
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe 

Een onderzoek naar de middeleeuwse kastelen in Zuidwest-Drenthe in de periode 1046-

1450 met een detailstudie over Oldengaerde. 

 

Tessa van der Laan 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e begeleider: prof.dr.ir. Th. Spek (Rijksuniversiteit Groningen) 

2e begeleider: dr. J.F. Benders 



 
 

 

 

 

Het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe 

Een onderzoek naar de middeleeuwse kastelen in Zuidwest-Drenthe in de periode 1046-

1450 met een detailstudie over Oldengaerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterscriptie Landschapsgeschiedenis – Rijksuniversiteit Groningen 

 

Tessa van der Laan 

Assen, augustus 2022 

Tvanderlaan2015@gmail.com  

 

mailto:Tvanderlaan2015@gmail.com


 
 

Voorwoord 

 

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Het onderwerp sprak me meteen aan, omdat ik nog nooit had gehoord 

van kastelen in Drenthe en er zo een wereld voor me open ging. In de maanden die voorbij zijn gegaan 

ben ik door dit onderzoek veel te weten gekomen over Zuidwest-Drenthe en daarmee heb de provincie 

waar ik vandaan kom beter leren kennen. Het gebied als totaliteit zien en zo lezen over een grote 

verscheidenheid van onderwerpen die samen een totaalbeeld vormen vond ik erg interessant. Het 

traject was vanzelfsprekend ook een uitdaging, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt. Maandenlang 

lag er een gigantische stapel boeken bij mij thuis die ik nu eindelijk terug kan brengen naar de 

bibliotheek.   

Allereerst wil ik mijn begeleider Theo Spek bedanken voor de begeleiding van deze scriptie en het 

mogen lenen van een aantal boeken. Zijn brede kennis over middeleeuws Drenthe waren essentieel 

voor dit onderzoek. Daarnaast gaven zijn ideeën altijd een frisse blik op het onderwerp en wakkerde 

mijn enthousiasme verder aan. Daarnaast wil ik Erwin de Leeuw bedanken voor zijn hulp bij het 

transcriberen van een aantal zeventiende-eeuwse teksten en het toesturen van relevante 

documenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Samenvatting 

 

Deze studie richt zich op het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe tussen 1046 en 1450 met een 

detailstudie over Oldengaerde. De middeleeuwse voorgeschiedenis wordt veelal genegeerd in het 

onderzoek naar de Drentse havezaten, terwijl een aantal adellijke behuizingen destijds als kastelen zijn 

te identificeren. In deze studie zijn in Zuidwest-Drenthe in totaal negen kastelen geïdentificeerd: 

Ansen, Batinge, Echten, Oldengaerde, Oldenhave, Wittelte II, Wittesheuvel en Vledderinge. De relatie 

tot de kastelen en de omgeving is kenbaar gemaakt door de landschappelijke en maatschappelijke 

situatie te analyseren in middeleeuws Zuidwest-Drenthe om vervolgens de ligging, de familiebanden 

en het grondbezit van de afzonderlijke kastelen te bespreken met speciale aandacht naar de 

ontginningen. 

In de middeleeuwen was Zuidwest-Drenthe grotendeels met veen bedekt en dus ontoegankelijk. Het 

gebied kende een grote bevolkingsdichtheid en een groot aantal kastelen. Ondanks de grote adellijke 

concentratie van grondbezit en de sterke verbondenheid tussen de adellijke families was de positie 

van de adel gering. In deze studie wordt geschetst hoe de kerkelijke instellingen, zoals de bisschop van 

Utrecht, het klooster te Ruinen (later Dickninge) en de kapittels belangrijke spelers waren in het 

gebied. Verder wordt aangetoond dat de kastelen onderling veel overeenkomsten hadden, zo waren 

ze allen gelegen in de nabijheid van (water)wegen en was de economische basis gericht op de 

veehouderij. In enkele veentonginningsdorpen strekte de invloed van de kasteelheren zich uit, maar 

het middeleeuwse kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe was voornamelijk gebonden aan de 

plaatsen waarin de kastelen stonden. Het kastelenlandschap was een aparte wereld door de sterke 

banden tussen de adel onderling en de manier waarop de kastelen veel overeenkomsten met elkaar 

vertoonden. Ondanks de invloed van Overijssel op Zuidwest-Drenthe en de Overijsselse en Duitse 

huwelijkspartners bleven de oude Drentse families gedurende de middeleeuwen op de kastelen 

overheersen. De kastelen verschilden in de middeleeuwen waarschijnlijk qua omvang en status niet 

veel van elkaar en waren allen sterk met elkaar verbonden door de banden tussen de adellijke families. 

De heer van Ruinen op de Oldenhave had echter door het bestaan van de heerlijkheid relatief veel 

macht in vergelijking met de rest van de adel. De kastelen lagen geclusterd bij elkaar in het oosten van 

het onderzoeksgebied. De oorzaak van deze clustering lag in de nauwe verbintenis tussen de adellijke 

families en de politiek van de bisschop van Utrecht door het voortkomen van een aantal van de 

kastelen vanuit bisschoppelijke leengoederen. De locatiekeuze van de kastelen was gebaseerd op 

toegankelijkheid, een strategische positie en het kunnen verkrijgen van een geschikte economische 

basis. Mogelijk speelde de toekomstige ontginningen ook een rol bij de kasteelstichtingen door de 



 
 

ligging van de kastelen aan de randen van cultuurland en het bezit in veendorpen. Bij een gebrek aan 

middeleeuwse gegevens, is in deze studie het zeventiende- en achttiende-eeuwse landgoed van 

Oldengaerde gereconstrueerd. Oldengaerde was centraal gelegen binnen Westeinde. Het bezit van 

Oldengaerde bestond voornamelijk uit groenlanden en bossen. Door de vele tuinstructuren, bossen 

en lanen was het landgoed zeer parkachtig. Het landgoed had zo een duidelijke economische, 

recreatieve en symbolische functie.  
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Hoofdstuk 1 – Inleiding  

 

 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

 

Zuidwest-Drenthe wordt gekenmerkt 

door een grote concentratie van adellijk 

grondbezit. De meeste havezaten van 

Drenthe waren hier gelegen. Een aantal 

van deze havezaten hebben een 

duidelijke middeleeuwse oorsprong en 

konden destijds als kastelen worden 

bestempeld. Wie in Dwingeloo komt kan 

maar liefst vier havezaten onderscheiden. 

De grote concentratie van adellijke 

landgoederen roept vraagtekens op: hoe 

zag Zuidwest-Drenthe eruit in de 

middeleeuwen? Waarom woonden hier 

zoveel adellijke families? en waarom zijn 

de kastelen in Zuidwest-Drenthe gelegen 

op de plek waar ze liggen en niet elders?  

Deze scriptie betreft een studie over het 

middeleeuwse kastelenlandschap van 

Zuidwest-Drenthe met een detailstudie 

over de Oldengaerde. De detailstudie 

focust zich op de nog onbekende 

geschiedenis van het landgoed Oldengaerde en zijn landschap. Het kastelenlandschap van Drenthe, en 

dus ook van Zuidwest-Drenthe, is tot dusverre weinig onderzocht. De middeleeuwse oorsprong van 

veel adellijke huizen en de landschappelijke en maatschappelijke context waarin ze zijn gesticht blijven 

een onderbelicht thema. Dit verslag focust zich op de stichting en ligging van de Zuidwest-Drentse 

kastelen in de periode 1046 tot 1450. 

 

 

Afbeelding 1: Sar van der Wouter, foto van de Oldengaerde uit 2015. 
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1.2 Stand van onderzoek 

 

Kastelen in Nederland 

De wetenschappelijke belangstelling van kastelen gaat terug tot de eerste helft van de negentiende 

eeuw, wanneer de kastelen meer en meer in verval begonnen te raken. Kastelen begonnen steeds 

minder deel uit te maken van het dagelijkse leven en werden op grote schaal afgebroken of 

verwaarloosd. De Romantiek was in deze tijd de dominante stroming en wakkerde gevoelens aan over 

het verleden. De middeleeuwen werden geïdealiseerd en ook ruïnes werden gezien als idyllisch, 

waardoor er een toenemende aandacht kwam naar het middeleeuwse kasteel. Daarnaast gaf de 

opkomst van het nationalisme een impuls aan de interesse in de eigen nationale en lokale 

geschiedenis.1 Kortom, de interesse naar de kastelen als onderzoeksobject groeide sterk in de 

negentiende eeuw. Er verschenen sindsdien verschillende publicaties, waarvan hieronder 

chronologisch de hoofdlijn zal worden uiteengezet van de verschenen overzichtswerken. 

Negentiende eeuw 

In de negentiende-eeuwse publicaties stonden hoofdzakelijk de genealogie en de bezitsgeschiedenis 

centraal in het kastelenonderzoek, waardoor veel studies meer lijken op familiegeschiedenissen. 

Daarnaast was er ook in mindere mate aandacht naar de historische context en de etymologie. De 

architectuur en bouwgeschiedenis werden als onderzoeksgebieden bijna volledig genegeerd. De 

bouwhistorische vermeldingen indien aanwezig illustreerden de gebeurtenissen en vormden geen 

apart interessepunt. Over verwoesting, verval en herbouw werd alleen gesproken als onderdeel van 

de (militair-) historische beschrijving van een kasteel. 

Eén van de vroegst verschenen overzichtswerken is Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, 

overgeblevene burgen en kastelen geschetst en afgebeeld door C.P.E. Robidé van der Aa. Van der Aa 

schreef dit werk tussen 1841-1846 in naam van de Nederlandse kastelenstichting. In deze studie 

worden zeventig kastelen door heel Nederland beschreven en afgebeeld.2 De nadruk ligt duidelijk op 

de bezitsgeschiedenis van de genoemde kastelen. Architectonische en morfologische kenmerken 

samen met de bouwgeschiedenis worden alleen in enkele beschrijvingen genoemd. Van der Aa is een 

                                                             
1 M. Mathijssen, Historiezucht; de obsessie met het verleden in de negentiende eeuw (Nijmegen: Vantilt, 2013). 
2 C.P.E. Robidé van der Aa, Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kastelen 
geschetst en afgebeeld (Nijmegen: C.A. Vieweg, 1846). Hierin schrijft hij over het huis te Amerongen, het slot 
Duurstede, het huis Guntersteijn, huis te Haar, het kasteel Heemstede, de ridder-hofstad Loenersloot, het Huis 
ter Meer, de Ridder-hofstad Nijenrode, het Huis Oudaan, het Huis Snellenburg, het slot IJsselstein en het huis 
Zuilestein. 
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product van zijn tijd doordat hij de beschrijvingen van kastelen in een romantische voorstelling plaatst. 

Desondanks wordt van der Aa later in 1954 door Ter Kuile geprezen om zijn zakelijke insteek.3 

Van Lennep en Hofdijk schreven vervolgens tussen 1854 en 1861 de zesdelige Merkwaardige kastelen 

in Nederland.4 De aandacht gaat wederom uit naar de bezitsgeschiedenis met ook aandacht naar de 

historische betekenis. Van Lennep en Hofdijk beschrijven kastelen als strategische bouwwerken. 

Historische bronnen vormen een belangrijke bron bij het onderzoek. De beschrijvingen hebben net als 

de studie van Van der Aa een romantische boventoon. De studie bevat veel tekeningen, vervaardigd 

door Hofdijk, welke veel fantasievolle kenmerken bevatten. 

In 1855 publiceerde Van Eyck van Zuylichem het Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen 

in ons land, tot op de 16de eeuw. 5 Van Eyck van Zuylichem was gespecialiseerd in de middeleeuwse 

architectuur, zowel kerken als kastelen. Zijn publicatie betreft 51 kastelen en heeft daarmee een 

opvallende grootte voor zijn tijd. In 1860 en 1870 schreef hij over kasteel Doornenburg en kasteel 

Zuylichem. Hij maakte opmetingen en ging zeer systematisch te werk en maakte zo een algemeen 

overzicht van de bouwhistorische ontwikkeling. 

Begin twintigste eeuw 

In het begin van de twintigste eeuw zette de focus op bezitsgeschiedenis en genealogie door. De 

morfologische kenmerken en bouwgeschiedenis kregen relatief weinig aandacht. Later werd deze 

heersende monodisciplinaire karakter bekritiseerd, omdat de kasteelonderzoeken niet focusten 

rondom het kasteel, maar rondom de biografische beschrijvingen van de kasteeleigenaren. De 

romantische beschrijvingen raken in deze tijd wel op de achtergrond.6 Vanaf de twintigste eeuw kwam 

er een toename van archeologische interesse naar kastelen, waarbij Howerda, Van Giffen en Braat 

pioniers waren in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het archeologisch onderzoek een 

impuls.7 

Eén van de belangrijke publicaties in het begin van de twintigste eeuw was de Geldersche Kasteelen 

door Werner. Werner schreef meerdere artikelen over kastelen en in 1906-1908 verscheen het 

overzichtswerk Geldersche Kasteelen.8 Naast kastelen worden ook landhuizen en havezaten 

                                                             
3 J.J.A. Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel’ (scriptie, Universiteit van Utrecht, 2009), 32. 
4 W. van Lennep en J.W. Hofdijk, Merkwaardige kastelen in Nederland (Leiden: E.J. Brill, 1883-1884). 
5 F.N.M. Van Eyck van Zuylichem, Kort overzigt over de oude versterkingen en kasteelen in ons land, tot op de 
16de eeuw (Montfoort, 1850). 
6 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel.’  
7 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 33. 
8 H.M. Werner, Geldersche Kasteelen (Arnhem: Gouda Quint S., 1906-1908). De voorstudies zijn in verschillende 
tijdschriften geplaatst zoals historische, oudheidkundige en genealogische studien, deel 1 en 2. 
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beschreven. Moes en Sluyterman schreven verder in 1912-1915 Nederlandse Kastelen en hun Historie.9 

Hierin worden 36 kastelen besproken en het boek bevat het indrukwekkende aantal van in totaal 759 

afbeeldingen. Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland door Jongsma en Loosjes uit 

1912-1922 kan ook worden bestempeld als een standaardwerk.10  

Tweede helft twintigste eeuw 

Tot het begin van de twintigste eeuw bleven bezitsgeschiedenis en genealogie de hoofdonderwerpen 

in het kastelenonderzoek, waarna in de loop van de twintigste eeuw de architectuur en 

bouwgeschiedenis de overhand kregen. In de werken van Ter Kuile (1954), Gulick (1960) en Van Reyen 

(1965) domineerden voor het eerst deze bouwhistorische beschrijvingen. De bouwgeschiedenis kwam 

in publicaties van voor de tweede helft twintigste eeuw wel sporadisch aan de orde, maar nu 

ontwikkelde de bouwhistorische waarde zich als apart onderdeel. De architectonische interesse ging 

domineren en de kastelen werden steeds meer benaderd als een object. De focus lag voornamelijk op 

de ontwikkeling van de hoofdburcht. De etymologie beland in deze tijd op de achtergrond. De 

groeiende interesse naar archeologie en andere vakgebieden komt in het kastelenonderzoek langzaam 

tot uiting.11 In 1945 werd verder de Nederlandse Kastelenstichting opgericht, wat leidde tot meer 

publicaties.12 

In het werk van Ter Kuile domineert voor het eerst de bouwhistorische beschrijving. Ter Kuile 

publiceerde in 1954 Kastelen en adellijke huizen als onderdeel van de serie de Schoonheid van ons 

land.13  In deze studie werd de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel en het daaropvolgende 

landhuis samengevat. Ter Kuile onderscheid vijf verschillende architectuurvormen. De morfologische 

kenmerken worden beschreven, maar een ontbrekende verantwoording en allesomvattende analyse 

zorgen ervoor dat het overzichtswerk niet compleet is. 

Renaud was ook een invloedrijk persoon in de tweede helft van de twintigste eeuw doordat hij in 1966 

de eerste bijzondere hoogleraar kastelenkunde werd en vanaf dat moment het kastelenonderzoek een 

aparte academische tak werd. Daarnaast was hij ook de eerste die zich in de voorloper van het 

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed specialiseerde in kastelen. Hij publiceerde in totaal 291 artikelen, 

waarvan veel over kastelen gingen. Eén van Renaud’s invloedrijkste werk was Variaties op het thema 

kasteel, waarin hij streefde naar interdisciplinariteit door een samenvoeging van archeologische, 

                                                             
9 E.W. Moes en K. Sluyterman, Nederlandse Kastelen en hun Historie (Amsterdam, 1912-1915). 
10 H. Jongsma en A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland (Amsterdam: 
Scheltema & Holkema, 1912-1922). 
11 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel.’  
12 ‘Over dag van het kasteel,’ geraadpleegd op 23 juli 2022, https://dagvanhetkasteel.nl/info/. 
13 E.H. ter Kuile, ‘Kastelen en Adellijke huizen,’ De schoonheid van ons land 14 (1954). 
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architectonische, historische en iconografische bronnen. Het landschap noemde hij echter niet.14 

Daarnaast wilde Renaud het begrip kasteel helder definiëren, maar zelf publiceerde hij nooit een 

typologie.15  

In 1960 verscheen het invloedrijke Nederlandse Kastelen en Landhuizen door Van Gulick.16 Dit is het 

laatste overzichtswerk waar nog nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de bezitsgeschiedenis. De 

bouwgeschiedenis was het centrale thema in de publicatie en het kasteel werd als een architectonisch 

object benaderd. In dit werk wordt voor het eerst getracht een wetenschappelijke literatuurverwijzing 

te gebruiken. Daarnaast wordt het onderzoek naar bouwkunde en bouwgeschiedenis meer nauwgezet 

en verantwoord beschreven als Ter Kuile en Van Reyen dit later deden.17 

In 1965 verscheen het boek Middeleeuwse kastelen in Nederland door Paul E. van Reyen.18 Van Reyen 

ging zeer systematisch te werk en benadrukte de militaire functie van kastelen. Het doel van het boek 

was om een kasteeltypologie te ontwerpen. Uiteindelijk onderscheid Van Reyen vier kasteeltypen; 

vroege kastelen, ronde waterkastelen, vierkante kastelen en woontoren. De vroeg middeleeuwse 

kastelen, zoals de motte, liggen volgens hem altijd bij een strategisch punt, maar bewijs hiervoor voert 

hij niet aan. 

Eind twintigste eeuw 

Het Nederlandse kasteel is dus in de twintigste eeuw van een verhalend naar een puur architectonisch 

object getransformeerd. Aan het einde van de twintigste eeuw, ongeveer vanaf de jaren zeventig, is 

er sprake van steeds meer interdisciplinariteit. Verschillende historische studies verschijnen, waarin 

de functie van kastelen in een politieke context wordt geplaatst.19 Een voorbeeld hiervan is ‘De hertog 

en zijn burchten’ door Kalkwiek in 1979.20 In deze dissertatie wordt het hertogdom Gelre besproken 

en wordt de kastelenpolitiek voor het eerst gecombineerd met territoriumvorming. Daarnaast 

verschenen aan het einde van de twintigste eeuw een aantal kastelenboeken per provincie, waarin 

doorgaans de historische en kunsthistorische kennis voorop lag.21 Vanaf de jaren tachtig komt ook het 

                                                             
14 Jaap G.N. Renaud, Variaties op het thema kasteel (Zutphen: Walburg, 1966). 
15 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 34-35. 
16 F.W. van Gulick, Nederlandse Kastelen en Landhuizen (Den Haag: Ten Hage, 1960). 
17 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel,’ 33. 
18 P. van Reyen, Middeleeuwse kastelen in Nederland (Bussum, 1965). 
19 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 37. 
20 K.A. Kalkwiek, ‘De hertog en zijn burchten’ (Dissertatie, Universiteit van Utrecht, 1976). 
21 Zie onder andere; Eliëns en Harenberg, Middeleeuwse kastelen in Gelderland (Rijkswijk 1984); Formsma, 
W.J., R.A. Luitjens-Dijkveld Stol en A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen (Assen 1973); Bos, J., F.J. 
Hulst en P. Brood (eds.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en 
hun bewoners (Meppel-Amsterdam 1989); Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Salland en hun 
bewoners (Werken Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en Geschiedenis 37) (Alphen aan de Rijn 
1983); Gevers, A.J. en A.J. Mensema, De havezaten in Twente en hun bewoners (Zwolle, 1995); B. Olde Meierink 
e.a. (eds.), Kastelen en ridderhofsteden na de middeleeuwen (Utrecht 1995). 
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archeologische kastelenonderzoek goed op gang en vormt deze met de bouwhistorie het belangrijkste 

onderzoeksgebied. 

In 1990 publiceerde Hans L. Janssen een Engelstalig hoofdstuk getiteld ‘The archaeology of the 

medieval castle in the Netherlands.’22 Dit samenvattend hoofdstuk behandelde de tot dan toe bekende 

archeologische kennis van kastelen in Nederland. De vormontwikkeling komt ook uitgebreid aan bod. 

Janssen werd verder na Renaud in 1992 de tweede hoogleraar kastelenkunde.23 Janssen ziet de 

plaatsing van het kasteel in zijn omgeving en in de maatschappelijke context als belangrijkste 

doelstellingen. Verder streeft hij naar meer interdisciplinariteit in het kastelenonderzoek en onderzoek 

dat uitgaat naar hoe een kasteel in zijn eigen tijd werd ervaren.24  

Het eerstvolgende complete samenvattende overzichtswerk na Ter Kuile in 1954 was dat van Janssen 

in 1996. Janssen schreef in 1000 jaar kastelen in Nederland een uitgebreid hoofdstuk over het 

middeleeuwse kasteel in Nederland.25 Het boek was tot stand gekomen door de Nederlandse 

Kastelenstichting om zijn vijftig jarig bestaan te vieren. Het boek beschrijft de bouwkundige 

geschiedenis. Zeer invloedrijk was het hoofdstuk ‘Tussen woning en versterking.’26 Janssen 

ontwikkelde hierin de eerste duidelijke typologie en maakte een onderscheid tussen twaalf 

verschillende kasteeltypes, daterend tussen 850 en 1450. 

Eenentwintigste eeuw 

De interdisciplinaire aanpak wint de laatste jaren terrein en ook antropologische thema’s maken een 

entree in de eenentwintigste eeuw. Steeds meer kritiek wordt geuit naar de tekortkomingen van 

voorgaand kasteelonderzoek. Daarnaast is in de eenentwintigste eeuw voor elke provincie een 

                                                             
22 Janssen, H.L. ‘The archaeology of the medieval castle in the Netherlands. Results and prospects for future 
research,’ in: J.C. Besteman, J.M. Bos en H.A. Heidinga (eds.), Medieval archaeology in the Netherlands. Studies 
gepresenteerd aan H.H. van Regteren Altena (Assen-Maastricht 1990a), 219-264. 
23 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 35. 
24 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel,’ 17. 
25 H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (Eds.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en 
vorm door de eeuwen heen (Utrecht: Uitgeverij Matrijs). 
26 H.L. Janssen, ‘Tussen woning en versterking. Het kasteel in de middeleeuwen,’ in: H.L. Janssen, J.M.M. 
Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (Eds.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen 
heen (Utrecht: Uitgeverij Matrijs), 15-111. 
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systematisch kastelenoverzicht verschenen.27 Online toegankelijk materiaal zoals de website ‘kastelen 

in Nederland’ vormt tegenwoordig ook een handige opzet voor verder onderzoek.28 

In 2008 publiceert Janssen een historiografie van het Nederlandse kastelenonderzoek, waarin hij de 

tekortkomingen van het onderzoek naar kastelen benadrukt.29 Allereerst stelt hij dat de meeste 

publicaties door amateurs zijn geschreven en dus geen wetenschappelijk karakter hebben. Daarnaast 

noemt hij de monodisciplinariteit als een groot tekort. Verder merkt hij op dat de commerciële 

archeologie zorgt voor ondeskundig onderzoek. Janssen streeft naar interdisciplinariteit. 

Een centraal figuur in de eenentwintigste eeuw is ook Hanneke Ronnes. Ronnes pleit voor een bredere 

kasteeldefinitie en bekritiseert de traditionalistische opvattingen van een kasteel en de onrealistische 

typologieën en klasseringen in de onderzoekstraditie. In 2006 publiceert Ronnes Architecture and Elite 

Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700.30 In deze studie richt Ronnes zich op 

de sociaal- en cultuurhistorie en wijkt dus af van de puur militaire definitie van een kasteel. Ronnes 

onderzoekt de beleving van individuen en hun leefwereld in een kasteel aan de hand van 

autobiografische gegevens, brieven en dagboeken.  

In 2013 verscheen de dissertatie ‘Middeleeuwse woontorens in Nederland; de bouwhistorische 

benadering van een kasteelvorm’ door Hermans, waarin de bouwhistorie van kastelen centraal staat.31 

Hermans heeft alle woontorens in Nederland onderzocht en ziet de verdediging, het wonen, het 

voorkomen als statussymbool en landmark als de belangrijkste functies van deze bouwwerken. De 

                                                             
27 Zie onder andere: Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood (eds.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse 
havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners (Meppel: Boom, 1989); A.J. Gevers en A.J. Mensema, de 
havezaten in Salland en hun bewoners (Alphen aan de Rijn: Canaletto, 1983); A.J. Gevers; A.J. Mensema; Js. 
Mooijweer, de havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners (Alphen aan de Rijn: Canaletto, 2004); 
A.J. Gevers en A.J. Mensema, de havezaten in Twente (Zwolle: Waanders, 1995); J. Jans, F.K. Buisman, E. 
Storms-Smeets, A. ter Stroete en M. Wingens (red.), Kastelen in Gelderland (Utrecht: Matrijs, 2013); A. W. A. 
Th. Steegh, Kastelen in Brabant (Den Bosch: Noord-Brabants Museum, 1982); Wim Hupperetz, Els Kloek, Leo 
Wessels en Hans van Hall, Middeleeuwse kastelen in Limburg (Venlo, 1996); B. Olde Meierink, G. van Baaren, 
R.G. Bosch Van Drakestein, Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (Utrecht: Matrijs, 1995); Jos Stöver, Kastelen 
en buitenplaatsen in Zuid-Holland (Zutphen: Walburg, 2000); Paul Noomen, De stinzen in middeleeuws 
Friesland en hun bewoners (Hilversum: Verloren, 2009); J.W. Groesbeek, Middeleeuwse kastelen van Noord-
Holland (Delft: Elmar, 1981); R. Broekhuis (red.), Groninger borgen. Adellijke trots in de Ommelanden 
(Groningen, 2003); J.P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland; Bijzonderheden over verdwenen 
burchten en ridderhofsteden (Delft: Elmar, 1978). 
28 ‘Middeleeuwse kastelen in Nederland,’ geraadpleegd op 21 juli 2022, 
https://www.kasteleninnederland.nl/index.php. 
29 H.L. Janssen, ‘Medieval castle research in the Netherlands,’ Château Gaillard 23. Etudes de castellologie 
médiévale. Bilan des recherches en castellologie (2008): 237-251. 
30 Hanneke Ronnes, Architecture and Elite Culture in the United Provinces, England and Ireland, 1500-1700 
(Amsterdam, 2006). 
31 Taco Hermans, Middeleeuwse woontorens in Nederland; de bouwhistorische benadering van een kasteelvorm 
(Hilversum: Verloren, 2013). 
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woontorens zijn doorgaans acht bij tien meter groot en gebouwd in de tweede helft van de dertiende 

en eerste helft van de veertiende eeuw door de lage adel of ministerialen.  

In 2017 heeft de Nederlandse Kastelenstichting het Kastelenlexicon vervaardigt, waarin een 

kastelendatabase met wetenschappelijk verantwoorde data is opgenomen.32  

 

Het kasteel en het landschap 

Over Nederlandse middeleeuwse kastelen zijn verschillende publicaties geschreven, maar de 

combinatie kasteel met het omliggende landschap wordt zelden gemaakt. Zoals het bovenstaande 

overzicht liet zien is de belangstelling lange tijd gericht geweest op architectonische, historische, 

kunsthistorische en archeologische invalshoeken, waarbij de nadruk werd gelegd op de 

bouwgeschiedenis, typologie, bewoningsgeschiedenis en de militaire functie. Het kasteel in relatie met 

het omliggende landgoed is dus een zeer recent en daarmee voor lange tijd een onderontwikkeld 

thema in het kastelenonderzoek. De landschappelijke aanpak wordt in de afgelopen jaren steeds meer 

toegepast en er zijn tegenwoordig verschillende studies verschenen. 

Craandijk schreef in 1875-1884 het boek Wandelingen door Nederland.33  Dit boek is beter te 

karakteriseren als een wandelgids met topografische beschrijvingen, waarin ook uitgebreid aandacht 

wordt besteed aan steden, dorpen en andere bouwwerken. Het boek is uitzonderijk voor zijn tijd 

omdat de bezitsgeschiedenis niet de overhand voert, maar alle kennisgebieden ongeveer evenredig 

aan bod komen, zoals historische gebeurtenissen, interieur, architectuur en ook het omliggende 

landgoed wordt besproken. Craandijk is hiermee één van de enige van zijn tijd die expliciet aandacht 

schenkt aan het kasteel in combinatie met het omliggende gebied.34 

In 1982 legde Steegh de nadruk op de landschappelijke ligging van kastelen in Kastelen in Brabant.35 

Steegh beschreef de historisch-geografische ontwikkelingen en behandelde verschillende Brabantse 

landschappen en legt ook de relatie met de nederzettingsontwikkeling. Hij concludeert dat kastelen 

doorgaans zijn gelegen bij water op een relatieve hoogte zodat een gunstig schootsveld voorhanden 

was. Steegh gaat dus bij de locatiekeuze van een kasteel uit van een puur strategische positie ten 

behoeve van de militaire functie. De meeste kastelen in Brabant zijn gelegen in zandgebieden en 

anders liggen ze vooral op overgangen van hoog naar laag. De kastelen van de veengebieden waren in 

                                                             
32 H.L. Janssen, B. Olde Meierink, T. Hermans, W. Landewé, L. Plezier, M. Saan, M.M. van der Kaaij (red.), 
Kastelenlexicon, https://www.cchin.nl/kastelenlexicon/. 
33 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland (Haarlem, 1875-1884). 
34 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel,’ 129-130. 
35 A. W. A. Th. Steegh, Kastelen in Brabant (Den Bosch: Noord-Brabants Museum, 1982). 
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Brabant in handen van de lage adel. Deze zijn doorgaans na 1200 zijn gesticht, waarbij de eigenaren 

waarschijnlijk een sleutelpositie hadden als locator. Steegh denkt dat de veenontginningen 

samenhangen met de gestichte kastelen. Verder wijst Steegh ook op het veelvuldige ontstaan van 

nederzettingen bij kastelen.36  

In 1992 verscheen De tuin van Utrecht waarin het verband tussen landgoed en het landschap duidelijk 

wordt gemaakt.37 het boek bespreekt onder andere het landschap en de middeleeuwse ontginningen 

in Utrecht. Het hoofdstuk ‘Landhuizen en buitenplaatsen’ door Harten betreft een historisch-

geografische analyse over de wisselwerking tussen landschap en landgoed vanaf de late 

middeleeuwen. 

Een landschappelijke benadering is ook toegepast door Renes in het hoofdstuk ‘Kastelen in het 

landschap’ in het boek Middeleeuwse kastelen in Limburg uit 1996.38 In dit hoofdstuk wordt het fysieke 

landschap beschreven waarbij het kasteel in een duidelijke maatschappelijke context wordt geplaatst. 

Renes beschrijft de locatiekeuze, de verkrijgbaarheid van bouwmateriaal en de relatie tot de 

kasteelhoeve. Cultuurlandschap en bos, jacht en wildbeheer, vis, de relatie met 

nederzettingsontwikkeling en de doorloop naar de buitenplaats ziet Renes als de belangrijkste thema’s 

binnen het onderzoek. De locatiekeuze en spreiding van kastelen verklaart hij door het voorkomen van 

transportroutes, de bestuurlijke ontwikkeling en door het bewoningspatroon. Kastelen werden veelal 

in de nabijheid van water geplaatst en anders werd de ligging bij water kunstmatig bewerkstelligt. In 

Limburg hoorde bij elk kasteel een grote boerderij en de jacht, visvijvers en konijnenwaranders 

maakten dat het kasteel een duidelijke invloed had op zijn omgeving.39 

In 2013 werd het boek Kastelen in Gelderland gepubliceerd.40 Dit boek was gericht op het 

spreidingspatroon van 390 kastelen in Gelderland. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de oudste 

kastelen, gebouwd in de vroege middeleeuwen, op de hogere delen in het landschap liggen. De 

veertiende eeuw vormde het hoogtepunt van de kastelenbouw, welke op de hogere delen van 

laaggelegen beekdal- en rivierenlandschappen lagen. De kastelen waren op stevige gronden gelegen 

in de nabijheid van water. Storms-Smeets paste ook toponiemenonderzoek toe om de locatiekeuze te 

begrijpen. Daarnaast ziet Storms-Smeets net als Renes een belangrijke ruimtelijke relatie tussen 

kasteel en nederzettingen. De meeste nederzettingen kwamen voort uit de voorburcht. Voor de 

                                                             
36 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 37. 
37 J.D.H. Harten, J. Renes, R. Smouter en K.E. Wielen (red.), De tuin van Utrecht (Utrecht: Matrijs, 1992). 
38 Hans Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ In: Wim Hupperetz, Els Kloek, Leo Wessels en Hans van Hall, 
Middeleeuwse kastelen in Limburg (Venlo, 1996). 
39 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 38. 
40 J. Jans, F.K. Buisman, E. Storms-Smeets, A. ter Stroete en M. Wingens (red.), Kastelen in Gelderland (Utrecht: 
Matrijs, 2013). 
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clustering van kastelen ziet Storms-Smeets geen eenduidige verklaring, maar noemt onder andere dat 

dit voort kan komen uit de splitsing van erfgoederen.41 

In 2020 verscheen verder ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht’ door Spiekhout. 

Deze studie omvat een reconstructie van kastelen in het Oversticht tussen 1050 en 1450 met een 

detailstudie van Huneborg en Zuidwest-Twente. Spiekhout maakt gebruik van een interdisciplinaire 

aanpak en combineert archeologische, historische, architectuurhistorische, kunsthistorische en 

landschapshistorische bronnen. Het boek levert een grote bijdrage aan de theorie- en 

methodologievorming van kastelenonderzoek, doordat Spiekhout een eigen kastelendefinitie opstelt 

en voor het eerst een kasteellandschapsmodel introduceert dat toepasbaar is in Nederland. De politiek 

en achtergrondgeschiedenis van de bisschop van Utrecht komen uitgebreid aan bod, waardoor de 

ontwikkeling van het kasteel duidelijk in een politieke, maatschappelijke en historische context wordt 

geplaatst. De kastelen en de locatiekeuze zijn allen afzonderlijk geïnventariseerd en geanalyseerd, 

waardoor het boek naast een breed overzicht ook een opzet geeft voor verder onderzoek.  

 

Kastelen en havezaten in Drenthe 

Kastelen 

Als we kijken naar het onderzoek naar Drentse kastelen dan zien we dat deze in de genoemde 

overzichtswerken zeer spaarzaam worden genoemd. Van de zeventig beschreven kastelen in het werk 

van Robidé van der Aa wordt slechts één Drents kasteel genoemd, namelijk huis te Heyl, gelegen in 

Noord-Drenthe. In de werken van Van Eyck van Zuylichem en Van Lennep en Hofdijk zijn geen van de 

respectievelijk in totaal 51 en 37 kastelen in Drenthe gelegen. Laarwoude in Zuidlaren wordt het 

meeste genoemd in overzichtswerken, met slechts twee vermeldingen.42 Over de Drentse adel in de 

middeleeuwen zijn verschillende samenvattende studies verschenen, maar de behuizingen worden 

meestal beschreven in de post-middeleeuwse periode. De eerdergenoemde studie van Spiekhout kan 

worden gezien als het enige overzichtswerk van middeleeuwse kastelen in Drenthe.43 In deze studie 

wordt het Oversticht besproken, waarvan geheel Drenthe deel uitmaakte. Spiekhout heeft de 

middeleeuwse kastelen geïnventariseerd en de plaatsing in het landschap onderzocht. 

 

 

                                                             
41 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 39. 
42 Pennartz, ‘De historiografie van het Nederlandse kasteel,’ 35. 
43 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. 
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Havezaten 

Over afzonderlijke Drentse havezaten zijn meerdere lokale studies verschenen, maar het is voor de 

provincie Drenthe tot slechts twee overzichtswerken gekomen. In 1987 verscheen ‘Drentse havezaten’ 

door Ter Braake.44 Dit is de eerste studie die de verschillende Drentse havezaten bij elkaar noemt. Het 

boek bespreekt elk gebouw dat ooit is aangemerkt als havezate in Drenthe en is vooral gefocust op de 

bewoningsgeschiedenis. In de inleiding wordt achtergrondinformatie verschaft over de vroegere 

verhoudingen tussen de Utrecht van Bisschop en de Drentse adel. Vervolgens wordt ingegaan op 

verdwenen havezaten, nog bestaande havezaten en kastelen en heerlijkheden. Het boek is niet 

wetenschappelijk genoteerd en kleinschalig van aard, maar toont wel een gedegen overzicht.  

Voor Drenthe is er provinciaal een wetenschappelijk overzichtswerk verschenen in 1989 getiteld 

Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners. 45 

Het boek is vervaardigd over vele jaren door medewerkers van het Rijksarchief Assen en geldt nog 

steeds als het standaardwerk op het gebeid van Drentse havezaten. De auteurs wilden een compleet 

overzicht maken en dus is de geschiedenis van alle belangrijke negentig grote herenhuizen en hun 

bewoners van het Drentse rurale gebied besproken. Verder bevat het boek ook een inleidend gedeelte 

over de Drentse adel. Er is gebruik gemaakt van veel archiefonderzoek om informatie te verkrijgen van 

de veel tot dan toe nog onbeschreven behuizingen. Het boek bevat zowel bewonings- en 

bezitsgeschiedenis als bouwgeschiedenis.  

Na 1989 is er geen ander overzichtswerk verschenen over Drentse havezaten. Lokaal vervaardigde 

studies en geschiedenissen van archieven bespreken doorgaans één of enkele havezaten46 

 

 

 

 

 

 

                                                             
44 G. ter Braake, Drentse havezaten (Meppel: Krips Repro, 1987). 
45 Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood (eds.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere 
herenhuizen en hun bewoners (Meppel: Boom, 1989). 
46 Zie onder andere; J. Verkerk, Havezate Mensinge en de andere havezaten in Drenthe (Leek, 1981); V. 
Jonkheid, Mensinge: Geschiedenis van de havezate te Roden (Groningen 2015); Historische Vereniging Ol Eel, 
Eelde-Paterswolde, een dorp vol buitenplaatsen (Eelde, 2012); J. Westra van Holthe, ‘Havezathen in Drenthe’, 
in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, no. 6, 3 (’s Gravenhage, 1957); P. Brood, Vier 
Drentse Huisarchieven (Assen, 1979); J. Bos en W.J. Kuppers, Inventaris van het Huis Mensinge te Roden 1376-
1952, (Assen, 1986). 
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1.3 Theoretisch kader 

 

Definitie kasteel en kasteellandschap. 

De definitie van een kasteel vormt een groot hekelpunt in de wetenschappelijke onderzoekstraditie. 

Doorgaans wordt een kasteel niet duidelijk gedefinieerd of vanuit een traditionalistisch perspectief, 

gefocust op de militaire functie, bekeken. In deze studie wordt de werkdefinitie van het kasteel van 

Spiekhout aangehouden zoals geformuleerd in ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het 

Oversticht’ uit 2005: 

‘Een kasteel is een middeleeuws bouwwerk met een vorm van militair-functionele of symbolische 

verdedigingsarchitectuur dat één of meer van de volgende functies bezit: de functie van een militair 

hoofdkwartier dan wel controlepost, de functie van representatie woon-of verblijfplaats, de functie 

van juridisch en bestuurlijk administratief centrum en/of de functie van economisch centrum dan wel 

bescherming van naburige economische activiteiten.’47 

De definitie van Spiekhout ziet een kasteel dus niet als een bouwwerk met een eenduidige strategisch 

of militaire functie, maar als een multifunctioneel gebouw dat een duidelijke stempel drukt op het 

omliggende landschap.  

Verder geeft Spiekhout ondanks de wetenschappelijke onderzoeklacune ook een definitie van 

kasteellandschap. Spiekhout formuleert het kasteellandschap als een totaliteit van invloedsferen 

waarbinnen de interactie tussen kasteel en het fysieke, sociale en mentale landschap plaatsvindt.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 45. 
48 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 50. 
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1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Het middeleeuwse kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe is het onderwerp van dit verslag, waarbij 

een detailstudie over één van de kastelen, de Oldengaerde, wordt gepresenteerd. Over de 

geschiedenis van de Drentse havezaten zijn enkele publicaties verschenen, maar er zijn veel 

kennislacunes, zo blijft het cultuurlandschap een onderbelicht thema. De voorgeschiedenis van een 

aantal van deze havezaten gaat terug tot de middeleeuwen. Deze middeleeuwse geschiedenis wordt 

veelal spaarzaam behandeld, terwijl verschillende behuizingen in de middeleeuwen erg belangrijk 

waren en als kastelen kunnen worden bestempeld. In Zuidwest-Drenthe zijn in totaal negen kastelen 

te onderscheiden: Ansen, Batinge, Borgbarchien, Echten, Oldengaerde, Oldenhave, Vledderinge, 

Wittelte II en Wittesheuvel. In dit verslag wordt uitgezocht waarom de kastelen zijn gesticht op de plek 

waar ze liggen en aan welke factoren deze landschappelijke ligging onderhevig was. Om het 

kastelenlandschap te kunnen begrijpen is naast de kastelen de focus gelegd op het landschap, het 

bezit, de ontginningen en de maatschappelijke context. Over Oldengaerde specifiek zijn een aantal 

teksten verschenen, waarin vooral aandacht is voor de ontwikkeling van de bouwstijl en de genealogie 

van de bewoners. De geschiedenis van de havezate Oldengaerde is tot aan de vroege nieuwe tijd tot 

op heden zeer schaars onderzocht en dus vrijwel onbekend terrein. De landschappelijke situatie van 

de havezate zal worden besproken waarin wordt gekeken naar de ligging, het grondbezit en het 

landgebruik.  

Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe zag het middeleeuwse 

kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe eruit en in welke context is de Oldengaerde gesticht? 

De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van drie deelvragen: ‘Hoe zag het landschap en 

samenleving eruit in middeleeuws Drenthe?’ ‘Waarom zijn de kastelen in middeleeuws Zuidwest-

Drenthe gelegen op de plek waar ze liggen?’ en ‘Hoe zag het landgoed van Oldengaerde eruit in de 

zeventiende en achttiende eeuw?’ De deelvragen worden behandeld in drie aparte hoofdstukken. De 

hoofdstukken zijn ingedeeld op schaalniveau van breed; een analyse van de landschappelijke en 

maatschappelijke context, naar inzoomend op het kastelenlandschap in Zuidwest-Drenthe om 

vervolgens klein te eindigen met de detailstudie over Oldengaerde. De specifieke onderwerpen binnen 

de hoofdstukken worden per sub-thema behandeld. De nadruk ligt op het landschap, de adel, de 

kastelen, het grondbezit en de belangrijkste grootgrondbezitters. 

Het eerste thema betreft de landschappelijke en maatschappelijke context van Zuidwest-Drenthe en 

wordt in hoofdstuk 2 besproken. Het hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het ontstaan en de 

belangrijkste kenmerken van het landschap met de bewoningsgeschiedenis en de belangrijkste 
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middeleeuwse water- en landwegen. Vervolgens wordt er ingegaan op de bestuurlijke en kerkelijke 

organisatie van Drenthe en de status en positie van de middeleeuwse Drentse adel. Daarna volgt een 

stuk over de belangrijkste grootgrondbezitters in het gebied, waarbij aandacht is naar de domeinen en 

bijbehorende hoven. Ten slotte bespreekt het hoofdstuk achtergrondinformatie over het 

Dieverderdingspel en de heerlijkheid Ruinen. 

Het tweede thema richt zich op de kastelen binnen Zuidwest-Drenthe en komt in hoofdstuk 3 aan bod. 

Allereerst worden kort de ontwikkeling van het kasteel in Nederland en de relatie tussen het kasteel 

en het landschap besproken. Het hoofdstuk richt zich verder op de negen geïdentificeerde kastelen. 

Eerst wordt een kort overzicht gepresenteerd van de middeleeuwse kastelen, waarna een uitgebreide 

catalogus volgt waarin elk kasteel apart is opgenomen. In de catalogus wordt per kasteel de 

landschappelijke context, een beschrijving, de bouwgeschiedenis, de datering en de 

bewoningsgeschiedenis opgenomen. Daarna volgt een analyse van de belangrijkste families op de 

kastelen en hoe deze aan elkaar waren gerelateerd. De belangrijkste conclusies van de 

landschappelijke context worden vervolgens in de landschappelijke analyse gepresenteerd. Het 

tweede deel van het hoofdstuk behandelt het grondbezit in het Dieverderdingspel en de ligging van 

de middeleeuwse landerijen van de kastelen Batinge en Oldenhave. Ten slotte is er aandacht naar de 

middeleeuwse ontginningen van Zuidwest-Drenthe en de invloed hierop vanuit de belangrijkste 

grootgrondbezitters. Door veel kennislacunes worden binnen het thema ontginningen slechts enige 

gegevens over de Drentse adel in combinatie met de ontginningen gepresenteerd. Dit thema vraagt 

om nader onderzoek. 

Het laatste thema wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4 en focust zich op de havezate Oldengaerde. 

Allereerst wordt de stand van onderzoek naar de Oldengaerde behandeld. Vervolgens wordt er 

ingegaan op het westelijke uiteinde van het esdorp Dwingeloo, Westeinde, waarin Oldengaerde is 

gelegen en wordt de landschappelijke en cultuurhistorische context van de havezate besproken. 

Daarna volgt een bespreking van het grondbezit. Hierna wordt de oudste kaart van het landgoed uit 

1797 geanalyseerd. Uiteindelijk is er getracht een reconstructie te maken van het landgoed 

Oldengaerde in de zeventiende en achttiende eeuw. 

In de conclusies aan het einde van deze drie inhoudelijke hoofdstukken wordt antwoord gegeven op 

de deelvragen door de gepresenteerde informatie samen te voegen. In hoofdstuk 5, het laatste 

hoofdstuk, worden de afzonderlijke hoofdstukken met elkaar verbonden en wordt er antwoord 

gegeven op de hoofdvraag. 
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1.5 Afbakening van het onderzoek 

 

Thematisch 

In dit onderzoek staat het middeleeuwse kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe en het landgoed 

van Oldengaerde in Dwingeloo centraal. Het is uit voorgaand onderzoek bekend dat de havezate 

Oldengaerde een middeleeuwse oorsprong heeft. Om deze middeleeuwse oorsprong context te geven 

worden de middeleeuwse achtergrondcontext en het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe als 

aparte thema’s besproken. De negen kastelen binnen Zuidwest-Drenthe zijn geïdentificeerd aan de 

hand van de kasteeldefinitie in de dissertatie van Spiekhout: ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap 

van het overzicht.’ Daarmee is dit onderzoek ook een poging tot nader onderzoek van de in de 

dissertatie gepresenteerde gegevens over Zuidwest-Drenthe. 

Tijd 

Voor het middeleeuwse kastelenlandschap is gekozen voor een onderzoeksperiode van 1046 tot 1450, 

zoals ook gehanteerd in de dissertatie van Spiekhout. In 1046 wordt de bisschop van Utrecht landsheer 

van Drenthe en verkrijgt zo veel macht over het gebied. In de elfde eeuw zijn daarnaast ook de eerste 

adellijke Drentse families vanuit schriftelijke bronnen bekend. In de vroege middeleeuwen zijn er 

weinig geschreven bronnen beschikbaar, waardoor de periode oor 1046 hier achterwege wordt 

gehouden. Volgens het kastelenonderzoek van Janssen raakt na 1450 de defensieve functie van 

kastelen op de achtergrond en worden er vanaf dan geen middeleeuwse kastelen meer gebouwd.49 

Na 1450 is er dus geen sprake meer van kastelen met een duidelijke defensieve functie en daarom is 

dit jaartal als einddatum gekozen. 

De periode tot 1832 is voor Oldengaerde specifiek gekozen, omdat door de invoering van het kadaster 

in 1832 voor het eerst een duidelijk beeld over het landgoed valt te geven. De negentiende eeuw is 

het eerste tijdvak waarvan het grondbezit en het landgebruik gereconstrueerd kunnen worden. Binnen 

het hoofdstuk wordt wel getracht om zoveel mogelijk terug te refereren naar de zeventiende-eeuwse 

en achttiende-eeuwse situatie. 

Ruimtelijk 

Het studiegebied van dit verslag is gericht op Zuidwest-Drenthe. Voor de afbakening van het 

zuidwestelijke Drentse kastelenlandschap is gekozen om de grenzen van het Dieverderdingspel aan te 

houden zoals deze eruit zag in de volle middeleeuwen. Het Dieverderdingspel was samen met 

                                                             
49 Janssen, 1996. 



24 
 

Overijssel, een deel van Groningen en de rest van Drenthe in de middeleeuwen deel van het Oversticht 

en behoorde dus tot het gebied van de bisschop van Utrecht. Tegenwoordig vallen de dingspelgrenzen 

grotendeels samen met de grenzen van de huidige gemeente Westerveld. De afbakening is mogelijk 

gemaakt door de kerspelgrenzen van 1832 te combineren met de bonnekaart van 1900 en deze 

vervolgens in te tekenen in de moderne topografische kaart. Het onderzoeksgebied omslaat zo negen 

oude kerspelen en de heerlijkheid Ruinen, welke in de volle middeleeuwen ontstond. De heerlijkheid 

Echten stamt uit een latere tijd en zal daarom niet verder als aparte eenheid worden behandeld. Bij 

het bespreken van Oldengaerde is gekozen om het gebied tussen de Dwingelderstroom en de 

Westeinderes aan te houden. 
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1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden 

 

Het eerste stadium van het onderzoek concentreerde zich vanuit een uitgebreid literatuuronderzoek 

naar het zoeken naar informatie en een passende tijd- en ruimte afbakening. Aan de hand van Diana 

Spiekhouts ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht‘ is allereerst een inventarisatie 

gemaakt van de verschillende kastelen die in de middeleeuwen in Zuidwest-Drenthe zijn gesticht. 

Vervolgens is er gekeken waar de kastelen lagen, wanneer ze op hun plek kwamen te liggen en de 

politieke situatie van het Dieverderdingspel in de middeleeuwen. Het kastelenlandschap is onderhevig 

aan verschillende maatschappelijke en landschappelijke factoren en daarom is hier eerst veel 

onderzoek naar gedaan. Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek kwam zo hoofdstuk 2 tot 

stand. De literatuur betreft vooral boeken die specifiek over de streek zijn geschreven en een groot 

aantal dorpsboeken. Door het uitzoeken van het middeleeuwse landschap, de machtsverhoudingen, 

de politieke situatie, de belangrijkste grootgrondbezitters, de positie van de Drentse adel en specifieke 

informatie over het Dieverderdingspel is getracht om het volgende hoofdstuk over het 

kastelenlandschap in context van de middeleeuwse situatie te zetten. 

Voor hoofdstuk 3 is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, GIS analyses en archiefonderzoek. 

Hierbij is allereerst gebruikt gemaakt van kastelenboeken uit andere gebieden, welke kastelen in 

verband brengen met het landschap, zoals Middeleeuwse kastleen in Limburg, Kastelen in Gelderland 

en De tuin van Utrecht. De informatie uit deze boeken is gebruikt om inzicht te krijgen in de samenhang 

tussen het kasteel en het landschap. Vervolgens is aan de hand van de van tevoren verzamelde 

informatie de kasteelcatalogus opgesteld. Deze catalogus is gebaseerd op literatuuronderzoek waarbij 

Spiekhouts ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht’ en Huizen van stand de basis 

literatuur vormden, aangevuld door verschillende andere publicaties. Voor het verkrijgen van 

informatie over de familiebanden van de Drentse adellijke families is veel gebruikt gemaakt van Het 

geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel. Een eigen analyse 

is gemaakt door de genealogische informatie te combineren met de bewoningsgeschiedenis van de 

verschillende kastelen in het onderzoeksgebied door het maken van bezitsgeschiedenis-stambomen. 

De kastelen zijn verder zichtbaar gemaakt in GIS om ruimtelijk patronen te kunnen analyseren en 

visualiseren. Een belangrijk onderwerp om vat te krijgen op het landschap is de 

ontginningsgeschiedenis en daarom is dit onderwerp ook specifiek behandeld in hoofdstuk 3. Het stuk 

over het grondbezit is als laatste geschreven en deze is gebaseerd op archiefonderzoek. Het eerste 

gedeelte over de taxatie van de landgoederen en gegevens over adellijk grondbezit in het 

Dieverderdingspel is gebaseerd op de eerste belasting op onroerend goed in Drenthe, de zeventiende-

eeuwse grondschattingen. Voor het reconstrueren van de ligging van de landerijen van de Oldenhave 
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en Batinge zijn de huisarchieven geraadpleegd. De middeleeuwse leenaktes vormden de basis van dit 

onderzoek, waaraan relevante informatie uit latere bronnen betreffende de landerijen zijn 

toegevoegd. Door uitgebreid onderzoek naar de afzonderlijke kastelen, te kijken hoe de verschillende 

kastelen ten opzichte van elkaar en het landschap zijn gelegen, het analyseren van de families en hoe 

deze aan elkaar waren gerelateerd, het grondbezit en de ontginningen is getracht een beeld te krijgen 

van het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe. 

Het onderzoek naar Oldengaerde is gebaseerd op literatuuronderzoek, een analyse van historische 

kaarten, GIS analyses, toponiemenonderzoek en archiefonderzoek. Allereerst is het omliggende 

landschap van Dwingeloo bestudeerd door middel van kaartmateriaal. Het kaartmateriaal geeft inzicht 

in hoe het negentiende-eeuwse cultuurlandschap rondom de Oldengaerde eruit zag. Hiervoor is 

gebruik gemaakt van de Huguenin kaart, de kadastrale kaart en de bonnekaart. Daarnaast is voor 

informatie betreffende de landschappelijke ligging ook gekeken naar de bodemkaart, de 

geomorfologische kaart en de hoogtekaart (AHN). De resultaten zijn in GIS zichtbaar gemaakt. De 

reconstructie van het grondbezit in 1808 is afgeleid van de inventarisatie van de percelen in Schaaps’ 

‘Op zoek naar de factor Aalt Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe 

(1780- 1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap.’50 Het 

stuk over het grondbezit is verder aangevuld met archiefstukken uit het Huisarchief Echten en met de 

zeventiende-eeuwse grondschatting. De gegevens betreffende kenmerken van het landgoed zijn naast 

een krantenartikel uit de Leeuwarder Courant uit 1808 voornamelijk gebaseerd op het onderzoek van 

Martijn Boosten en Mark van Benthem: ‘Drentse boshistorie in beeld. Een inventarisatie van 

historische boselementen in Westeinde en het Ooster- en Westerzand.’51 De bespreking van de 

toponiemen is mede mogelijk gemaakt door de veldnamencollectie van Wieringa zoals zichtbaar in 

HISGIS.52 Voor de analyse van de oudste kaart van het landgoed uit 1797 is een vergelijking gemaakt 

met de moderne topografische kaart, de hoogtekaart, de kadastrale kaart van 1832 en de moderne 

luchtfoto. Aan de hand van het archiefonderzoek en kaartmateriaal is getracht het grondbezit en het 

landgebruik te reconstrueren. De reconstructie van het landgoed is gepresenteerd aan de hand van 

een GIS-kaart.   

                                                             
50 Dirk Schaap, ‘Op zoek naar de factor Aalt Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van 
Holthe (1780- 1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap’ 
(masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Katwijk 2017). 
51 Martijn Boosten en Mark van Benthem, ‘Drentse boshistorie in beeld. Een inventarisatie van historische 
boselementen in Westeinde en het Ooster- en Westerzand’ (Wageningen, 2009). 
52HisGis, ‘Dwingeloo,’ geraadpleegd op 22 augustus 2022, 
https://hisgis.fa.knaw.nl/?db=drenthe&layer=050Gebouwen%201862%20zonder%20legger&layer=050Gebouw
en%201832%20met%20oats&layer=050Percelen%201862%20Drenthe%20zonder%20legger&layer=050Percele
n%201832%20Drenthe%20met%20oats&style=0&style=0&style=0&style=0&x0=202121.675248&x1=202194.8
05763&y0=580857.587534&y1=580784.4570190001. 
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Hoofdstuk 2 – Landschap en samenleving in middeleeuws Zuidwest-Drenthe 

 

2.1 Inleiding 

 

Om vat te krijgen op de middeleeuwse situatie van het onderzoeksgebied zal in dit hoofdstuk antwoord 

worden gegeven op de vraag hoe het landschap en de samenleving van Zuidwest-Drenthe er in de 

middeleeuwen uitzagen. Over geheel middeleeuws Drenthe is in de literatuur veel geschreven en over 

specifieke gebieden is doorgaans in dorpsboeken veel informatie te vinden. Dit hoofdstuk zal deze 

informatie samenbrengen tot een specifiek overzicht van middeleeuws Zuidwest-Drenthe. De focus 

ligt op onderwerpen die belangrijk zijn voor het kastelenlandschap, namelijk het landschap, de 

bestuurlijke en kerkelijke organisatie, de Drentse adel, de grootgrondbezitters, het Dieverderdingspel 

en de heerlijkheid Ruinen. Door het aansnijden van deze verschillende thema’s zal dit hoofdstuk de 

overige hoofdstukken in een duidelijke landschappelijke en maatschappelijke context zetten.  

 

 

2.2 Het Zuidwest-Drentse Landschap 

 

Het ontstaan van het landschap  

De ijstijden hebben in duizenden jaren het landschap van Zuidwest-Drenthe gevormd. In de 

voorlaatste ijstijd, het Saalien, is Drenthe waarschijnlijk drie keer bedekt geweest met landijs.53 Door 

de grote druk die het ijs uitoefende ontstonden ruggen in het landschap, waardoor onder andere het 

Drents Plateau en het stuwwalcomplex van Steenwijk werden gevormd. Het Drents Plateau strekt zich 

als een halve maan uit over de noordoostrand van het onderzoeksgebied. Het stuwwalcomplex buigt 

in een halve cirkel vanaf Steenwijk naar Beilen, waardoor een zuidwest-noordoost georiënteerde 

hoogte is gelegen in het westen. De Havelterberg en Bisschopsberg domineren hier als hoogtes het 

beeld van het landschap. Ten oosten hiervan liggen een aantal kleinere stuwwallen bij Ansen en 

Ruinen. Het Drents Plateau is bedekt met keileem uit het Saalien, welke aan het einde van het 

Weichselien werd afgedekt met een laag dekzand.  Het dekzandpakket in Drenthe is enkele decimeters 

                                                             
53 Boivin, Beelden van een beek, 17. 
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tot maximaal vier meter dik.54 De stuwallen zijn na hun ontstaan alsnog door landijs overreden in een 

wat latere fase van het Saalien, waardoor ook op de toppen van keileem is afgezet. Daardoor is 

bijvoorbeeld de top van de Havelterberg vochtiger dan de laagte rondom deze stuwwal. In de 

Havelterberg zijn grote hoeveelheden rode keileem te vinden. Rode keileem is zeldzaam in Drenthe en 

zorgt voor een rijke biodiversiteit.55 Na de temperatuurstijgingen vormde zich op de zandgronden van 

het Drents plateau en het stuwwalcomplex een dicht bos dat door de eeuwen heen grotendeels door 

de mens is verdwenen.56 De hoge en droge ligging maakte dit gebied al in de prehistorie geschikt voor 

bewoning.  

Het hoger gelegen Drents Plateau liep in de middeleeuwen aan de zuidwestzijde over in een lager 

gelegen gebied met beekdalen en veenmoerassen, tezamen het woldgebied genoemd.57 Vanaf het 

plateau stroomde beek- en grondwater af richting het zuiden (Reest) en westen (o.a. Wold Aa, 

Hesselter Aa, Steenwijker Aa), om uiteindelijk uit te monden in het Almere (vroege middeleeuwen) en 

later de Zuiderzee (volle en late middeleeuwen). Het gebied tussen Almere en het Drents plateau lag 

vrij laag met flauwe hellingen en verschillende meanderende rivieren, wat ideale omstandigheden 

vormden voor veenvorming.58 Langs de randen van het Drentse plateau breidde het veen zich snel uit. 

Het zuidwesten van Zuidwest-Drenthe was rond het jaar 1000 grotendeels bedekt met veenmoeras.59 

De lagere delen van het landschap langs de beken waren bedekt met broekveen. Het broekveen 

bestond uit zegge en riet, aangevuld met bomen en struiken die goed tegen nattigheid kunnen zoals 

berken, elzen en wilgen. Verder verwijderd van het beekdal ging het broekveen over in hoogveen. Het 

hoogveen was gelegen op de iets hogere zandgronden van de uitloper van het Drents Plateau. Deze 

veenlagen waren enkele meters hoog en gelegen in grote veenkoepels. Het hoogveengebied was een 

boomloze en open landschap, gelegen op een dikke laag keileem, wat zorgde voor een slechte 

doorwatering. In het veengebied staken alleen de hoogste zandkoppen bij de Reest uit boven het veen. 

Op deze geïsoleerde zandkoppen was een loofbos gelegen van berken, eiken, linden, iepen en 

beuken.60  

 

 

                                                             
54 H.T. Waterbolk, ‘Ontstaan Drentse landschap,’ in: J. Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de Vroome 
en H.T. Waterbolk (red.), Het Drentse landschap (Zutphen, 1984), 47; Theo Spek, ‘’Het Drentse 
esdorpenlandschap: een historisch-geografische studie’’ (dissertatie, Wageningen universiteit, 2004), 188, 196. 
55 S.W. Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld (Het Drentse Landschap, 2014), 17. 
56 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 6. 
57 Waterbolk, ‘Ontstaan Drentse landschap,’ 47. 
58 Mol, ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland,’ 3. 
59 Waterbolk, ‘Ontstaan Drentse landschap,’ 47. 
60 Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ 11. 
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Afwatering 

Tijdens het afsmelten van het 

landijs in het Holoceen 

stroomde het overtollige water 

via laagtes van het midden van 

het Drents Plateau naar de 

laaggelegen randen daarvan 

(afb. 2).61 In Drenthe ontstond 

zo een noordwestelijk, 

zuidoostelijk en een 

zuidwestelijk georiënteerd 

dalsysteem. 62 In het zuiden was 

het oerstroomdal van de Vecht 

gelegen, waarbij water naar het 

westen werd gevoerd en 

stuwwallen werden 

weggespoeld. Ten noorden van 

Dwingeloo was een groot 

smeltwatermeer gelegen, 

welke doorbrak en zorgde voor een nieuw afwateringspatroon in het Holoceen.63  In de middeleeuwen 

werd het oppervlaktewater in Zuidwest-Drenthe afgevoerd via de Hesselter Aa, Wold Aa en Reest 

richting het westen. Ter hoogte van Meppel vloeiden deze beken samen in de Sethe.64 De Steenwijker 

Aa vormde daarnaast ook een belangrijke waterweg.65 Naar het zuidwesten stroomden de rivieren van 

het Dieverderdingspel en het Beilerdingspel. Dit zijn de Beilerstroom, Wold A (Ruiner A), Oude Diep 

(Koekanger A) en het Steenwijker Diep.66 Het Oude Diep wordt bij Echten aangeduid als Echtener 

Wetering en bij Meppel als de Wetering. In de zeventiende eeuw is de Wetering gekanaliseerd en staat 

tegenwoordig bekend als de Hoogeveense Vaart. De Wold Aa, welke zijn oorsprong heeft in het 

Drijberse veld, wordt ook wel Ruiner Aa of in Ruinerwold de Ruinerwoldse Aa genoemd. Het Oude Diep 

                                                             
61 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 19. 
62 Waterbolk, ‘Het land Threant,’ 101. 
63 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 19. 
64 Bart Wever en Theo Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ in: Hildo 
van Engen, Han Nijdam en Kaj van Vliet, Macht, bezit en ruimte. Opstellen over de noordelijke Nederlanden in 
de middeleeuwen (Uitgeverij Verloren, 2021), 112. 
65 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 8. 
66 Waterbolk, ‘Het land Threant,’ 101. 

Afbeelding 2: De rivieren van Zuidwest-Drenthe in de late middeleeuwen. Uit: G.A. 
Coert, Stromen en schutten, vaarten en voorden, 10. 
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ontspringt in Westerbork en wordt de Oude Vaart genoemd. In Dwingeloo heet het Oude Diep de 

Stroom, bij Havelte de Olde Aa en bij Meppel het Olde Diep.67 In het Weichselien ontstond de 

Wapserveensche Aa (Slingergrup), Vledder Aa en het stroomdal van de Oude Vaart met de zijtak Zekte 

bij Wittelte.68 De Reest is een hoogveenbeek en is gelegen op de grens van Drenthe en Overijssel. De 

twee provincies konden het niet eens worden over de grenzen wanneer de rivier rechtgetrokken zou 

worden en daarom heeft deze zijn oorspronkelijke meanderende vorm behouden.69 De Reest ligt in 

een laaggelegen oerstroomdal welke ontsprong vanuit het hoogveen bij de Dedemsvaart en verder 

stroomde door het zand bij Meppel naar de Sethe.70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoningsgeschiedenis en nederzettingspatronen 

In de prehistorie werd Zuidwest-Drenthe schaars bewoond in vergelijking met andere gebieden in 

Drenthe.71 De vroegmiddeleeuwse nederzettingen van het Drents Plateau en het stuwwalcomplex 

                                                             
67 T.R. Stegeman, ‘Ruinerwold en het water,’ in: Westerhuis (eindred.), Ruinerwold. Rondgang door het 
verleden (Ruinerwold: Stichting Historie Ruinerwold, 1991), 43. 
68 J.R. Beuker, ’De oudste geschiedenis,’ in: Bos e.a. (red.) Geschiedenis van Diever (Zuidwolde: Het Drentse 
Boek, 1992), 9. 
69 Boivin, Beelden van een beek, 10. 
70 Wever en Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ 114; Stegeman, 
‘Ruinerwold en het water,’ 43; Boivin, Beelden van een beek, 10. 
71 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 7. 

Afbeelding 3: De waterstromen na het afsmelten van het landijs. Uit: Jager, De archeologische rijkdom van 
de gemeente Westerveld, 19. Het kaartbeeld is ontleend aan Spek, 2004, kaartbijlage. 
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waren gelegen op de hogere zandgronden. Het karakteristieke nederzettingspatroon is hier het 

esdorp. Rond de negende eeuw ontstonden de eerste essen, later in de middeleeuwen ook verkavelde 

hooilanden. Vanaf de late middeleeuwen ontstonden ook grote heidevelden. Het bosrijke landschap 

werd door de bewoning vanaf de vroege middeleeuwen steeds meer een open parklandschap.72  

In het zuidwestelijke veengebied werden de hoger gelegen, geïsoleerde zandkoppen het eerste 

bewoond. De zandkoppen staken boven het open veenlandschap uit en waren begroeid met loofbos. 

Het waren droge plekken in een nat veenlandschap, waardoor ze vaak als pleisterplaatsen van 

middeleeuwse ontginners dienden.73 De zandkoppen bij de Reest werden al vroeg in de prehistorie 

bewoond, maar deze bewoning nam in loop van Holoceen af door vernatting van het gebied.74 De 

zandopduikingen waren niet groot en boden doorgaans geen plek voor meerdere boerderijen. Bij de 

hogere randen bij de Reest, Wold A en Oude Diep ontstond een beekdalranden gebonden 

hoevenlandschap van verspreide boerderijen met akkers en groenlanden.75 De eerste bewoners van 

het Reestdal vestigden zich waarschijnlijk bij Dunningen. Op de zandkoppen veranderden de 

eikenbossen in een halfopen landschap met broekbos en zeggeveen. Delen van het beekdal werden in 

gebruik genomen als hooiland.76  Op elke zandkop ontstond een nederzetting met later een eigen 

marke. Ten noorden van de Reest waren dit Rabbinge, De Wildenberg, Pieperij, Bloemberg, De Stapel, 

De Eemten, De Wijk, Dikninge, Havixhorst, Schiphorst, Eesinge, Woltinge en Enekinge.77 In 

tegenstelling tot het elders dominerende esdorpenlandschap, ontstond op de zandkoppen een 

landschap van losse verspreide boerderijen. Deze ‘hoevenzwermen’ zijn vooral karakteristiek voor 

Salland, Twente en de Achterhoek. Aan beide zijden van de Reest is dus hetzelfde landschapstype te 

vinden.78 Er is wel een groot verschil waar te nemen tussen het bovenstroomse en benedenstroomse 

deel van het Reestdal. Benedenstrooms kwam de kolonisatie in de volle middeleeuwen eerder op gang 

en werden grotere boerderijen gesticht. De groei werd stroomopwaarts belemmerd door 

voedselarmere veen en het ontoegankelijke karakter van de randvenen.79 

Het broekveen en hoogveen was aanvankelijk nagenoeg onbewoonbaar en zijn is pas in de volle 

middeleeuwen ontgonnen toen de bestaande akkerbouwcomplexen op het zand te klein werden om 

de uitbreiding van de bevolking te kunnen opvangen. De nederzettingen in het veengebied dateren 

hoofdzakelijk uit de elfde en twaalfde eeuw en zijn dus veel jonger dan de meeste esdorpen op het 

                                                             
72 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 6. 
73 Wever en Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ 113. 
74 Wever en Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ 114. 
75 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 51. 
76 Boivin, Beelden van een beek, 54. 
77 Wever en Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ 115. 
78 Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ 15. 
79 Boivin, Beelden van een beek, 69. 
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zand.80 De broekgebieden langs de Reest lijken vanwege hun vruchtbare bodem wat eerder ontgonnen 

dan de achterliggende hoogvenen. Hier ligt in de omgeving van De Wijk en Schiphorst een verspreid 

nederzettingspatroon. Het karakteristieke nederzettingspatroon van de hoogveengebieden is 

daarentegen het weg- of streekdorp met een opstrekkende verkaveling.81 Na de tiende eeuw daalde 

het zeeniveau en daarmee het grondwaterpeil, waardoor hogere gronden wat droger werden. 

Mogelijk heeft dat de ontginningen van de venen in de elfde eeuw gestimuleerd en ontstonden toen 

de eerste streekdorpen.82 

Bereikbaarheid over water en land 

Door de toenemende veengroei werd 

Zuidwest-Drenthe steeds meer geïsoleerd van 

de omliggende gebieden.83 De geïsoleerde 

positie zorgde ervoor dat de bestaande 

toegangswegen vanouds zeer belangrijk 

waren. De meeste middeleeuwse routes 

waren al sinds de prehistorie in gebruik. De 

Hesselter Aa, Wold Aa en Reest vormden de 

belangrijke routes over water. Aan de 

uitlopers van deze rivieren ontstonden de 

belangrijkste omliggende versterkingen 

Selwerd, Groningen, Vollenhove, Steenwijk en 

Coevorden.84 De rivieren vloeiden in het 

zuiden samen in de Sethe. De Sethe was een 

zeer brede rivier. Na de verschillende 

zeventiende-eeuwse waterstaatkundige 

ingrepen door de stad Meppel wordt de rivier 

tegenwoordig aangeduid als het Meppelerdiep. Ten zuiden van Zwartsluis mondt de voormalige Sethe 

nog altijd uit in het Zwarte Water. Het Zwarte Water mondde vervolgens uit in de Almere, de huidige 

                                                             
80 Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ 13. 
81 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 52. 
82 J.R. Westerhuis, ‘Voorgeschiedenis en ontstaan,’ in: Westerhuis (eindred.), Ruinerwold. Rondgang door het 
verleden (Ruinerwold: Stichting Historie Ruinerwold, 1991), 23. 
83 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 8. 
84 Waterbolk, ‘Het land Threant,’ 102.  

Afbeelding 4: Hoogtekaart van Drenthe waar de belangrijkste 
Middeleeuwse doorgaande routes over land zijn ingetekend. 
Uit: Michiel Gerding, Geschiedenis van Drenthe, 9. 
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Zuiderzee. Vanuit het Nedersticht vormde de Sethe vanaf de Zuiderzee een belangrijke toegangsweg 

naar Zuidwest-Drenthe.85  

Over het land waren er drie 

hoofdroutes om van buitenaf in 

Zuidwest-Drenthe te komen 

(afb. 4 en 5). De Bisschopberg in 

het oosten vormde de toegang 

naar Drenthe vanaf het zuiden 

over water. Daarnaast kon over 

de dekzandruggen vanaf 

Ommen de stuwwal van 

Zuidwolde worden bereikt.86 De 

route liep vanaf Ommen door 

Witharen, langs de 

Ommerschans en de Haar en 

stak vervolgens bij de Pieperij de 

Reest over. Een voorde tussen 

Nolde en den Oosterhuis ten 

oosten van de N48 is hiervan 

overgebleven. Vanaf de Pieperij 

liep de weg door Bazuin naar Zuidwolde.87 Ten slotte zorgden de hogere gronden voor een route van 

Hardenberg naar Coevorden.88 De Oude Groningerweg, welke van Groningen naar Meppel liep, 

vormde samen met de wegen van Overijsel naar Koekange, Ruinen en Vledder de belangrijkste wegen 

in het dingspel.89 Verder waren er nog veel andere zandwegen. De wegen verbonden dorpen met 

elkaar, maar leidden ook doorgaans naar waterwegen, waar buitenstaanders zoals handelaren of 

missionarissen het land binnenkwamen.90 Er waren verschillende lokale verbindingen die minder 

belangrijke verkeersaders waren zoals de landweg van Wapse door een voorde in de Vledder Aa naar 

Zuidoost-Friesland.91 Een overzicht van de belangrijkste water- en landwegen is weergeven in figuur 1. 

                                                             
85 Wever en Spek, ‘Middeleeuwse broekland- en veenontginningen langs Sethe en Reest,’ 113. 
86 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 166. 
87 Boivin, Beelden van een beek, 47-48. 
88 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 166. 
89 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 137. 
90 Waterbolk, ‘Het land Threant,’ 107. 
91 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 219. 

Afbeelding 5: Landwegen in Middeleeuws Drenthe. Uit: G.A. Coert, Stromen en 
schutten, vaarten en voorden, 24. 
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2.3 Bestuurlijke en kerkelijke organisatie van Drenthe in de vroege middeleeuwen 

 

Het territoriale gezag: van graafschap in het Duitse Rijk naar deel van het Oversticht 

In 758 werd Drenthe werd door Pepijn de Korte ingelijfd bij het Frankische rijk. Daarvoor was Drenthe 

een Saksische landstreek. De Frankische koning had de rechtspraak in handen en het recht op de 

woeste gronden (ius forestense). Daarnaast bezat hij domeinen, grote landgoederen, welke werden 

geëxploiteerd vanuit hoven met bijbehorende horigen.92 Na het uiteenvallen van het Frankische rijk 

van Karel de Grote werd in 870 het oostelijk deel van het rijk, inclusief Nederland ten noorden van de 

rivieren, deel van Oost-Francië onder Lodewijk de Duitser (afb. 6). Oost-Francië werd later omgevormd 

tot het Duitse rijk, waar Drenthe gedurende de vroege middeleeuwen als graafschap deel van 

                                                             
92 Theo Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ Westerheem, Het tijdschrift voor de Nederlandse 
archeologie 3 (2014): 243. 

Figuur 1: De belangrijkste land- en waterwegen in het onderzoeksgebied. Gegevens 
gebaseerd op G.A. Coert, Stromen en schutten, vaarten en voorden, en Spiekhout, Het 
middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht. 
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uitmaakte. De invloed van de bisschop van Utrecht 

in deze vroege periode was al evident.93 De 

kerkelijke rechtspraak, ‘de seend,’ behoorde toe 

aan de bisschop.94 In de vroegste oorkonden van 

Drenthe wordt ook vermeld dat het jachtrecht 

toebehoorde tot de Utrechtse kerk. Uiteindelijk 

schonk de Duitse koning Hendrik II de toezegging 

van het gehele graafschap Drenthe aan de 

bisschop van Utrecht in 1024. Koning Koenraad II 

deed dit nogmaals in 1035 en koning Hendrik III 

uiteindelijk definitief in 1046.95 Het verzet van de 

Duitse graven maakte dat de overdracht meerdere 

keren herhaald moest worden. Voornamelijk graaf 

Temmo zat dwars, die mogelijk de broer was van 

de hertog van Saksen, Bernhard II. De overdracht kon definitief worden voltooid door het overlijden 

van de heersende graaf Gozelo II van Neder-Lotharingen in 1046, waardoor het graafschap Drenthe 

van de Duitse koning werd en vervolgens officieel kon worden overgedragen aan de Utrechtse 

bisschop Bernold.96 In 1040 had bisschop Bernold al belangrijke rechten en domeinen binnen het 

graafschap Drenthe ontvangen van koning Hendrik III.97 Drenthe werd onder de bisschop van Utrecht 

onderdeel van het Oversticht. Desondanks duurde het na 1046 nog een tijd voordat de bisschop van 

Utrecht het gehele gezag onder controle had. Veel Drentse edelen waren opstandig en moesten 

worden onderworpen of worden afgekocht, wat veel oorlogen ten gevolge had in de elfde eeuw. 

Vooral de heren van Coevorden stonden de bisschop van Utrecht in de weg.98  

Drenthe bleef ondanks de onderwerping aan het Duitse rijk en aan de bisschop van Utrecht gedurende 

de middeleeuwen als eenheid zelfstandig.99 Zowel de bisschop van Utrecht als eerdere overheersers 

hebben nooit een direct gezag uitgeoefend in de provincie. Op lokaal niveau behielden de Drenten hun 

eigen gewoonten.100 Nadat de bisschop van Utrecht verslagen was in 1522 trad Drenthe in 1580 toe 

                                                             
93 A.N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse 
adel (Assen: Van Gorcum, 1976), 9. 
94 G. Braake, Drentse havezaten (Meppel: Krips Repro, 1987), 19. 
95 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 9. 
96 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 10. 
97 J.A. Mol, ‘De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en 
fasering,’ Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14 (2011): 11. 
98 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 28. 
99 Braake, Drentse havezaten, 19. 
100 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 10. 

Afbeelding 6: Het Frankische Rijk na 870. Uit: Wijnand van 
der Sanden, Geschiedenis van Drenthe. Een archeologisch 
perspectief, 250. 
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tot de Unie van Utrecht. Drenthe werd echter niet erkend als apart gewest en kwam onder de Staten 

van Overijssel te liggen.101 

De grenzen van middeleeuws Drenthe 

In de middeleeuwen strekte het gebied 

van Drenthe zich uit over de huidige 

provinciegrenzen en omvatte delen van 

het tegenwoordige Friesland, 

Groningen, Overijssel en Nedersaksen 

(afb. 7). De gebiedsafbakening 

geschiedde aanvankelijk aan de hand 

van natuurlijke grenzen. In het zuiden 

vormde het riviertje de Reest net zoals 

tegenwoordig de grens met Overijssel. 

De zuidwestgrens werd waarschijnlijk 

gevormd door de Sethe, overgaand in 

het Zwarte Water en uitstromend in de 

IJssel, waardoor Vollenhove in de 

tiende eeuw bij Drenthe hoorde. In het 

noorden vormden de uitgestrekte 

moerassen rond Roderwolde, Peizerwolde en Eelderwolde (tegenwoordig De Onlanden) een 

natuurlijke afbakening. De noordwestelijke grens liep tussen de rivieren Tjonger en Lende, waardoor 

het huidige Stellingwerf in Friesland deel uitmaakte van Drenthe.102 De noordoostelijke grens werd 

bepaald door een groot moeras in midden-Groningen, waardoor de plaats Groningen en het 

Drentherwold (Wold en Gho, het Gho en Woldregt) onderdeel waren van Drenthe. Het grote 

hoogveengebied van het Bourtangermoor vormde de oostelijke grens. Deze oostgrens was eerst vrij 

globaal, was een lang conflictpunt tussen de bisschop van Utrecht en de bisschop van Münster en werd 

pas in de 17e eeuw meer definitief en precies vastgesteld.103  

Stellingwerf behoorde tot 1165 tot het Oversticht en werd in 1230 definitief bij Friesland gevoegd. 

Tijdens de oorlog tegen de Friezen in 1309-1327 heeft Vollenhove zich afgesneden en ontstond een 

                                                             
101 J.R. Westerhuis, ‘Heerlijkheid en landrecht,’ in: Westerhuis (eindred.), Ruinerwold. Rondgang door het 
verleden (Ruinerwold: Stichting Historie Ruinerwold, 1991), 29. 
102 J.S. Magnin, Geschiedkundig overzigt van de besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814, 
elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Volume 3 (Groningen: Oomkens, 1838), 88-90. 
103 Magnin, Geschiedkundig overzigt van de besturen, 108-109. 

Afbeelding 7: Het vroegmiddeleeuwse Drenthe. Uit: Wijnand van der 
Sanden, Geschiedenis van Drenthe. Een archeologisch perspectief, 250. 
De kaart is ontleend aan Spek, 2004, 161.  
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kunstmatige zuidwestelijke Drentse grens.104 De afscheiding van Groningen en het Gorecht vond meer 

geleidelijk plaats en was waarschijnlijk rond 1255 voltooid.105 

De kerkelijke en wereldlijke indeling van Drenthe 

Drenthe bestond oorspronkelijk uit ongeveer zeventig marken.106 De marken werden gedurende de 

vroege middeleeuwen samengevoegd in drie oerdingspelen. Het Dieverder en Beilerdingspel vormden 

oorspronkelijk het oerdingspel ‘Westenveld’, een naam die overgens nergens in de bronnen wordt 

vermeld. De andere oerdingspelen waren Noordenveld (Noordenveld, Oostermoer, Rolderdingspel) 

en Zuidenveld. De grenzen van de oerdingspelen vallen samen met de waterscheidingen van de 

rivieren. De driedeling komt terug in de oude naam van het gewest Drenthe ‘Pagus Thriente,’ wat 

afgeleid is van de Germaanse woorden ‘þrea’ wat drie betekent en ‘hantja’ wat samen of gemeenschap 

betekent. De naam Drenthe kan dus letterlijk worden vertaald naar ‘een gebied dat uit drie delen 

bestaat.’107 Deze drie delen komen overeen met de eerder genoemde drie afwateringsrichtingen van 

middeleeuws Drenthe. 

