en D. Lohrmann (red.), VillaCurtis - Grangia. B eihefte der Francia I I (München 1983), 185- 204, ald. 193 - 197. 136. 'villa in Azcen'. OGD
193 . 137. '[tem per conventurn in Assen XVII! unciae VI Gron. de loco, in quo claustrum est constructurn'.
OGD 340. 138. [n theorie zou het in 1294 en 1340 om hetzelfde goed kunnen gaan, dat de heren van Eelde dan
van het kapittel in leen gehad zouden hebben. M en zou dan echter een instemming van het kapittel als leenheer
met de verkoop door Van Eelde verwachten . 139. Na 1294 werden het voormalige Eelder- en het Domkapittelgoed tot één complex corpusland samengevoegd, om pas in de zestiende eeuw weer in 2, later 3 erven gesplitst
te worden . Terecht , telde Ennik, Assen, 35, dat de 3 zeventiende-eeuwse erven niet op middeleeuwse bedrijven
terug zullen gaan. 140. Zie noot 37. 141. Betinge en Banninge waren bisschopserven, Northinge van St.Pieter, Zilbinge van het Domkapittel. Bardet e.a, Peelo, 7, veronderstelden dat ook Husinge in Peelo mogelijk uit
het domein van St.-Pieter afkolllitig was. Daarvoo r bestaat echter geen ander argument dan extrapolatie vanuit de
gang van zaken in Witten. 142. OGD 177. 143 . Zie noot 69 . 144. RAO , Familiearchief De Vos van
Steenwijk inv. nr. I; NDV99 (1982), 98 - 99; D e Vos van Steenwijk, Hetgeslacht De Vos, 97, 153 ,159. Vgl. noot
85. 145. Archief A ssetl, reg. lIO. 146. Ordelen 1518-1604, II6; ArchiefAsse/!, reg. 137 (1542) ; RAD, Oude

37 6

Geschiedenis van Rolde

Statenarchieven inv. nr. 1779, rekening 16031I604, fol. 7V. 147. Archief Assen, reg. 143. 148. OGD
340. 149. OGD 215 . 150. J.G. c. Joosting, Het archief der abdij" te Dikninge (Leiden 1906), inv. nr. 218, reg.
283- 284, 286- 289. 151. Ennik, 'Witten', 19, stelde dat pas in 1556 expliciet wordt vermeld dat heel Witten aan
de abdij Assen behoorde. De beschikbare gegevens leiden echter tot de conclusie dat dit waarschijnlijk sinds 1487
al zo was. De verwervingsgeschiedenis van de 9 gewaardeelde erven kan als volgt worden samengevat: in 1302
werden van particulieren (delen van) waardelen verworven van Ykinge , Benekinge, Luidelvinge en van 2 andere
goederen; in 1304 Northinge van St.-Pieter; op onbekende tijdstippen een ander van St.-Pieter en Zilbinge van
de Dom; tussen 132 1 en 1369BanningeofBoiengoed van de bisschop; in 1458 Ykinge, in 1458 en 1462 Benekinge
en in 1487 drie andere van Bunne. 152. OGD 128; zie noot 124. Voorde ligging van de verschillende Deurzer
goederen zij verwezen naar Edelman en A.W. Edelman-Vlam, 'Bijdrage' (als in noot 33). Nog in 1830 lagen de
boerderijen alle dichter bij het Deurzer diep dan nu. Het waren: ten noorden van de huidige Aanleg het nu verlaten
Weiteringe, in Deurze zelf van noord naar zuid Hovinge (Bentheimer hof, later Asser uithof) , Hilbollinge (zie
noot 142), Wernsinge (zie noot 117) en Schuringe (zie noot 132). De op Picardtteruggaande traditie (geciteerd bij
M agnin , Kloosters, 190) dat het klooster Mariënkamp aanvankelijk in D eurze gepland was, berust op fantasie.