De kerkelijke indeling in Drenthe werd in de 

vroege middeleeuwen eerder georganiseerd 

dan de indeling van wereldlijke 

rechtsgebieden. In de Karolingische Tijd, aan 

het einde van de achtste of begin van de 

negende eeuw, werd het Christendom 

geïntroduceerd in Drenthe en vond de vorming 

van zes ‘oerparochies’ plaats. Elke oerparochie 

kreeg een eigen seendkerk.108 Deze zes oudste 

houten kerken in Drenthe stonden in Vries, 

Anloo, Rolde, Emmen, Beilen en Diever. De 

oerparochies werden vanwege de stichting van allerlei dochterkerken in de volle middeleeuwen vaak 

in meerdere kerspelen gesplitst. De kerspelen waren kerkelijke gemeenten maar functioneerden ook 

                                                             
104 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 23. 
105 Magnin, Geschiedkundig overzigt van de besturen, 183. 
106 H.T. Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ in: J. Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de 
Vroome en H.T. Waterbolk (red.), Het Drentse landschap (Zutphen, 1984), 56. 
107 Waterbolk, ‘Het land Threant, Schets van het Drentse cultuurlandschap in de vroege middeleeuwen,’ in: M. 
J. L. Th. Niekus e.a. (eds.), Gevormd en omgevormd landschap. Prehistorie tot Middeleeuwen (Uitgave Drents 
Prehistorische Vereniging, 2011), 101; ‘Plaatsnamen en hun betekenis,’ geraadpleegd op 21 mei 2022, 
http://www.volkoomen.nl/Plaatsnamen%20en%20hun%20betekenis.htm.  
108 J. Bos, F.J. Hulst en P. Brood, Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere 
herenhuizen en hun bewoners (Meppel: Boom, 1989), 232. 

Afbeelding 8: Isaac Reijnders SZ., Gezicht op kerk te Emmen, 
1855, irisdruk, 357mm × 427mm, Rijksmuseum Amsterdam. 

http://www.volkoomen.nl/Plaatsnamen%20en%20hun%20betekenis.htm
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als bestuurs- en rechtsdistricten in de dingspelen. De belangrijkste functionaris op wereldlijk gebied 

was in de dingspelen de schulte, een soort burgemeester, rechter en politiecommisaris tegelijk.109  

Nadat Drenthe deel was geworden van het Oversticht in 1046 werd de wereldlijke macht waarschijnlijk 

voor het eerst meer systematisch vanuit Utrecht georganiseerd. De wereldlijke indeling van 

dingspellen werd gelijk gemaakt aan de zes oerparochies, waardoor er zes dingspelen ontstonden met 

elk een eigen hoofdplaats (Afb. 9). 110 De dingspelen functioneerden hoofdzakelijk als belasting- en 

kiesdistricten.111 ‘Ding’ betekent gerecht en ‘spil’ is gebied, waardoor dingspil dus letterlijk vertaald 

naar ‘gerechtsgebied.’112 De zes dingspellen betreffen Noordenveld, Oostermoer, Zuidenveld, 

Dieverdingspel, Beilerdingspel en het Rolderdingspel met de hoofdplaatsen Vries, Anloo, Emmen, 

Diever, Beilen en Rolde. Doordat de kerkelijke en wereldlijke indeling gelijk aan elkaar waren gemaakt 

kent elke hoofdplaats een vroegmiddeleeuwse parochiekerk.113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
109 C.A. van Kalveen, ‘De late Middeleeuwen, 1395-1522,’’ in: J. Heringa, D.P. Blok, M.G. Buist en H.T. Waterbolk 
(red), Geschiedenis van Drenthe (Meppel: Boom, 1985), 210. 
110 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 232. 
111 A.T. van Deursen, ‘De zestiende eeuw, 1522-1603,’’ in: J. Heringa, D.P. Blok, M.G. Buist en H.T. Waterbolk 
(red), Geschiedenis van Drenthe (Meppel: Boom, 1985), 247. 
112 A. Mulder, De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld (Diever: Van Goor, 1975), 25. 
113 ‘Dingspilkerk,’ Geheugen van Drenthe, geraadpleegd op 22 mei 2022, 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/dingspilkerk.  

Afbeelding 9:  De dingspel grenzen in Drenthe. Uit: Waterbolk, 1991. 

https://www.geheugenvandrenthe.nl/dingspilkerk
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2.4 Drentse adel in de middeleeuwen 

 

Spreiding van de Drentse adel 

In Drenthe zijn in de middeleeuwen ruimtelijk gezien twee groepen edelen te onderscheiden, enerzijds 

hen die zich in het noorden bevinden in Noordenveld en welke sterk zijn georiënteerd op Groningen 

en de Ommelanden, en anderzijds de groep in het Dieverderdingspel, welke zijn georiënteerd op 

Overijssel en Gelderland (afb. 10).114 Zuidwest-Drenthe was samen met Noord-Drenthe de kern van 

met meeste adellijke landbezit en havezaten.115 De gebieden met het meeste adellijk grondbezit in 

Drenthe waren Eelde en Pesse-Echten-Ansen, gevolgd door Dwingeloo, Ruinen, De Wijk-Koekange en 

Roden.116  

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 H. Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek: een onderzoek naar hun economische positie (Het Drentse 
Boek, 1985), 10. 
115 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 39. 
116 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 18. 

Afbeelding 10: In 
deze kaart zijn de 
middeleeuwse 
kastelen van 
Drenthe te zien. 
Duidelijk is dat het 
uiterste noorden 
en het uiterste 
zuiden 
concentraties van 
kastelen bevat 
Uitsnede van 
kastelenkaart 
Oversticht uit 
Spiekhout, ‘Het 
middeleeuwse 
kastelenlandschap 
van het 
Oversticht.’  
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Aanduiding van de Drentse adel 

De Drentse adel werd in de middeleeuwen niet als ’adel’ aangeduid in de bronnen die bewaard zijn 

gebleven. De eerste letterlijke aanduiding van de Drentse adel stamt pas uit 1546. In de daarvoor 

bestaande bronnen worden de woorden ‘liberi,’ ‘nobiles,’ ‘milites, ’famuli’, ‘ridders’ en ‘knapen’ 

gebruikt. Verder wees ‘dominus’ op een heer van een heerlijkheid of iemand die de ridderslag heeft 

ontvangen. De term ‘domicellus’ duidt op een heer van een heerlijkheid die niet formeel ridder was. 

De termen ‘jonker’ en ‘jonkheer’ werden de gehele middeleeuwen alleen gebruikt voor de heren van 

heerlijkheden. Het geheel van edelen werd aangeduid met ‘schildboortigen’ of ‘riddermatigen.’117 De 

Drentse edelen werden na 1400 aangeduid als ‘de Ridderschap.’118 Vanaf de twaalfde eeuw groeit het 

aantal vermeldingen van Drentse edelen in de oorkonden.119 

Verder kan er voor de adel een onderscheid worden gemaakt tussen de pre-feodale adel en de 

ministerialen. De pre-feodale edelen bezaten een hof dat eeuwenlang allodiaal bezit was van de 

desbetreffende familie. Hierdoor waren ze minder afhankelijk van de landsheer, de bisschop van 

Utrecht. De families Van Coevorden, Van Ansen en Van Echten voldoen hieraan.120 Over de pre-feodale 

adel is weinig bekend. Ze worden wel de ‘vrijen’ genoemd. De eerste bron die spreekt over pre-feodale 

adel is een oorkonde uit 820 waarin de zoon van Aldgrim, Theodgrim, een erfgoed aan het klooster 

Werden overdraagt welke hij had verkregen van Ricfrid. De feodale adel, aangeduid als ministralen, 

waren leenmannen van de bisschop van Utrecht. Over de ministeriale adel wordt vooral in de twaalfde 

eeuw in de bronnen over gesproken. De familie Van Ruinen was het belangrijkste ministeriale geslacht 

waardoor ze eind dertiende eeuw uiteindelijk Ruinen en Ruinerwold als heerlijkheid in handen 

kregen.121 Het onderscheid tussen de twee groepen werd tot de dertiende eeuw gemaakt. De pre-

feodale adel en de ministerialen werden vanaf 1223 allen als ‘ridders’ aangeduid.122 

Status en economische positie van de Drentse adel in de middeleeuwen 

De Romeinse schrijver Tacitus schreef in zijn boek ‘Germania’ dat de Germaanse adel privileges kende 

en dat deze adellijke status overerfbaar was, maar dat desondanks de edelen geen overgewicht 

hadden in het stamverband.123 Dit lijkt voor de middeleeuwse Drentse adel ook op te gaan. 

                                                             
117 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 1. 
118 Ter Braake, Drentse Havezaten, 11. 
119 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 16. 
120 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 20. 
121 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 15. 
122 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 16. 
123 J.S. Magnin, Geschiedkundig overzigt van de besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814, 
elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Volume 2 (Groningen: Oomkens, 1838), 72-73. 
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In Drenthe hadden alleen eigenerfden inspraak in de marke. Het bezit van waardelen was de enige 

manier om enige zeggenschap te verwerven.124 Alleen wanneer iemand de meerderheid van de 

waardelen in bezit kreeg, kon deze de marke zelfstandig aansturen, maar dit kwam nauwelijks voor. 

De Drentse adel bezat een aantal rechten en privileges, maar ze onderscheidden zich staatsrechtelijk 

over het algemeen niet van de eigenerfden, dit gebeurde pas na de zestiende eeuw. In de late 

middeleeuwen had de adel het recht om persoonlijk opgeroepen te worden voor de Landdag door de 

landsheer. Verder mocht de adel een wapenschild voeren en werden een aantal behuizingen 

vrijgesteld van belasting.125 In de vonnissen van de Etstoel werden edelen niet anders aangeduid dan 

andere bewoners van een dorp.  Titels en predicaten werden nergens genoemd, waaruit valt af te 

leiden dat de edelen waarschijnlijk geen andere rechtspositie hadden tot 1400. In beperkte Drentse 

adellijke kringen was er wel sprake van maatschappelijk gezag. Ruinen is als heerlijkheid hiervan het 

beste voorbeeld. De Drentse adel probeerde zijn macht te vergroten door zich te versmelten met de 

Overijsselse adel om zo diens status over te kunnen nemen.126 

De Drentse adel ontleende zijn basisinkomen aan grondbezit. Het grondbezit vormde de kern van het 

adellijke vermogen aangevuld met de waarde van havezaten, huizen en molens. Een belangrijk deel 

werd ook behaald uit de inkomsten van effecten, vooral buiten het gewest. Heerlijke rechten en 

bezittingen in steden waren amper aanwezig en veel edelen waren niet te bestempelen als belangrijke 

grootgrondbezitters.127 Waarschijnlijk had de middeleeuwse adel een sterk agrarisch karakter, maar 

nergens hadden ze een meerderheid van de grond in handen.128 Het adellijke grondbezit bleef in 

handen van een kleine groep doordat er zoveel mogelijk werd getrouwd met iemand met dezelfde 

macht, aanzien en rijkdom. Men huwde dus binnen de eigen stand.129 De adel was zo onderling sterk 

door huwelijken verbonden.130 

De Drentse adel na 1450: een toename van invloed door de Ridderschap 

Ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog probeerde de Drentse adel invloed te vergaren samen met 

aanzienlijke eigenerfden, waardoor in de loop van de zestiende eeuw de adel zich als aparte sociale 

groep ging ontwikkelen. In 1603 werd de Ridderschap een apart staatsrechtelijk deel van de Landschap 

Drenthe en was er voor het eerste sprake van twee aparte groepen binnen de Ridderschap en 

Eigenerfden, waardoor de adel zich als apart groep kon onderscheiden en hun status officieel 

                                                             
124 H.J. Prakke, Deining in Drenthe (Assen: Van Gorcum, 1969), 18. 
125 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 16.  
126 Prakke, Deining in Drenthe, 18. 
127 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 39. 
128 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 18. 
129 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 22. 
130 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 17.  
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verbeterde.131 De edelen waren vrijgesteld van belasting en dus moest hun aantal ingeperkt blijven. In 

het begin van de zeventiende eeuw waren er een aantal vereisten om deel te kunnen nemen aan de 

Ridderschap. Het bezitten van een havezate (huis van zekere waarde die was erkend als zaalstede of 

havezate en was vrijgesteld van belasting) was de belangrijkste eis.  In 1622 werden deze voorwaarden 

officieel vastgelegd.132 De term ‘havezate’ wordt in Drenthe voor het eerst genoemd in het begin van 

de zeventiende eeuw.133 Havezate betekent hofstede. ‘Have’ betekent hof en ‘zate’ is afgeleid van 

zitten. Letterlijk vertaald betekent havezate dus ‘op een hof zittend.’ Het woord komt in de 

zeventiende eeuw in Drenthe in gebruik. Het is ingevoerd door edelen die zowel ten noorden als zuiden 

van de Reest bezittingen hadden.134 

In Overijssel was een havezate, het vereiste bezit van een edelman om zitting te nemen in de 

Ridderschap als stand in de Staten. Een havezate was dus een vereiste om deel te nemen in het 

bestuur. Het huis moest een in geld uitgedrukte waarde bezitten en werd op verzoek van de eigenaar 

erkend door de Staten. De oorsprong van der havezate was gelegen in de vrijstelling van de 

landsheerlijke schatting, de bede. De leenmannen van de bisschop kregen deze vrijstelling. In de 

zestiende eeuw werd besloten dat de leenmannen aansluitend een vorm van rijkdom aan moesten 

kunnen tonen en kort daarna werd besloten dat het bezit van een saelstede een vereiste was. ‘Sale’ 

betekent herenhuis en stede komt van staan. Na 1546 begon een zaalstede een havezate te heten.135  

In 1698 werd het aantal havezaten vastgesteld op achttien, welke later met twee werd bijgevoegd 

(tabel 1). Tien van de achttien waren gelegen in Zuidwest Drenthe.136 Verder moest de adellijke status 

vanuit moeders- en vaderskant worden bewezen. Later was het lid zijn van de Gereformeerde kerk 

ook een vereiste. 137 In 1650 was de helft van de Drentse adel gevestigd in het Dieverderdingspel.138 

De Drentse havezaten volgens de resolutie van 17 februari 1646. 

Naam Plaats Familie 

De Klencke Oosterhesselen Van Welvelde 

Havixhorst De Wijk Van Munster 

Vledderinge Meppel Sloet 

Huis te Echten Echten Van Echten 

Oldenhave Ruinen Van Bernsaw 

Huis te Ansen Ansen De Vos van Steenwijk 

                                                             
131 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 7. 
132 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 23. 
133 Ter Braake. Drentse Havezaten, 8. 
134 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 23. 
135 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 23. 
136 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 52. 
137 Ter Braake, Drentse Havezaten, 8. 
138 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 10. 
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Rheebruggen Uffelte  Van den Clooster 

Oldengaerde Dwingeloo Van Echten 

Batinge Dwingeloo Van den Boetzelaer 

Entinge Dwingeloo Van den Boetzelaer 

Terheijl Leek Van Ewsum 

Mensinge Roden Van Ewsum 

Huis te Peize Peize Ripperda 

Huis te Eelde/Vennebroek Eelde De Mepsche 

Oosterbroek Eelde Van Welvelde 

Ter Borch Eelde De Sigers 

Later toegevoegd aan de lijst 

Westrup Westdorp De Mepsche 

Dunningen De Wijk Van den Camp 

 

De recht van havezaten  

Aan een havezate waren meerdere rechten verbonden. Dit zorgde voor privileges om molens te mogen 

bouwen (‘rechten van wind’), duiventillen op te mogen richten (‘recht van duivenslag’), zwanen te 

mogen houden (‘recht van zwanendrift’) en het doen aan bosbouw (‘recht van hout’). Verder behoorde 

het recht van prebende en collatie tot een havezate.139 Daarnaast werd daar in de zestiende eeuw de 

vrijdom van buitengewone lands-en buurlasten aan toegevoegd door de Statenvergadering. In de 

zeventiende eeuw kwam hier echter onenigheid over met de eigenerfden door de invoering van 

nieuwe belastingen. De edelen wilden volledig vrijgesteld worden van de nieuw ingevoerd belastingen, 

de omslagen en de grondschatting, maar behaalden in 1680 slechts een vrijstelling van één erf, ofwel 

dertig mudden zaailand.140 Uiteindelijk werden de havezaten wel vrijgesteld van de omslagen. Deze 

rechten werden samenvattend het recht van havezate genoemd, welke verplaatsbaar was en niet 

gebonden aan een gebouw. Een havezate was dus niet de benaming van een specifiek erf, maar van 

de rechten die bij een gebouw hoorden.141 De recht van havezate van Entinge werd bijvoorbeeld 

meerdere keren verplaatst tussen 1725 en 1774 van Dwingeloo naar Bonnen (naast Gieten), 

vervolgens werd het recht overgeschreven naar Ansen, om vervolgens in Vredeveld (Assen) te 

belanden en uiteindelijk te eindigen in Zuidlaren.142 Niet elk kasteel achtig huis werd dus bestempeld 

                                                             
139 Ter Braake. Drentse Havezaten, 11. 
140 1 mud is 0,27 hectare. 
141 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 9. 
142 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 51-52. 

Tabel 1: De lijst van Drentse havezaten zoals opgesteld in 1646. Uit: Boivin, Landgoed Rheebruggen, 43. 
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als havezate: het recht van havezate was vereist, en sommige huizen konden dus voor slechts korte 

tijd havezaten zijn. Als een huis dus dit recht verkreeg werd deze tot havezate verheven.143  

Conflicten tussen de Drentse adel en de bisschop van Utrecht 

De interactie tussen de bisschop van Utrecht, en 

zijn leenmannen, de Drentse edelen, was altijd 

een politiek spel. De bisschop wilde de steun van 

de vaak machtige heren hebben en dus 

begunstigde hij hen. In ruil voor het afstaan van 

hun goederen verkreeg de Drentse adel vaak 

eigen bestuur en rechtspraak. Er werden echter 

ook vaak rechten en goederen ontnomen als 

bepaalde edelen te veel macht naar zich toe trok 

en hiermee de positie van de bisschop in gevaar 

bracht.144 

In de middeleeuwse teksten komt herhaaldelijk 

naar voren hoe de Drentse adel zich samen met 

de bisschop van Utrecht en de Overijsselse adel 

zich tegen het Drentse volk keerden.145 De heren 

van Coevorden vormden bovendien een eigen 

fractie van edelen en probeerde daarmee de 

politieke macht in de gehele Landschap Drenthe 

in handen krijgen, waardoor een lange strijd met 

de bisschop van Utrecht volgde, wat uiteindelijk culmineerde in de slag bij Ane in 1227, waarbij 

bisschop Otto II werd verslagen (afb. 11).146 Deze strijd is beschreven in de kroniek Narracio.147 Na de 

slag bij Ane kwam een strafexpeditie onder leiding van bisschop Wilbrand en werd het land tussen de 

Reest en de Ruiner Aa volledig platgebrand. De huizen Echten en Ansen werden hierbij vernietigd.148 

Na de slag bij Ane begon een nieuwe strijd tussen de bisschop van Utrecht en de edelen die hem 

steunden tegenover de heren van Coevorden, de schulten van Eelde en het Groningse patriciaat. De 

                                                             
143 Feenstra, Drentse edelen tijdens de republiek, 9. 
144 Braake, Drentse havezaten, 158. 
145 Prakke, Deining in Drenthe, 18. 
146 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 15.  
147 Zie; Hans van Rij, Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden (Hilversum: Verloren, 1989). 
148 Mulder, de historie en pre-historie van Diever in woord en beeld, 12; Braake, Drentse havezaten, 106. 

Afbeelding 11: Antonie Frederik Zürcher, Anno 1226. Bisschop 
Otto II van Utrecht sneuvelt in de slag bij Ane, 1850, olieverf op 
doek, 60,5 x 43,5 cm, Amsterdam museum. 
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familie Van Echten en Van den Goer schaarden zich achter de bisschop. 149 De Drenten kozen ook de 

kant van de heren van Coevorden en begonnen in 1338 een boerenopstand. In 1395 werd de familie 

Van Coevorden definitief verslagen.150 Na de nederlaag werd de bisschop van Utrecht erkend als 

machtshebber en in ruil zou hij het Drentse landrecht respecteren.151 Na de tweede helft van de 

veertiende eeuw zijn er conflicten tussen de stad Groningen en de bisschop waarin de Drentse adel 

participeerde, maar verder is er in die tijd minder oorlog in Drenthe.152 

 

 

2.5 Grootgrondbezitters en hoven  

 

Hofhorige domeinen  

Het Frankische rijk was opgedeeld in gouwen 

(pagi) die werden bestuurd door gouwgraven 

(comes). De Frankische konings schonk mogelijk in 

de negende eeuw al domeinen (landerijen met 

boerderijen) in Drenthe aan de abdij te Werden 

en de bisschop van Utrecht. De domeinen waren 

centra van macht. In Drenthe zijn waarschijnlijk 

veel van de landerijen van de oude Saksische elite 

door middel van schenkingen of door confiscatie 

in handen gekomen van de Frankische koning, 

welke de grond op zijn beurt in leen gaf aan adel 

of kerkelijke instellingen. De Frankische elite 

heeft waarschijnlijk ook domeinen gesticht door vrijen en halfvrijen aan zich te binden.153 De domeinen 

kwamen op in de Karolingische tijd en zijn overblijfselen van het destijds ingevoerde hofstelsel. De 

domeinen kwamen op rond de achtste en negende eeuw en hebben tot de dertiende/veertiende eeuw 

                                                             
149 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 142-143. 
150 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 15.  
151 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 26. 
152 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 143-144. 
153 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 245. 

Afbeelding 12: Abdij te Werden, Thomas Robbin, 2021. 
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gefunctioneerd.154 Het beheer van een domein gebeurde vanuit een hof, een curtis, waar een meier, 

een villicus, ressorteerde. De hoven functioneerden als administratief centrum waar pachten werden 

opgeslagen en de grondheer ontvangen kon worden. Onder een hof vielen gemiddeld twintig tot dertig 

hoeven, verspreid over ongeveer 300 tot 500 km2. Op de hoeven (mansi) waren horigen werkzaam, 

welke gebonden waren aan de grond en diensten moesten verrichten.155  

Hoven en domeingoederen van de bisschop van Utrecht 

Tijdens de volle middeleeuwen 

was veertig procent van de 

boerderijen in Drenthe in handen 

van wereldlijke of kerkelijke 

grootgrondbezitters.156 De 

bisschop van Utrecht was vanaf de 

vroege middeleeuwen een 

prominente figuur in Drenthe. Hij 

voerde op zijn eigen grote 

goederenbezit het hofstelsel in en 

stichtte daarbij een aantal 

hoven.157 De bisschop van Utrecht 

had veel grootgrondbezit in 

Drenthe gedurende de 

middeleeuwen met als hoogtepunt 

de periode 1000-1050.158 In de late 

middeleeuwen bezat hij 71 

tafelgoederen en 74 leengoederen 

in Drenthe. De bisschoppelijke 

tafelgoederen werden door de bisschop zelf beheerd, terwijl de leengoederen in leen waren gegeven 

aan adel, kloosters en stedelijke particulieren. De leengoederen kwamen mogelijk voort uit 

schenkingen of waren ontstaan uit voormalige domeingoederen. In Zuidwest-Drenthe waren weinig 

                                                             
154 Theo Spek, ‘Grootgrondbezit in middeleeuws Salland,’ in: T. Spek, H. van der Velde, H. Hannink en B. 
Terlouw, Mens en land in het hart van Salland. Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het kerspel Raalte 
(Utrecht: Uitgeverij Matrijs, 2010), 8. 
155 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 245. 
156 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 243. 
157 L. Buning, ‘Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-
1888’ (dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 1966), 24. 
158 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 247. 

Afbeelding 13: Reconstructie van het bisschoppelijke goederenbezit in Drenthe 
tijdens de Late Middeleeuwen. Uit: Theo Spek, ‘Domeinhoven en 
domeingoederen,’ 246. 



47 
 

tafelgoederen, maar veel bisschoppelijke leengoederen gelegen. De leengoederen waren 

geconcentreerd rondom Ruinen, Wittelte en het gebied van Arloo tot Linde (tabel 2).159 Rond 1050 

nam het bezit van de bisschop van Utrecht sterk af door grote schenkingen aan de recent gestichte 

kapittels.160 

 

Overzichtstabel van leengoederen van 1379-1382 in het Dieverderdingspel 

Nr. Buurschap Leengoed Leenman Opmerking 

1654a. 

 

Diever Roderinc en Ribberting Arend Huys Verder als dagelijks gericht 

te Ruinen. Na 1760 niet 

meer met name genoemd. 

1657 Dwingeloo  Tienden Dwingeloo Roelof van 

Steenwijk 

- 

1659 Dwingeloo  Hof tot Dwingeloo, 

Batingergoed en 

watermolen Endelinger- 

en Smedingergoed en de 

smalle en grove tienden 

tot Lhee en Dwingeloo. 

Jan de Vos van 

Steenwijk 

- 

1661 Lhee Tienden tot Lhee Jan de Vos van 

Steenwijk 

Verder als hof te 

Dwingeloo alias Batinge. 

Na 1419 niet meer met 

name genoemd. 

1663 Lhee Drie mudden rogge te 

Lheebroek 

Egbert van 

Echten 

Verder als tienden van 

Vrieling te Rheeze. Na 1614 

niet meer genoemd. 

1680 Ansen Tienden over Ansen en 

Rederbroec 

Evert van Essen Verder als Grote huis te 

Varsen. Na 1703 niet meer 

met name genoemd. 

1682 Pesse Amynegoed (Avingegoed 

of Ovingegoed) en de 

halve tienden tot Petten. 

Gerd Guedinch Ging verder in twee 

Hedeblingegoed te Ruinen. 

In 1783 nog genoemd. 

1683 Pesse De tienden tot Pette. Arend Huys. Ging over in dagelijks 

gerecht Ruinen. Na 1760 

niet meer met name 

genoemd. 

1684 Pesse Tessekinghegoed  Henrüc van Nule - 

                                                             
159 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 246-247. 
160 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 247. 
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1687 Meppel De tienden tot Meppel Haecke van den 

rutenberghe 

Verder als Rutenburg te 

Ankum. Na 1760 niet meer 

met name genoemd. 

1698 Kerspel 

Ruinen 

Het dagelijks gerecht tot 

Ruinen, Buddingwolde, 

Haakswolde (beide 

kerspel Blijdenstein) en 

Bullinge (Staphorst). 

Arend Huys - 

1699 Kerspel 

Ruinen 

De Oldenhave, Nijenhof, 

de tienden tot Ruinen en 

Pesse, de goederen 

Wulverinc, Ludderinc, 

Hadeboldinc, 

Westebrinc, Broecsinc en 

Olde Lanssinc in Ruinen. 

Arend Huys Verder als dagelijks 

gerecht. Na 1760 niet meer 

met name genoemd. 

1700 Kerspel 

Ruinen 

Twee 

Hedeblinghegoederen, 

Brinkingegoed, goed te 

Middendorpsinge en een 

tiendeken in kerspel 

Ruinen. 

Gerd Guedinch - 

1704 Blijdensteijn Het dagelijks gerecht tot 

Buddingwolde, 

Haakswolde en Bulinge, 

de boterpacht. 

Arend Huys Verder als dagelijks gerecht 

Ruinen. Na 1760 niet meer 

met name genoemd. 

 

Kapittels 

In de elfde eeuw werden de nieuwe kapittels van Sint-Pieter, Sint-Jan en Sint-Marie gesticht door de 

bisschop van Utrecht naast het bestaande Domkapittel en Sint-Salvatorkapittel. Veel bezit in Drenthe 

schonk de bisschop van Utrecht in de elfde eeuw aan het Domkapittel, het Sint-Pieterkapittel en het 

Sint-Jan Kapittel, waardoor de kapittels prominente grootgrondbezitters werden.161 Het Domkapittel 

was de op een na grootste grootgrondbezitter in Drenthe met 54 erven in de dingspelen Noordenveld, 

Beilen en Zuidenveld. Het Sint-Jankapittel had het minste grondbezit, welke was gelegen in het Beiler- 

en Dieverderdingspel. In 1200 verkocht het Sint-Jankapittel zijn bezit van in totaal negen boerderijen 

en tienden aan het klooster in Ruinen. Het is niet duidelijk waar deze boerderijen van het Dom- en 

Sint-Jankapittel precies hebben gelegen. Het bezit van het Kapittel van Sint-Pieter is beter te 

                                                             
161 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 255. 

Tabel 2:  Overzicht van de leengoederen in Zuidwest-Drenthe tussen 1379-1382. Uit: E.D. van Eijken, Repertorium op de 
Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805, deel 7, 1931-2042. 
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reconstrueren door overgebleven inkomstenregisters. Het had gedurende de volle en late 

middeleeuwen in Drenthe het meeste grondbezit. Het meeste hiervan was afkomstig uit de 

onteigening van de vermogende Uffo en zijn broers in de elfde eeuw. De grond van Uffo en zijn broers 

ging over naar de bisschop van Utrecht, die het vervolgens in 1046 aan het Sint-Pieterkapittel schonk. 

Het Sint-Pieterkapittel had in totaal 62 boerderijen en drie hoven in Drenthe. De hoven waren gelegen 

in Peelo, Uffelte en Wittelte.162 Het Sint-Pieterkapittel bezat omstreeks 1300 ook de meeste 

domeingoederen in Zuidwest-Drenthe. Deze waren voornamelijk geconcentreerd rondom Leggeloo, 

Diever, Wittelte, Uffelte, Havelte en Meppel (afb. 14).163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 256. 
163 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 255. 

Afbeelding 14: Verspreiding van de domeingoederen en domeinhoven van het Sint-Pieterkapittel in Drenthe 
omstreeks 1300. Kaart: Maarten Sloovens. Uit: Spek, Het Drentse esdorpenlandschap. 
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Klooster te Ruinen  

In het Dieverderdingspel was één klooster 

gelegen, namelijk de benedictijner abdij 

van de Heilige Maria in Ruinen, welke in 

1325 verplaatst werd naar Dickninge (afb. 

15, 16, 17). Het klooster van Ruinen was 

gesticht door de heren van Ruinen en was 

ook gelegen in de heerlijkheid. Het 

klooster bestond in 1141 al in Ruinen.164 

Het klooster begon als mannenabdij, 

groeide uit tot een dubbelklooster, en 

kreeg in de zestiende eeuw het karakter 

van een vrouwenconvent.165 In 1258 werd 

het klooster van Dickninge gesticht.166 De bisschop van Utrecht gaf toen tienden over zowel woeste als 

ontgonnen gronden aan het klooster.167 Mogelijk was de verplaatsing om het klooster buiten de 

invloedssferen van de heren van Ruinen te laten komen. De heren van Ruinen verloren na de 

verhuizing in 1363 alle rechten op het klooster. Daarnaast leed Drenthe in de dertiende eeuw onder 

de oorlog tussen de heren van Coevorden en de bisschop van Utrecht. Dickninge lag in de nabijheid 

van Salland, waar edelen vanouds trouw waren aan de bisschop van Utrecht en daarom was deze plek 

waarschijnlijk veiliger. Na 1363 groeide Dickninge in macht en aanzien.168  

                                                             
164 IJsbrand Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ (scriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 2021), 4. 
165 Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 22. 
166 IJsbrand Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 4. 
167 Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ 24-25. 
168 Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 19. 

Afbeelding 16: Cornelis Pronk, rentmeesterhuis ne kerk van het 
Klooster Dickninge, 1732. 

Afbeelding 15: Abraham de Haen (II), Gezicht op Dickninge, 1732, potlood en pen, Rijksmuseum Amsterdam. 
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Het klooster was één van de eerste grootgrondbezitters van Drenthe. Bij de verhuizing van Ruinen naar 

Dickninge werden de bezittingen meegenomen. Veel oorkondes zijn echter vervalst uit deze vroege 

periode, waardoor het niet met zekerheid is te zeggen wat het klooster destijds bezat. 169 In 1176 

verkreeg het klooster de eerste bezittingen in het Reestdal.170 De meeste bezittingen van het klooster 

waren gelegen in Drenthe en een aantal in Overijssel. In afbeelding 18 is een overzicht te zien van de 

kloostergoederen in de periode 1141-1598.171  

                                                             
169 Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 51. 
170 Boivin, Beelden van een beek, 60. 
171 Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 51. 

Afbeelding 17: Verplaatsing van het klooster te Ruinen naar Dickninge. Kaart van Drenthe uit 1573 door 
sGrooten, uit: Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge,’ 20. 
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Hoven in het Dieverderdingspel  

In het Dieverderdingspel waren in Uffelte, Wittelte en Kalteren bisschoppelijke hoven gelegen.172 

Waarschijnlijk waren een aantal hoven aanvankelijk vrij bezit, welke pas later in leen aan de bisschop 

waren overgedragen. De middeleeuwse hoven vormen in een aantal gevallen de stamhuizen van de 

Drentse edelen, maar andere historici denken dat dit voor alle hoven geldt.173 De hoven in Wittelte en 

                                                             
172 H.R. Reinders, ‘Graantransport of water,’ in: M. J. L. Th. Niekus e.a. (eds.), Gevormd en omgevormd 
landschap. Prehistorie tot Middeleeuwen (Uitgave Drents Prehistorische Vereniging, 2011), 112. 
173 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 16.  

Afbeelding 18: Kloostergoederen van het klooster Dickninge 1141-1598. Uit: Boonstra, 52. 
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Uffelte werden samen met Peelo in 1040 geschonken aan de kerk van Utrecht door koning Hendrik 

III.174  

Vóór 1300 had het hof in Peelo een centrumfunctie in Drenthe voor het Sint-Pieterkapittel. In 1300 

trad een modernisering van het kapittelbezit door, waarna het Sint-Pieterkapittel zijn administratie in 

Uffelte centraliseerde. Het hof van Uffelte groeide uit tot de belangrijkste hof, welke in de dertiende 

eeuw de enige kapittelhof van Sint-Pieter in Drenthe was geworden. Het hof was gunstig gelegen op 

de overgang naar het stroomdal. Via Uffelte werden goederen verzameld en verscheept naar 

Utrecht.175  

Het Sint-Pieterkapittel had daarnaast een hof in Wittelte. Deze hof in Wittelte werd de ‘Olde Hof’ 

genoemd. De Olde Hof was tot 1438 in gebruik.  In 1439 werd het Leemhuis in Uffelte aangesteld als 

vervangende hof. De verandering van de hof van Wittelte naar Uffelte viel onder de reorganisatie van 

1413 tot 1502. Deze reorganisatie was een soort decentralisatie waarin boerenerven voortaan in 

erfpacht werden uitgegeven. De erfpacht werd voortaan vastgesteld in erfpachtcontracten. Verder 

kregen horigen hun vrijheid en verbeterde de positie van de boeren. Het Sint-Pieterkapittel kreeg in 

ruil een jaarlijkse vaste opbrengst en hoefde niet meer op te draaien voor het onderhoud van de 

boerderijen.176 

Ten noordwesten van Diever bij het gehucht Kalteren lag het hof Calthorne (afb. 19). De boerderij die 

er stond is de grootste van alle bekende middeleeuwse Drentse boerderijen. De hof werd beheerd 

door een ministeriaal van de bisschop van Utrecht.177 Het hof wordt genoemd in een akte van 1209.178 

Dendrochronologisch onderzoek en gevonden materiaal laat de hof dateren uit de volle 

middeleeuwen. Naar schatting heeft het hof gefunctioneerd van 1140 tot 1250, wat overeenkomt met 

het volmiddeleeuwse ontginningsgebied waarin het hof is gelegen.179 Het Hof Calthorne ontving 

goederen uit de omliggende buurschappen Diever, Oldendiever, Kalteren, Wittelte, Dwingeloo en 

Lhee. Deze goederen werden via de Wasperveense Aa, de Vledder Aa en Steenwijker Aa naar Steenwijk 

                                                             
174 Tijms, ‘De Landbouw in het kerspel Diever, 49. 
175 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 256-257. 
176 Tijms, ‘De Landbouw in het kerspel Diever,’ 47-48. 
177 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 254. 
178 Tijms, ‘De Landbouw in het kerspel Diever,’ 43. 
179 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 254. 
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gebracht, van waar het Almere, de latere Zuiderzee, kon worden bereikt en de goederen zo naar 

Utrecht werden verscheept.180  

 

 

2.6 Het Dieverderdingspel 

 

Het Dieverderdingspel was omvatte het zuidwesten van Drenthe met als hoofdplaats het dorp Diever. 

De hoofdplaats Diever was van groot belang, omdat hier recht werd gesproken. Verder kent Diever de 

oudste kerk van het gebied, de Pancratiuskerk, welke rond de achtste eeuw is gesticht.181 Het 

Dieverdingspel was opgedeeld in negen kerspelen: Diever, Wapserveen, Vledder, Dwingeloo, 

Koekange, Havelte, Meppel, Kolderveen en Nijeveen.182 De Wijk was binnen het Dieverderdingspel 

gelegen, maar behoorde bij het kerspel IJhorst in Overijssel.183 Naast de verschillende kerspelen 

bestond het Dieverderdingspel ook uit de heerlijkheid Ruinen.184 Tot de zestiende eeuw had het 

Dieverderdingspel een aparte positie doordat het afzonderlijke betrekkingen behield met de bisschop 

van Utrecht en eigen maten en gewichten kende. De oorzaak hiervan is niet bekend.185 

In de middeleeuwen werd het Dieverderdingspel begrensd door rivieren en veenmoerassen. In het 

noorden en noordoosten vormde een groot moeras de grens met het Beilerdingspel en de provincie 

                                                             
180 Reinders, ‘Graantransport of water,’ 127. 
181 Spek, ‘Domeinhoven en domeingoederen,’ 243. 
182 Mulder, De historie en pre-historie van Diever in woord en beeld, 26. 
183 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 137. 
184 J.W.T.M. Beekhuis-Snieders, ‘Bestuurlijke ontwikkeling van Diever (1600 tot 1795),’ in: Bos e.a. (red.) 
Geschiedenis van Diever (Zuidwolde: Het Drentse Boek, 1992), 59. 
185 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 137. 

Afbeelding 19: Reconstructie van het hof Calthorne, ‘Kalteren,’ 
http://www.gemeentediever.nl/dorpen/diever/kalteren/index.html, geraadpleegd op 19 juli 2022. 

http://www.gemeentediever.nl/dorpen/diever/kalteren/index.html
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Friesland. Tegenwoordig valt het Dieverderdingspel grotendeels samen met de gemeente Westerveld. 

Wapse was in 944 het grootste dorp in het Dieverderdingspel met elf boerderijen, gevolgd door Lhee 

en Lheebroek die destijds samen één marke vormden.186 

In 1630 telde het Dieverderdingspel zonder het heerlijkheid Ruinen in totaal 6968 mensen. De 

heerlijkheid Ruinen telde 1423 inwoners.187 Het onderzoeksgebied telde dus in 1630 een totaal van 

8391 inwoners. Heel Drenthe kende 21932 inwoners.188 Dus 39 procent van heel Drenthe mensen 

woonde in het Dieverderdingspel. Zuidwest-Drenthe was het dichtsbevolkste deel van Drenthe. 

Dwingeloo was het grootste dorp in Drenthe met 411 inwoners in 1630.189 In het Dieverderdingspel, 

woonden desondanks slechts 14 inwoners per km2, een zeer laag aantal in vergelijking met de rest van 

Nederland.190 

Afwijkende kerspelen in het Dieverderdingspel  

In Zuidwest-Drenthe zijn bij de organisatie van de wereldlijke en kerkelijke indeling enige complicaties 

opgetreden, waardoor de kerspelen en dingspellen niet overeen komen.191 In Zuidwest-Drenthe 

bestaat een onderscheid tussen wereldlijke en kerkelijke kerspelen en strekken deze grenzen zich uit 

tot in Overijssel. De schultambten vielen wel samen met de wereldlijke grenzen (afb. 20 en 21).192  De 

heerlijkheid Ruinen, het wereldlijke gezag, en het kerspel Ruinen komen bijvoorbeeld niet overeen. 

Ansen, Pesse, Echten en Rheebruggen waren deel van het kerspel Ruinen en waren binnen de 

heerlijkheid gelegen, maar vielen hier niet onder. Dit gebied komt overeen met de vroegere parochie 

Blijdenstede zonder Koekange die in 1331 werd afgesneden.193 Deze dorpen werden bestuurd vanuit 

de Landschap Drenthe.194 Noordoost-Overijssel was verder volgens een overlevering aangewezen op 

de kerk van Ruinen in de vroege middeleeuwen, waardoor zelfs mensen uit Heemse en Lutten voor de 

kerkgang helemaal naar Drenthe trokken. In Zuidwolde ging men na 1236 aan de andere kant van de 

Reest in Avereest naar de kerk.195 Deze kerkgangen laten zien dat er oorspronkelijk waarschijnlijk één 

grote Reestparochie bestond.  

                                                             
186 W. Tijms, ‘De Landbouw in het kerspel Diever (Middeleeuwen-1612),’ in: Bos e.a. (red.) Geschiedenis van 
Diever (Zuidwolde: Het Drentse Boek, 1992), 286. 
187 Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900, 693-694. 
188 Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900, 697. 
189 Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900, 73. 
190 Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600 – 1900, 665. 
191 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 232. 
192 A.J. Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ in: Gras (red.), Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk (Ruinen, 
1998), 41. 
193 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 225. 
194 Bertus Boivin, Landgoed Rheebruggen. Een goed bewaard geheim (Assen: Van Gorcum, 2011), 14. 
195 Lammert Huizing, Zuidwolde. Zoals het was (Zuidwolde: Het Drentse Boek, 1997), 27. 
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Afbeelding 20: Grenzen van wereldlijke kerspelen en (onder) schultambten, circa 1525. Uit: Gras (red.). 
Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk, 42. 

Afbeelding 21: Grenzen van kerkelijke kerspelen (parochies), circa 1525. Uit: Gras (red.). 
Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk, 43. 
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De Reest vormde in de middeleeuwen al de grens tussen Overijssel en Drenthe, maar aan beide zijdes 

van de Reest was vanouds veel binding. Er is sprake van een gelijke bewoningsgeschiedenis, 

vergelijkbaar grondbezit, een gelijksoortig landschap en voor de kerkgang gingen mensen ook heen en 

weer.196 De verbondenheid van de mensen in het Reestgebied en het mogelijke bestaan van een oude 

Reestparochie verklaart wellicht de afwijkende kerkelijke en wereldlijke indeling van Zuidwest-

Drenthe. 

 

 

2.7 De Heerlijkheid Ruinen 

 

Binnen de grenzen van het Dieverderdingspel lag onder meer de heerlijkheid Ruinen. Drenthe kende 

in de middeleeuwen de twee heerlijkheden Ruinen en Coevorden. De heerlijkheid Echten ontstond pas 

in de zeventiende eeuw.197 Een heerlijkheid kwam voort uit het erfrecht en had een eigen organisatie 

en jurisdictie onder toezicht van een heer.198 De heerlijkheid Ruinen bestond uit het kerspel Ruinen en 

Ruinerwold. Veel boeren uit Overijssel en Westfalen kwamen in de vroege middeleeuwen naar Ruinen, 

waardoor het Ruiner dialect een Frankische tongval kreeg en zich zo duidelijk onderscheidt van het 

Saksische Drents.199 

Ruinen werd in 1040 verkregen door de bisschop van Utrecht waarna hij het in leen teruggaf aan de 

heer van Ruinen. De heer van Ruinen werd onderhorig aan de bisschop en kreeg het gebied van de 

huidige gemeente Ruinen en Ruinerwold in leen. Dit grote stuk land gaf hem zeer veel macht, waardoor 

de bisschop hem waarschijnlijk heeft ontzien in de verdeling van Drenthe in dingspelen. Aan het eind 

van de dertiende eeuw kreeg de heer van Ruinen heerlijke rechten en ontstond de heerlijkheid. In 

1428 werden deze rechten voor het eerst op papier gezet door de Landdag.200 In 1261 en in 1263 werd 

Mewekinus van Ruinen voor het eerst duidelijk aangeduid als heer. Mewekinus had Hendrik van 

Vianden geholpen om bisschop van Utrecht te kunnen worden (1250-1267), waardoor hij in ruil voor 

zijn trouw wellicht de heerlijke rechten had verworven.201 

                                                             
196 Rinzema, ’Boeren, heren en juffers,’ 29. 
197 Braake, Drentse havezaten, 157. 
198 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 14. 
199 J. Verhoog, Judit Floor e.a., Ruinen, een historisch portret (Ruinen: Stichting Historie Ruinen, 1997), 69. 
200 Braake, Drentse havezaten, 157-158. 
201 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 226. 
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De heer van Ruinen had meerdere rechten van waaruit deze inkomsten ontving, was verantwoordelijk 

voor het gerecht en had het recht om de schulte van Ruinen en Ruinerwold te benoemen. De heer van 

Ruinen zetelde op de Oldenhave, een havezathe aan de zuidrand van het dorp Ruinen. Gedurende de 

middeleeuwen nam de familie Van Ruinen deze positie in en in de vijftiende eeuw volgde de familie 

Van Münster.202 Vervolgens ging de heerlijkheid over naar de familie Bernsauw en daarna naar de 

markies van Hoensbroeck, een adellijke familie uit Limburg. In 1764 werd de heerlijkheid in de Leidsche 

courant te koop aangeboden met de heerlijke rechten. Coert Alberts Winkel, Jan Peter Lefferts en Jan 

van de Weering kochten de heerlijkheid en rechten voor 170.000 gulden. De Landschap Drenthe nam 

vervolgens in 1766 de heerlijke rechten over.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
202 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 14. 
203 Westerhuis, ‘Heerlijkheid en Landrecht,’ 29. 

Afbeelding 22: Jacob Slijp, begrenzing van de heerlijkheid Ruinen, 1628. 



59 
 

De familie Van Ruinen en de bisschop van Utrecht hadden aanvankelijk sterke banden, maar de 

toename van macht door de heerlijkheid leidde uiteindelijk tot veel conflicten.204 Na de Unie van 

Utrecht in 1580 werden de Staten van Overijssel leenheer van de heerlijkheid. Overijssel hield zich 

echter afzijdig van het binnenlandse bestuur.205 Vanaf de zestiende eeuw volgde een conflict met de 

Landschap om het heffen van belasting. De Landschap wilde graag belastingen innen in het gebied, 

terwijl de heer van Ruinen zijn eigen jurisdictie en macht wilde behouden en als argument aankaartte 

dat de heerlijkheid niet onder Drenthe behoorde. In 1628 heeft Jacob Slijp in opdracht van de 

Landschap Drenthe de heerlijkheid in kaart gebracht (afb. 22). De grenzen werden in het voordeel van 

Landschap gelegd, wat leidde tot veel verzet.206 In 1654 besloot de Staten-Generaal uiteindelijk dat 

Ruinen officieel deel werd van het Landschap Drenthe en zich niet meer belastingwijs of gerechtelijk 

mocht onderscheiden. De heer van Ruinen werd gelijk gesteld aan andere riddermatigen en werd deel 

van de Ridderschap. Het leenheerschap was nog wel in handen van Overijssel.207 Nadat het Drentse 

landrecht werd ingevoerd veranderde er echter weinig. De heerlijkheid bleef tamelijk autonoom 

doordat het gebied een apart rechtsdistrict bleef en de rechtspraak nog werd uitgeoefend door de 

familie Van Ruinen.208 In 1766 werd de heerlijkheid gekocht door de Staten van Drenthe en later werd 

deze opgesplitst in gemeenten.209 Na 1798 kwam er definitief een einde aan de heerlijkheid.210 

 

 

2.8 Conclusie 

 

Het onderzoeksgebied kan worden verdeeld in de drie landschapshoofdtypen, met elk hun eigen 

karakteristieke elementen en bewoningsgeschiedenis. Het Drents Plateau in het noordoosten en de 

stuwallen bij Havelte behoren tot het hoger gelegen esdorpenlandschap met een vroegmiddeleeuwse 

bewoning vanaf de achtste en negende eeuw.  Langs de Reest op de zuidelijk gelegen zandkoppen is 

een kleinschaligere beekdalranden gebonden kampenlandschap aan te treffen. Het lagergelegen 

veengebied in het zuidwesten was in de middeleeuwen bedekt met broek- en hoogveen. Vanaf de 

volle middeleeuwen ontstond hier een veenontginningslandschap.  

                                                             
204 Braake, Drentse havezaten, 158. 
205 Westerhuis, ‘Heerlijkheid en Landrecht,’ 29. 
206 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 14. 
207 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 228. 
208 Westerhuis, ‘Heerlijkheid en Landrecht,’ 29. 
209 Braake, Drentse havezaten, 158. 
210 Westerhuis, ‘Heerlijkheid en Landrecht,’ 29. 
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Zuidwest-Drenthe kende samen met Noord-Drenthe de grootste concentratie van adellijk landbezit in 

Drenthe, maar desondanks was de adel als grootgrondbezitter minder aanwezig door de zwakke 

politieke positie in de middeleeuwen. De adel was gedurende de middeleeuwen bezig hun macht te 

vergroten door oorlog te voeren met de bisschop van Utrecht of juist door zijn bondgenoot te worden. 

De heer van Ruinen vormde als uitzondering wel een machtige speler in het gebied door zijn heerlijke 

rechten.  

Het grondbezit in het onderzoeksgebied behoorde voornamelijk toe aan kerkelijke instellingen. De 

bisschop van Utrecht was de belangrijkste grootgrondbezitter in de vroege middeleeuwen in Zuidwest-

Drenthe, gevolgd door het Sint-Pieterkapittel in de elfde eeuw. De hoven, bisschoppelijke 

leengoederen en kapittelbezit zijn duidelijk gelegen langs de belangrijkste water- en landwegen die 

leidden naar het Nedersticht. Het klooster in Ruinen ontwikkelde zich vanaf de twaalfde eeuw, en 

vooral na zijn verplaatsing naar Dickninge in de dertiende eeuw, als een prominente 

grootgrondbezitter in het Zuidwest-Drenthe.   

De relatie tussen Zuidwest-Drenthe en Overijssel lijkt een terugkerend thema in de geschiedenis van 

het gebied. De Drentse adel wilde zijn macht vergroten door banden aan te halen met de Overijsselse 

adel en veel Overijsselse boeren kwamen op de Zuidwest-Drentse hoven werken. Het Reestgebied 

kent verder zowel landschappelijk, historisch en kerkelijk over de provinciegrenzen heen duidelijke 

overeenkomsten en een sterke binding. Uit deze sterke binding is mogelijk ook de afwijkende 

middeleeuwse kerkelijke indeling van Zuidwest-Drenthe voortgekomen. 

De binding van het Reestgebied, de afwijkende kerkelijke indeling, de concentratie van de Drentse adel 

en het beekdalranden gebonden kampenlandschap laat Zuidwest-Drenthe duidelijk onderscheiden 

van de rest van de provincie. In het licht van deze landschappelijke en maatschappelijke context zal er 

in het volgende hoofdstuk worden gekeken naar de middeleeuwse kastelen in het gebied. 
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Hoofdstuk 3 – Het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe 

 

3.1 Inleiding 

 

Zuidwest-Drenthe kent in vergelijking met de rest van Drenthe een grote concentratie van 

middeleeuwse kastelen. Er zijn in totaal negen kastelen geïdentificeerd binnen de grenzen van het 

Dieverderdingspel. In dit hoofdstuk zal getracht worden om uit te zoeken waarom de kastelen zijn 

gesticht op de plek waar ze liggen. Om deze vraag te beantwoorden wordt gekeken naar de 

landschappelijke situatie, de bewoners, het bezit en de ontginningen. Het kastelenlandschap is een 

breed begrip en daarom is gekozen om het hoofdstuk in deze verschillende thema’s te behandelen. De 

genealogie van de bewoners is in de literatuur goed onderzocht en het bezit en de ontginningen zal 

aan de hand van archiefmateriaal worden geanalyseerd.  

Het hoofdstuk zal aanvangen met een aantal algemene opmerkingen over het kasteel en vervolgens 

zal er specifiek in worden gegaan op Zuidwest-Drenthe. Na een kort overzicht van de kastelen volgt 

allereerst een uitgebreide bespreking van de cultuurhistorische aspecten van de negen kastelen en de 

bewoningsgeschiedenis in een uitgebreide catalogus. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de 

familiebanden en de landschappelijke ligging. Het tweede deel van dit hoofdstuk focust zich op het 

kastelenbezit. Doordat gegevens omtrent bewoning en grondbezit van drie kastelen ontbreken focust 

dit gedeelte zich op de overige zes kastelen. De zeventiende-eeuwse taxatie van de landgoederen 

wordt besproken, waarna er apart wordt ingegaan op het specifieke bezit van de Oldenhave en 

Batinge. Het laatste thema dat wordt behandeld zijn de ontginningen. 
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3.2 Het kasteel in Nederland 

 

Van motte naar havezate 

Tussen de elfde en twaalfde eeuw 

werden in West-Europa mottes 

gebouwd. Een motte is een 

middeleeuwse geheel of 

gedeeltelijke kunstmatig 

aangelegde aarden heuvel met een 

regelmatige vorm (afb. 23 en 24).211 

De motte ontstonden in sterk 

gefeodaliseerde gebieden, waarin 

lokale heren een manier zochten om 

zichzelf te verdedigen.212 Het 

bouwen van een motte was snel, 

effectief en er waren geen 

gespecialiseerde vaklieden nodig 

wat veel voordelen opleverde in 

tegenstelling tot het bouwen van 

een stenen kasteel.213  

In de dertiende eeuw werden er 

geen mottes meer gebouwd doordat 

de militaire verdedigingsstrategie als 

verouderd werd beschouwd. De 

opkomst van de baksteen maakte 

                                                             
211 Hans L. Janssen, ‘Tussen woning en versterking. Het kasteel in de middeleeuwen,’ in: H.L. Janssen, J.M.M 
Kylstra-Wielinga, B. Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen in Nederland (Utrecht: Matrijs, 1996), 38. 
212 Janssen, ‘Tussen woning en versterking,’ 39. 
213 Janssen, ‘Tussen woning en versterking,’ 44. 

Afbeelding 23: Arcisse de Caumont (1801-1873), Mottekasteel op een 
negentiende-eeuwse tekening.  

Afbeelding 24: Voorbeeld van een nog bestaande motte, kasteel de 
Keverberg in Kessel, eigen foto. 
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het bouwen van stenen kastelen 

goedkoper, waardoor kastelen groter 

konden worden. Tussen 1150 en 1350 

werden er ronde en veelhoekige stenen 

kastelen gebouwd en vanaf 1275 

vierkante kastelen.214 De motte bleef na 

de dertiende eeuw soms wel in gebruik 

bij armere kasteelheren. De 

verdedigingsstrategie van het stenen 

kasteel vestigde zich rondom een brede 

gracht. Voor een gracht was water 

nodig, waardoor natte en laaggelegen 

plekken in het landschap werden 

geprefereerd voor de kasteelbouw. Het 

kasteel werd gebouwd op een kleine 

verhoging, doorgaans gemaakt van 

materiaal uit de gracht.215 De meeste 

kastelen die in de veertiende en 

vijftiende eeuw werden gebouwd 

waren kleine versterkte huizen, veelal 

bestaande uit een stenen toren en 

omgeven door een gracht. Tegen het einde van de middeleeuwen werden ook de omgrachte kastelen 

minder belangrijk.216 De kasteelbouw richtte zich vervolgens meer op decoratieve aspecten en de 

verschillende actuele architectuurstromingen. De vroegere versterkingselementen kregen een 

symbolische functie.217  

Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw werden er nauwelijks nieuwe kastelen meer gebouwd 

met een militaire functie, mede door de ontdekking van het buskruit en door maatschappelijke 

veranderingen. De adel verloor hun positie als militaire macht door de invoering van beroepslegers en 

de opkomst van de landsheerlijke macht. Verder werd de stad en de handel belangrijk en kwamen er 

nieuwe rijken op. De stad werd het centrum van macht en nieuwe landhuizen werden gebouw op het 

                                                             
214 Janssen, ‘Tussen woning en versterking,’ 45 en 56. 
215 Hans Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ in: W.M.H. Hupperetz, J.H.M.M. van Hall, E.M. Kloek en L.H.M. 
Wessels (red.), Middeleeuwse kastelen in Limburg (Venlo: Limburgs museum, 1996), 68. 
216 Elyze Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ in: J. Jans, F.K. Buisman, E. Storms-Smeets, A. ter Stroete en 
M. Wingens (red.), Kastelen in Gelderland (Utrecht: Matrijs, 2013), 16. 
217 Janssen, ‘Tussen woning en versterking,’ 126. 

Afbeelding 25: Schematische weergave van de waargenomen 
verschijningsvormen van de hoofdburchten in het Oversticht. 1= 
hoofdburchten omgeven door een ringwal; 2= hoofdburchten op een 
ronde heuvel (motte); 3= hoofdburchten omgeven door een ronde of 
ovalen ringmuur; 4= hoofdburchten omgeven door een vierkante of 
rechthoekige ommuring; en 5= hoofdburchten met een (zaal)toren. Uit: 
Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 99. 
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platteland of bestaande kastelen werden verbouwd.218 De militaire functie van kastelen raakte op de 

achtergrond en de woonfunctie werd belangrijker. De kastelen transformeerden in havezaten en 

buitenplaatsen met weelderige tuinen.219 De adel was op de daarop volgende periodes uit op 

comfort.220  

Het kasteel en het landschap 

Het kasteel en het landschap zijn nauw met elkaar 

verbonden in een wederzijdse relatie. Enerzijds zijn 

er bepaalde omgevingsfactoren nodig om het 

bestaan van een kasteel mogelijk te maken en 

anderzijds beïnvloedt het kasteel het landschap. 

Tussen het kasteel en het landschap bestaat dus een 

duidelijke wisselwerking.221  

Om het bestaan van een kasteel te garanderen moest 

de locatie allereerst verdedigbaar zijn of 

verdedigbaar gemaakt kunnen worden. De 

hoogteligging ten opzichte van de rest van de 

omgeving was daarbij bijvoorbeeld belangrijk.222 

Vanuit de militaire functie werd eerst de hoogte 

geprefereerd en in de loop van de middeleeuwen 

werd water de belangrijkste verdediging.223 

Doorgaans wordt de ligging van een kasteel in het 

landschap geheel verklaard vanuit deze militaire 

factoren, maar er waren ook veel andere factoren 

essentieel. De landschappelijke, economische, maatschappelijke en territoriale factoren waren 

bepalend en stelden elk hun eigen eisen. Zo werden in de middeleeuwen de kastelen opgeworpen uit 

natuurlijke materialen, waardoor de nabijheid van bouwmaterialen een belangrijke afweging was.224   

                                                             
218 J.D.H. Harten, ‘Landhuizen en Buitenplaatsen,’ in: De tuin van Utrecht (Utrecht: Matrijs, 1992), 44. 
219 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 75. 
220 Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ 16. 
221 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 61. 
222 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 61. 
223 Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ 16. 
224 Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ 15. 

Afbeelding 26: Simon Fokke, Aanval op een kasteel, 
1759, ets, 158mm × 103mm, Rijksmuseum Amsterdam. 
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De spreiding van kastelen hangt verder nauw samen met de bewoningsgeschiedenis. Op plekken van 

vroegmiddeleeuwse bewoning ontstonden vaak de oudste kastelen, bijvoorbeeld op de plek van een 

vroegere domeinhof van een aristocratische familie of territoriale heer. Door de ontginningen in de 

volle middeleeuwen werden kastelen ook gesticht aan de randen van bewoningsgebieden.225 De 

kastelen werden doorgaans niet centraal in het cultuurland gebouwd, maar aan de randen hiervan of 

in ontgonnen gebieden.226 De beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater voor de grachten en 

het transport van materialen was hierbij een belangrijke factor. Grondbezit speelde ook een 

belangrijke rol. Waar een familie veel grondbezit had of de mogelijkheid bestond om stukken grond te 

kopen werd een kasteel gebouwd. Het grootgrondbezit is duidelijk te zien in het landschap door grote 

percelen. Tussen de domeinhoven en de kastelen hebben ook verbanden bestaan. Vanuit 

bisschoppelijke leengoederen probeerde leenmannen in de veertiende en vijftiende eeuw een eigen 

kasteel te bouwen en daarom ontstonden ook veel kastelen op in leen gegeven goederen van de 

bisschop.227 Anderzijds beïnvloedde het kasteel het landschap sterk, enerzijds omdat het vaak een 

centrale plek was waar ook markten, rechtspraak en kerken aan verbonden waren, anderzijds ook door 

de ontginningen, het bouwen van verdedigingswerken en het stichten van nederzettingen.228  

                                                             
225 Hans Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 64. 
226 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 142. 
227 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 138. 
228 Hans Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 61. 

Afbeelding 27: Julius Goltzius, Landschap met een kasteel, ca. 1569-1595, gravure, 173mm × 115mm, 
Rijksmuseum Amsterdam. 
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De nabijheid van doorgaande land- en 

waterroutes was ook bepalend voor 

de locatiekeuze van een kasteel.229 In 

Utrecht en Brabant zijn kastelen 

voornamelijk bij rivieren of beken 

gebouwd.230 Dit lijkt ook te gelden 

voor het Oversticht. De spreiding van 

kastelen in het gehele Oversticht 

laten een duidelijk samenhang zien 

met de aanwezigheid van moerassen 

en waterlopen. De meeste kastelen zijn in de nabijheid van water, rivieren en beekjes gelegen.231 

Water is vanuit defensief oogpunt gunstig, maar ook voor tolheffing, het kunnen vullen van de gracht, 

voor transport en de aandrijving van molens. De wegen moesten zeer dicht bij een kasteel liggen om 

tolheffing mogelijk te maken en daarom was tolheffing over water geschikter. Het was doorgaans te 

omslachtig om een waterweg voor de tolheffing te omzeilen. In Limburg was tolheffing zeer belangrijk 

voor kastelen aan de Maas. Na de stijging van de tolheffingsprijzen werd hier later overgegaan op 

landtransport en werden nederzettingen en kastelen gesticht bij landwegen. 232  

Verder moest er in het landschap een 

economische basis mogelijk zijn. 

Alleen door het verkrijgen van 

genoeg kapitaal – zowel voor de 

bouw als voor het latere onderhoud - 

kon een kasteelheer overgaan tot het 

bouwen van een kasteel, het 

onderhoud en de verdediging. Een 

kasteel moest niet alleen geld kosten, 

maar ook een inkomstenbron zijn om 

het landgoed in stand te kunnen houden. Landbouw was doorgaans de voornaamste inkomstenbron 

van een kasteelheer (meestal via inkomsten van in pacht gegeven boerderijen en landerijen), waarvoor 

het gebied agrarisch productief moest zijn.233 Het kasteel en het agrarisch bedrijf waren feitelijk dus 

                                                             
229 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 142. 
230 Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ 15. 
231 Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 115. 
232 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 65-66. 
233 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 61-62. 

Afbeelding 29: Jachtscene op het tapijt van Bayeux, Elfde eeuw. 

Afbeelding 28: Detail van een negentiende-eeuwse impressie van een 
tolversterking langs een grote rivier in de middeleeuwen, ets, BD museum. 
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een tweeeenheid. De bijbehorende boerderij, de kasteelhoeve, had vaak grote stukken grond. 

Doorgaans bezaten deze kasteelhoeven de rechten op gemeenschappelijke grond als bos, heide en 

moeras.  

De rechten op het houden van duiven, de jacht en het vissen waren ook belangrijke inkomstenbronnen 

voor kasteeleigenaren.234 In de middeleeuwen behoorde de jacht tot het foreestrecht. Een aantal 

gebieden behoorde tot het jachtterrein, welke veelal in de late middeleeuwen waren verdwenen of 

versnipperd. De gebieden waar het jachtrecht bleef bestaan werden ‘wildbanen’ of ‘diergaarden’ 

genoemd. Het recht om te vissen was ook voorbehouden aan de adel. Bij veel kastelen waren grote 

vijvers te vinden waar vissen werden gekweekt, soms werd de gracht hier ook geschikt voor 

gemaakt.235  

Door de vele economische activiteiten werd het landschap sterk veranderd en kwam het geheel in 

dienst te staan van het kasteel. Hierdoor kreeg het landschap ook een symbolische waarde doordat de 

vele activiteiten en vervormingen in het landschap een teken waren van de dominante rol van het 

kasteel. De plaatsing van een kasteel op een hoogte symboliseerde en benadrukte daarnaast ook de 

machtige positie van de kasteelheer in het landschap (Eng. power house).236 

 

 

 

 

 

                                                             
234 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 69. 
235 Renes, ‘Kastelen in het landschap,’ 71. 
236 Storms-Smeets, ‘Waar kastelen verrijzen,’ 16. 

Afbeelding 30: Claes Jansz. Visscher, Gezicht op een kasteel, 1612-1652, ets, 54mm × 168mm, Rijksmuseum Amsterdam. 
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3.3 Overzicht van de kastelen in Zuidwest-Drenthe 

 

In het Dieverderdingspel zijn in de middeleeuwen negen kastelen te identificeren: Ansen, Batinge, 

Borgbarchien/Rheebruggen, Echten, Oldengaerde, Oldenhave, Vledderinge, Wittelte II en 

Wittesheuvel (fig. 2). Deze kastelen zijn alle gebouwd vóór 1450. Batinge en Oldengaerde zijn gelegen 

bij Dwingeloo, Wittesheuvel en Wittelte II liggen bij Wittelte en Borgbarchien en Ansen liggen 

daaronder bij Rheebruggen. De Oldenhave ligt bij Ruinen en Echten daaronder in de gelijknamige 

plaats. Vledderinge is solitair gelegen in het westen van het Dieverderdingspel in het huidige Meppel. 

Zoals te zien is op de kaart hieronder zijn de kastelen gegroepeerd in het oosten van het 

onderzoeksgebied met uitzondering van Vledderinge. De oudste versterkingen zijn de gevonden resten 

van de mottes Borgbarchien, Wittesheuvel en Wittelte II, welke alle drie in het midden van het dingspel 

zijn gelegen. Hieronder zullen de kastelen afzonderlijk worden gepresenteerd in een catalogus, waarbij 

kort een beschrijving, de bouwgeschiedenis en een datering worden gegeven, waarna de gehele 

bewoningsgeschiedenis in het kort wordt behandeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Middeleeuwse kastelen in het Dieverdingspel uit de periode tot 1450. 
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3.4 Beschrijving per kasteel 

 

De kastelen in deze catalogus zijn alfabetisch gerangschikt. Het is niet het doel van dit onderzoek om 

alle bewoners en de gehele bouwgeschiedenis in detail te bespreken en daarom worden de 

verschillende gegevens alleen in het kort genoemd. De beschrijving toont enkele noemenswaardige 

feiten over het kasteel en de bouwgeschiedenis toont alleen globaal een beeld van het uiterlijk en de 

belangrijkste veranderingen. De datering bevat de vroegste vermelding van het kasteel in de 

schriftelijke bronnen of geeft een schatting van de ouderdom. De bewoningsgeschiedenis wordt 

chronologisch per familietak gepresenteerd.  

 

Ansen 

 

Ligging  

Ansen was gelegen bij de plaats Ansen, aan de zuidkant van de es. 

Tegenwoordig bestaat het kasteel niet meer. Ansen was gelegen op de rand 

van het Drents plateau op de overgang van het lager gelegen veengebied en 

beekdal en een hoger gelegen gordeldekzandrug. Het kasteel stond op een 

veldpodzolgrond. Dichtbij Ansen stroomde de Wold Aa (Ruiner Aa). Nabij het 

kasteel kon dit beekdal worden overgestoken.237 

 

 

                                                             
237 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 121, 346, 416. 

Afbeelding 31: Cornelis Pronk, Huis Ansen, 1732. 



70 
 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

  

Geomorfologische kaart Bodemkaart 
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Beschrijving  

Ansen is zowel de naam van het adellijk huis als de buurschap. De buurschap 

Ansen is waarschijnlijk door de heren van Coevorden gesticht.238 In de tiende 

eeuw moet er in Ansen een boerderij met de naam ‘Roesen’ hebben gelegen 

bij de Woerd, waaruit mogelijk later het kasteel is voortgekomen.239 Het 

kasteel lag buiten de grenzen van de middeleeuwse heerlijkheid Ruinen. 240 

Ansen was van oudsher allodiaal bezit en dus vrij van leenrecht, maar werd 

later alsnog gedeeltelijk een Stichts leengoed.241 In 1596 was Ansen nog steeds 

een Stichts leengoed.242  

 

Bouwgeschiedenis  

Van de elfde tot de dertiende eeuw was Ansen waarschijnlijk slechts een grote 

boerderij van hout. De Narracio beschrijft dat heel Ansen in 1228 was 

platgebrand bij de strafexpeditie na de slag bij Ane. Het is waarschijnlijk dat het 

huis toen ook is afgebrand, maar hiervan zijn geen gegevens bekend. Rond 

1540 heeft Coenraad de Vos van Steenwijk het huis laten verbouwen. Het huis 

had toen een L-vorm met een traptoren.243 In 1787 wordt het recht van 

havezate van het huis gehaald en is het niet bekend of het huis nog bestond.244 

Tegenwoordig zijn er geen middeleeuwse sporen meer bekend van het 

                                                             
238 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203. 
239 J. Verhoog, Judit Floor e.a., Ruinen, een historisch portret (Ruinen: Stichting Historie Ruinen, 1997), 31. 
240 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 346, 416. 
241 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 145. 
242 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 205. 
243 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203-204. 
244 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 208. 

Afbeelding 32: Abraham de Haen (II), Ansen, 1732, pentekening, Rijksmuseum Amsterdam. 
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gebouw. Van het latere gebouwde herenhuis in de nieuwe tijd resteert alleen 

nog het koetshuis.245  

Datering 

Het adellijk huis Ansen wordt voor het eerst vermeld in 1178-1196 in de 

Narracio.246 In 1190 gingen Volker en zijn vrouw met toestemming van de 

bisschop van Utrecht op het ouderlijk goed te Ansen wonen. 247  

Bewoningsgeschiedenis 

Van Coevorden (ca. 1145-1215/1217) 

Ten tijde van de vroegste vermelding uit de Naraccio behoorde het huis Ansen toe aan Volker van 

Coevorden. 248 Mogelijk had de voorvader van Volker, Ludolf van Coevorden, het landgoed 

verworven toen hij de jurisdictie over de Landschap Drenthe verkreeg. Volker leefde van 1188 tot 

1216 en verdedigde Coevorden tegen de bisschop van Utrecht, maar verloor deze strijd in 1195. Hij 

werd vastgezet op kasteel ter Horst van Albert Lewe in Rhenen. Volker wist tijdens zijn 

gevangenschap de dochter van Albert te verleiden waarna hij met haar trouwde en zo uit het gevang 

kwam.249 Volker van Coevorden en zijn vrouw Lewe gelden als de stamouders van de families Van 

Ansen en Van Echten, welke beide dezelfde heraldiek droegen.250  

Van Ansen (1215/1217-1409) 

De familie Van Ansen behoort tot de oudste adellijke families van Drenthe.251 Van Ansen was echter 

geen invloedrijke familie.252 Volker en de dochter van Albert Lewe kregen drie kinderen. De oudste 

zoon was Rudolf van Ansen.253 In 1262 werd Rudolf Kastelein van Coevorden. In 1277 overleed hij 

en werd een geldpacht aan het klooster Dickninge verkocht. De oudste zoon Bertold had het huis te 

Ansen waarschijnlijk verkregen. Bertold had de status van roofridder. In 1340 ging hij samen met 

Noord-Drentse edelen oorlog voeren tegen de Groningse Ommelanders. 254 

De Vos van Ansen (1409-1542) 

In 1409 komt Ansen via het huwelijk van Hadewich van Ansen in handen van de familie de Vos van 

Steenwijk (Johan van de Goer) en ontstaat de familietak De Vos van Ansen.255 Hadewich en Johan 

                                                             
245 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 416. 
246 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 417. 
247 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203. 
248 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 417. 
249 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203. 
250 Braake, Drentse havezaten, 28. 
251 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 41. 
252 Verhoog, Floor e.a., Ruinen, een historisch portret, 31. 
253 Braake, Drentse havezaten, 28. 
254 Braake, Drentse havezaten, 29. 
255 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203. 
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kregen drie zonen: Coenraad, Bertold en Reynalt. Ansen ging over op de jongste zoon Bertold.256 Uit 

de boedelscheiding van 1408 aan Bertold Vos van Ansen (al overleden), blijkt dat de familietak Vos 

van Ansen na 1400 al sterk was verarmd. Bertold was getrouwd met een dochter van Arend Huys, 

heer van Ruinen. Zijn zoon Arend en echtgenote Beerta Mulert tot Oldengaerde hebben nog op 

Ansen gewoond, daarna is de precieze bewoningsgeschiedenis onzeker, mede door het bestaan van 

een bastaard-tak. In 1542 stierf de familie Vos van Ansen uit.  

De Vos van Steenwijk (1542-1699) 

In 1540 werd het huis bezit van Coenraad de Vos van Steenwijk. De vader van Coenraad, Hendrik, 

had Batinge in bezit en behoorde tot de Ridderschap van Vollenhove. Coenraad was getrouwd met 

Johanna van Isselmuden in 1533. Verder bezat hij een huis en hof in Vollenhove en was in 1536 en 

1537 waarnemend drost en kastelein. In 1549 kochten Coenraad en zijn vrouw een kerkstoel in de 

kerk van Ruinen wat erop duidt dat ze waarschijnlijk zelf op Ansen hebben gewoond. Het huis ging 

vervolgens over op de oudste zoon Hendrik, wie huwde met Mechtelt Mulert. Door het huwelijk 

kwam de havezate den Ordel bij Zwolle ook in het bezit van de Vos van Steenwijk.257 Hendrik had 

een voorname rol in de Ridderschap en tekende voor de Landschap de Unie van Utrecht. In 1581 

werd hij als staatsgezinde door Philips II benoemd tot drost van Coevorden en Drenthe. Hendrik 

moest meerdere keren vluchtten naar aanleiding van de Tachtigjarige Oorlog. In 1590 vertrok hij 

definitief naar Kampen. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Coenraad rond 1596, maar deze 

overleed en de tweede zoon Hendrik deed naar aanleiding van zijn militaire carrière afstand van zijn 

recht op de leengoederen. Na het overlijden van Hendrik in 1605 ging Ansen bij de boedelscheiding 

van de kinderen van Mechtelt en Hendrik over op zijn broer Reinold. Reinold trouwde met Agnes 

Ripperda.258 Hun oudste zoon Hendrik verkreeg vervolgens Ansen in 1634 en trouwde met Helena 

Haghen tot Glinthuis. Hendrik en Helena woonden op Glinthuis, in Overijssel, en verhuurde Ansen 

aan Borchard Struuck. Struuck kreeg een boete na het illegaal afgraven van veen, het niet betalen 

van de huur en het niet onderhouden van het huis. Het huis ging na het overlijden van Hendrik in 

1665 of 1666 over op zijn oudste zoon Zeino Coenraad, wie trouwde met zijn nicht Mechteld 

Elisabeth de Vos van Steenwijk.259 Zeino overleed in 1699. Ansen was geen groot huis, maar de 

familie de Vos van Steenwijk trok wel aanzienlijke huwelijkspartners uit Overijssel. De meeste 

huwelijkspartners kwamen uit kleinere Overijsselse havezaten, maar behoorden wel tot aanzienlijke 

families. 

                                                             
256 A.N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse 
adel (Assen: Van Gorcum, 1976), 62. 
257 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand 204. 
258 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand 205. 
259 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand 206. 
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Van Schwartz (1707-1760) 

Ansen ging vervolgens over op Christoffel Bernard Julius von Schwartz, wie in 1707 trouwde met 

Helena Agnes de Vos van Steenwijk, erfdochter tot Ansen en Glinthuis. In 1721 hertrouwde hij met 

Ernestine Geertruida van Ittersum. Van Schwartz had veel financiële problemen.260 In 1754 erfde 

zijn oudste zoon Zeino Coenraad het huis Ansen. Zeino trouwde met Lydia Catherina van der Dussen 

en later opnieuw met Theodora Aurelia, barones van Coehoorn. In 1760 verkocht Zeino 

waarschijnlijk door financiële problemen het huis en de bijbehorende landgoederen aan Isaac van 

Dongen voor 27,500 gulden. Rond 1800 kwam het adellijk huis ten einde.261  

 

 

Batinge 

 

Ligging  

Batinge is gelegen ten noordwesten van het esdorp Dwingeloo tussen de es en 

het beekdal van de Dwingelder stroom. Het kasteel is gelegen op een vlakte in 

het beekdal dat grensde aan een lage dekzandrug. Het kasteel is gebouwd op 

gooreerdgronden.262 

 

 

                                                             
260 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand 207. 
261 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand 208-209. 
262 Spiekhout ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 117, 121, 442. 

Afbeelding 33: Cornelis Pronk, Batinge, 1732, pentekening. 
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Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Beschrijving  

Batinge was oorspronkelijk allodiaal bezit. In 1353 werd Batinge waarschijnlijk 

overgedragen en werd zo een leengoed van de bisschop van Utrecht.263  In 

1382 werd Johan de Vos van Steenwijk genoemd als leenhouder namens zijn 

vrouw Hadewich.264 

Batinge bezat gedeeltelijk het collatierecht van de kerk in Dwingeloo. De 

eigenaren van Batinge mochten de schoolmeester, wie ook koster was, 

benoemen, hadden permanent lidmaatschap in het college van kerkvoogden 

en bezaten het jacht-, vis-en molenrecht. Het jachtrecht was in 1610 officieel 

vastgelegd en omvatte zeven Duitse mijlen.265  

 

                                                             
263 Bos, Hulst en Brood, Huizen van Stand, 145. 
264 Historisch genootschap Utrecht, De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht, 1325-1336, Deel 2 (Den 
Haag: Martinus Nijhoff, 1891), 772. 
265 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 149. 

Afbeelding 34: Vogelvluchttekening van het huis en hof van Batinge, ca. 1700, pentekening, Drents Archief. 
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Bouwgeschiedenis 

Rond 1350 was Batinge een versterkte hofstede met een zware 

verdedigingstoren. De toren was op de hoek van het hoofdgebouw geplaatst. 

Na 1509 heeft George Schenck Batinge ingrijpend verbouwd en versterkt. De 

muren, de slotgracht, de ophaalbrug en het huis zijn in deze tijd waarschijnlijk 

opgetrokken.266 Het huis werd in 1527 verwoest door de familie Geldersen, 

waarna Schenck het huis weer heeft laten opbouwen.267 Rond 1600 werden er 

twintig jaar geen inkomsten getrokken uit het landgoed waaruit blijkt dat 

Batinge destijds was verwaarloosd. Rutger van den Boetzelaer ondernam een 

zeer grote verbouwing van het huis in de zeventiende eeuw, hij bouwde een 

nieuw bijhuis, verlegde de gracht, veranderde de voorplaats en plaatste 

sluizen, hekken en nieuwe planten.268 Vervolgens in 1686 heeft Elbert Anthony 

van Pallant het huis ingrijpend vergroot en veranderd. Na een proces tegen 

zijn timmerman ontstond zo een statig classicistisch gebouw met baroktuin. 

Geen ander gebouw in Drenthe had zulke grote allure en afmetingen als 

Batinge.269 Adolph Jacob van Heeckeren tot Nettelhorst liet nog twee 

eendenkooien, twee duivenhokken en een theekoepel bouwen.270 

Tegenwoordig bestaat Batinge niet meer nadat deze in 1832 werd afgebroken 

door Aalt Willem van Holthe. Slechts een gedeelte van een boerderij en een 

gedempte gracht zijn overgebleven.271 
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Datering 

Mogelijk ontstond het leengoed Batinge in 1315.272 Batinge was in de 

zeventiende eeuw de grootste havezathe in Dwingeloo. De eerste vermelding 

van het Batinge goed stamt uit 1298-1304.273 De vroegste vermelding van een 

gebouw stamt uit 1353.274 

Bewoningsgeschiedenis 

Van Ansen (<1353-1354) – De Vos van Steenwijk (1354-1509) 

In 1353 verkreeg Hendrick van Ansen van de toenmalige bisschop van Utrecht, Johan van Arkel, het 

hof in Dwingeloo, de tienden te Dwingeloo en Lhee en de goederen van Batingehuis, Endelinge 

(latere kwam hierop het huis Entinge te staan) en Smedinge. De persoon Hendrick van Ansen is 

onbekend. Wel blijkt uit zijn naam dat hij tot het geslacht Van Ansen behoorde, maar in de 

genealogie van deze familie wordt hij niet genoemd. Het originele leenregister bestaat niet meer, 

mogelijk is de oorspronkelijke leenakte foutief overgeschreven en zou Hendrick Hadewich moeten 

zijn. In 1354 wordt Batinge namelijk genoemd als onderdeel van de bruidsschat van Hadewich van 

Ansen. Hadewich was de dochter van Bertold van Ansen en trouwde met Johan Vos van den Goer, 

later Vos van Steenwijk. Met dit huwelijk kwam dus het goed mee van Ansen en Batinge.275 Batinge 

ging samen met Endelinge en andere goederen vervolgens over op de oudste zoon, Coenraad.276 

                                                             
272 Braake, Drentse havezaten, 33. 
273 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 203. 
274 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 145. 
275 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 145. 
276 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 62. 

Afbeelding 35: Abraham de Haen (II), Batinge, 1732, pentekening, Rijksmuseum Amsterdam. 
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Coenraad verkreeg Batinge, maar vertrok naar Overijssel toen hij na de dood van zijn moeder werd 

beleend in Deventer. Hij was getrouwd met Agnes van Bukhorst. Agnes en Coenraad kregen een 

zoon Hendrik die na de dood van zijn vader in 1419 met Batinge werd beleend. Hij woonde met zijn 

vrouw en twee zonen in Vollenhove.277 De oudste zoon van Hendrik, Johan, verkreeg Batinge na de 

dood van zijn vader in 1457. Johan huwde met Beerte van Echten tot Oldengaerde en kregen samen 

vier zonen en twee dochters.278 In 1480 verkreeg Johans oudste zoon Coenraad het huis Batinge. Bij 

diens overlijden in 1484 had hij geen zonen en ging Batinge over op dochter Anna onder voogdij 

van haar oom Hendrik Mulert. In 1495 verkocht Anna het huis Batinge aan haar oom Henrick de Vos 

van Steenwijk. Anna trouwde later in 1502 met de Duitse edelman George Schenck van Toutenburg. 

George was legeraanvoerder en stadhouder van Karel V in Groningen, Friesland en Overijssel, drost 

van Drenthe en kastelein van Coevorden. In 1500 ging Batinge over op de oudste zoon van Henrick, 

Johan, wie in 1502 stierf. De jongere broer Henrik verkreeg toen Batinge. Hij verkocht Batinge in 

1509 aan George Schenck, waardoor Anna de Vos van Steenwijk Batinge opnieuw in bezit kreeg. 