Evenmin mogen Weiteringe met de Bentheimer hof en het naburige H ouwinge-Kamps met een eerder klooster
of m et kloostergoed worden geïdentificeerd (contra Buist, Bal/oo, 140- 142). 153. Van Rij , Quedam Narrado,
14. 154. Noomen, 'Koningsgoed' , 136- I 37. 155. Zie voor H akes vader Steven van Bentheim alias van Hardenberg: OGD 101 (1241) en H .P.H. Jansen en A. Janse (red.), Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum
(Hilversum 1991), 391 (1255) . 156. De Vos van Steenwijk, Het geslacht De Vos, 166 (1408); zie noot 144
(13 88). 157. Keverling Buisman, Ordelen 1450-1504 (te verschijnen) , nr. 4951; Roemeling, De Nederlandsche
Leeuw (1977), 253: Steven ten Have verkocht haifEkehaar aan Johan Hidding. Ik laat de reeds genoemde bisschoppelijke leenmannen Van Ruinen en D e Mepsche in Balloo nu buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor de rechten van de heer van Ruinen in de nieuwe tijd op het goed Eleveld en de rosmolen aldaar (RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84 1 (1630); RAD , ArchiefRuinen92, 92*, 92A) , waarop deheerJ.E. Ennik m e wees. 158. Bos
e.a., Huizen Vatl stand, 272. 159. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 1779 (1599, 1612); inv. nr. 84 1
(1630). 160. RAD , Drosten- en rentrneestersrekeningen inv. nr. 48 (1564). 161. OGD 492,
500. 162. OGD 867 (1394), 1148 (1403); Groningse Volksalmanak (1898), 78- 82. 163. Het voorgaande is gebaseerd op: Archief Assen; Rijksarchief in Groningen, Kloosterarchieven reg. 490 (1 466), 800 (1492), 840, 843
(1495). Larnrne en Johan wisten het goed dat ze van Hughe Altes in Schoonlo erfden door allerlei aankopen nog
verder uit te breiden. In 1494 verkochten ze het aan het klooster Assen. 164. Zie voor deze problematiek b .v.:
E. M eynen (red.), Zentralität als Prob/em der Mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung (Keulen ete. 1979) en Residenzen forschung . Uitgeg. door de Göttinger Akad. der Wissensch. 1-3 (1990-1991). 165. Z ie b .v. noot
107. 166. RAD , Resoluties van drost en gedeputeerden, IV-49-1 (1603). 167. Van der Sanden en Van Vilsteren in dit boek (veronderstellen 2 houten kerken); Helbers, 'Een voorspel', 326-333 (veronderstelt 3 houten
kerken) ; N. Reijs, Kunstreisboek voor Nederland: Drenthe, 8e dr. (Houten 1986). 168. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 365. 169. In 13 57 schikten de pastoor en de koster van Rolde zich er in dat de abdij voor de twee
waardelen die ze in D eurze bezat, de Hofwaer en de Bullenwaer, geen klokrogge aan de kosterie betaalde, zoals
dat voor de 'ander waer in den kerspeIe to Rolde' wel verplicht was. OGD 455; vgl. voor de klokrogge ook: RAD ,
Drosten- en rentrneestersrekeningen inv. nr. 50, fol. 10 (1489). 170. Johan van der Velde, pastoor van Warffum,
die uit Rolde afkomstig was, vermaakte daar toen een rente van 3 mud rogge aan. Archief Assen, reg. 123 . Een
vicarie werd voor 1588 aan Arent Broeils verkocht. Goorspraken 1583-1589, 9 1. 171. RAD , Oude Statenarchieven inv. nr. 365 (1598) ; 367 (1633). Verder gaf de eigenaar van W eiteringe in Deurze jaarlijks een 'kanne'
(wijn?) en betaalden goederen onder W esterbork en Beilen renten aan de vicarie. 172. Het zuidelijke altaar was
volgens sommigen aan St.-Jacobus gewijd. Men leidde dit afuit een daar gevonden schelpje; een m.i. w einig overtuigend gegeven. Tegenwoordig wordtjacobus als kerkpatroon beschouwd; men zou hem dan echter eerder op
het hoofdaltaar verwachten. Gezien de weinig prominente plaats van de muurschildering met St.-Christophorus
is deze als patroonheilige nog dubieuzer; bovendien is diens verering in onze streken voorallaatrniddeleeuws. Zie
de speculaties van: Helbers, 'Voorspel', 326-333 (het noordelijke altaar zou volgens hem aan Maria zijn gewijd);
Kocks , 'Wie was de patroon van Rolde?' ; Huizing, ' Over een schelp'; Pol, 'Rolde als pleisterplaats'. Ook de traditionele data van de beide Rolder markten (R. Smit, Dejaarmarkten van Dwingelo (Meppel 1975), 12 ,20,66): St.J akob (25 juli, tevens feestdag van St.-Christophorus) en Mariageboorte (8 sept.), geven geen uitsluitsel. Vgl. voor