Schenck (1509-1580) 

Na het overlijden van Anna ging Batinge over naar Frederik, de oudste zoon van het eerste huwelijk 

van George. In 1526 hertrouwde George met Johanna van Egmond. Schenck was in conflict met de 

familie Geldersen, wie in 1527 Batinge plunderden en verwoestten. Frederik kon Batinge niet 

opnieuw opbouwen door zijn opleiding als geestelijke en droeg het huis over aan zijn vader. 

Vervolgens heeft George het huis na de verwoesting weer opgebouwd.279 In 1528 werd George 

stadhouder van Overijssel. In 1536 versloeg hij Karel van Gelre en heroverde hij kasteel Coevorden, 

waardoor Drenthe onder het gezag kwam van Karel V. George overleed op zijn kasteel Toutenburg 

in Vollenhove in 1540. Batinge ging over op zijn zoon Carel. Carel overleed in 1571 waarna zijn 

halfbroer Frederik, aartsbisschop van Utrecht, Batinge, Toutenburg en veel andere goederen 

verkreeg. In 1580 overleed Frederik zonder testament en kwamen er verschillende processen onder 

vermeende erfgenamen en bastaardkinderen. 

Van den Boetzelaer (1580) – Van den Clooster (1580-1601) 

Na verschillende processen verkreeg uiteindelijk de achterneef van Frederik, Joachim van den 

Boetzelaer tot Toutenburg, het huis Batinge. Johan van den Clooster tot de Havixhorst, verwant in 

vrouwelijke lijn met de Vos van Steenwijk, veroverde echter meteen daarna met zijn zonen Batinge. 
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Johan overleed in 1594 en zijn zonen verhuurden Batinge aan Johan van Linge en Hille en behielden 

het huis tot 1601.280 

Van den Boetzelaer (1601-1685) 

Stadhouder graaf Willem van Nassau verdreef de familie Van den Clooster, waarna Joachim het huis 

weer verkreeg en deze verhuurde. In 1613 stond hij Batinge af aan zijn oudste zoon Rutger en ging 

zelf op Toutenburg wonen. Rutger bleef tot zijn dood op Batinge wonen. Hij misbruikte zijn positie, 

de rechtspraak en is de geschiedenisboeken ingegaan als hooghartig en eerzuchtig. In 1641 kocht 

hij de havezate Entinge. Rutger was driemaal getrouwd, maar had geen kinderen nagelaten na zijn 

dood in 1668. Hij droeg Batinge en Entinge over aan de familie van zijn derde vrouw Batine van 

Loen. Joost Rudolph verkreeg zo Batinge, Entinge en veel schulden. In 1675 droeg hij kort de 

havezate over aan Roelof van Echten, maar kreeg deze weer terug. Uiteindelijk heeft Rudolph door 

de vele schulden van Rutger het huis Batinge verkocht voor slechts 2400 gulden aan de Overijsselse 

edelman Elbert Anthony van Pallant.281 

Van Pallant (1685-1701) 

Elbert kocht Batinge om zitting te kunnen nemen in de Ridderschap. Hij bezat naast Batinge ook de 

huizen Ham, Voorst, Zuthem en Oosterveen. In 1685 liet hij Franse hugenoten op Batinge toe om 

hun godsdienst te oefenen. In 1701 overleed hij kinderloos en verkreeg zijn vrouw Walburg van 

Heeckeren het totale bezit. 

Van Heeckeren (1701-1830) 

In 1711 hertrouwde Walburg met Anthony Adolf van Haersolte. Na haar overlijden in 1721 ging 

Batinge over naar haar neef Elbert Anthony Gerard baron van Heeckeren. Elbert trouwde in 1726 

met Drenthina Maria de Rion, de dochter van een Franse edelman en hugenoot. In 1735 overleed 

Elbert kinderloos en ging Batinge over op zijn neef Adolph Jacob van Heeckeren tot Nettelhorst. 

Adolph woonde op Nettelhorst in Lochem. Zijn stiefvader Carl Philip Craft van Huffel en zijn vrouw 

Jacoba Judith Isabella van Rechteren woonden op Batinge. Na het overleden van Carl in 1743 

vertrok Jacoba naar Zutphen en stond Batinge leeg. Tijden van leegstand en korte verhuur volgden. 

In 1768 overleed Adolph en verkreeg zijn zoon Evert Christiaan Carel Wilhelm van Heeckeren 

Batinge. Hij ging ook wonen in Lochem. Batinge stond vervolgens tot 1780 leeg. In 1780 nam 

Gustaaf Willem van der Feltz zijn intrek in Batinge, maar verhuisde al zes jaar later naar Vredeveld. 

In 1791 tot 1795 woonde Van Heeckeren kort op Batinge en daarna volgden een aantal huurders, 

waaronder Petrus Hofstede. In 1816, na het overlijden van Evert, verkreeg zijn zoon Batinge en 
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Nettelhorst, maar deze ging ook buiten Drenthe wonen. Op 31 augustus 1830 werd Batinge 

publiekelijk geveild.282 

Van Holthe (1830-1832) 

Aalt Willem van Holthe tot Oldengaerde kocht Batinge in 1830 voor 36171,50 gulden. Aalt had het 

huis gekocht voor de gronden en de bijbehorende rechten. Nadat hij het niet kon verhuren liet hij 

het grootse gebouw in 1832 afbreken.283 

 

 

Borgbarchien 

 

Ligging  

Borgbarchien is gelegen ten zuiden van Rheebruggen op een uitloper van het 

Drents Plateau op een hoogte tussen de lagere landen tussen Uffelte en 

Ansen. Borgbarchien is gelegen bij een oversteekplaats van het brede 

stroomdal van de vroegere Olde Aa aan de rivier de Scheidgruppe.284 De rivier 

de Scheidgruppe stroomde rondom Borgbarchien, maar verplaatste zich 

                                                             
282 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 152-154. 
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Afbeelding 36: Albert Speelman, Borgbarchien, 2019, foto, KasteleninNederland.nl.  
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langzaam richting de motte, waardoor de rivier uiteindelijk in de motte sneed. 

Het dichter bijkomen van de rivier en de bijbehorende vernatting heeft 

waarschijnlijk voor veel problemen gezorgd voor de bewoners.285 

Borgbarchien is gebouwd op beekeerdgronden.286 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorfologische kaart Bodemkaart 
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Beschrijving  

Borgbarchien was een motte en had mogelijk een woontoren. Op de kaart van 

de marke Uffelte uit 1760 wordt Borgbarchien ‘Burgberg’ genoemd met de 

volgende tekst: ‘…en men zegt dat er een Burg of Spijker op gestaan heeft…,’ 

waaruit blijkt dat er een gebouw op de motte moet hebben gestaan. In 1998 

en 2002 is er archeologisch onderzoek verricht naar de motte. Gevonden 

kogelpotaardewerk in de gracht is gedateerd tussen de elfde en twaalfde 

eeuw. Daarnaast werd er een elfde tot dertiende-eeuwse ijzeren bijl 

gevonden. 

Bouwgeschiedenis  

De bovenkant van de motte meet 25 bij 30 meter. De heuvel is opgeworpen 

met zand en keileem uit de rivier Scheidgruppe. De motte is drie meter hoog 

en heeft een steile helling. De motte wordt omringd door een gracht van 

ongeveer twee meter diep. Archeologisch onderzoek bij Borgbarchien heeft 

geen sporen van een muur of gebouw opgeleverd, wel werden er 

boomstammen, takken en timmerhout aangetroffen, wat erop duidt dat de 

motte een beschoeiing heeft gekend. Borgbarchien is later in de 

middeleeuwen opgehoogd met 40-50 centimeter aan aarde. 287 

Datering Tussen de elfde en dertiende eeuw moet de motte in gebruik zijn geweest. 

Bewoningsgeschiedenis 

Er zijn geen schriftelijke bronnen die spreken over Borgbarchien of het bestaan van een motte in de 

streek, waardoor de bewoningsgeschiedenis in nevelen is gehuld. De ophoging van de motte en de 

insnijding van de Olde Aa wijzen erop dat de motte minstens enkele generaties bewoond moet zijn 

geweest.288 Mogelijk is de motte opgeworpen in de twaalfde eeuw als gevolg van de machtsstrijd 

tussen de bisschop van Utrecht en de heren van Coevorden. In deze tijd trokken er veel troepen 

door Drenthe en zochten lokale heren manieren om zich te verdedigen.289 Het is daarnaast goed 

mogelijk dat de familie Van Ansen het mottekasteel heeft laten bouwen. De familie Van Ansen was 

tussen het einde van de twaalfde eeuw tot aan het begin van de veertiende eeuw 

grootgrondbezitter in de marke Ansen.290  

In 1040 vorderde de Duitse vorst Hendrik III leengoederen van Uffo en zijn broers terug op klacht 

van staatschenderij, tirannie en geweld. Onder deze leengoederen behoorde ook een kasteel nabij 

Rheebruggen. Uffo en zijn broers, de gebroeders Lichtenbergh, leefden in de elfde eeuw ten tijde 
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dat de hertogen van Neder-Lotharingen het gezag over Drenthe hadden. Wellicht hebben Uffo of 

zijn broers op Borgbarchien gewoond, maar enig bewijs hiervoor bestaat niet.291 

 

 

 

Echten 

 

Ligging  

Echten is gelegen ten westen van het huidige Hoogeveen aan de rand van het 

Drentse plateau. Het kasteel was gelegen op een keileemopduiking bij het 

beekdal van de Oude Diep (Echtenerstroom), langs de doorgaande weg van 

noord naar zuid. Echten beheerste door een voorde in de Reest de route van 

Ommen naar Ruinen via Zuidwolde.292 Echten is gebouwd op 

enkeergronden.293 
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Afbeelding 37: Huis te Echten, 1730-1740, ets, 10,6 × 20,0 cm, Universiteitsbibliotheek Leiden. 
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Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

  

Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  

De oudste familienamen van de buurschap Echten ‘Remmeringe’ en 

‘Zegeringe’ die worden genoemd in de oorkonde van 1298 duiden mogelijk op 

een Friese oorsprong. Beide waren destijds onderhorig aan het Sint-

Pieterkapittel.294 Het is niet bekend of de buurschap of het kasteel Echten het 

eerste bestond. In 1180 of 1881 schenkt Ghiselbertus al zijn goederen in 

Echten aan de abdij van Ruinen omdat hij daar monnik was geworden.295 In 

het oud Nederlands betekent ‘echte’ hetzelfde als ‘ban,’ waardoor het goed 
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mogelijk is dat de nederzetting is ontstaan op de plaats waar Harbert van 

Bierum Otto van Ruinen in 1141 in de ban deed.296  

Bij de strafexpeditie na de slag bij Ane vonden er twee invasies plaats, vanuit 

Steenwijk en vanuit de bisschoppelijke weg vanaf Ommen. Echten werd hierbij 

mogelijk verwoest.297 De familie van Echten was later een grote bondgenoot 

van de bisschop van Utrecht.298 Echten was van oudsher allodiaal bezit.299  

 

Bouwgeschiedenis 

In 1353 kocht Volker van Echten het huis te Echten van Hendrik van 

Coevorden. Het oorspronkelijke huis waar Volker woonde was een andere plek 

als het huidige huis te Echten. In 1353 wordt namelijk gesproken over de ‘olde 

hofstat.’ Mogelijk is het eerste gebouw in 1228 verwoest tijdens de slag bij Ane 

                                                             
296 Braake, Drentse havezaten, 106. 
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299 De Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk, 20. 

Afbeelding 38: A.J. van der Wal, Huis Echten, 1982, foto, Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
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en vervolgens in de nabijheid opgebouwd.300 Het is aangetoond dat baksteen 

in de middeleeuwen op het kasteelterrein van Echten is gebruikt.301 Het eerste 

gebouw was waarschijnlijk een versterkte hoeve. De plek van het oude huis te 

Echten werd groenland. Ten noordoosten van de huidige tuin is nog een oude 

gracht zichtbaar bij het Oude Diep, welke naar het westen naar het Ruiner Bos 

liep en vervolgens uitkwam in de huidige binnengracht. Mogelijk dateert het 

huidige zaalhuis, aan de oostkant van het gebouw, uit de veertiende eeuw. 302  

Echten was gelegen in een ommuurd terrein en omgeven door een gracht. De 

gracht werd bevaren door (turf) schepen. Destijds moet het gebouw een 

eenvoudig karakter hebben gehad. Aan het einde van de zeventiende eeuw is 

het huis waarschijnlijk gemoderniseerd en werd het gebouw veel groter. Aan 

het zaalhuis werden twee nieuwe vleugels neergezet, waardoor een 

binnenplaats ontstond.303 In de zeventiende en achttiende eeuw zijn onder 

andere de muren hoger opgetrokken en werd het voorplein volgebouwd.304  

Aan het einde van de achttiende eeuw of begin negentiende eeuw zijn de 

gebouwen op het voorplein weer afgebroken. Door het afbreken van de 

zijvleugels werd het gebouw rechthoekig, verdween de binnenplaats en kreeg 

het een kleinere omvang. De muren werden wederom verhoogd en een 

nieuwe voorgevel ontstond. Het dak werd omgevormd tot een hoger dubbel 

zadeldak.305 Rond 1880 werd het zuidelijke gedeelte afgebroken. Naar 

aanleiding van lekkage werd het zadeldak in 1892 vervangen door een plat dak 

met een dakkapel.306 Na 1975 is het gebouw gerestaureerd en werd het 

zuidelijke gedeelte weer opgebouwd met een apart dak. Hierdoor werd het 

gebouw asymmetrisch.307 

Datering In 1353 is er voor het eerst sprake van het huis Echten. 308 

Bewoningsgeschiedenis 

Van Coevorden (<1353) - Van Echten (1353-1797) 
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Uit het geslacht Van Coevorden splitsten in het begin van de dertiende eeuw de families van Ansen 

en Van Echten. Van Echten is één van de oudste Drentse adellijke geslachten. De familie had sinds 

de dertiende eeuw veel bezit in Zuidwest-Drenthe: in Echten, Ruinen, Zuidwolde, De Wijk en 

omgeving. Door diverse huwelijken breidde het bezit van de familie sterk uit door de eeuwen 

heen.309 Volker van Echten is de eerste bekende van de familie, wie omstreeks 1220-1225 was 

geboren en een zoon Roelof kreeg. De zoon van Roelof, Volker, kocht in 1353 de ‘hofstat’ in Echten 

van Hendrik van Coevorden. Het huis ging vervolgens over op Volkers oudste zoon Roelof in 1389.310 

Roelof van Echten was getrouwd met Beerte. De oudste zoon Johan verkreeg het huis Echten. 311 

De broer van Johan, Reynolt van Echten, vestigde zich op de Oldengaerde.312 Johan had 

geldproblemen, wat blijkt uit een conflict over de bruidsschat van zijn dochter Grete. Johan’s zoon 

Roelof verkreeg het huis Echten. In 1464 trouwde Roelof met Bate van Steenwijk en na haar 

overlijden trad hij opnieuw in het huwelijk met Catharina Stellinx. Na het overlijden van Roelof 

gingen de bezittingen over op zijn zoon Johan. Deze Johan trouwde met Harmanna van den 

Rutenberge. Harmanna was erfgenaam van het huis Oldenruitenborch, onder Vollenhove. Hun 

oudste zoon Roelof verkreeg het huis te Echten en de tweede zoon Johan werd bedeeld met 

Oldenruitenborch. Roelof ging zich van Echten tot Echten noemen en trouwde in 1530 met Elisabeth 

van den Clooster, afkomstig van de Havixhorst. Roelof was de eerste van de familie die een 

openbare functie vervulde. In 1536 droeg hij het huis over aan zijn zoon Johan. Johan betrad 

verschillende vooraanstaande functies: hij tekende de Unie van Utrecht namens Drenthe in 1580 

en was net als zijn vader ette. 313 Verder vertegenwoordigde hij Drenthe in 1594 bij de Staten-

Generaal in Den Haag en stapte als eerste van de familie over op de protestantse kerk.314 Johan 

trouwde drie keer met respectievelijk Elsabé van Dompseler, Johanna van de Bussche en Aeltje 

Waterman. Roelof, de zoon van Johan en Aeltje, verkreeg in 1607 het huis en de bezittingen.315  

Roelof werd de eerste drost uit de familie en onder andere ette, kapitein, gedeputeerde en assessor 

in de Etstoel. Hij was getrouwd met Anne Bentinck.316 Roelof zorgde voor de tweede grote 

ontginning in Drenthe met behulp van Amsterdams kapitaal. Roelof begon met de ontginning van 

de Echtense venen, een hoogveengebied, van waaruit de stichting van Hoogeveen voortkwam.317 

De familie van Echten verkreeg in deze tijd heerlijke rechten en zo ontstond de heerlijkheid Echten. 
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Een heerlijkheid was een middeleeuwse instelling, maar voor de grote ontginningsplannen werd 

een uitzondering gemaakt door de Landsdag. Roelof van Echten verkreeg zelfs een vijftig jaar 

durende vrijstelling van belasting. De Van Echtens werden zo zeer machtig en kwamen op gelijke 

voet te staan met de heren van Ruinen. Ze maakten echter veel misbruik van hun nieuw verkregen 

positie.318 Ten behoeve van de ontginning richtte Roelof in 1631 de Algemene Compagnie van de 

5000 Morgen op.  De exploitatie van het veen ging echter niet geheel gunstig, waardoor de familie 

nog lange tijd na het overlijden van Roelof in 1643 in financiële problemen verkeerde. In 1645 

verkreeg Roelofs oudste zoon Johan het huis. Johan trouwde in 1647 met Elisabeth Geertruid van 

den Boetzelaer.319 Na het overlijden van Elisabeth trouwde Johan opnieuw met Anna Elisabeth van 

Haersholte. Johan was actief bij de verveningen en bekleedde diverse overheidsfuncties zoals ette 

en gedeputeerde. Zijn zoon Roelof trouwde in 1689 met Johanna van Hardebroeck en na haar 

overlijden met Johanna Isabella van Echten tot Oldruitenborch. Roelof was ette, gedeputeerde, 

drost en was een aantal jaren tot 1680 eigenaar van Batinge. Daarnaast had hij ook succesvol de 

aanval van Bommen Berend op huis Echten afgeslagen in 1673.320 Johan, de oudste zoon van Roelof 

en Johanna, verkreeg in 1727 het huis Echten. Een politieke carrière was niet weggelegd voor Johan 

door de actieve politieke rol van zijn vader. Anders als zijn voorouders maakte Johan daarom 

carrière in het leger. In 1747 werd hij tijdens de verdediging van Meenen oneervol uit de militaire 

dienst ontslagen wegens plichtsverzuim. Hij trouwde driemaal met Christina Elisabeth van 

Cronstörn, Wendelina Cunera Lewe en Allegonda Susanna van Haersholte, in respectievelijk 1718, 

1724 en 1729. In 1757 verkreeg Johans oudste zoon Roelof het huis Echten. Roelof was ook ette en 

gedeputeerde en trouwde in 1772 met Anna Wilhelmina Tjarda van Starckenborch. Roelof kreeg 

geen zonen en ook zijn twee broers niet, waardoor het geslacht van Echten in de mannelijke lijn 

stopte na het overlijden van Roelof in 1797.321 

Van Holthe tot Echten (1802-1967) 

De oudste dochter van Roelof, Allegonda Susanna, verkreeg het huis toebedeeld in 1797. Allegonda 

trouwde in 1794 met Ludolf Tjarda van Starkenborch, maar overleed vier jaar later. Het huis Echten 

ging daarop over op de jongste dochter van Roelof, Anna Geertruida. Anna trouwde in 1802 met 

Rudolph Otto van Holthe en gingen samen op Echten wonen. In 1818 nam Rudolph de naam Van 

Holthe tot Echten aan, welke sinds die tijd is gehandhaafd.322 Rudolph had verschillende bestuurlijke 

functies zoals gedeputeerde. Rudolphs ouders waren afkomstig van de Oldengaerde en 

                                                             
318 Braake, Drentse havezaten, 157. 
319 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 214. 
320 Offerhaus, ‘De bewoners van huize Echten,’ 37. 
321 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 215-216. 
322 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 217. 
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Rheebruggen.  De twee zonen van Anna en Rudolph, Rudolf en Hendrik, erfden samen het huis. 

Rudolf en Hendrik bleven beide ongehuwd, waarop het huis Echten na hun overlijden in 

respectievelijk 1875 en 1879 overging op hun jongere broer Pieter Adam. Pieter Adam was in 1845 

getrouwd met Petronella Maria Nicoletta de Court en woonde wegens zijn functie als president van 

het Drentse gerechtshof in Assen. Zoon Hendrik Gerard verkreeg het huis na het overlijden van zijn 

vader in 1883.323 In 1880 was hij getrouwd met zijn nicht Henriette C.D.C. van Holthe tot Echten. 

Hendrik was burgemeester van Ruinen geworden en zijn zoon Anne Willem volgde deze positie, 

waardoor de familie 67 jaar aansluitend burgemeester was geweest van de plaats. Anne Willem 

trouwde in 1915 met Emilie Adrienne Greven en bleven als laatsten van de familie samen op Echten 

wonen. Na het overlijden van Anne en Emilie in respectievelijk 1967 en 1971 besloten hun drie 

kinderen het huis te verkopen.324 

Van Heukelomstichting (1967-1988) - Stichting Visio (1988-heden) 

H.P. van Heukelomstichting kocht het huis Echten in 1967 en transformeerde het om tot een tehuis 

voor blinden. Rond 1988 fuseerden de Heukelom Stichting en de Prins Alexander Stichting tot de 

Stichting Visio voor visueel- en verstandelijke gehandicapten. Het huis Echten behoort nog altijd toe 

tot deze stichting.325  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
323 Offerhaus, ‘De bewoners van huize Echten,’ 40. 
324 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 217. 
325 ‘Geschiedenis,’ Visio, geraadpleegd op 6 juni 2022, https://www.visio.org/home/over-visio/geschiedenis/. 
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Oldengaerde 

 

Ligging  

Ten zuidwesten van Dwingeloo is Oldengaerde gelegen. Oldengaerde is 

gelegen aan de rand van de es op de overgang van een welving naar een 

vlakte van grondmorene. Het kasteel is nabij de Dwingelerstroom 

gebouwd op veldpodzolgronden.326 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

  

                                                             
326 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 121. 

Afbeelding 39: Abraham de Haen (II), Oldengaerde, 1732, pentekening, Rijksmuseum Amsterdam. 
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Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  
Oldengaerde maakte deel uit van de buurtschap Westeinde. Westeinde 

werd beschouwd als een deel van Dwingeloo.  

Bouwgeschiedenis 

Reynolt van Echten bouwde waarschijnlijk tussen 1420 en 1435 een 

rechthoekig huis met gracht. 327 Cornelis van Dongen liet het huis in 1717 

op grote schaal verbouwen, waardoor het zijn huidige vorm kreeg. Ook 

legde hij een formele tuin aan.328 In 1644 bestond Oldengaerde uit één 

gebouw. Bij de verbouwing van 1717 is waarschijnlijk het tweede gebouw 

opgetrokken, welke is te zien in afbeelding 17.329 In de negentiende eeuw 

vonden er meer veranderingen plaats, zo werd onder andere het dak 

verlaagd en werden de serres uitgebouwd. In 1825 brandde het koetshuis 

af en werd later niet meer opgebouwd. De achttiende-eeuwse boerderij 

van waaruit de familie het boerenbedrijf bestuurde bestaat nog steeds 

en is gelegen voor het huis. 330 

Datering 

De eerste vermelding van het landgoed dateert uit 1420. De eerste 

vermelding van bewoning en dus het bestaan van een huis stamt uit 

1435. 

                                                             
327 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 162. 
328 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 164. 
329 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 165. 
330 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 168-169. 
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Bewoningsgeschiedenis 

Welvelde (<14e eeuw) 

Het landgoed Oldengaerde was mogelijk een oud leengoed van het geslacht Welvelde. De familie 

Welvelde kwam voort uit de familie Van Ruinen. Na een scheiding van goederen van de broers Johan 

en Berend van Ruinen, verkreeg Berend het hof in Welvelde als leengoed. Berend ging zich Van 

Welvelde noemen en de Oldengaerde bleef in handen van dit adellijke huis tot de veertiende 

eeuw.331 

Van Echten/Van Oldengaerde (<1420/1435-1660) 

Reynolt kreeg na een boedelscheiding in 1420 het familiebezit in Dwingeloo in handen. Uit een lijst 

van leden van de Drentse Ridderschap uit 1435 wordt vermeld dat Reynolt van Echten op Dwingeloo 

woonde. Hij vestigde zich dus tussen 1420 en 1435 op Oldengaerde. Reynolt trouwde met Aelbert 

Polman en kregen samen een zoon Volker en een dochter Beerte, wie zich van Oldengaerde gingen 

noemen in plaats van Van Echten. Beerte trouwde met Johan de Vos van Steenwijk en woonde op 

Batinge. Na het overlijden van Reynolt in 1459 ging Oldengaerde over op zijn zoon Volker. Tot de 

zestiende eeuw ging Oldengaerde over van vader op zoon en bleef zo in handen van de familie Van 

                                                             
331 Braake, Drentse havezaten, 137. 

Afbeelding 40: Sar van der Wouter, foto van Oldengaerde uit 2015. 
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Echten. In 1571 bij het overlijden van Volker werd Nicolaas van Echten beleend met de 

Oldengaerde. Nicolaas trouwde met Anna Beninga tot Grimersum en overleed kinderloos in 1613, 

waarna de Oldengaerde overging op zijn broer Reinolt. Reinolt had een militaire loopbaan in het 

Franse leger en trouwde met Anna van Welvelde. Hun oudste zoon trouwde in 1618 met Judith van 

Bransenborch tot Ruitenborg, maar overleed al voor 1630. Zijn kinderen erfden Ruitenberg bij 

Vollenhove. Oldengaerde ging over op de jongere broer Johan. Johan van Echten trouwde met Ida 

van Voerst. In 1660 verkreeg schoonzoon Cornelis van Dongen het huis Oldengaerde.332 

Van Dongen (1660-1781) 

De familie van Dongen was één van de meest invloedrijke families van Drenthe. De familie bezat 

vier havezaten, meerdere hoge posities, de belangrijkste militaire functies en vormden meerdere 

keren de meerderheid in de Ridderschap.333 Van Dongen is een geslacht afkomstig uit Brabant. In 

1680 kocht Cornelis havezate Dunningen, gelegen bij De Wijk, voor zijn oudste zoon Rutger. Rutger 

trouwde met Rutgera van Loen en gingen samen op haar erfgoed Klencke in Oosterhesselen wonen. 

Zijn jongere broer Cornelis erfde daarom bij het overlijden van zijn vader in 1713 Oldengaerde. 

Cornelis woonde destijds waarschijnlijk op het huis te Bonnen.334 Cornelis overleed in 1723 en 

daarop verkreeg de oudste zoon Cornelis Oldengaerde. Hij trouwde met Catharina Elisabeth van 

Schwartz tot Ansen. Zijn oudste zoon overleed in 1750 en hijzelf in 1758. Catharina bleef op 

Oldengaerde wonen. Dochter Helena Agnes trouwde met Isaac van Dongen tot Entinge in 1760. 

Isaac en Helena woonden op de havezate Westrup in Dwingeloo. In 1778 overleed Catharina en 

dochter Helena, en verhuisde Isaac naar Oldengaerde. Vanwege financiële problemen verkocht hij 

in 1781 het huis.335 

Kiers (1781-1789) 

J. Kiers uit Meppel kocht Oldengaerde in 1781 voor 25,000 gulden. Kiers was werkzaam geweest 

van 1757 tot 1772 als chirurg, majoor, stadsapotheker en weesmeester in Batavia in Indië. Een jaar 

na zijn overlijden in 1788 verkocht zijn weduwe Oldengaerde aan Jan Thomas Huguenin. 

Huguenin (1789-1797) 

Jan was kapitein en getrouwd met Geertruida van den Clooster tot Rheebruggen. In 1793 bood hij 

de havezate te koop aan in de Groninger courant. Uiteindelijk in 1797, na het overlijden van 

Geertruide, verkocht Jan de havezate aan W. Munniks. 

Munniks (1797-1806) 

                                                             
332 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 162-163. 
333 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 166. 
334 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 163-164. 
335 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 166. 
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W. Munniks kwam uit Groningen en was hoogleraar in ontleed- en plantkunde. Hij bracht de 

krentenbossenstruik naar Dwingeloo en woonde in de zomermaanden op Oldengaerde, waar hij 

exotische planten kweekte. Munniks overleed in 1806 waarna zijn zonen het huis verkochten aan 

Aalt Willem van Holthe voor 20,000 gulden. 

Van Holthe (1806-1943) 

Aalt Willem van Holthe was in 1807 getrouwd met Geertruid Agnes barones van Dedem. In 1808 

ging het echtpaar samen op Oldengaerde wonen.336 Aalt was onder andere veertig jaar lang 

burgemeester, de belangrijkste grootgrondbezitter van Dwingeloo en een groot zakenman. In 1824 

verkreeg hij ook het huis Rheebruggen en in 1830 kocht hij Batinge, beide liet hij afbreken. Aalt en 

Geertruid kregen twee dochters. De oudste dochter, Rolina Gijsbertina, trouwde in 1831 met Jan 

Hendrik Westra. Jan Hendrik hertrouwde met zijn schoonzus Susanna Leonora van Holthe in 1835. 

Jan Hendrik woonde vooral in Assen waar hij als rechter werkzaam was. Zijn oudste zoon Aalt 

Willem verkreeg Oldengaerde en ging zich Westra van Holthe noemen na de wens van zijn 

grootvader, die hem had opgevoed. Aalt trouwde in 1856 met Maria Jacoba van Baalen uit 

Rotterdam.337 In 1916, twee jaar na het overlijden van Aalt, verkreeg zoon Johannes Govert de 

Oldengaerde. Johannes was advocaat en procureur in Assen en was in 1896 getrouwd met 

Wilhelmina Aleida Linthorst Homan. Wilhelmina kwam voort uit de familie behorende bij het huis 

Overcinge bij Havelte. Het echtpaar ging op Oldengaerde wonen in 1924 nadat Johannes 

burgemeester van Dwingeloo was geworden. Na het overlijden van Johannes en later Wilhelmina 

in 1924 werd Oldengaerde het gezamenlijke bezit van zijn vier dochters.338  

Willinge (1943-2013) - Drentse Landschap (2013-heden) 

De oudste dochter Ida trouwt met Johan Anton Willinge. Johan was een scheepvaartbankier uit 

Rotterdam. Het echtpaar ging na de Tweede Wereldoorlog op Oldengaerde wonen en kregen vijf 

dochters. Oldengaerde was destijds nog steeds gezamenlijk bezit, maar de andere dochters 

woonden elders in Drenthe. Een deel van het huis werd onderverhuurd. Uiteindelijk koopt Johan 

de zussen van zijn vrouw uit en wordt Oldengaerde geheel van hem. Ida overlijdt vroeg en na het 

overlijden van Johan gaat de havezate over op de vijf dochters. Door de grote last van het 

onderhoud droegen de dochters Oldengaerde over aan het Drentse Landschap in 2013. De familie 

Willinge behield hierbij een deel van de linkervleugel.339 

 

                                                             
336 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 167. 
337 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 168. 
338 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 170. 
339 Wim Bras, ‘Het geheim van Oldengaerde,’ Noorderland 7 (2015). 
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Oldenhave 

 

Ligging  

De Oldenhave is gelegen in Ruinen aan de route van Meppel naar Groningen 

en de route van Friesland naar Steenwijk. Het kasteel is gelegen aan de rand 

van het Drents plateau nabij de Ruiner Aa op veldpodzolgronden.340 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

  

                                                             
340 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 121, 123. 

Afbeelding 41: Cornelis Pronk, Oldenhave, 1732. 
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Geomorfologische kaart Bodemkaart 

  

Beschrijving  

De Oldenhave wordt ook aangeduid als ‘Oldehof’ of als ‘Huis te Ruinen.’ Het 

huis fungeerde als zetel van de heren van Ruinen en de hoofdplaats van de in 

de dertiende eeuw ontstane heerlijkheid. De geschiedenis van het huis en de 

heerlijkheid lopen parallel (zie hoofdstuk 2.6). Het huis was sinds 1040 een 

bisschoppelijk leengoed.341 De Oldenhave was tijdens de Tachtigjarige oorlog 

meerdere keren belegerd en bezet. In 1591 werd er zelfs afgesproken met de 

Spanjaarden dat de Oldenhave geen militaire status meer zou mogen hebben. 

Twee jaar later in 1593 gebruikte de Spaanse veldheer Verdugo het huis toch 

wederom als militaire versterking.342  

Bouwgeschiedenis 

Waarschijnlijk begon de Oldenhave als groot boerenbedrijf (domeinhof), 

welke later pas uitgroeide tot een verdedigbare vesting. Van de 

bouwgeschiedenis is weinig bekend.343 Bij de strafexpeditie na de slag bij Ane 

bleef Ruinen gespaard, omdat deze neutraal was gebleven.344 Er zijn twee 

afbeeldingen uit de achttiende eeuw van de Oldenhave, waarop het huis eruit 

ziet als kasteel met torens (afb. 20).345 Na veel leegstand in de achttiende eeuw 

verkeerde het huis bij de koop van de Landschap Drenthe in 1766 in een 

vervallen staat. Het huis opknappen in oude staat was te duur waardoor de 

Landschap besloot dat alleen mocht blijven staan wat noodzakelijk was voor 

het landbouwbedrijf. Het bijgelegen bakhuis met kelder werd destijds in 

                                                             
341 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 225. 
342 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 228. 
343 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 227. 
344 L. Huizing, ‘Acht eeuwen mensen in Echten,’ 15. 
345 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 225. 
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gebruik genomen als gevangenis. In 1772 werd groot onderhoud gepleegd aan 

het huis en geprobeerd om het huis rendabel te maken door bijvoorbeeld de 

aanplant van lindebomen voor hakhout. In 1816 werd de Oldenhave 

afgebroken en de singels gedempt.346 De vrijgekomen bouwmaterialen 

werden gebruikt voor de bouw van een nieuwe boerderij.347 

Datering De Oldenhave moet voor 1380 hebben bestaan toen Arend Huys met de 

Oldenhave werd beleend.   

Bewoningsgeschiedenis 

Van Ruinen (<1378-1380) 

De Oldenhave was oorspronkelijk eigendom van de familie van Ruinen. De familie Van Ruinen staan 

vanaf 1139 bekend als ministerialen. De familie had in 1141 het klooster te Ruinen, later Dickninge, 

gesticht. Al voor 1140 was de familie Van Ruinen belangrijk, omdat ze een hof bezaten en de kerk 

in Steenwijk in leen hadden. Later werden deze bezittingen na een conflict met de bisschop van 

Utrecht afgepakt. De familie Van Ruinen blijft in de bronnen tot 1220 aangeduid als ministerialen.348 

De eerst bekende eigenaar van de Oldenhave, Otto van Ruinen, wordt in 1139 genoemd. Otto was 

leenman van bisschop Andries van Utrecht. De opvolger van bisschop Andries, Harbert van Bierum 

trok in 1139 ten strijde tegen de graaf van Bentheim. Otto steunde deze graaf en als gevolg daarvan 

probeerde bisschop Harbert in 1141 de macht van de heren van Ruinen af te pakken.349 De 

Oldenhave ging na Otto’s overlijden over op zijn zoon Arnoldus en vervolgens in 1291 werd diens 

zoon Johan en zijn vrouw Ermegarde met het huis beleend. De volgende oudste zoon, Bartholomeus 

van Ruinen, overleed op jonge leeftijd, waarna zijn broer Stephanus de Oldenhave in 1325 verkreeg. 

Stephanus’ oudste zoon Johan verkreeg daarna de bezittingen. Johan had een militaire carrière en 

had veel aanzien verworven.  Hij en zijn vrouw Swedera van Rechteren werden burchtheer en 

burchtvrouw genoemd. Het echtpaar deed veel schenkingen aan de kerk in Ruinen en het klooster 

Dickninge, waardoor hun vermogen sterk afnam. De enige dochter van Johan en Swedera, Bertrade, 

overleed al in 1374 waardoor er geen opvolger was. Swedera vertrok naar Deventer.350 Bij het 

overlijden van Johan in 1378 was het geslacht Van Ruinen uitgestorven en ging het huis en de 

heerlijkheid over op een ver familielid Arend Huys. 

Van Norch/Van Ruinen II (1380-1477) 
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Arend Huys was afkomstig uit het geslacht Van Norch en had de heerlijkheid van de bisschop van 

Utrecht verkregen. Zijn kinderen gingen zich Van Ruinen noemen en de oudste zoon Johan nam 

zelfs de oude familieheraldiek over. Johan verkreeg de Oldenhave na het overlijden van zijn 

vader.351 Johan was getrouwd met Mechteld Mulert.352 Na zijn dood in 1411 ging het huis en de 

heerlijkheid over op zijn dochter Johanna. De heerlijkheid vererfde namelijk ook in de vrouwelijke 

lijn. Johanna was bij het overlijden van haar vader slechts zes jaar oud en dus kwam ze onder de 

voogdij van haar drie ooms te staan. In 1425 trouwde Johanna met Berend van Munster.353 Na het 

overlijden van Berend hertrouwde Johanna met Roelof van Laer, graaf van Hoya. Een tijd was het 

echtpaar in gevangenschap waardoor ze het leen verloren, maar in 1465 werd dit hersteld door 

bisschop David van Bourgondië.354 Tot haar dood in 1477 heeft Johanna het huis en de heerlijkheid 

in handen gehad.355 

Van Munster (1477-1635) 

Na 1477 ging de heerlijkheid over op de oudste zoon van Johanna, Hendrik van Munster. Hendrik 

was getrouwd met Agnes de Vos van Steenwijk. Na het overlijden van Hendrik in 1510 werd zijn 

oudste zoon Berend beleend met de Oldenhave. In 1545 verkreeg Berends zoon Hendrik het huis 

en de heerlijkheid. De Oldenhave was tegen deze tijd uitgegroeid tot een volwaardig kasteel.356 In 

1556 werd Hendrik opnieuw beleend door Philips II met de heerlijkheid. Hendrik van Munster 

verbleef om het gevaar van de Tachtigjarige oorlog te ontvluchten van 1581 tot 1595 in Munster.357 

In 1603 overleed Hendrik en verkreeg zijn zoon Hendrik, gehuwd met Sophia van Grimburg, het huis 

en de heerlijkheid. Hendrik en Sophia kregen vier dochters waarvan de oudste dochter Margaretha 

in 1635 na het overlijden van haar vader de bezittingen erfde.358 

Van Bernsaw (1635-1681) - Von Schellart (1681-1704) 

Margaretha van Munster trouwde met Wirich van Bernsaw en kregen samen een zoon Hendrik 

Willem Munster van Bernsaw. 359 Van Bernsaw was Duitse adel, afkomstig uit de Nederrijn regio.360 

Hendrik verkreeg het huis toen hij meerderjarig werd in 1651. Bij zijn overlijden in 1681 ging het 

huis en heerlijkheid over op zijn dochter Margaretha. Margaretha was getrouwd met Frans Caspar 

                                                             
351 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 227. 
352 Braake, Drentse havezaten, 66. 
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Adriaan graaf von Schellart von Obbendorf uit een Westfaals adellijk geslacht met bezit in 

Gelderland. Hun oudste dochter Elisabeth erfde het huis en trouwde met Wilhelm Adriaen markies 

van en tot Hoensbroeck.361  

Van Hoensbroeck (1704-1765) 

Na het overlijden van Margaretha in 1704 kwam het huis en de heerlijkheid in eigendom van de 

familie Van Hoensbroeck. Wilhelm had veel grondgebied in Gelderland en bestierde veel belangrijke 

posities buiten Drenthe. Wilhelm was onder andere erfmaarschalk van het hertogdom Gelre en het 

graafschap Zutphen en hoogdrossaad van de stad Geldern, waardoor Ruinen niet zijn grootste 

prioriteit was. De Oldenhave werd in de achttiende eeuw niet meer permanent bewoond. Wilhelm 

probeerde het huis en heerlijkheid te verkopen in 1743, maar de koop ging niet door. Zijn zoon 

Lotharius Frans Hyacinthus Victor verkreeg in 1740 het huis en de heerlijkheid.362  

Winkel, Leffers, van de Weteringe (1765-1766) - Landschap Drenthe (1766-1795) 

In 1765 verkocht Lotharius de heerlijkheid aan Coert Winkel, Jan Pieters Leffers en Jan van de 

Weteringe. Zij verkochten in 1766 het geheel door aan de Landschap Drenthe. De Landschap 

Drenthe betaalde 12,000 gulden voor de heerlijke rechten en 24,000 gulden voor het huis en de 

bezittingen.363 Na een inventarisatie in 1767 bleek dat het gebouw restaureren te duur zou zijn en 

daarom werd in 1795 het huis en het landgoed in delen geveild.364  

Raap (1795-ca.1800) - Van Prehn (ca. 1800-1806) – Nobel (1806-1816) – Kiers (1816) 

J. Raap kocht het huis en het land binnen de eerste gracht voor 2225 gulden. Raap verkocht de 

Oldenhave door aan kolonel J.J. van Prehn. Van Prehn verkocht het huis in 1806 voor 19,000 gulden 

aan R.A.L. Nobel en zijn vrouw A.J. Gockinga te Peize. Het echtpaar woonde tot 1816 op de 

Oldenhave, waarna Nobel verhuisde naar het huis Westerbeeksloot in Frederiksoord. De Oldenhave 

werd geveild onder voorwaarde dat deze afgebroken moest worden. Hendrik Kiers kocht het geheel 

voor 590 gulden en liet het huis slopen.365 
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Vledderinge 

 

Ligging  

Vledderinge is tegenwoordig gelegen in de stad Meppel. Oorspronkelijk 

behoorde Vledderinge bij de buurtschap Oosterboer, welke in de loop van de 

tijd is opgeslokt door de oostelijke stadsuitbreiding van Meppel. Vledderinge 

is gelegen aan de rand van het Drents plateau in een laag gelegen beekdal- en 

broeklandschap. Het kasteel was gelegen tussen de Wold Aa en de handelsweg 

naar Ruinen. Vledderinge was gelegen op meerveengronden.366 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
366 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 118, 121, 554. 

Afbeelding 42: Cornelis Pronk, Vledderinge, 1732. 
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Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  

In 1437 werd de marke Meppel gescheiden. Bij de markeverdeling deed 

Vledderinge niet mee, want het had daarvoor al grond gekregen. Hieruit blijkt 

dat Vledderinge een bijzondere status had. 367 In 1466 werd het huis als adellijk 

allodiaal goed aangeduid.368  

Bouwgeschiedenis 

Er is weinig bekend over de bouwgeschiedenis van Vledderinge. Bekend is een 

tekening van Pronk uit 1732, waarop een bescheiden rechthoekig gebouw is 

te zien (afb. 16). In de jaren zeventig is Vledderinge afgebroken om plaats te 

maken voor bejaardenwoningen.369 

Datering 
In 1414 wordt Vledderinge al genoemd bij onderhoud van een brug in Meppel 

en dus stamt het eerste huis van voor 1414. 

Bewoningsgeschiedenis 

Vledderinge (<1227-1402>) 

Het is onbekend hoe oud de familie Vledderinge precies is. In 1227 wordt in de geschiedschrijving 

van de slag bij Ane de familienaam al genoemd. Henric van Vledderinge was één van de ridders die 

gesneuveld was met de bisschop van Utrecht.370 In 1259 verkregen de heren van Vledderinge 

vervolgens het collatierecht van het Heilige Kruis altaar in Meppel.371 De heren van Vledderinge 

moeten in de middeleeuwen een eigen huis hebben gehad. In een oorkonde van 1402 worden 

                                                             
367 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 198. 
368 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 555. 
369 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 201. 
370 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 198. 
371 Braake, Drentse havezaten, 95. 
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Hugo, Dirk en Herman van Vledderinge genoemd bij hun betrokkenheid van een rechtszaak tegen 

Johan van Coevorden. De edelen worden aangeduid als Drents-Sallands.372 

Van Schalwijk (ca. 1438) - Boelman (<1455-1466) 

Folkier van Schalwijk is als eerste bewoner bekend van Vledderinge. Folkier komt meerdere malen 

voor in de lijst van het Drentse Ridderschap. Hij woonde echter niet in Vledderinge, maar in de 

Hagen in Meppel, wat blijkt uit een akte van 1438. De dochter van Folkier, Sanne, huwde met 

Lubbert Boelman.  Na het overlijden van Lubbert in 1460 verkreeg hun dochter Bele de bezittingen. 

Bele huwde met Hendrik Mulert, schout van Hasselt. In 1466 verkocht ze Vledderinge aan Herman 

van den Clooster. 

Van den Clooster (1466-1599>) 

Herman was getrouwd met Lyse de Vos van Steenwijk. Na zijn overlijden rond 1470 werd zijn 

tweede zoon Herman beleend met Vledderinge.373 Hermans oudste zoon had de Havixhorst 

verkregen, waaruit blijkt dat Vledderinge minder belangrijk was. Vervolgens ging het huis over op 

de oudste zoon Roelof. Roelof was getrouwd met Agnes Sloet en waren samen woonachtig op 

Vledderinge. Mogelijk had Roelof een affaire met zijn dienstmeid Griete. De dochter Gheertruit 

verkreeg het huis na het overlijden van haar vader in 1578. Gheertruit was getrouwd met Otto van 

Heeckeren tot Rechteren. Het echtpaar woonde in Overijssel en kregen geen kinderen. Na het 

overlijden van Gheertruit ging het huis over naar Gheertruit’s nicht Armgard van der Marck. 

Sloet (<1599-1701) 

Armgard was getrouwd met Arend Sloet tot Twee Nijenhuizen. Het huis Vledderinge ging 

vervolgens over op hun dochter Anna Gheertruit Sloet. Anna was net als haar ouders woonachtig 

in Overijssel. Vledderinge werd in deze periode verhuurd. Anna’s kinderen hebben Vledderinge 

verkocht aan Rudolph van den Clooster tot het Slot. 

Van den Clooster (1701-1703) – Brunting (1703-1704) – Struck (1704-1706) 

Rudolph was getrouwd met Clementia Walburgh van Haersholte. Hij betaalde meer dan 3300 

gulden voor het huis en bezat ook het Slot in de Oosterboer. 374 Rudolph werd niet toegelaten tot 

de Ridderschap en werd door crediteuren achtervolgd. Om de schuld te vereffenen werden twee 

stukken hooiland, de helft van de schuur en het huis en hof verkocht. Rudolph ging niet op 

Vledderinge, maar op het Slot wonen. Gelmer Brunting kocht het geheel aan bezittingen vervolgens 

nadat hij een proces had aangespannen tegen de meier die in Vledderinge woonde. Clementia liet 

                                                             
372 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 555. 
373 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 198. 
374 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 199. 
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na haar overlijden in 1703 ook veel schulden na, waarna de drost en veertien etten besloten dat de 

andere helft van Vledderinge ook moest worden verkocht. In 1704 kocht Struuck het gehele huis en 

bezittingen. Struuck was advocaat. In 1706 werd het huis wederom te koop aangeboden. Zeino 

Joachim van Welvelde kocht het huis. 

Van Welvelde (1706-1717) 

Zeino had in 1703 de militaire functie Vaandring verkregen. In 1706 werd hij riddermatige, ondanks 

dat zijn moeder niet van een adellijk geslacht afkomstig was. Na zijn toelating werd deze eis 

aangescherpt. Van 1714 tot 1716 was hij gedeputeerde en in 1716 gecommitteerde voor de 

rekendag. Na zijn overlijden in 1717 verkreeg zijn broer Otto het huis Vledderinge. Otto verhuurde 

het huis een aantal jaren aan Jan Coops en verkocht daarna het geheel aan Cornelis van Dongen tot 

de Oldengaerde. 375 

Van Dongen (1717-1752) 

Cornelis was in 1699 getrouwd met Johanna Agnes van Wijenhorst. Hun zoon Frederik Hendrik nam 

in 1729 zitting in de landdag en trouwde datzelfde jaar met Eva Gijsbertina de Sigers ter Borch. 

Verder was hij rentmeester van de domeinen en Vaandring. Op jonge leeftijd overleed Frederik in 

1732. Bij zijn overlijden liet hij een zesjarige dochter, Johanna Agnes, achter. De recht van havezate 

van Vledderinge werd in 1752 verkocht aan drost van Heiden voor 2800 gulden. 

Het einde van Vledderinge 

Van Heiden bracht de gerechtigheid over op huis Laarwoud in Zuidlaren, waardoor Vledderinge 

slechts een meierswoning werd. In 1763 werd Berend Jans van Rechteren eigenaar van Vledderinge, 

nadat hij het huis drie jaar had gehuurd. In 1770 verkocht Berend het huis aan Pieter de Haas.376 

Pieter de Haas verkocht het huis in 1789.377 In 1792 kocht B. Colenbrander het huis en 

transformeerde Vledderinge om in een zeepziederij. In 1830 werd het huis wederom te koop 

aangeboden in de Drentsche en Asser Courant. De zeepziederij werd gekocht door firma Struben. 

Vledderinge heette vanaf toen ‘zeepfabriek Rechteren.’ Unilever werd een aantal jaren later 

eigenaar en een deel van het gebouw kwam in gebruik als exportslager van de heren Dengerink. In 

de jaren zeventig werd alles gesloopt en vervangen door bejaardenwoningen.378 

 

 

                                                             
375 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 200. 
376 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 201. 
377 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 191. 
378 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 201. 
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Wittelte II 

 

Ligging  

Wittelte II is gelegen ten westen van Wittelte. Het kasteel is gelegen in een 

landweer bij het Oude Diep. Langs Wittelte liep de doorgaande weg van 

Meppel naar Diever en de landroute van Steenwijk naar Zuidoost-Drenthe. De 

landweer sloot deze route strategisch af. Het kasteel was bij de hof van het 

Sint-Pieterkapittel in Wittelte gelegen379 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
379 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 209, 580. 

Afbeelding 43: Hendrik van Os, Wittelter schans, 1906, tekening. 
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Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  

Wittelte II is gelegen in een landweer van wallen en grachten, welke wordt 

aangeduid als de ‘Wittelter Weere’ of de ‘Wittler schans.’ In het Wittlerveld 

zijn verschillende wallen, grachten en een heuvel overgebleven die kunstmatig 

zijn aangelegd. Er zijn verschillende meningen wat dit moet zijn geweest. Op 5 

december 1617 werd besloten dat de hagespraken van het Dieverderdingspel 

van Pasen tot Sint Maarten tot de Wittelter Weere werden gehouden. Magnin 

schrijft in de negentiende eeuw verder over een vergraven zandvlakte waar 

mogelijk een kasteel had gestaan. Pleyte ziet het geheel als een Normandische 

Afbeelding 44: Foto van de Ruiterdijk met zichtbare sporen van de landweer. Dievers archief. 
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burcht van Harold den Deen.380 Spiekhout denkt dat de verhoging in de 

landweer een middeleeuwse versterking is.381 Waarschijnlijk had Wittelte II 

een militaire functie doordat het de Ruiterdijk afsloot.382 

Bouwgeschiedenis 
Wittelte II was waarschijnlijk een militaire versterking. Er is geen bouwwerk 

gevonden of archeologisch onderzoek verricht.  

Datering Het is onbekend hoe oud de Wittelter Weere is.383 

Bewoningsgeschiedenis 

Er zijn geen schriftelijke bronnen overgebleven over Wittelte II. Net als Borgbarchien wordt de 

motte in verband gebracht met Uffo en zijn broeders (zie Borgbarchien).384  

 

 

Wittesheuvel 

 

Ligging  

Wittesheuvel is gelegen ten zuidoosten van Wittelte. Het kasteel ligt 

aan een stroomdal van het Oude Diep. Dichtbij het hof van het Sint-

Pieterkapittel.385 Het kasteel is gebouwd aan de rand van het oude 

                                                             
380 Mulder, De historie en pre-historie van Diever, 57. 
381 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 580-581. 
382 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 580. 
383 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 87. 
384 Mulder, De historie en pre-historie van Diever, 57. 
385 Beuker, ’De oudste geschiedenis.’ In: Geschiedenis van Diever (Zuidwolde: Het Drentse Boek, 1992), 30. 

Afbeelding 45: Albert Speelman, Wittesheuvel, 2020. 
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cultuurland en het beekdal op de flank van een rug. Vanaf 

Wittesheuvel kon het beekdal van de Dwingelerstroom worden 

overgestoken. Wittesheuvel was gebouwd op een combinatie van 

veldpodzolgronden en beekeerdgronden.386 

Moderne topografische kaart Bonnekaart ca. 1900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorfologische kaart Bodemkaart 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  

Wittesheuvel is een motte en wordt ook aangeduid als de 

Wittelterberg, de Wittelterheuvel, de Berg en Witto’s heuvel.387 Van 

de motte is tegenwoordig alleen nog een verhoging zichtbaar. 

Wittesheuvel had oorspronkelijk een houten woontoren en was 

                                                             
386 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht, 121, 209. 
387 Beuker, ’De oudste geschiedenis,’ 284. 
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omringd door een gracht.388 Er is weinig bekend over de motte. Bij 

archeologisch onderzoek in 1848 zijn ongedateerde potscherven 

gevonden. Een steengoed kan uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd 

is later als enige vondst geregistreerd.389 Er is verder geen aanvullend 

archeologisch onderzoek verricht. 

Bouwgeschiedenis  

De Wittesheuvel had oorspronkelijk een hoogte van zes meter en een 

diameter van circa dertig meter. Aan de zuidzijde is de motte 

grotendeels vergraven, waardoor het mogelijk is dat de heuvel 

oorspronkelijk nog hoger was geweest. Rond de motte lag een twintig 

meter brede gracht, welke tegenwoordig is gedempt. 390 De gracht was 

aangesloten op een stroompje van de Olde Aa. In 1874 is de heuvel 

grotendeels afgegraven. De voorburcht was gelegen aan de oostzijde, 

waaruit blijkt dat de Wittesheuvel ooit dichtbij bewoond moet zijn 

geweest.391 

Datering De Wittesheuvel is opgericht tussen de elfde en twaalfde eeuw.392 

Bewoningsgeschiedenis 

Er zijn geen schriftelijke bronnen bekend of andere informatie met betrekking tot de 

bewoningsgeschiedenis van de Wittesheuvel. De motte is in het verleden in verband gebracht met 

de middeleeuwse personage Witto, waardoor de heuvel ook werd aangeduid als ‘Witto’s heuvel.’ 

Witto leefde in de elfde eeuw, maar bewijs voor een verband tussen Witto en de motte ontbreekt. 

Mogelijk is de motte net als Borgbarchien opgeworpen als gevolg van de machtsstrijd in de twaalfde 

eeuw tussen de bisschop van Utrecht en de heren van Coevorden. In deze tijd trokken er veel 

troepen door Drenthe en zochten lokale heren manieren om zich te verdedigen.393 

 

 

 

 

 

                                                             
388 Beuker, ’De oudste geschiedenis,’ 30. 
389 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 580. 
390 L.J.F. Janssen, Drentsche oudheden (1848), 132-132. 
391 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 193. 
392 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 194. 
393 Boivin, Landgoed Rheebruggen, 26. 
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3.5 Familiebanden  

 

Zoals bleek uit de inventarisatie van de verschillende kastelen in de bovenstaande catalogus (3.4) is er 

van drie van de negen kastelen geen bewoningsgeschiedenis bekend, dit zijn de oudste drie kastelen: 

Borgbarchien, Wittelte II en Wittesheuvel. Deze drie kastelen worden allen niet genoemd in 

schriftelijke bronnen waardoor de vroegere eigenaren niet met zekerheid zijn vast te stellen. Op de 

andere zes kastelen woonden verschillende adellijke families. De families die in de middeleeuwen het 

meest zijn vertegenwoordig zijn de adellijke families Van Echten, Van Ansen, Van den Clooster, Van 

Ruinen, de Vos van Steenwijk en Van Munster. Dezelfde adellijke familienamen komen meermaals 

voor tussen de verschillende locaties. De huwelijkspartners kwamen naast Drenthe voornamelijk uit 

Overijssel waardoor ook de kastelen daar in het bezit kwamen van de Drentse adel. De families Sloet, 

Mulert, Buchorst, Radinc en Van den Rutenberge zijn allen afkomstig uit Overijssel. Sloet, Radinc en 

Van den Rutenberge komen allemaal uit Vollenhove. De familienamen Van Besten, Van Dedem en Van 

Munster zijn afkomstig uit Duitsland. Van Besten en Van Dedem komen beide uit Bentheim. 

Hieronder is in drie afzonderlijke tabellen een overzicht gemaakt van de middeleeuwse 

bezitsgeschiedenis van de zes kastelen vanaf de eerste bekende bewoner tot ongeveer 1500. Een 

beschrijving van deze personen en de latere eigenaren van de landgoederen zijn opgenomen in de 

bovenstaande catalogus. De onderstaande tabellen laten geen genealogie zien, maar de 

chronologische vererving van de kastelen. Weergeven zijn chronologisch de eerst bekende eigenaren 

van de kastelen en hun opvolgers. De bezitsgeschiedenis van Ansen, Batinge, Echten en Oldengaerde 

zijn samengevoegd tot één overzicht door de gegevens met elkaar te combineren. De Oldenhave en 

Vledderinge hadden ook hierin samengevoegd kunnen worden, maar dan zou het geheel 

onoverzichtelijk zijn geworden en daarom is ervoor gekozen om deze apart op te nemen. De 

kasteeleigenaren zijn weergegeven met indien bekend hun huwelijkspartners. Tussen de haakjes staat 

weergegeven welk kasteel de betreffende persoon bezat en in welk jaartal deze is verworven. Elk 

kasteel heeft zijn eigen kleur gekregen om het beeld te verduidelijken. Bij de meeste personen is het 

echter niet bekend wanneer het landgoed exact is verworven en daarom staat erbij wanneer de 

persoon is vermeld in de bronnen (‘v.m.’) om een indicatie van tijd te geven. 

Uit het eerste overzicht wordt duidelijk hoe sterk de families van de kastelen Echten, Oldengaerde, 

Batinge en Ansen met elkaar zijn verbonden (fig. 3). De takken Van Echten en Van Ansen zijn direct te 

herleiden uit de Drentse adellijke familie Van Coevorden. Vanaf het einde van de veertiende eeuw 

raken Ansen en Batinge in handen van de familie Vos van Steenwijk. In Echten is de Vos van Steenwijk 

vanaf deze tijd via huwelijkspartners ook sterk aanwezig. Het is verder opmerkelijk dat tegen het 

midden van de veertiende eeuw zowel in de tak Van Echten als in de tak Van Ansen gelijktijdig een 
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nieuw kasteel aanwezig is. Rond dezelfde tijd zijn zowel Oldengaerde als Batinge in het bezit van de 

families gekomen. De bezittingen van de familie Van Ansen komen na het huwelijk van Hadewich in 

handen van de Vos van Steenwijk. Aan het einde van de vijftiende eeuw blijven zo alleen de 

familienamen Van Echten en de Vos van Steenwijk over op de vier kastelen.  

Figuur 3:  Overzicht van de bezitsgeschiedenis van de kastelen Echten, Oldengaerde, Batinge en Ansen. 
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Figuur 4: Overzicht van de bezitsgeschiedenis van kasteel Oldenhave. 
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In het overzicht van de Oldenhave is ook de eerst bekende eigenaar van de 

Oldengaerde verwerkt (fig. 4). De eerst bekende eigenaar van de Oldengaerde, de 

familie Welvelde, kwam voort uit de oorspronkelijke familie Van Ruinen. Voor de 

Oldenhave is het bekend dat het geslacht Van Ruinen al in de twaalfde eeuw 

aanwezig was. In 1378 stierf deze familie officieel uit toen Johan Van Ruinen 

overleed zonder opvolgers, zijn enige dochter Bertrade was vroeg overleden. De 

kinderen van Arend Huys, afstammeling van het geslacht van Norch, noemden 

zichzelf vervolgens ook Van Ruinen. Er is dus eigenlijk sprake van twee aparte 

families Van Ruinen. Aan de tweede familie Van Ruinen kwam ook een einde in de 

Oldenhave, waarna de Duitse adellijke familie van Munster overbleef aan het begin 

van de zestiende eeuw. Vanaf het einde van de veertiende eeuw komen voor het 

eerst dezelfde adellijke familienamen voor als bij de kastelen Ansen, Batinge, 

Echten en Oldengaerde. De namen Van den Clooster, Mulert en de Vos van 

Steenwijk zijn ook te vinden in het voorgaande overzicht. 

Het overzicht van Vledderinge is een stuk beperkter doordat de eerste echte 

eigenaar pas bekend is in 1437 (fig. 5). Van de familie Van Schalwijk, via Boelman, 

blijft het kasteel vanaf 1466 in handen van de familie Van den Clooster. De families 

Van den Clooster, Mulert en de Vos van Steenwijk zijn ook te zien in de voorgaande 

overzichten, waardoor ook de families van Vledderinge zijdelings zijn verbonden 

met de andere vijf kastelen. 

De families van de zes kastelen zijn dus sterk met elkaar verbonden. De 

afstammelingen van de tak Van Coevorden en Van Ruinen zijn zeer duidelijk 

vertegenwoordig in de volle middeleeuwen. Vanaf de late middeleeuwen is de Vos 

van Steenwijk met elk kasteel verwant en dus zeer prominent aanwezig. Tegen het 

einde van de middeleeuwen zijn ook de families Van den Clooster en Mulert op 

alle kastelen in mindere mate vertegenwoordigt. Het zijn, op de Duitse familie Van 

Munster na, de Drentse families die gedurende de middeleeuwen blijven 

overheersen op de kastelen van Zuidwest-Drenthe. 

 

 

 

 

Figuur 5: Overzicht 
van 
bezitsgeschiedenis 
van Vledderinge. 
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3.6 Landschappelijke ligging  

 

Geomorfologische ligging 

De kastelen van Zuidwest-Drenthe, met uitzondering van Vledderinge, liggen allen langs de rand van 

het Drents plateau, waar het dekzand- en keileemlandschap overgaat in voedselrijke beekdalen en 

moerassige veengronden.394 Ten opzichte van het oude cultuurland liggen de kastelen aan de rand bij 

de es of bij het beekdal. Ansen, Batinge, Echten, Oldengaerde en Oldenhave zijn allen aan de rand van 

het dekzand- en keileemlandschap gelegen, gericht naar het beekdal en liggen dichtbij de essen. De 

oudste versterkingen Borgbarchien, Wittesheuvel en Wittelte II liggen in het beekdal op grotere 

afstand van het cultuurland.395  

Ligging bij water- en landwegen  

De kastelen hebben een 

duidelijke relatie met de mate 

van toegankelijkheid van de 

streek (fig. 6). De kastelen zijn 

allen gelegen vlakbij 

waterlopen in een straal van 

een kilometer van een rivier. 

Deze waterlopen mondden 

rond het jaar 1000 alle uit in 

het Almere en vormden 

belangrijke routes om 

Drenthe te bereiken door de 

ontoegankelijke 

hoogvenen.396 Borgbarchien 

en Echten liggen aan 

duidelijke flessenhalslocatie, 

waar het beekdal kon worden 

overgestoken.397 Bij 

                                                             
394 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 208-209. 
395 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 210. 
396 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 123. 
397 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 130. 

Figuur 6: Kaartje met de belangrijkste middeleeuwse water – en landwegen in het 
Dieverderdingspel waarbij de bisschoppelijke hoven, de kastelen en het klooster 
Dickninge is ingetekend. De locatie in Ruinen en Dickninge kwamen na elkaar maar 
zijn voor het gemakt hier beide ingetekend. Het boven gelegen groene vierkant 
weerspiegelt de oorspronkelijke ligging van het klooster te Ruinen en de onderste de 
verplaatsing naar Dickninge. Gegevens gebaseerd op G.A. Coert, Stromen en 
schutten, vaarten en voorden, en Spiekhout, Het middeleeuwse kastelenlandschap 
van het Oversticht 
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Borgbarchien lagen zuidoostelijk georiënteerde dekzandkoppen waarop het beekdal van de 

Dwingelderstroom doorkruist kon worden en zo Steenwijk bereikt kon worden vanaf het zuiden. 

Mogelijk was Wittesheuvel bij een oversteekplaats over het beekdal gelegen. 

De kastelen in Zuidwest-Drenthe zijn allen gelegen aan doorgaande interregionale routes en wegen. 

De landweer bij Wittelte II sloot de landroute van Steenwijk naar Zuidoost-Drenthe af. Alleen bij 

Wittelte II kon de route vervolgd worden en dus had de versterking als doel om de weg te controleren. 

De combinatie van een landweer en versterking is alleen bekend uit de veertiende en vijftiende eeuw, 

waardoor het niet zeker is of de landweer aansloot bij het dertiende-eeuwse kasteel. Van 

Borgbarchien, Wittesheuvel en Wittelte II zijn geen schriftelijke bronnen bekend, maar aan de hand 

van hun ligging lijken ze een militaire functie te hebben gehad. De versterkingsarchitectuur van de 

andere kastelen op Batinge na is niet bewezen. Ansen, Batinge, Echten, Oldengaerde en Oldenhave 

liggen ook bij oversteekplaatsen in het beekdal tussen routes van Overijssel naar Drenthe. Oldehave, 

Echten, Borgbarchien, Wittesheuvel en Wittelte-II vormden de toegangspoorten vanaf het Drents 

Plateau.398 

De relatie tot centrale plaatsen 

Er bestaat in het Oversticht een sterke relatie tussen kastelen en centrale plaatsen, zoals steden, 

hoven, kerken en kloosters. 399 In Zuidwest-Drenthe waren in de middeleeuwen geen stedelijke centra 

gelegen, wel oude domaniale centra met hoven (curtes) van belangrijke grootgrondbezitters. De hoven 

Uffelte, Wittelte en Kalteren zijn wel duidelijk bij de clustering van de kastelen gesitueerd (fig. 6). De 

kastelen Wittelte II en Wittesheuvel zijn dichtbij het hof te Wittelte gelegen en Borgbarchien bij 

Uffelte. Daarnaast is duidelijk het klooster te Ruinen gelegen bij het kasteel Ruinen, als gevolg van de 

stichting van de heren van Ruinen van dit klooster (zie hoofdstuk 2).400 

 

 

 

 

 

 

                                                             
398 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 209. 
399 Spiekhout, ‘Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht,’ 141. 
400 IJsbrand Boonstra, ‘Het kloosterlandschap van Dickninge’ (scriptie, Rijksuniversiteit Groningen, 2021), 4. 
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3.7 Adellijk grondbezit in het Dieverderdingspel 

 

Adellijk grondbezit in het Dieverderdingspel 

Het adellijk grondbezit was zeer beperkt in Drenthe, slechts een klein aantal van de boerenbedrijven 

vielen onder de adel. In totaal was slechts zes procent van het totale grondbezit in 1630 in handen van 

de adel. Tot deze zes procent behoorde niet alleen de Drentse adel, maar ook de Groninger adel in 

Noord-Drenthe en de Overijsselse adel. Zuidwest-Drenthe vormt een uitzondering en had wel veel 

adellijk grondbezit. In Ruinen had de adel het meeste grondbezit in handen van heel Drenthe, zowel 

absoluut als percentueel. In het kerspel Ruinen was maar liefst veertig procent van het totale 

grondbezit in handen van de adel. Het percentage van Ruinen inclusief Ruinerwold (Weerwille) was 

vijfendertig procent. Ruinen werd als kerspel met het meeste adellijke grondbezit gevolgd door het 

kerspel Eelde, waar 33 procent in handen was van de adel.401 

De waarde van het adellijk grondbezit in 

de kerspelen Ruinen en Ruinerwold 

bedroeg 74,100 gulden in 1630 (tabel 3). 

In het Dieverderdingspel was na Ruinen 

en Ruinerwold het adellijk grondbezit in 

Ansen, Pesse en Echten het grootste. Hier 

was in totaal 45,000 gulden in handen 

van de adel, dit was 22 procent van het 

totaal. In figuur 1 zijn de gegevens per 

kerspel te zien voor het 

Dieverderdingspel.402 De registers van de 

grondschatting van de kerspelen 

Dwingeloo, Havelte en Vledder zijn 

verloren gegaan en daarom zijn deze in de 

tabel weggelaten. In Koekange, Kolderveen, 

Nijeveen en De Wijk bestond geen adellijk 

grondbezit.403 

                                                             
401 Bieleman, ‘Boeren op het Drentse zand,’ 257. 
402 Bieleman, ‘Boeren op het Drentse zand,’ 256. 
403 Bieleman, ‘Boeren op het Drentse zand,’ 253. 

Kerspel 
Adellijk grondbezit 1630 

Absoluut Procentueel 

Diever  54,457 gulden 10% 

Koekange Geen adel - 

Kolderveen Geen adel - 

Nijeveen Geen adel - 

Pesse, Echten en 

Ansen 

45,000 gulden 22% 

Ruinen (incl. 

Ruinerwold) 

74,100 gulden 35% 

Ruinerwold 4,500 gulden 1% 

Wapserveen 4,500 gulden 3% 

De Wijk Geen adel - 

Tabel 3: Adellijk grondbelasting per kerspel in het Dieverderdingspel 
in 1630. Bieleman, ‘Boeren op het Drentse zand,’ 256. 
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Tabel 4 laat het aandeel adellijk grondbezit in gulden zien per schultambt in de jaren 1630 en 1642, 

waaruit wederom blijkt dat in Ruinen en Pesse, Echten en Ansen het meeste adellijk grondbezit was 

gelegen. Van een aantal schultambten missen gegevens doordat deze documenten niet bewaard zijn 

gebleven. In de schultambten waar de kastelen zijn gelegen, Pesse, Echten en Ansen, Ruinen en 

Dwingeloo, is ook het meeste adellijk grondbezit vertegenwoordigt, met uitzondering op Meppel waar 

Vledderinge was gelegen. In de gebieden zonder kastelen is zeer weinig adellijk grondbezit te vinden. 

De getallen per schultambt tussen 1630 en 1642 liggen ver uiteen, bijvoorbeeld bij De Wijk, waardoor 

het lastig is om aan de hand van deze gegeven voor de middeleeuwse situatie conclusies te kunnen 

trekken. Duidelijk is wel dat het grondbezit van de adel zich concentreert rondom de eigen buurschap. 

Het is aannemelijk dat een deel van de grote concentraties in Dwingeloo, Ruinen, Pesse, Echten en 

Ansen oude goederen zijn die in de middeleeuwen al bestonden.  

Schultambt  
1630 1642 

Totaal Adel Percentage Totaal Adel Percentage 

Diever 537,555 45,511 8,47% - - - 

Dwingeloo - - - 567,503 170,904 30,12% 

Havelte - - - 343,399 3600 9,78% 

Kolderveen Geen adel Geen adel - Geen adel Geen adel - 

Meppel Geen adel Geen adel - 620,170 7518 1,21% 

Nijeveen  Geen adel Geen adel - Geen adel Geen adel - 

Ruinen 760,710 79,600 10,46% 547,662 259,815 47,44% 

Ruinerwold Geen adel Geen adel - Geen adel Geen adel - 

Vledder - - - 282,747 16,038 5,67% 

Wapserveen  - - - Geen adel Geen adel - 

De Wijk 425,955 32,995 0,01% 116,488 37,400 32,11% 

Pesse, Echten 

en Ansen 
228,195 57,500 25,20% 717,389 256,598 35,77% 

 

Taxatie van de landgoederen 

Het grondbezit per kasteel is in de grondschatting apart bijgehouden. In 1643 en 1644 zijn alle 

overgebleven kastelen, destijds havezaten, en hun landgoederen getaxeerd. Deze gegeven zijn te zien 

in tabel 5. De aanslag van Vledderinge op het huis dateert als enige uit 1654. Uit onderstaande 

gegevens blijkt dat de Oldenhave in Ruinen verreweg het grootste landgoed en huis was. De gegevens 

Tabel 4: Grondelasting in guldens per schultambt in het Dieverderdingspel waarbij het aandeel adellijk grondbezit is 
gespecificeerd in de jaren 1630 en 1642. Feenstra, Drentse edelen tijdens de Republiek, 42-43. 
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van Ruinen zijn inclusief de waarde van het bos. De bossen van de Oldenhave, voornamelijk opgaande 

eikenbomen, waren in 1723 getaxeerd op 20,226 gulden.404 Het is onbekend hoeveel de waarde van 

het bos exact was in 1644, maar zelfs zonder dit bedrag is de Oldenhave nog altijd als grootste landgoed 

te bestempelen, gevolgd door Echten. Echten en Batinge waren van gelijke afmeting.  

 

 

Uit de waarde van de landgoederen en huizen blijkt dat de Oldenhave, Echten en Batinge drie grote 

landgoederen waren. Ansen en de Oldengaerde waren middelgrote landgoederen en Vledderinge was 

zeer klein. De hier gepresenteerde gegevens vormen echter slechts een tijdopname. De landgoederen 

waren in continue ontwikkeling. Zo kreeg Batinge kort na 1644 een grote uitbreiding waardoor het 

huis een aantal jaren later in 1686 de grootste was van heel Drenthe.405 De gegevens projecteren op 

het verleden, op de middeleeuwse situatie, is ook niet zonder problemen. Door huwelijken, de 

aankoop van goederen of het maken van schulden konden de kastelen verrijken of verarmen. Ansen 

was bijvoorbeeld na 1400 zeer verarmd en moet in de middeleeuwen verhoudingswijs veel groter zijn 

geweest. De gegevens van Ansen kunnen dus onmogelijk de middeleeuwse situatie weerspiegelen. 

Echten was daarnaast in de zeventiende eeuw een heerlijkheid geworden en had mogelijk veel grond 

erbij gekregen door de ontginningsactiviteiten en was waarschijnlijk ook kleiner in de middeleeuwen. 

Het is goed mogelijk dat de kastelen in de middeleeuwen minder van elkaar verschilden als hier wordt 

gepresenteerd.  

                                                             
404 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 92 (Staat off overslag van de revenuen der goederen geleege in de vrije 
heerlykheyt Ruynen en de landschap Drenthe). 
405 Huizen van stand, 150-151. 

 
Het totale landgoed  Huis en bijbehoren 

singels, grachten en hof  

Alleen het huis 

Ansen 16,640 8000 1500 

Batinge 42,660 30,000 2,000 

Echten 47,860 30,000 3750 

Oldengaerde 30,705 16,000 2000 

Oldenhave 97,627 80,000 (incl. bos) 6000 

Vledderinge 5370 - 900 

Tabel 5: Aanslag van totale landgoederen in de grondschatting per kasteel in 1643 en 1644. De gegevens zijn ontleed uit; 
Waarde van huizen, hoven, grachten en singels naar de ‘pryseringe van havesathen,’ 1644 in Carolusgulden. Huizen van 
stand, 46; Oude Staten Archief inv. nr. 847.1. (Algemeen 1). 
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Uit het grondschattingsregister van 1642 blijkt ook hoeveel boerderijen elk kasteel bezat. De 

Oldenhave, Echten en Batinge bezaten als grootste landgoederen ook de meeste boerderijen in 1642. 

Echten bezat in totaal elf boerderijen, een herberg en een molen. De Oldenhave bezat negen grote 

boerderijen en Batinge bezat zeven boerderijen. Ansen en Oldengaerde bezaten als middelgrote 

landgoederen beide vier boerderijen.406 

Het totale grondbezit per kasteel 

De taxatie van de landgoederen in 1643 en 1644 kwam tot stand door het gehele grondbezit mee te 

nemen inclusief de waarde van het huis. De verdeling van het totale aantal gulden zijn opgenomen in 

tabel 6. Van Vledderinge is alleen de waarde van ‘het getimmerde’ genoteerd. De bouw- en 

hooilanden, het waardeel en de waarde van het huis zijn voor de andere havezate allemaal wel 

opgenomen. Voor Echten werd het waardeel van de groenlanden en de woeste grond apart genoemd, 

welke in dit overzicht zijn samengevoegd. De Oldengaerde had ondanks de middelgrootte van het 

landgoed het grootste waardeel in de marke.  

 

 
Ansen Batinge Echten Oldenhave Oldengaerde Vledderinge 

Bouwland  2640 4400 2400 3859 4080 - 

Hooiland  2800 5760 5750 4500 3660 - 

Heide  - - 2750 - - - 

Ossenweide  - - 3300 - - - 

Koeienweide  - - - 5200 540 - 

Land 

Rommel407 - 

- - - 600 - 

Keuterkamp  - - - 77 - - 

Waardeel 2600 2500 3060 4000 5625 - 

Meiers huis 600 - 600 - 800 - 

Huis, hof, 

singels 

8000 30,000 30,000 80,000 16,000 5370 

Totaal  16,640 42,660 47,860 97,637 30,705 5370 

                                                             
406 Bieleman, ‘Boeren op het Drentse zand,’ 258. 
407 Het land Rommel is als enige specifiek opgenomen in de grondschatting. Het stuk land is gelegen nabij 
Dwingeloo en wordt aangeduid een nieuw stuk ontgonnen land. 

Tabel 6: De taxatie van de havezaten in goud-guldens volgens de grondschatting van 1646. Oude Staten Archieven, inv. nr. 
847.3 (Algemeen en redres 1646). 
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De waarde van de landerijen zijn gebaseerd op de kwaliteit van het land. De waarde per mud of 

dagmaat van de bouw-, hooi- en weidelanden werden voor elke havezate apart bepaald. In tabel 7 is 

de hoeveelheid en de waarde van de landerijen apart opgenomen. In Ansen en Echten werd bouwland 

het laagste getaxeerd op 110 gulden per mud, terwijl in Oldenhave een mud bouwland 154 gulden 

waard was en in Dwingeloo, voor Batinge en Oldengaerde, werd een mud bepaald op 160 gulden. Het 

is opvallend dat de havezaten een zeer groot oppervlakte aan groenlanden in bezit hadden terwijl het 

bouwland overeenkomt met een normale Drentse boer. 

Kasteel 
Bouwland Hooiland Heide 

Koeien- of 

ossenweide 

Mudden Gulden  Dagmaat Gulden  Dagmaat Gulden Dagmaat Gulden 

Ansen 24 2640 14 2800 - - -  - 

Batinge 27 4400 32 5760 - - - - 

Echten 24 2400 25 5750 25 2750 30 3300 

Oldenhave 25 3850 18 4500 - - 26 5200 

Oldengaerde 25½  4080 17 3660 - - 3 540 

Vledderinge - - - - - - - - 

 

In de grafieken hieronder is het verschil goed waar te nemen tussen de grootte van het land en de 

getaxeerde waarde van de grond (fig. 7 en 8). In de grafieken is te zien dat ondanks de Oldenhave met 

minder grondbezit alsnog de op één na grootste waarde had van de landerijen. Echten heeft het 

grootste oppervlakte in grond in handen, maar in waarde was dit ongeveer evenveel als de Oldenhave. 

Ondanks het grote verschil tussen de landgoederen zijn de verschillen tussen de landerijen tussen de 

vijf kastelen niet groot. 

Tabel 7: De taxatie van de landerijen in mudden (bouwland) of dagmaat (hooiland) en goud-guldens volgens de 
grondschatting van 1646. Oude Staten Archieven, inv. nr. 847.3 (Algemeen en redres 1646). 
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3.8 Ligging van het grondbezit van Oldenhave en Batinge  

 

Uit de voorgaande zeventiende-eeuwse grondschattingen is gebleken dat Batinge, Echten en de 

Oldenhave de grootste landgoederen waren met de meeste landerijen in Zuidwest-Drenthe. Hieronder 

zal getracht worden voor de Oldenhave en Batinge de ligging van het middeleeuwse grondbezit te 

bepalen.  

 

De Oldenhave 

Bezittingen van de Oldenhave 

In 1478 ging de heerlijkheid Ruinen en de Oldenhave over op Hendrik van Munster. Bij de heerlijkheid 

hoorde destijds het gerecht te Ruinen, Buddingwolde, Haakswolde en Ter Bullinge. Buddingwolde en 
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Figuur 7: Het 
absolute aantal 
grond per kasteel in 
1646. Oude Staten 
Archieven, inv. nr. 
847.3 (Algemeen en 
redres 1646). 

Figuur 8: De totale 
waarde van de 
landerijen per kasteel 
in 1646. Oude Staten 
Archieven, inv. nr. 
847.3 (Algemeen en 
redres 1646). 
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Haakswolde waren gelegen bij Ruinerwold en Ter Bullinge onder Staphorst. Ander bezit dat wordt 

genoemd is de Nijenhof te Ruinen en de tienden te Ruinen en Pesse. In het kerspel Ruinen worden zes 

erven genoemd: Wulverinck, Ludderinck, Hadeboldinck, Westerbrinck, Broecsinck en Olde-Lanssinck. 

Verder behoorden zeven boerderijen in het kerspel Zuidwolde tot het bezit, het goed Oeldinck in het 

kerspel Dalen en de tienden over Roederinck en Ribberting in het kerspel Diever. In het kerspel 

Oosterhesselen is het goed Westersche Wildenberc deel van het bezit en de grove en smalle tienden 

te Gees. In het kerspel Rolde het Remmeringe erf te Balloo en in het kerspel Norg het erf Nydinck. 

Verder behoorde de boterpacht van Buddingwolde en Ter Bullinge tot de heer van Ruinen. In Overijssel 

bezat de heer van Ruinen ook een aantal goederen. In Twente maakte de hof Welvelde deel uit van 

het bezit en een aantal goederen in het kerspel Borne, namelijk de Luttike Hulscher, Sterkesloe, het 

huis ter Beke, het huis ter Haer, het goed Bartoldinck en het veldhuis te Hertman.408 

Veel bronnen met betrekking tot de goederen van het huis te Ruinen spreken alleen over 

leengoederen. Zo wordt in 1517 de hofstede Gructeringe in de Oosterstraat, gelegen in de heerlijkheid, 

in leen uitgegeven.409 In een akte van 1534 worden dezelfde Overijsselse goederen genoemd als in de 

akte van 1478. In het kerspel Oosterhesselen bezat de heer van Ruinen ook de Wilderbergh in 

Braemcamp en de tienden te Gees. Verder wordt melding gemaakt van de familie Kokman, wie 

werkzaam was voor de heren van Ruinen vanaf of al voor 1616 tot 1712. In Ruinen worden de goederen 

Oosterbraek, de Nijenhof, Luderinge, Habolinge, Westerbringe en Breustinge genoemd. In het kerspel 

Dalen het goed Aelinge.410 In 1534 en 1656 worden dezelfde goederen in het kerspel Borne en de hof 

Welvelde nogmaals apart genoemd als lenen in handen van de heer van Ruinen.411 In 1630 bezat de 

heer van Ruinen nog altijd de zeven boerderijen te Zuidwolde.412 Het erf in het kerspel Dalen wordt in 

1687 uit het leenverband ontslagen. 413 

De meest complete lijst met goederen behorene tot de Oldenhave is een bron uit 1741 met gegevens 

vanaf 1653. Er wordt echter voor de meeste erven niet gespecificeerd waar ze liggen, zoals 

bijvoorbeeld het geval is bij het Kinlinge erf, het Krousen erf, het erf tot Clevelt en het erf op den Tweel. 