het patrocinium ook noot 99 hierboven . 173. En in Anloo. OGD 332 (1332). 174. Oud administratief archiefvan Zwolle inv. nr. 333; Datema, ' Meer dan 700 Drenthen'. 175. Z ie Ensingelders in dit boek. 176. In
1340 erfPachtgoed van het Domkapittel in R oden, van 1406 tot 1485 het bisschoppelijke leen Mensinge aldaar en
van 1439 tot 1598 het Keppelse leen Tybinge in Norg. 177. Roden kende ook een Hiddingewaar, Peize een
Hiddingeslag. 178. Zie voor de Hiddings o.a.: De Vos van Steenwijk, Hetgeslacht De Vos, 168- 17 5; Pol en Siertsema , 'Hiddingh' ; E . Pelinck, 'Tybingegoed. Een Keppels leen te Norg' , Ons Waardeel (1991), 157-161; idem, 'De
Hiddingh's en de Knasse's te Norg', De Nederlandsche Leeuw (1991),41-45. 179. In Rolde 6 eigen erven, een
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molen en [ pachtgoed van de abdij Assen ; in Balloo 2 (delen van de domaniale goederen Rammeringe en Lantinge); in Eldersloo [ ; in Gasselte 2; in Schipborg 3; in Ide [; in Buinen I. In de [6e eeuw pachtten ze bovendien de
Balloërdomeingoederen Lantinge en Banninge. RAD, O ude Statenarchieveninv. nr. 84[ ([630); [ 779 ([6[2). In
[642 kende Rolde een H iddinge- maet, -holt, later ook een Hiddingekluft. 180. RAD , manuscript Pol en
Siertsema, 'Hiddingh', hst. IV en V. Amen kende in [642 ook een esje ' Hiddingecamp' . Het grondbezit van een
andere zijtak, de Hiddings te Bonnen, Gieten en Gasselte, laat ik buiten beschouwing omdat het buiten het kerspel
lag. 181. De molen was blijkens een Etstoelordel in [559 al eigendom van Hidding. Vgl. ook: RAD, Archief
Overcinge inv. nr. 484 ([60[) en [54 ([674); W . H outman, 'De (verdwenen) molens in de gemeente Rolde ', te
verschijnen in NDV( [992). Zie voorde aalstal: Coert, 'De aalstallen', 69. 182. Zo raakte b .v. land van Hiddinge- en Ennikengoed in Rolde vermengd. RAD, Overcinge inv. nr. 154 ([674). 183. Adekinge en Wedebusschen. Het derde domeingoed, Elmeringe-Rotinge, was in de zestiende eeuw al zoek geraakt. 184. 'seekere
Coemade die (... ) gesustineert wierde niet totte domeinen ofte Adekynge, maertotBroilserve, hem in eygendoem
toecoemende te gehoeren'. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 1777 (1625) . Verder pachtten de Broeils het lege
domaniale waardeel in Anreep (1539-1612, vgl. noot 109), Banninge van St.-Pieter ([ 5 [6- 1543) en kochten ze in
[58 8 vicarieland in Rolde (noot 170). 185. RAD , OudeStatenarchieven inv. nr. 845 ; vgl. ook Nanninga , ' Wapen Broeils', 22. Ik baseer dit op de dubbele benaming en het ontbreken van Adekinge op de eskaarten van [642.
O pmerkelijk is dat Broeils in 1539 zowel Adekinge als een gaarde achter zijn erf van de domeinen pachtte. Er
bestaat zo een treffende parallellie met het waarschijnlijk aangrenzende pastorieland, waarin ook een akkerge domeinland lag. Zie de noten 96 en 97. 186. Zie voor de ontbossing van Drenthe recent:JA.]. Vervloet, 'Vroegmiddeleeuwse nederzettingen op de Drentse zandgronden. Enige historisch-geografische opmerkingen in een
multidisiplinaire context', Historia Agriculturae 18 (Groningen 1988), 1- 20. Nu en dan krijgen we bij toeval nog een
glimp van het bosrijke landschap te zien: zo beloofde Berneer van Eldersloo in 1395 aan de kerkvoogden van de
Aa-kerk in Groningen zes balken, die toen nog in Eldersloo lagen, te leveren (OGD 908) en in 1674 is er sprake
van dat bij 'Eldesloenge hofte' zoveel hout gekapt mocht worden, als nodig was voor een huis van 9 gebint lang
en 27 voet breed, dat op Lantingegoed in Balloo gebouwd zou worden (RAD, Archief Overcinge inv. nr.
145). 187. Bieleman, Boeren, 254, 256: 54 à 56 % van de bedrijven werd in 1630 gepacht. Feitelijk ligt dit percentage nog hoger, omdat niet alle domaniale goederen als zodanig in de grondschatting vermeld werden. 188. J
Belonje en J . Westra van H olthe, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken derprovincie Drenthe (Assen 1937), 126-1 3 I.
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