Concreet worden onder andere drie molens genoemd in Ruinen, Blijdenstein en Vledder, de tienden 

tot Koekange, het hofgeld op Zuidenhof in Ruinerwold, een groot erf te Echten en de boterpacht te 

                                                             
408 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 6 (Akte van belening). 
409 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 94 (Akte van verhuur). 
410 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 50 (Lijst van leengoederen, behorende onder de heerlijkheid Ruinen). 
411 Voor 1534 zie: Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 50. Voor 1656 zie: Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 51 (Memorie van 
leehnen, tott den huijse Ruynen gehorende, de dato den 26 Juli 1656). 
412 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 48 (Stukken betreffende de handhaving door de heer van Ruinen Henrich van 
Monster van zijn recht als leenheer op 7 hoeven land te Zuidwolde; 1630). 
413 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 57. (Minutele acte waarbij de heer van Ruinen Frans Caspar graaf van Schellart 
enz. ten behoeve van Manasse van Welvelde, heer van Woltersum, het erf Aalding in het kerspel Dalen 
ontslaat uit het leenverband; 1687). 
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Ruinen. Het grondgebied veen van de Oldenhave is na metingen op 17 juni 1741 gemeten op 1763 

roeden lang en 203 roeden in de breedte, wat neer komt op een totaal van 367024 roeden 

‘turfveenen.’ 414  

Leenmannen  

De heer van Ruinen bezat meerdere goederen in Drenthe en Overijssel. Deze erven leende hij uit aan 

verschillende lieden. In 1704 is hiervan een lijst opgesteld, waaruit blijkt dat de familie Van Welvelde 

de grootste leenman was, doordat deze alle zes de bezittingen in Overijssel, inclusief het hof Welvelde, 

in leen had. De andere leenmannen komen slechts eenmaal voor. 415  De relatie tussen de familie Van 

Welvelde en de heren van Ruinen gaat ver terug. In 1353 geeft Johan van Ruinen al de goederen van 

Borne in leen aan Johan van Welvelde.416 In 1550 wordt vermeld dat Herman van Welvelde net als zijn 

voorvaderen wordt beleend met het Bartolding goed te Hertmen in het kerspel Borne en met het goed 

Aeldinge, gelegen in het kerspel Dalen.417 

Overzicht middeleeuws grondbezit Oldenhave 

Veel goederen van de Oldenhave waren geconcentreerd in Ruinen, maar het bezit van de heren van 

Ruinen strekte zich echter ook duidelijk buiten de heerlijkheid uit. De meeste van hun goederen in 

Drenthe zijn gelegen tussen Meppel en Coevorden in de gebieden Ruinerwold, Dalen, Gees, 

Oosterhesselen en Zuidwolde. Een andere grote concentratie van goederen was gelegen bij de hof 

Welvelde in het kerspel Borne, in Overijssel. Er zijn een aantal uitzonderingen van erven elders in 

Drenthe die in de bronnen eenmalig worden genoemd, zoals in Diever, Balloo en Norg. Duidelijk is dat 

het machtscentrum van de heren van Ruinen voornamelijk ten zuiden en oosten lag van de Oldenhave. 

 

Batinge 

Bezittingen van Batinge 

Als leengoed van de bisschop van Utrecht wordt Batinge sinds 1379-1382 genoemd. In 1394 verkrijgt 

Hadewich de hof tot Dwingeloo, het Batingergoed, de watermolen, het Endelinger- en Smedingergoed 

en de smalle en grove tienden tot Lhee en Dwingeloo. In 1406 worden ook de Hiddingstienden bij de 

                                                             
414 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 92 ("Staat off overslag van de revenuen der goederen geleege in de vrije 
heerlykheyt Ruynen en de landschap Drenthe, gehoorende alle aan den huysen te Ruynen). 
415 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 52 (Stukken betreffende het door P.E. Meijsters verrichte ten opzichte van de 
uitgifte in achterleen namens de heer van Ruinen van leengoederen behorende tot die heerlijkheid; 1704). 
416 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 63 (Verklaring van Johan van Welevelde). 
417 Heerlijkheid Ruinen, inv. nr. 72 (Minutele acte van belening van Herman van Welvelde met het goed 
Bartolding in het kerspel Borne en het goed Aeldinge in het kerspel Dalen; 1551). 
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voorgaande bezittingen genoemd. In 1495 wordt ook melding gemaakt van de ‘vissscherye’ en de 

venen en worden ook de koolgaarde bij de weg, hooi- en weiland, en een half waardeel in de marke 

van Dwingeloo genoemd. In 1519 wordt aanvullend het Nyeland als bezitting vermeld.418 Na 1521 

worden negen mudden roggeland op de es deel van het bezit, samen met de helft van tien mudden 

roggeland te Wapserveen en de helft van twee erven te Ansen, geschonken door Hendrik de Vos van 

Steenwijk aan de bisschop van Utrecht.419 De grove en smalle tienden tot Ansen over Egbert Wanings 

goed en de halve tienden tot Lhee worden geschonken door Anna de Vos van Steenwijk.420 Deze 

leengoederen worden in aktes van beleningen uit 1685 en 1723 allen genoemd.421 Tot 1765 blijven 

deze leengoederen hetzelfde in de oorkondes.422 

Johan de Vos van Steenwijk verkreeg in 1436 het goed Batinge zonder het halve hooiland in het broek 

en de Moelenwoert samen de Loe-hostede en het visrecht van de Dwingeler brug. Verder verkreeg hij 

de halve tijns die zijn vader bezat en de helft van de roerende goederen.423 In 1436 behoorde tot de 

bezittingen van Batinge verder het Houinge goed gelegen naast de kerk, het Folkerdinge, Endelinge en 

Smedinge goed, twee hofsteden, de Hiddinge grove en smalle tienden en de tienden over Libbesinge 

goed te Dwingeloo. In Ansen waren een half goed, een half waardeel in de Anser holt, de tienden over 

Nye Houinge goed, het Aelfefs erf en de tienden tot Rheebruggen deel van het bezit. Verder worden 

een half erf in Wittelte, een goed in Zuidwolde, een goed te Lhee, de tienden tot Dalen en de halve 

tienden tot Gees genoemd. In Echten behoorde de halve boterpacht te betalen te Echten en het Bening 

goed in de marke tot het bezit van Batinge.424 

Aankoop in de zeventiende en achttiende eeuw 

De heren van Batinge hebben in Dwingeloo veel land gekocht. In de zeventiende en achttiende eeuw 

hadden de heren van Batinge veel land en waardelen aangekocht, waardoor het meeste land in de 

aktes van de zeventiende eeuw geen middeleeuwse oorsprong heeft.425 Een aantal voorbeelden 

worden hieronder genoemd. In de zestiende eeuw wordt een dagmaat hooiland en zes roeden 

                                                             
418 Van Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselde leenprotocollen 1379-1805, deel 7, 1961-1962. 
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hooiland gekocht op Batingeland.426 Het Nortmans erf in Dwingeloo wordt aangekocht in 1628.427 In 

1649 ruilt Rutger van den Boetzelaer veen in West-Dwingeloo voor een halve dagmaat hooiland in 

Batinge land, gelegen in twee stukken.428 In 1641 wordt Entinge gekocht.429 En later wordt meer grond 

gekocht bij Entinge van de familie Echten.430 In 1658 koop Rutger van den Boetzelaer tot Toutenburg 

een stuk land tussen de Rommenie en de gemeene drift.431 In 1691/1693 koop Van Pallant landerijen 

in Dwingeloo van de stad Kampen.432 Tussen 1693 en 1697 worden er meerdere waardelen, in totaal 

vijf, aangekocht in Dwingeloo.433 Een kwart van de Rommenie en het noordelijke deel van het Woertien 

worden in 1693 geruild voor een hooiland in de Korte Made, het zuidelijke gedeelte van Woertien en 

een hoekje land met sloot en elzenbomen.434 In 1700 ruilt baron van Pallant de helft van het Laar voor 

een afgegraven stuk heideveld ten westen van het Laar.435 Verder koopt hij in 1700 bij Rustwijk in 

Dwingeloo 52 dagmaat hooiland.436 Vooral vanaf 1701 werd er veel land aangekocht en verkocht in 

Dwingeloo.437 In 1728 koopt Baron van Heeckeren een stuk hooiland in het Bruggemaatie bij de 

Dwingeler brug en een stukje in de Staumaet.438 Van Heeckeren kocht de Driftakker en de Houtakker 

ten westen van de Kruisakker en later in 1821 ook de bosakker, ten noorden van het brede pad, en het 

Ymenhuis.439 In 1821 koopt Van Heeckeren ook de Runtveensakker te Dwingeloo.440 

Overzicht middeleeuws grondbezit Batinge 

De meeste bezittingen van Batinge waren gelegen in Dwingeloo, gevolgd door Ansen en Lhee. Verder 

waren een aantal goederen gelegen in Wittelte, Zuidwolde, Dalen, Gees en Wapserveen. De goederen 

in Ansen hebben een logische oorsprong doordat de familie van Ansen Batinge had verkregen in de 

vijftiende eeuw. De goederen in Lhee en Wittelte liggen dichtbij Dwingeloo. De enkele goederen in 

Zuidwolde, Dalen en Gees liggen verder weg in het oosten. Het machtscentrum van de heren van 

                                                             
426 Huisarchief Batinge, inv. nr. 59 (Akte van overdracht door Coert de Vos van Steenwijk aan George Schenck) 
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435 Huisarchief Batinge, inv. nr. 70** (Akte van ruiling 1700). 
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Batinge was dus niet zeer uitgestrekt en was vooral gelegen in de eigen buurschap, samen met het 

aangrenzende Ansen en Lhee. 

 

 

3.9 Ontginningen 

 

In de vroege middeleeuwen, voor 1050, werden kleinschalige veenontginningen toegepast in 

hofverband, waarna na een tussenvorm, rond 1100 de grootschalige ontginningen tot stand kwamen 

met vrije kolonisten.441 Elders in Nederland kregen kolonisten die zich vestigden op systematisch 

ontgonnen veen de status van vrijen. De kolonisten betaalden tienden en tijnzen en accepteerden de 

jurisdictie in ruil voor een vrij bestaan.442 Het zuidwesten van het Dieverderdingspel was met veen 

bedekt. De ontginningen van dit veen startten reeds in de middeleeuwen.  

Ontginningen in middeleeuws Zuidwest-Drenthe 

De ontginningen in Zuidwest-Drenthe zijn vermoedelijk in de late elfde eeuw gestart en bereikten in 

de twaalfde en dertiende eeuw hun hoogtepunt.443 In het midden van de twaalfde eeuw was de 

ontginning waarschijnlijk pas goed op gang gekomen. De eerste bron die in verband kan worden 

gebracht met de vroege ontginningen in Zuidwest-Drenthe stamt uit 1132. In deze oorkonde schenkt 

Rudolf van Steinfurt de ontginningsrechten van veen in de buurt van Vollenhove aan het klooster 

Clarholz in Westfalen.444  

Veel van de randveentonginningen waren evenwijdig aan zijrivieren begonnen, zoals Wapserveen aan 

de Wapserveense Aa, Nijeveen en Kolderveen aan de oude loop van de Beilerstroom, Ruinerwold langs 

de Wold Aa en Koekange langs het Oude Diep.445 De broeklanden en veengebieden langs de Sethe en 

de Reest zijn in twee fases ontgonnen. In de vroegste fase, rond de late tiende en elfde eeuw, werden 

goed bereikbare hoogtes zoals rivierduinen en dekzandruggen gekoloniseerd door individuen, van 

waaruit de omliggende laagtes in cultuur konden worden gebracht. In deze gebieden was veelal nog 

sprake van horigheid.  In de fase daarna, vanaf de twaalfde eeuw, werden de verder landwaarts 

gelegen veenmosvenen collectief gekoloniseerd door groepen kolonisten. In deze tweede fase was de 
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horigheid verdwenen en moesten de ontginners een boterpacht betalen aan de grondheer.446 Op elke 

zandkop ten noorden en zuiden van de Reest ontstond een nederzetting met later een eigen marke. 

Ten noorden van de Reest waren dit Rabbinge, De Wildenberg, Pieperij, Bloemberg, De Stapel, De 

Eemten, De Wijk, Dikninge, Havixhorst, Schiphorst, Eesinge, Woltinge en Enekinge. Eesinge, Woltinge 

en Enekinge waren het oudste en werden reeds in de twaalfde eeuw gesticht. Ten oosten van Meppel, 

bij de buurschappen Oosterboer en Broekhuizen, was uitgestrekt broekbos gelegen. Ondanks de 

dichte bosvegetatie en vaak vlakke ligging werd broekveen meestal het eerste ontgonnen omdat dit 

zeer vruchtbaar was.447 

Middeleeuwse veendorpen in Zuidwest-Drenthe 

Door de ontginningen ontstonden in de middeleeuwen onder andere de streekdorpen Nijensleek, 

Kolderveen, Nijeveen, Koekange, Wapserveen en Ruinerwold.448 Ruinerwold, vroeger Weerwille 

geheten, is voor 1291 door de heer van Ruinen gesticht.449 Nijeveen, vroeger aangeduid als 

Hesselterveen, werd vermoedelijk rond 1310 ontgonnen.450 Haakswold ontstaat ook in de late 

middeleeuwen.451 De veenontginningen van Haakswold is vermoedelijk in het begin van de veertiende 

eeuw begonnen, want het dorp wordt voor het eerst in 1370/1375 genoemd.452 De ontginning van 

Koekange lijkt een gezamenlijk project te zijn geweest doordat de boterpacht van het veengebied 

Koekange deels in handen was van het klooster Dickninge, het Domkapittel en het Sint-

Pieterkapittel.453 In 1275 verkreeg Roelof van Echten de tienden in het gebied van Zuidwolde 

(inbegrepen het huidige Hoogeveen) en Echternerveen. Het waren ‘novale tienden,’ wat erop wijst dat 

de ontginning als in volle gang was.454 In een akte uit 1036 wordt een conflict beschreven tussen de 

ridders Johannes en Laurentius met het klooster van Ruinen over het veen Buddigwolt. Dit veengebied 

was gelegen tussen Mickelhorst en Arneslot. Uit de akte blijkt dat een deel van dit veen al was 

gecultiveerd en dus de ontginning hier reeds in de elfde eeuw is gestart.455  
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Belangrijke figuren  

Waarschijnlijk waren de ontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe sterk 

gedomineerd door de bisschop van Utrecht, de kloosters en kapittels. Ontginningen aangestuurd door 

vrije boeren waren hier minder aan de orde.456 

De bisschop van Utrecht had veel invloed op de 

ontginningen in het Oversticht doordat de woeste 

gronden in zijn eigendom waren als landsheer. In 

twee afzonderlijke oorkondes uit 944 wordt 

vermeld dat de bisschop van Utrecht het 

foreestrecht had verkregen van pagus Forestensis 

en pagus Thriente, het is echter niet bekend welke 

gebieden hiermee precies worden aangeduid. Het 

foreestrecht bestond uit de rechten op de 

wildernis, waaronder ook het recht op de 

ontginning van de woeste gronden.457 De twee 

oorkondes hadden waarschijnlijk als doel om de 

ontginning bij Vollenhove, Steenwijk en mogelijk 

ook Genemuiden en Voorst mogelijk te kunnen 

maken. Het Dieverderdingspel zat hier nog niet bij, omdat de bisschop van Utrecht hier nog geen 

grafelijke rechten bezat. Pas na 1046 had hij de combinatie foreestrecht en grafelijkheid in handen, 

waardoor hij geen concurrentie meer had en zo in Drenthe de ontginningen kon beginnen.458 De 

ontginningen door de bisschop van Utrecht in Drenthe vangen dus aan vanaf 1046 toen de bisschop 

het foreestrecht had verkregen. De bisschop van Utrecht had het recht op alle woeste gronden van 

Drenthe met uitzondering op al bestaande domeingoederen en aldaar waar het recht van opstrek 

heerste.459  

De markegenoten konden ook participeren in de ontginningen. De buren hadden in Drenthe het 

ontginningsrecht op hun eigen markegronden. De markegenoten van Ruinen en mogelijk ook Havelte 

deden zo mee aan de ontginningen. De kerk en de adel was soms ook gewaardeeld en zo mede 

eigenaar van de markegrond of door middel van schenkingen in naam eigenaar geworden. Tussen 
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Afbeelding 46: Penning '1000 Jaren Drenthe 944-1944.' 
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Meppel en Ruinen waren de heer van Ruinen en het klooster actief, maar ook de buren. In 1246 

worden ‘overige markegenoten’ genoemd voor het veengebied buiten Buddingwold.460 

De veengebieden van de bisschop van Utrecht werden door boeren geëxploiteerd in ruil voor een 

boterpacht. Een voorbeeld hiervan is de boterpacht van Ruinerwold, welke in handen was van de heren 

van Ruinen. Er waren ook dienstmannen uit Vollenhove die door middel van een leen van de bisschop 

meededen in de ontginningen. De heren van Voorst, het Domkapittel, Sint-Jan kapittel en Sint-Pieter 

kapittel en het klooster Dikninge waren ook in dienst van de bisschop. 

Ten noorden van de Reest waren veel hoeven in het bezit van Utrechtse kapittels. Veel hoeven werden 

door de bisschop van Utrecht aan het Sint-Pieterkapittel toebedeeld. In Kolderveen waren een aantal 

hoeven in handen van het Sint-Pieterkapittel. Het gebied ten westen van het toenmalige Meppel, de 

toenmalige buurschappen Oosterboer en Broekhuizen, behoorde toe aan het Sint-Pieterkapittel. Het 

oostelijke gedeelte was in handen van het klooster Dickninge.461  

Voor het Sint Maria klooster waren ontginningen een belangrijke bron van inkomsten. Het klooster 

was in Ruinen al actief in de ontginningen en bij de verplaatsing naar Dickninge werd het klooster een 

belangrijk verzamelpunt van bezittingen en het centrum van ontginningen rond de Reest.462 Het 

klooster heeft het omliggende gebied van Ruinen ontgonnen in de dertiende eeuw.463 Het klooster was 

actief in Wanneperveen, Kolderveen, Wapserveen, Nijeveen en Ruinerwold. 464 Daarnaast was het 

klooster ook actief in Koekange, Dingsterveen en Staphorst. In het begin van de dertiende eeuw bezat 

het klooster in Wannepe al een huis.465 Het klooster begon na de verplaatsing van Dickinge in 1325 

met de ontginning van de dekzandkoppen en de broekgebieden in het beekdal van de Reest en begon 

in een tweede fase met het hoogveengebied ten zuiden van de Reest.466  

Verder blijkt dat belangrijke adellijke families grond en tienden bezaten in veenontginningsdorpen, 

wat aanwijzingen zijn voor hun bemoeienis. De heren Van Ruinen hadden in Zuidwolde bijvoorbeeld 

boerderijen in bisschoppelijk leen in handen.467 Verder betaalde Zuidwolde tienden aan de familie Van 

Echten tot 1795.468 Een aantal boterpachten wijzen ook op ontginningsactiviteiten. De heren van 

Ruinen bezaten de boterpacht van Ruinerwold en ter Bullinge.469 In 1290 verkocht Volkeer van Echten 
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een boterpacht aan de mensen in Koekange die zijn broekland bewoonden.470 De familie van Echten 

bezat daarnaast ook een boterpacht in Veeningen.471 In 1629 verkreeg Hendrik van Munster inkomsten 

van een boterpacht uit Buddingewolt.472 Er is duidelijk een verband aanwezig tussen de aanleg van 

kastelen in het Oversticht en ontginningsactiviteiten.473 Het valt niet binnen de grenzen van dit 

onderzoek om dit uitgebreid te bespreken. Nader onderzoek zou hier meer kennis in moeten 

opleveren.  

 

 

3.10 Conclusie 

 

In Zuidwest-Drenthe liggen de kastelen aan de rand van het Drents plateau in de nabijheid van rivieren, 

plekken waar beekdalen overgestoken kunnen worden en de belangrijke routes tussen Overijssel en 

Drenthe. De kastelen zijn gelegen op zandgronden aan de rand van cultuurland, veelal aan de rand van 

de es of het beekdal. De onontgonnen hoogvenen waren slecht toegankelijk en bevatten daarom geen 

kastelen. Er is een duidelijke clustering te zien van de kastelen in Zuidwest-Drenthe. De kastelen liggen 

op Vledderinge na allen dichtbij elkaar in het oosten van het onderzoeksgebied. Geclusterde kastelen 

zijn een veelvoorkomend fenomeen. Creighton noemt vier mogelijke oorzaken van clustering van 

kastelen; kastelen worden gebouwd bij vijandelijke kastelen in tijden van oorlog, de heerlijkheden 

lagen dichtbij elkaar waardoor de bezitsgeschiedenis anders is en de clustering kan toevallig zijn, een 

nieuw kasteel kan gebouwd worden die een oude locatie vervangt of de kastelen behoorden tot 

dezelfde persoon en vormden dus een grote territoriale macht.474 De clustering van de kastelen in 

Zuidwest-Drenthe is het gevolg van de grote concentratie van adellijke families in het gebied. De 

voorkomende families zijn sterk met elkaar verbonden en het ontstaan van verschillende kastelen is 

mogelijk gemaakt door de splitsing van de adellijke familie Van Coevorden in de tak Ansen en Echten, 

welke kastelen allodiaal bezit waren. Daarnaast is het voorkomen van de kastelen ook ten gevolge van 

de invloed van de bisschop van Utrecht, welke verschillende leengoederen in het bezit had en 

belangrijke leenmannen, zoals de heren van Ruinen, en dus weerspiegelen de kastelen ook zijn 
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territoriale macht. De oudste mottekastelen Borgbarchien, Wittesheuvel en Wittelte II hebben een 

duidelijke militaire functie en zijn waarschijnlijk opgericht ten gevolge van de middeleeuwse oorlogen.  

De ontginning van de veengebieden in Zuidwest-Drenthe zijn voornamelijk aangevoerd door het Sint 

Maria klooster, de bisschop van Utrecht, zijn leenmannen en het Sint-Pieterkapittel. De ligging van de 

kastelen dichtbij de destijds onontgonnen hoogvenen en de aantoonbare invloed van de Drentse adel 

op de middeleeuwse veendorpen suggereert een sterk verband met de kastelen en de ontginningen. 

Toekomstig onderzoek zou hier meer duidelijkheid in moeten verschaffen. 

Oldenhave, Echten en Batinge waren de grootse landgoederen in de zeventiende eeuw gevolgd door 

Oldengaerde en Ansen. Vledderinge was zeer onbelangrijk. Dit valt te zien aan de taxatie van het huis 

in de zeventiende eeuw en aan de relatief minder belangrijke bewoners die Vledderinge heeft gehad 

in de late middeleeuwen. De grote landgoederen Oldenhave, Echten en Batinge bezaten de meeste 

boerderijen en de meeste grond, maar de verschillen zijn niet groot tussen de Oldengaerde en Ansen. 

Waarschijnlijk verschilden de vijf kastelen in de middeleeuwen niet veel van elkaar doordat de 

hoeveelheid zeventiende-eeuws grondbezit niet ver uit elkaar ligt en dezelfde adellijke families 

voorkomen op de zes verschillende kastelen. Uit de gegevens over de landerijen komt naar voren dat 

veehouderij een belangrijke rol speelde in de economie van de zeventiende-eeuwse havezaten. De 

prominentste families op de kastelen in de volle middeleeuwen waren de families Van Echten, Van 

Ansen en Van Ruinen. Ondanks het uitsterven van de familie van Ruinen in de middeleeuwen, bleef de 

Oldenhave erg belangrijk. De status van heerlijkheid gaf de kasteeleigenaar veel macht. In de late 

middeleeuwen zijn de belangrijkste kasteeleigenaren Van Echten, de Vos van Steenwijk, Van den 

Clooster en Van Munster. De adellijke families op de kastelen zijn sterk met elkaar en de Overijsselse 

en Duitse adel verbonden. Het grondbezit van de adel in Zuidwest-Drenthe was geconcentreerd in het 

gebied waarin de kastelen stonden. Het grootste aandeel adellijk grondbezit in Zuidwest-Drenthe was 

in de zeventiende eeuw duidelijk gelegen in de plaatsen Dwingeloo, Ansen, Ruinen en Echten. Dit 

patroon laat de reconstructie van grondbezit van de Oldenhave en Echten ook zien.  
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Hoofdstuk 4 – de zeventiende-eeuwse reconstructie van de Oldengaerde 

 

 

4.2 Inleiding 

 

Het doel van dit hoofdstuk is om het landgoed van de Oldengaerde te analyseren. Binnen het 

hoofdstuk zal antwoord worden gegeven op de vraag hoe het landgoed Oldengaerde er in de 

zeventiende- en achttiende-eeuw uitzag. De focus ligt op het landschap, de cultuurhistorische 

elementen en het grondbezit van de havezate. Er is weinig archiefmateriaal aanwezig over de vroege 

periode van de Oldengaerde en daarom zal aan de hand van de negentiende-eeuwse situatie de 

voorgaande periodes worden gereconstrueerd. Het einde van de achttiende eeuw laat zich 

reconstrueren door middel van informatie uit archiefbronnen en een kaart van het landgoed daterend 

uit 1797. De focus binnen het hoofdstuk ligt niet op de afzonderlijke bewoners, omdat een overzicht 

hiervan in hoofdstuk 3 al is uiteengezet (pag. 91). Na een bespreking van Westeinde, waarin de 

Oldengaerde is gelegen, zal het hoofdstuk aanvangen met een landschappelijke en cultuurhistorische 

analyse van de directe omgeving van de Oldengaerde. Daarna wordt ingegaan op het grondbezit met 

speciale aandacht naar een aantal specifieke elementen zoals de bossen en lanen. Vervolgens volgt 

een analyse van de oudste gedetailleerde kaart van het landgoed van omstreeks 1797, waarna het 

hoofdstuk zal eindigen met een reconstructie van het landgoed omtrent het einde van de achttiende 

eeuw en van daaruit wordt de zeventiende-eeuwse situatie benaderd.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 47: Foto van 
Oldengaerde door C.J. 
Steenbergh in 1918. 
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4.2 Stand van onderzoek naar Oldengaerde 

 

Oldengaerde komt ter sprake in de Drentse overzichtswerken Drentse havezaten door Ter Braake en 

Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners, 

respectievelijk verschenen in 1987 en 1989.475 In deze twee boeken wordt met betrekking tot 

Oldengaerde een opsomming gegeven van de verschillende eigenaren en wordt de bouwhistorie 

besproken. Het zwaartepunt ligt op de periode na 1600, waardoor de boeken geen goed overzicht 

geven van de vroegste periode. In nationale kastelen- en buitenplaatsenoverzichten komt de 

Oldengaerde nauwelijks ter sprake. In het overzichtsboek Historische buitenplaatsen in particulier bezit 

door Tromp uit 1991 komt Oldengaerde zeer beknopt aan bod.476 Janssen noemt Oldengaerde ook 

kort in 1996 in 1000 jaar kastelen in Nederland. Een aantal bouwhistorische elementen worden 

genoemd en Oldengaerde wordt beschreven als een ouderwetse bouwtrant.477 

Specifieke studies buiten bovengenoemde overzichtswerken verschenen pas na 2009. In opdracht van 

de provincie Drenthe verscheen in 2009 een rapport van de stichting Probos waarin de 

cultuurhistorische waarde van de bossen rondom Oldengaerde werden geïnventariseerd door middel 

van veldinventarisaties.478 Het onderzoek beperkt zich echter niet alleen tot een inventarisatie van de 

verschillende elementen. Door het combineren van historische gegevens is een analyse gemaakt van 

de achtergrondgeschiedenis van de bossen. In 2009 en 2010 verschenen uiteenzettingen van dit 

rapport in het tijdschrift van het Drentse Landschap en de historische vereniging van Dwingeloo. Deze 

artikelen bespreken in het kort de belangrijkste bevindingen van het rapport van Probos.479 

 

In 2015 verscheen verder een tuinhistorisch onderzoek door Groen Erfgoed Nu in opdracht van het 

Drentse Landschap. In dit onderzoek worden de belangrijkste elementen van de tuin van de 

Oldengaerde en het aangrenzende zuidelijk gelegen bos beschreven. Het onderzoek is echter zeer 

beknopt en daarom blijft het slechts bij het noemen van een aantal bevindingen in plaats van een 

duidelijk historisch overzicht geven.480  

                                                             
475 G. Ter Braake, Drentse havezaten, 1987; Bos, J., F.J. Hulst en P. Brood (eds.), Huizen van stand. Geschiedenis 
van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners (Meppel: Boom, 1989). 
476 H. Tromp, Historische buitenplaatsen in particulier bezit (Utrecht: het Spectrum, 1991). 
477 H.L. Janssen, J.M.M. Kylstra-Wielinga en B. Olde Meierink (red.), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en 
vorm door de eeuwen heen (Utrecht: Matrijs, 1966). 
478 Martijn Boosten en Mark van Benthem, ‘Drentse boshistorie in Beeld. Een inventarisatie van historische 
boselementen in Westeinde en het Ooster- en Westerzand,’ Wageningen, Stichting Probos, 2009. 
479 Stichting Dwingels Eigen, ‘De bossen van Oldengaerde,’ Dwingels Eigen 1 (2010): 3-8; Martijn Boosten en 
Mark van Benthem, ‘Cultuurhistorie in het bosbeheer. Historische boselementen in Drenthe,’ Historisch-
Geografisch tijdschrift 1 (2009): 2-5. 
480 Groen Erfgoed Nu, ‘Tuinhistorisch onderzoek Oldengaerde,’ 2015. 
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Er zijn vervolgens een aantal interieurhistorische en bouwhistorische onderzoeken geweest naar de 

Oldengaerde. Jim Klingers schreef in 2015 over het interieur van de entreeruimte en de bovenliggende 

overloop in het ‘Ruimteboek entree havezate Oldengaerde, Dwingeloo.’481 Later in 2017 schreef hij ‘Er 

zit méér achter de voorgevel. Bouwhistorische beschouwing voorgevel havezate Oldengaerde te 

Dwingeloo‘en stelde dat de verbouwing van de gevel niet in 1717 heeft plaatsgevonden, zoals de 

gevelsteen aangeeft, maar een aantal jaren eerder tussen 1660 en 1670. De beide onderzoeken geven 

geen beeld van hoe Oldengaerde eruit heeft gezien in het verleden en bespreken alleen de nog 

zichtbare elementen.482 

In 2017 schreef Schaap een masterscriptie over één van de bewoners van de Oldengaerde, getiteld 

‘Op zoek naar de factor Aalt. Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van Holthe 

(1780- 1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap.’483 Het 

beheer van het landgoed Oldengaerde door Aalt Willem van Holthe en de exploitatie van het eigendom 

vormt het hoofdonderwerp van deze studie. In de scriptie is echter ook specifiek aandacht naar de 

aankoop van Oldengaerde. Hierin wordt het grondbezit van Oldengaerde gereconstrueerd in 1808 

toen de havezate in bezit was van Aalt Willem van Holthe. 

De beschreven geschiedenis omtrent de havezate Oldengaerde is net als bij andere Drentse havezaten 

gefocust op de bewoningsgeschiedenis, architectuur- en bouwgeschiedenis. Oldengaerde wordt niet 

gekoppeld aan zijn ligging binnen Westeinde en er is weinig aandacht naar het landgoed en het 

omliggende landschap. Studies die hinten op het landschap en grondbezit bespreken alleen 

afzonderlijke elementen, zoals de tuin, het bos en het grondbezit, en koppelen deze specifieke 

elementen vervolgens niet aan het landgoed als geheel. In dit onderzoek zal het landgoed van de 

Oldengaerde als totaliteit worden behandeld door de afzonderlijke elementen samen te brengen 

binnen een analyse van het landschap, de cultuurhistorische elementen en het grondbezit. 

 

 

 

 

                                                             
481 Jim Klingers, ‘Ruimteboek entree havezate Oldengaerde, Dwingeloo’ (Hogeschool Utrecht, 2015). 
482 Jim Klingers, ‘Er zit méér achter de voorgevel. Bouwhistorische beschouwing voorgevel havezate 
Oldengaerde te Dwingeloo’ (Wijster, 2017). 
483 Dirk Schaap, ‘Op zoek naar de factor Aalt Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van 
Holthe (1780- 1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap’ 
(masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Katwijk 2017). 
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4.3 Westeinde 

 

Oldengaerde was vanouds gelegen in de buurschap Westeinde, direct gelegen ten zuidwesten van 

Dwingeloo. Westeinde maakte deel uit van het kerspel Dwingeloo, wat naast Dwingeloo ook Lhee en 

Lheebroek omvatte. Westeinde is zo altijd verbonden geweest met Dwingeloo door de nabijgelegen 

ligging. Tegenwoordig maakt Westeinde onderdeel uit van het Dwingeloo (fig. 9).  

Dwingeloo is een esdorp en is ontstaan rond de achtste of negende eeuw. Dwingeloo wordt voor het 

eerst genoemd in de twaalfde eeuw. In de vroege middeleeuwen verplaatsten de esdorpen zich nog.484 

Het oude Dwingeloo was gelegen aan de noordoost- en oostzijde van de brink.485 In de tiende eeuw 

telde Dwingeloo vijf boerderijen. In de volle middeleeuwen werd Dwingeloo groter. Het land rondom 

Dwingeloo was zeer geschikt voor landbouw en bosbouw, waardoor het dorp sterk kon groeien.486 

Daarnaast was Dwingeloo zeer gunstig gelegen bij doorgaande routes van Coevorden en Steenwijk. De 

                                                             
484 Spek, ‘Het Drentse esdorpenlandschap: een historisch-geografische studie,’ dissertatie, Wageningen 
universiteit, 2004. 
485 Miranda de Wit en Erwin de Leeuw, ‘De laat-middeleeuwse ‘Hof te Dwingeloo’ (Dr.) teruggevonden,’ Paleo-
Aktueel 21 (2010), 93. 
486 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 145. 

Figuur 9: De ligging van de Oldengaerde op de moderne topografische kaart. 
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ligging van het dorp aan deze belangrijke oude heirwegen was zeer gunstig.487 In de middeleeuwen 

passeerde de bisschop van Utrecht bij zijn bezoek aan Drenthe via deze weg Dwingeloo. Vanaf Utrecht 

via Vollenhove en Steenwijk reisde hij over de Bisschopberg langs Uffelte, Diever en Dwingeloo naar 

het klooster te Ruinen, later Dickninge.488   

Westeinde werd doorgaans niet als aparte buurschap maar als onderdeel van Dwingeloo beschouwd 

en wordt pas in 1812 voor het eerst afzonderlijk genoemd. De inwoners van Westeinde worden in 

oudere bronnen aangeduid als ‘inwoners van de marke Dwingeloo.’ ‘Einde’ verwijst in de plaatsnaam 

naar een lange weg met bebouwing aan de buitenrand van het dorp. En ‘West’ wijst waarschijnlijk op 

de westelijke ligging ten opzichte van Dwingeloo. De naam Westeinde betekent dus letterlijk 

‘westelijke uitloper van het dorp’ (van Dwingeloo). Waarschijnlijk is dit uiteinde wat later ontstaan dan 

de oudste kern van Dwingeloo. De archeoloog Waterbolk heeft in Gasselte een soortgelijk uiteinde van 

het dorp onderzocht en groef daarbij boerderijplattegronden op die dateerden uit de negende eeuw 

na Christus.489 Of dat ook hier zo is, weten we niet bij gebrek aan archeologische en historische 

bronnen. Mogelijk is de kern van Dwingeloo vroegmiddeleeuws en dateert deze westelijke uitloper 

van het dorp – met de bijbehorende uitloper van de es – uit de volle middeleeuwen.  

Westeinde is een langgerekt uiteinde van het esdorp Dwingeloo met twee eigen brinken: de 

Noorderbrink en de Zuiderbink (fig. 10).490 Het wordt naast een kleine hoevenzwerm rondom de 

noordelijke brink, gekarakteriseerd door lintbebouwing. De westzijde van de weg die door Westeinde 

loopt grenst direct aan de Westeinderes en kende vanouds geen bebouwing zoals de Bonnekaart van 

1924 duidelijk laat zien (fig. 11). De lintbebouwing was vanouds gelegen parallel aan de oostzijde van 

de weg naar Dwingeloo en hangt waarschijnlijk samen met een reeks van middeleeuwse woerden ter 

plekke.491 Op de Westeinderes is ten westen van de doorgaande weg Westeinde op de es het toponiem 

‘hofakker’ terug te vinden.492 Hofakker is een andere naam in Drenthe voor woerd. Woerden zijn 

huisakkers die meestal middeleeuws van ouderdom zijn en direct bij een huisplaats (erf) lagen. Het zijn 

karakteristieke elementen in het esdorpenlandschap. De woerden waren omheind en doorgaans in 

gebruik als bouwland. Veelal lagen de woerden tussen de huisplaats en de es in, wat ook het geval is 

                                                             
487 Bos, Hulst en Brood, Huizen van stand, 145. 
488 ‘Bisschopsberg,’ Geheugen van Drenthe, geraadpleegd op 10 juli 2022, 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/bisschopsberg. 
489 H.T. Waterbolk, ‘Archeologie,’ in: J. Heringa, D.P. Blok, M.G. Buist, H.T. Waterbolk (red.), Geschiedenis van 
Drenthe (Meppel: Boom, 1985), 84-85. 
490 HISGIS, ‘Veldnamencollectie Wieringa,’ geraadpleegd op 21 augustus 2022. 
https://hisgis.fa.knaw.nl/?db=drenthe&layer=050Percelen%201832%20Drenthe%20met%20oats&style=0&styl
e=0&style=0&style=0&x0=202121.675248&x1=202194.805763&y0=580857.587534&y1=580784.4570190001. 
491 Buurtschap Westeinde,’ stichting Dwingels Eigen, geraadpleegd op 18 augustus, 
https://dwingelseigen.nl/buurtschappen/buurtschap-westeinde. 
492 HISGIS, ‘Veldnamencollectie Wieringa.’ 
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in Westeinde. Onderzoek in andere Drentse esdorpen heeft aangetoond dat de woerden waarschijnlijk 

uit de late achtste tot elfde eeuw stammen.493  De huidige lintbebouwing is op deze manier een directe 

opvolger van deze middeleeuwse huisakkers. De plaatsing van de huiserven langs de weg naar 

Dwingeloo gaat dus vrijwel zeker terug tot de middeleeuwen, waarschijnlijk de volle of zelfs vroege 

middeleeuwen. Van oudsher waren hier voornamelijk eigenerfde landbouwers woonzaam.494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
493 Spek, ‘Het Drentse esdorpenlandschap,’ 679-680. 
494 ‘Buurtschap Westeinde,’ stichting Dwingels Eigen. 

Figuur 10:  Westeinde op de 
moderne topografische 
kaart. 

Figuur 11: Westeinde op de 
bonnekaart van 1924. 
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4.4 Landschappelijke ligging  

 

Hoogteligging  

Oldengaerde is gelegen tussen het beekdal van de Dwingelerstroom en de es van Westeinde.  Daarmee 

ligt het huis op de grens van laag (in het westen) naar hoog (in het oosten), dat wil zeggen op de grens 

van nat naar droog. Dit is goed te zien in figuur 12. De Dwingelderstroom is duidelijk in een laagte 

gelegen, terwijl Dwingeloo zelf als een soort eiland daarin op hogere zandgronden is gesitueerd. De es 

is op de hoogste gronden onder Dwingeloo gelegen. De hogere gelegen rode puntjes aan de 

rechterkant van de hoogtekaart geven het huidige Nationaal Park Dwingelerveld weer. Aan de 

oostkant van de Dwingelderstroom liggen in het laaggelegen beekdal drie hogere zandkoppen. 

Westeinde is volgens de geomorfologische kaart gelegen op een langgerekte grondmorenerug, dat wil 

zeggen dat de ondergrond bestaat uit keileem uit de voorlaatste ijstijd.495 De richting van de rug is 

vermoedelijk ook de schuifrichting van het vroegere landijs (noordnoordoost- zuidzuidwest). Langs de 

zuidwestflank van deze keileemrug is Westeinde en dus ook de Oldengaerde gelegen.  

                                                             
495 ‘Geomorfologische kaart van Nederland (clickable map),’ Alterra Wageningen, 2008, blad 16. 

Figuur 12: Hoogtekaart van het gebied rondom Oldengaerde. 
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In figuur 13 is de hoogteligging van 

Oldengaerde in meer detail te zien.  Uit deze 

kaart wordt nogmaals duidelijk dat 

Oldengaerde precies op de grens tussen laag 

(ten westen) en hoog (ten oosten) is 

gesitueerd. Oldengaerde ligt aan de rand van 

de hoger gelegen Westeinderes en met zijn 

achterkant richting het laaggelegen beekdal. 

Verder achter de havezate ligt op ongeveer een 

halve kilometer afstand een hoger gelegen 

zandkop. 

Bodem 

Het landschap rondom Oldengaerde wordt gekenmerkt door zandgronden. Richting het beekdal 

worden de gronden moeriger zoals te zien is in figuur 14. De es van Dwingeloo en Westeinde zijn 

gelegen op enkeergronden (donkerbruin). Rondom de es zijn veldpodzolgronden te vinden, waarop de 

Oldengaerde ook is gesitueerd (roze). Het beekdal aan de westkant wordt gekenmerkt door 

madeveengronden, bekeerdgronden en meteen rondom de Dwingelderstroom zijn moerige 

eerdgronden gelegen (blauw, groen en paars). 

Figuur 13: Detail van de hoogtekaart. 

Figuur 14: De ligging van de Oldengaerde op de bodemkaart. 
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Waterlopen 

Ten noordwesten van Oldengaerde stroomt de Dwingelerstroom. De Dwingelderstroom is een zijtak 

van de Oude Aa en stroomt naar het zuidwesten. De Dwingelderstroom wordt ook wel aangeduid als 

‘Oude Vaart.’ Het beekdal van de Dwingelderstroom was het grootste bevloeide gebied van de wijde 

omtrek en stond bekend als de hooischuur van Drenthe. Tot de twintigste eeuw werd vanaf oktober 

tot 1 juli het beekdal van Dwingeloo in een grote watervlakte omgetoverd door het neerlaten van de 

schutten.496 Het beekdal was grotendeels in gebruik als groenland. Dwingeloo kende door de 

Dwingelderstroom een ruime groenlandvoorziening in de zeventiende eeuw van 103 hectare verdeeld 

land en 100 hectare aan particulier groenland.497  

Meteen ten westen van Oldengaerde 

stroomt een smal waterloopje. Het 

waterloopje heeft geen naam en is 

tegenwoordig beter te karakteriseren als 

een sloot. Het stroompje is echter 

vanouds een kleine zijtak van de 

Dwingelerstroom en lag parallel aan de 

Westeinderes. Op de negentiende-

eeuwse kadastrale verzamelplan van 

Dwingeloo en de bonnekaart van 1933 is 

het waterloopje duidelijk ingetekend 

(fig. 48 en 49). Tussen Dwingeloo en 

Uffelte kwam het waterloopje uit in de 

Dwingelderstroom. Op de negentiende-

eeuwse kaarten begint het stroompje op 

de Vlakendijk, net ten zuiden van 

Batinge. Het stroompje moet noordelijk 

van Batinge zijn oorsprong hebben 

gehad vanuit de Dwingelderstroom. De 

grachten van de Oldengaerde en Batinge 

werden waarschijnlijk vanuit het 

waterloopje van water voorzien.  

                                                             
496 Jager, De archeologische rijkdom van de gemeente Westerveld, 12. 
497 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 197. 

Afbeelding 48: Het kadastrale verzamelplan van Dwingeloo uit 1832. De 
Oldengaerde is aangegeven met een witte stip en het waterloopje met 
de rode pijl. 
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Ten westen van de Dwingelerstroom ligt tegenwoordig ten slotte de Drentsche hoofdvaart. Dit kanaal 

is tussen 1767 en 1780 aangelegd en vormt daarom geen belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 

 

 

 

Afbeelding 49: De Bonnekaart uit 1933. Het waterloopje is aangegeven met de rode pijl. 
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4.5 Cultuurlandschappelijke ligging in de negentiende eeuw 

 

De Huguenin kaart uit de eerste helft van de negentiende eeuw (1819-1829) laat zien dat Oldengaerde 

is gelegen in een esdorpenlandschap (fig. 15). De lichtgele essen als eilandjes in de woeste gronden 

laten elk dorp in de omgeving gemakkelijk onderscheiden. Westeinde, Dwingeloo en alle omliggende 

dorpen zijn daarnaast allen verbonden aan de Dwingelerstroom. In dit beekdal zijn de wei – en 

hooilanden gelegen. De percelering van de essen in het lichtgeel en een deel van de groenlanden zijn 

op de kaart niet ingetekend door de kleinschaligheid. Opvallend is dat Oldengaerde, in tegenstelling 

tot de rest van de omgeving, veel bossen kent (geel). Ten zuiden van Oldengaerde tot aan havezate 

Batinge in het noorden is een duidelijke sliert aan bosgronden waar te nemen. Van west naar oost is 

er daardoor een duidelijke zonering aanwezig van groenland-bos-bewoning-es. 

 

 

Figuur 15: Oldengaerde en omgeving op de Huguenin kaart van Noordoost Nederland van 1819-1829. 
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Het landschap rondom de Oldengaerde is aan de hand van het kadastrale minuutplan van 1832 te 

reconstrueren (fig. 16). Uit figuur 16 wordt duidelijk dat Oldengaerde was gelegen tussen de 

groenlanden en de es van Westeinde in. De havezate was verder omringd door bos in de negentiende 

eeuw en in de directe nabijheid van onontgonnen gronden gelegen. 

 

Zoals te zien is in figuur 16 is Oldengaerde omgeven door verschillende wegen. De weg naar het 

zuidwesten, welke de richting aanhoudt van het waterloopje, leidt door het beekdal naar Uffelte. De 

weg wordt ook aangeduid als de ‘looweg.’ Het middeleeuwse toponiem ‘loo’ verwijst naar een open 

bosweide op hoge droge grond, wat erop wijst dat de weg ooit naar een bos moet hebben gelopen.498 

Hoogstwaarschijnlijk lag deze middeleeuwse bosweide op de zuidwestelijk gelegen hoge dekzandrug 

waar deze weg inderdaad naar toe loopt en waar blijkens de negentiende-eeuwse kaarten een mengsel 

van heide en verspreide bomen lag. De noordoostelijke weg loopt uiteraard naar de kern van het 

esdorp Dwingeloo. De weg die door de woeste gronden naar het zuiden leidt is de Dwingelerdijk, welke 

uitkomt in Ansen. Een dijk is op de Drentse zandgronden meestal weg die iets verhoogd is, zodat 

bewoners en reizigers in het winterhalfjaar met droge voeten een nat heide- of groenlandgebied 

konden doorsteken. In de geïnventariseerde veldnamen collectie van Wieringa wordt deze weg ook 

                                                             
498 Spek, ‘Het Drentse esdorpenlandschap,’ 200. 

Figuur 16:  Het grondgebruik rondom de havezate Oldengaerde in 1832. De gegevens zijn ontleend vanuit 
HISGIS. 
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aangeduid als de ‘grote veldweg’ (veld = heideveld).499 Ten slotte ligt er meteen achter de Oldengaerde 

een weg die naar het noordwesten loopt. Deze weg loopt via twee hogere zandkoppen in het beekdal 

aldaar, passeert het waterloopje en vervolgens ook de Dwingelderstroom om richting Wittelte te 

lopen.   

De percelering van het gebied met boerderijen en hun grondbezit is weergegeven in figuur 17. De 

verkaveling van de Westeinderes is vooral naar het oosten toe zeer versnipperd, waardoor het kleine 

gebied een totaal van zestien eigenaren kent. Het westelijke uiteinde van de es is minder kleinschalig 

verkaveld en is slechts in handen van een klein aantal personen. Dit zijn Aalt Willem van Holthe, Gelmer 

Albert ter Bork en Pieter Bloemers. Aalt Willem van Holthe is de eigenaar van de havezate Oldengaerde 

en de andere twee personen worden in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels aangeduid als 

‘landbouwer.’ De familienaam Bloemers wordt al genoemd in 1572 en deze familie heeft de boerderij 

tot de negentiende eeuw in bezit gehad.500 Bloemers was in de zeventiende eeuw een grote boer en 

had zelf een meier in dienst.501 De boerderijen van deze twee boeren zijn ten opzichte van de rest 

solitair gelegen in de nabijheid van de Zuiderbrink zoals te zien is in figuur 18. Aalt Willem van Holthe 

heeft in 1832 tegenover de Oldengaerde drie boerderijen in bezit en heeft verreweg de meeste en 

grootste percelen in het gebied in handen. Gelmer Albert ter Bork en Pieter Bloemers bezitten na Aalt 

Willem de meeste percelen. De groenlanden aan de rechterkant van het waterloopje zijn kleinschaliger 

verkaveld als de groenlanden aan de linkerzijde.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
499 HISGIS, ’Veldnamencollectie Wieringa.’ 
500 Goorspraken van Drenthe 1572-1577. Oud-Vaderlandsche rechtsbronnen, derde reeks, nr. 1, (Utrecht: 1931), 
25; Familie Bloemerts, inv.nr. 102 (catalogus van openbare verkoping 1946). 
501 Oude Staten Archieven, inv. nr. 845.95 (grondschatting 1642). 

Figuur 17: Het 
grondbezit 
rondom de 
Oldengaerde in 
1832. De 
gegevens zijn 
gebaseerd 
HISGIS. 
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4.6 Het grondbezit  

 

Zeventiende eeuw 

In de grondschatting van 1646 staat Jan van Echten tot Oldengaerde vermeld met 25,5 mud 

bouwland.502 Later in 1695 wordt ditzelfde aantal genoemd.503 In Zuidwest-Drenthe werd de 

Steenwijker mud gehanteerd, welke overeenkwam met 0,36 hectare. In de zeventiende eeuw had de 

eigenaar van Oldengaerde dus in totaal 9,18 hectare bouwland in bezit. In 1695 wordt daarnaast 17 

dagmaat hooiland genoemd met 3 dagmaat Koeienweide. In Drenthe was een dagmaat omgerekend 

0,68 hectare. In 1695 bezat de havezate dus 13,6 hectare aan groenlanden, wat heel fors is in 

vergelijking met anderen. Er wordt geen melding gemaakt van bossen, omdat daarover geen 

grondschatting (belasting) hoefde te worden betaald destijds. 

                                                             
502 Het bouwland was getaxeerd op 2040 gulden. Verder werden zes waardelen genoemd á 5250 gulden en de 
Oldengaerde werd genoemd en getaxeerd op 2000 gulden. Oude Staten Archieven, inv. nr. 845.101, folio 25/54 
(Grondschatting 1646). 
503 Destijds werd hetzelfde aantal bouwland wel hoger getaxeerd op 4080 gulden. Oude staten archieven, inv. 
nr. 847.9, folio 7/11 (Prisering en Doleantiën 1695). 

Figuur 18: De 
boerderijen met 
hun eigenaren 
ingetekend in de 
grondbezit 
kaart. 
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Het bouwland van de Oldengaerde werd door meiers geëxploiteerd en twee mudden land (0,72 

hectare) behoorde tot de havezate zelf.504 Oldengaerde bezat in 1642 verder onder Reinolt van Echten 

in totaal vier boerderijen.505 

De grondschattingskaarten van de bouwlanden van Dwingeloo zijn bewaard gebleven, maar hierin 

ontbreekt de Westeinderes.506 De kaarten van de hooilanden zijn daarnaast geheel verloren gegaan 

van Dwingeloo. Door het ontbreken van de grondschattingskaarten is het lastig om de zeventiende-

eeuwse situatie van de Oldengaerde te reconstrueren. Archiefbronnen geven enige informatie over 

het grondbezit in deze tijd. De meeste stukken spreken over de overdracht van landerijen. Hieruit blijkt 

dat binnen de familie van Echten veel percelen werden verkocht. Vooral over goederen in Zuidwolde 

spreken de archiefbronnen. In 1570 verkocht Reint van Echten aan zijn neef Reint een roggepacht uit 

het erf den Hoevell in Zuidwolde.507 In 1646 behoorden de tienden over Segeringe erf, Linthorst en het 

Tije erf in Zuidwolde tot Jan van Echten, eigenaar van de Oldengaerde.508 In 1650 kocht Jan van Echten 

de boterpacht van een erf uit Veeningen (direct naast Zuidwolde gelegen).509  

Negentiende eeuw 

Rondom Dwingeloo bezat Oldengaerde in 

1808 in totaal 80 hectare land. Hierbij zijn 

landerijen buiten de nabijheid van de 

havezate, zoals het Snijdersland in de 

gemeente Diever en het Helleveen te Lhee, 

niet meegerekend. In 1808 bestond in totaal 

33 hectare uit hakhout, 23 hectare uit hooi- en 

weiland, gelegen ten westen van de havezate, 

en 11 hectare uit bouwland op de 

Westeinderes tegenover de Oldengaerde (fig. 

19). De overige landen bestonden uit enkele 

percelen bos, de tuin en een enkel perceel heide.510 De groenlanden en bossen maakten het grootste 

                                                             
504 Oude Staten Archieven, inv. nr. 847.9 (Prisering en Doleantiën 1695). 
505 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 258. 
506 Voor de bouwlandkaarten van Dwingeloo zie: Oude Staten Archieven, inv. nr. 845.92. 
507 Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 Morgen, inv. nr. 492 (Akte van verkoop 1570). 
508 Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 Morgen, inv. nr. 249 (Akte van belening 1646). 
509 Huis te Echten en de Algemene Compagnie van 5000 Morgen, inv. nr. 499 (Akte van verkoop van een 
boterpacht uit een erf te Veeningen). 
510 Dirk Schaap, ‘Op zoek naar de factor Aalt Het beheer van Oldengaerde in Dwingeloo door Aalt Willem van 
Holthe (1780- 1854), de ontwikkeling van het landgoed en de invloed op het omliggende landschap’ 
(masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Katwijk 2017), 47. 

Grondbezit Oldengaerde in 
1808

Hakhout

Groenlanden

Bouwland

Overig

Figuur 19:  Grondbezit van de Oldengaerde in 1808. Gegevens 
gebaseerd op Schaap, ‘Op zoek naar factor Aalt,’ 47. 
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gedeelte uit van het grondbezit, waaruit blijkt dat het landgoed zijn inkomsten behield vanuit de 

veehouderij en de verkoop van hakhout. 

Vergelijken we het aantal bouwland met het bezit in 1646, dan blijkt dat in tweehonderd jaar tijd het 

bouwland slechts met 2 hectare is uitgebreid. Daartegenover zijn tussen 1695 en 1808 de groenlanden 

van de havezate bijna verdubbeld, van 13,6 naar 23 hectare. Het aantal boerderijen is in deze zelfde 

periode afgenomen. In 1642 had de Oldengaerde vier boerderijen in bezit en in 1832 in stonden drie 

boerderijen onder de naam van de eigenaar van de Oldengaerde (fig. 18). 

Het totale bezit van de Oldengaerde rondom Dwingeloo in 1808 is weergegeven in figuur 20. In deze 

tijd was de havezate in handen van Aalt Willem van Holthe.  Uit deze figuur blijkt dat het grondbezit in 

de directe nabijheid van de havezate was gesitueerd. De groenlanden lopen vanaf Oldengaerde aan 

één stuk door naar achteren tot aan de Dwingelerstroom. Daarnaast is er een concentratie bouwland 

percelen direct ten oosten van Oldengaerde gelegen en een aantal verspreide percelen bouwland op 

de Westeinderes. Doordat het bouwland weinig is toegenomen in tweehonderd jaar tijd is het 

waarschijnlijk dat in de zeventiende eeuw Oldengaerde deze zelfde bouwlandpercelen in bezit had. Er 

is een duidelijke driedeling te zien in het grondgebruik: het lager gelegen westen van de havezate 

wordt gekarakteriseerd door groenlanden, het zuiden door bos en het oosten door bouwland. Tussen 

de percelen groenland is een enkel perceel heide gelegen. Dit perceel is gelegen op een hogere 

zandkop in het beekdal en was waarschijnlijk door de hogere ligging te droog voor de functie van hooi- 

of weiland.  

Toponiemen 1832 

De bijbehorende toponiemen van de landerijen volgens de veldnamencollectie van Wieringa zijn 

weergeven in figuur 21. Het heideperceel wordt aangeduid als ‘Laar,’ wat verwijst naar een vroegere 

functie van laaggelegen bosweide. Daaronder is het toponiem Rodeweg ingezet. ‘Rode’ verwijst naar 

een plaats in een bos waar alles is weggehakt, naar een bosontginning.511 Daartussen is een klein stukje 

bos gelegen genaamd het Vierenboschje. Uit de twee omliggende toponiemen wordt duidelijk dat het 

gebied oorspronkelijk waarschijnlijk meer bebost was. Direct achter Oldengaerde duidt ‘maat,’ op de 

functie van weiland.512 Het grote bosperceel in het zuiden heeft de naam De Bork. ‘Bork’ is Drents voor 

berk. Deze naam verwijst dus naar een berkenbos.513  

                                                             
511 G. van Berkel en K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen verklaard (2018), 
https://etymologiebank.nl/trefwoord/laar1; https://etymologiebank.nl/trefwoord/rode.  
512 Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen verklaard, 
https://etymologiebank.nl/trefwoord/made2.  
513 Boosten en van Benthem, ‘Drentse boshistorie in beeld,’ 15. 

https://etymologiebank.nl/trefwoord/laar1
https://etymologiebank.nl/trefwoord/rode
https://etymologiebank.nl/trefwoord/made2
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Figuur 20: 
Grondbezit 
van de 
Oldengaerde 
in 1808. Het 
grondbezit is 
gebaseerd op 
Schaap, ‘Op 
zoek naar de 
factor Aalt,’ 48 
en het 
grondgebruik 
is ingetekend 
op basis van 
de kadastrale 
gegevens van 
1832. 

Figuur 21: 
Toponiemen 
uit de 
veldnamencoll
ectie van 
Wieringa als 
geprojecteerd 
op de kaart 
van het 
grondbezit 
van de 
Oldengaerde 
uit 1808, 
HISGIS, 
‘Veldnamencol
lectie 
Wieringa.’ 
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De afzonderlijke elementen 

Oldengaerde had in 1808 een groot oppervlakte aan bos in handen. De Bork in het zuiden was zeer 

groot, direct ten westen van de havezate lag bos en verder in het noorden was een kleiner bosperceel 

genaamd het Vierenbosje gelegen. Rondom havezaten zijn doorgaans bossen gelegen en Oldengaerde 

vormt hierop geen uitzondering. Het is niet bekend wanneer de bossen rondom Oldengaerde zijn 

aangelegd. Delen van de bossen bij de havezate stammen mogelijk al uit de achttiende eeuw. De Bork 

wordt voor het eerst genoemd in 1764. In 1781 wordt bij Oldengaerde melding gemaakt van een 

bijbehorend hakhoutbos, waarbij waarschijnlijk het bos direct naast de havezate wordt bedoeld. Het 

bos direct grenzend aan Oldengaerde is een sierbosje, welke deel uitmaakte van de landschapstuin. 

Dit bosperceel was van oorsprong omgeven door een watergang, welke in verbinding stond met de 

gracht van de havezate.514  

De Drentse landgoederen staan bekend om de grote variatie in bossen. De bossen werden veel benut 

om het verkrijgen van hakhout.515 De Bork en het bos naast Oldengaerde worden in de Oorspronkelijke 

Aanwijzende Tafel van 1832 beide bestempeld als ‘hakhout.’516 Aalt Willem van Holthe, eigenaar van 

Oldengaerde van 1808 tot 1854, was zeer actief in de handel in hout en eikenschors. De bossen van de 

havezate werden dus intensief geëxploiteerd. De eikenschors werd gebruikt voor het vervaardigen van 

de grondstof run voor de leerlooierij. Door het gebied Koeiweiden liep oorspronkelijk een kleine 

watergang naar de Drentsche hoofdvaart voor het vervoer van deze eikenschors.517  

Zoals blijkt uit het toponiem ‘Bork,’ bestond het bos vanouds uit berken. Tegenwoordig zijn er veel 

eikenspaartelgen in de Bork te vinden en zijn in het bos restanten van eikenhakhout aanwezig. In 

combinatie met de intensieve eikenschorshandel lijkt het aannemelijk dat het grootste gedeelte van 

de bossen later bestonden uit eikenbomen.518 Verder bracht Wynoldus Munniks het krentenboompje 

naar de bossen van de Oldengaerde tussen 1797 en 1806. Het krentenboompje is tegenwoordig nog 

steeds aanwezig op het landgoed.519 In de Leeuwarder Courant van 1808 wordt ook expliciet melding 

                                                             
514 Martijn Boosten en Mark van Benthem, ‘Drentse boshistorie in beeld. Een inventarisatie van historische 
boselementen in Westeinde en het Ooster- en Westerzand’ (Wageningen, 2009), 12. 
515 H.T. Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ in: J. Abrahamse, S. Bottema, M.H. Buruma, H.W. de 
Vroome en H.T. Waterbolk (red.), Het Drentse landschap (Zutphen, 1984), 91. 
516 HISGIS, ‘percelen 1832 met OATS.’ 
517 Boosten en van Benthem, Drentse boshistorie in beeld, 15. 
518 Boosten en van Benthem, Drentse boshistorie in beeld, 19. 
519 Boosten en van Benthem, ‘Drentse boshistorie in beeld,’ 13. 
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gemaakt van eikenbomen in het kleine en grote bos bij de Oldengaerde (afb. 50). Er wordt vermeld dat 

een aanzienlijk gedeelte van het grote bosperceel jaarlijks gehakt kon worden.520 

Vaak zijn rondom de havezaten in Drenthe bossen gelegen met lanen van eiken of beuken en smallere 

wandelpaden.521 De landgoederen bestonden doorgaans uit gevarieerde bossen, dubbele rij beplante 

lanen, open weidevelden en hakhoutwallen.522 In het krantenartikel wordt ook melding gedaan van 

plantages, lanen, singels, slingerbossen, vijvers, grachten en fraaie tuinsieraden. Een zogenaamde 

‘grote menigte van eikenbomen’ wordt apart van de bossen genoemd, waaruit blijkt dat de lanen en 

singels waarschijnlijk ook met eiken waren beplant. Tegenwoordig bestaan de lanen uit eiken- of 

beukenbomen.523   

De vroegste bossen zijn vaak omgeven door een wal om schapen buiten te houden.524 De Bork was ook 

omgeven door een wal. In de bosgebieden zijn verder verschillende walstructuren te vinden. De 

greppels dienden waarschijnlijk als veekering of wildwal. Veel van de wallen liggen op perceelsgrenzen, 

                                                             
520 Fokkus Posthumus, Leeuwarder Courant 28 mei 1808, 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010578922:mpeg21:a0016. 
521 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 88. 
522 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 91. 
523 Boosten en van Benthem, ‘Drentse boshistorie in beeld,’ 19. 
524 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 88. 

Afbeelding 50: Artikel in de Leeuwarder Courant over de verkoop van Oldengaerde op 28 mei 1808. Met nummer II wordt de 
boerderij en het bijbehorende perceel schuin tegenover Oldengaerde bedoeld, met nummer III wordt de Bork bedoeld en met 
IV het bosperceel grenzend aan de havezate. 
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waardoor de wallen ook als perceelsscheidingen fungeerden. Op enkele plekken zijn de wallen nog 

begroeid met hakhout.525 Het bos grenzend aan Oldengaerde was omgeven door een greppel, welke 

in verbinding stond met de gracht. In de Bork en het bos naast Oldengaerde zijn ook rabatstructuren 

aanwezig. De rabatten wijzen erop dat het gebied bij de aanleg van de bossen veel natter moet zijn 

geweest. De huidige bospercelen waren oorspronkelijk niet geschikt voor reguliere bebossing. 

Tegenwoordig zijn er ook verschillende kuilen te vinden in de Bork, welke mogelijk zijn ontstaan door 

zandwinning. 526 

De grote groenlandpercelen hield de adel vaak onbebost. Hierop werd doorgaans een duiventil 

geplaatst.527 De groenlanden van de Oldengaerde zijn ook grotendeels onbebost, al blijkt uit de 

toponiemen dat dit waarschijnlijk niet altijd zo is geweest (fig. 21). 

 

 

4.7 De kaart van 1797  

 

De oudste kaart waarin het landgoed Oldengaerde is ingetekend is omstreeks 1800 vervaardigt (afb. 

51).528 De precieze datum is onbekend, maar de kaart is waarschijnlijk gemaakt bij de verkoop van de 

havezate in 1797. In dit jaar kocht Munniks Oldengaerde en was eigenaar van 1797 tot 1806. Munniks 

had volgens het huisarchief in deze periode slechts één perceel aangekocht. Het bezit van de havezate 

is dus niet uitgebreid tussen 1797 en 1806, waardoor de kaart uit 1797 hetzelfde bezit moet laten zien 

als de situatie in 1808, zoals gereconstrueerd in 4.6.529 

De bovenstaande kaart heeft geen noordelijke oriëntatie maar is op het westen gericht, zoals de 

noordpijl aan de onderkant weergeeft. De vlakken die rondom Oldengaerde zijn weergegeven zijn 

omliggende percelen die destijds in eigendom waren van de havezate. De gestipte percelen zijn 

graslanden en de gestreepte percelen geven bouwland weer. Hieronder zullen de afzonderlijke 

elementen in detail worden besproken.  

                                                             
525 Boosten en van Benthem, Drentse boshistorie in beeld, 19. 
526Boosten en van Benthem, Drentse boshistorie in beeld, 19. 
527 Waterbolk, ‘Het historische kultuurlandschap,’ 88. 
528 Drents Archief, Topografische Historische Atlas, toegangsnummer 0181, inv. nr. 387 (Tekening met daarop 
aangegeven situering van het huis "Aldengaarde" te Dwingelo ca. 1800). 
529 Schaap, ‘Op zoek naar de factor Aalt,’ 46. 
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Oldengaerde wordt op de kaart omgeven door een rechthoekige gracht, waarbinnen een formele tuin 

is gelegen (fig. 52). Meteen hieraan aangrenzend ligt een bosperceel met een wandelpad erdoorheen. 

Op de kaart is in dit perceel ook een kleinere afgesloten tuin ingetekend. Het bosperceel is omgeven 

door water, welke in verband staat met de gracht van de havezate. Ten westen hiervan is de watergang 

opengebroken en is een soort plas te zien. Deze plas staat in verbinding met de watergang en stelt 

waarschijnlijk een eendenkooi voor.530 Restanten van de eindenkooi zijn op de hoogtekaart niet meer 

terug te zien doordat het gehele gebied recent is geëgaliseerd. Het bos zelf en het wandelpad bestaan 

tegenwoordig nog steeds in dezelfde vorm (fig. 53). De greppel van de watergang is tegenwoordig ook 

nog steeds zichtbaar.  

 

                                                             
530 Groen Erfgoed Nu, ‘Tuinhistorisch onderzoek Oldengaerde,’ 2015, 13. 

Afbeelding 51: Kaart van het landgoed Oldengaerde omstreeks 1797, afkomstig uit de haardkamer van Oldengaerde. 
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Tegenover Oldengaerde ligt volgens het kadaster van 1832 een appelhof, bouwland en ‘grond voor 

vermaak van bouwland’ (fig. 54). Op de kadastrale kaart zijn deze afzonderlijke percelen rechthoekig 

en langgerekt (fig. 56). De 1797 kaart laat zien dat tegenover de havezate een soort tuin was gelegen 

in een bijna vierkante vorm. Het geheel was omgeven door bomen en recht tegenover de ingang van 

Oldengaerde was een laan gelegen. De bomen van deze oude laan bestaan nog steeds. De kaart laat 

zien dat de laan het perceel in twee gelijke delen scheidt. Op de laan staat loodrecht een pad. Het 

noordelijke gedeelte van dit pad is op de hoogtekaart nog te onderscheiden (fig. 55). Op de kaart zijn 

hier enkel een paar kronkelige lijnen weergegeven, waarschijnlijk wandelpaden die een wandeltuin 

moeten weergeven. Op deze plaats ligt tegenwoordig een klein stukje bos (fig. 57). De hier ingetekende 

kronkelige lijnen zijn ook nog vaak te herkennen op de hoogtekaart. Ten westen hiervan zijn in de kaart 

stipjes weergeven, wat lijkt op een stuk grasland. Dit gebiedje bestaat tegenwoordig nog steeds uit 

grasland waarop een aantal oude eikenbomen staan. Het perceel ten zuiden van de laan bestaat 

tegenwoordig ook uit grasland. Op de hoogtekaart is hier alleen nog een oude perceelsscheiding te 

herkennen, de rest is geheel geëgaliseerd. Op de kaart heeft dit gedeelte een zeer regelmatige 

structuur met veel bomen en rechte paden. Deze regelmatige structuur van bomen tonen 

waarschijnlijk een boomgaard, de appelhof, zoals aangegeven op de kadastrale kaart van 1832.   

Afbeelding 52: Detail van de 1797 kaart. Afbeelding 53: Moderne topografische kaart van 
Oldengaerde en het zuidelijke bosperceel. 
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Ten noorden van dit perceel ligt, gescheiden door middel van een weg, een ander bruin omlijnd perceel 

(fig. 58). De weg die de percelen scheidt bestaat nog steeds en loopt tegenwoordig dood naar de daar 

gelegen boerderij (fig. 60). Op de kaart leidt deze weg richting het noorden. Mogelijk is dit de weg die 

op de kadastrale kaart schuin over de es loopt. Op de kadastrale kaart van 1832 wordt dit perceel 

aangeduid als weiland (fig. 59). Op de 1797 kaart is een klein gebouwtje te zien. Dit stelt volgens de 

kadastrale kaart van 1832 een boerderij in het bezit van Oldengaerde voor. De 1797 kaart laat zien dat 

bij de boerderij een pad en grasland is gelegen. Het perceel wordt gescheiden en bestaat aan de andere 

kant uit lijntjes, dit moet mogelijk een kleine akker bij de boerderij voorstellen. Het perceel toont dus 

een uitgebreid boerenerf. Tegenwoordig is het gebied geheel in gebruik als weiland met een boerderij 

uit 1880. Op de hoogtekaart is te zien dat het perceel geheel is geëgaliseerd.  

Afbeelding 55: Hoogtekaart (AHN) van de percelen recht tegenover 
Oldengaerde. 

Afbeelding 54: Detail van de 1797 kaart. 

Afbeelding 57: Moderne Topografische kaart van de percelen 
tegenover Oldengaerde. 

Afbeelding 56: Situatie van de percelen tegenover 
Oldengaerde in 1832. 
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In de linkerhoek van de kaart is duidelijk het bosgebied de Bork gelegen (fig. 61). De vorm van het 

perceel lijkt sterk op de vorm op de kadastrale kaart van 1832 (fig. 63). In 1848 werd het aangrenzende 

zuidelijke gedeelte bebost, waardoor tegenwoordig het losse bosperceel niet meer bestaat, maar 

desondanks is de vorm op de moderne topografische kaart nog goed zichtbaar (fig. 62). Tussen de 

bomen zijn open plekken weergegeven. Uit de kaart blijkt, dat ondanks zijn functie als hakhoutbos, het 

bos toch een parkachtig karakter had. Binnen de grenzen van het perceel, aan de kant van de weg, is 

een vierkante tuin gelegen. De tuin wordt in vier gelijke delen verdeeld door dubbele bomenrijen, die 

ook het geheel omgeven. In de vier gelijke delen zijn kronkelige paden ingetekend. Het lijkt hier te gaan 

om een siertuin. Op de kadastrale kaart van 1832 is een tuinstructuur afwezig, maar op de moderne 

topografische kaart is wel duidelijk een rechthoekige structuur te zien, welke door een wandelpad 

wordt verdeeld in vier gelijke stukken. In het midden van deze rechthoek ligt tegenwoordig de 

grafkelder van de bewoners van de Oldengaerde. De hoogtekaart laat geen wandelpaden zien binnen 

Afbeelding 58: Detail van de 1797 kaart. 

Afbeelding 60: Moderne topografische 
kaart van de percelen schuin tegenover 
Oldengaerde. 

Afbeelding 59: Situatie van de percelen schuin tegenover 
Oldengaerde in 1832. 
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de vierkanten. Waarschijnlijk is het tuingedeelte later omgebouwd omwille van de bouw van de 

grafkelder en zo van karakter veranderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten westen van Oldengaerde, in de rechterhoek van de kaart, is de Westeinderes gelegen (fig. 64). De 

es is geschetst door middel van korte lijnen die haaks op elkaar staan. De percelen die bruin omlijnd 

zijn behoren tot het bezit van de havezate. De vorm van deze omlijnde percelen zijn duidelijk terug te 

vinden op de kadastrale kaart van 1832 (fig. 65). De Westeinderes is door ruilverkavelingen veel 

grootschaliger geworden en het terrein is hierbij geëgaliseerd, waardoor de oude 

Afbeelding 61: De Bork op de kaart van 1797. Afbeelding 62: De Bork op de moderne topografische kaart. 

Afbeelding 63: De Bork op het kadastrale minuutplan van 
1832. 
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verkavelingspatronen tegenwoordig niet meer zichtbaar zijn. Tegenwoordig is de oude Westeinderes 

bedekt met grote weilandpercelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 64: De Westeinderes op 
de 1797 kaart. 

Afbeelding 65: De Westeinderes op 
het kadastrale minuutplan van 1832. 
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De omlijnde percelen in de rechterbovenhoek tonen de groenlandpercelen in handen van Oldengaerde 

(fig. 66). De vorm van de groenlandpercelen komt, ondanks dat ze op de kaart korter zijn weergegeven, 

overeen met die van op de kadastrale kaart van 1832 (fig. 67). De percelen zijn waarschijnlijk korter 

gemaakt zodat ze in het kaartbeeld passen. Tegenwoordig zijn deze percelen net als de 

bouwlandpercelen onherkenbaar geworden door egalisatie van het terrein en ruilverkavelingen. Het 

gebied is tegenwoordig in gebruik als weiland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de groenlandpercelen en Oldengaerde is het waterloopje duidelijk 

herkenbaar. Bovenin de kaart is ook een stukje van de Dwingelerstroom te 

zien, waarin een bruggetje is ingetekend (fig. 68). Met een pijl wordt de 

stroomrichting van het water aangegeven. Aan de overkant van de 

Dwingelerstroom ligt Wittelte. De brug naar Wittelte bestaat nog steeds op 

deze plaats. Op de kaart ontbreekt een weg van de havezate naar de brug. 

Parallel aan de Dwingelerstroom loopt wel een weg van de oostzijde, via de 

brug, naar de westzijde. De brug roept vraagtekens op. De kaart laat alleen het 

eigendom van de havezate zien en de Dwingelerstroom ligt veel verder van de 

havezate weg als de kaart suggereert. Mogelijk heeft de maker de rivier en het 

bruggetje als beeldvorming toegevoegd, maar het zou ook kunnen dat de brug 

ook in eigendom was van de havezate. Het is niet ongebruikelijk dat bruggen 

in handen waren van de adel om zo tol te kunnen heffen.  

Afbeelding 66: De groenlanden op de 1797 kaart. Afbeelding 67: Detail van de groenlanden 
op de grondbezitskaart van 1832. 

Afbeelding 68: De 
Dwingelerstroom op de 
1797 kaart. 
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Uit de kaart van 1797 wordt duidelijk dat het omliggende landschap van de Oldengaerde erg bosrijk 

was. Langs de wegen zijn lange rijen met bomen weergegeven (fig. 69). De losse bomen behoorden tot 

de verkoop van 1797 en dus tot het bezit van Oldengaerde, waardoor ze expliciet zijn ingetekend.531 

De weg waaraan de Oldengaerde grenst, genaamd Westeinde, welke richting het noorden naar 

Dwingeloo loopt is omgeven door een dubbele bomenrij. Deze laan bestaat nog steeds en is met 

eikenbomen beplant. De weg die naar het oosten loopt, voor de Bork langs, heet de Borkerdrift en 

kent ook nog steeds een dubbele rij bomen (fig. 70). De drie bomen bij de splitsing van Westeinde en 

de Borkerdrift tonen de zuidelijke brink. De concentratie bomen aan de rechterkant toont de 

noordelijke brink met drie boerderijen. De kaart laat duidelijk zien dat de omgeving van de 

Oldengaerde erg parkachtig was door de verschillende bossages, paden, tuinen en bomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
531 Schaap, ‘Op zoek naar de factor Aalt,’ 46. 

Afbeelding 69: Detail van de 1797 kaart. Afbeelding 70: Moderne luchtfoto van de lanen rondom de 
Bork. 
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4.8 Reconstructie van het zeventiende- en achttiende-eeuwse landgoed Oldengaerde 

 

Achttiende eeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De reconstructie van Oldengaerde omstreeks het einde van de achttiende eeuw is te zien in figuur 22. 

De kaart is grotendeels gebaseerd op de kaart uit 1797, het grondbezit van 1808, de kadastrale kaart 

uit 1832, de hoogtekaart (AHN) en een moderne topografische kaart. Oldengaerde is zeer centraal 

gelegen in een breedte in de weg tussen de twee brinken van Westeinde in. Het grondbezit, 

voornamelijk groenlanden en bossen, geeft het landgoed een duidelijke economische basis. Echter 

staat de esthetische en recreatieve functie ook voorop door het bestaan van verschillende tuinen met 

wandelpaden rondom de havezate. Gelegen op een centrale plek bij de samenkomst van wegen, 

tussen twee brinken in, drukt de Oldengaerde een dominante stempel op zijn omgeving. Ook doordat 

de bomen langs de weg niet in gemeenschappelijk bezit, maar in het bezit van de Oldengaerde waren, 

Figuur 22: Reconstructie van de Oldengaerde en landgoed aan het einde van de achttiende 
eeuw 
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werd ieder die de havezate passeerde herinnerd aan diens belangrijke positie. Zoals te zien was in het 

hoofdstuk was het grondbezit van de overige bewoners erg versnipperd op de es en de groenlanden, 

waardoor de grote percelen van de Oldengaerde hierop erg afsteken.  

 

Zeventiende eeuw 

Door het combineren van 

gegevens is ondanks het gebrek 

aan bronnen getracht een beeld 

te geven van de zeventiende-

eeuwse situatie in figuur 23.  

Het zuidelijk gelegen bosgebied 

de Bork is gelegen op het laagste 

gedeelte van de Westeinderrug. 

In 1832 was het bosgebied 

gesitueerd aan de rand van 

woeste gronden en is dus 

waarschijnlijk ontgonnen vanuit 

het veen. Hierop wijst ook het 

toponiem ‘Brinkeveen.’ 

Daarnaast kende het bosgebied 

van oudsher op rabattenbossen, 

wat duidt op een natte 

omgeving.  De eerste 

vermelding van de Bork stamt uit 1764. In de zeventiende eeuw zijn wordt er geen melding gemaakt 

van bos bij Oldengaerde. Bossen werden doorgaans niet aangeslagen in de grondschatting, maar het 

bos van Oldenhave werd wel expliciet wordt genoemd. In de zeventiende-eeuw bestond het grote 

bosperceel dus waarschijnlijk helemaal niet en dus ook de weg die ernaartoe liep niet. Mogelijk is de 

Bork rond het begin van de achttiende eeuw ontgonnen door de bewoners van Oldengaerde. Daarom 

is het bosgebied in de reconstructie geheel weggelaten. 

Volgens de grondschatting had de Oldengaerde verder in de zeventiende eeuw ongeveer de helft van 

de groenlanden in handen en hetzelfde aantal bouwland. Het bouwland zoals gereconstrueerd zal dus 

overeenkomen met de zeventiende-eeuwse situatie, maar de groenlanden niet. Hoe de groenlanden 

eruit zagen is onbekend. Het is mogelijk dat het heideperceel in de zeventiende eeuw nog bebost was. 

Figuur 23: Reconstructie van de Oldengaerde en landgoed in de zeventiende 
eeuw. 
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De Drentse landgoederen bevatten verder, zoals eerder genoemd, veel lanen waardoor de 

afzonderlijke bomen zijn overgenomen vanuit de eind achttiende-eeuwse situatie. Over het bosgebied 

meteen ten zuiden van Oldengaerde en de tuin met appelhof zijn niet veel gegevens bekend en daarom 

zijn ze ingetekend volgens de eind achttiende-eeuwse situatie.  

 

 

4.9 Conclusie  

 

Het landgoed van Oldengaerde bestond in de zeventiende en achttiende eeuw uit een combinatie van 

bossen, bouw- en groenland, een eendenkooi, lanen en hakhoutwallen. In combinatie met het 

kleinschalige landschap van de esdorpen was Oldengaerde omringd door een zeer afwisselend 

landschap. Het landgoed was zeer bosrijk en parkachtig door de vele tuinstructuren en domineerde 

hierdoor Westeinde. Het bosrijke gebied stak scherp af tegenover de rest van de omgeving. Door de 

ligging bij een samenkomst van wegen en de positie tussen twee brinken in zorgde ervoor dat de 

bewoners van Westeinde en bezoekers de havezaten wel moesten passeren. Oldengaerde was niet te 

missen door de concentratie van bezit rondom de havezate en drukte zo een duidelijke stempel op zijn 

omgeving. De hogere ligging ten opzichte van het beekdalen en de woeste omliggende gronden zorgde 

er verder voor dat de havezaten goed zichtbaar was in zijn omgeving. De ligging was zo zeer strategisch 

en door middel van de gracht vanouds waarschijnlijk ook goed verdedigbaar. In dit hoofdstuk is alleen 

het landgoed rondom de havezate gereconstrueerd. Door middel van uitgebreider archiefonderzoek 

zouden er meer uitgespraken gedaan kunnen worden over de invloed van Oldengaerde op de 

omgeving buiten Dwingeloo. 
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Hoofdstuk 5 – Conclusie  

 

In deze studie staat het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe centraal met Oldengaerde als 

detailstudie. Door middel van drie thema’s, zoals besproken in de hoofstukken 2, 3 en 4, is getracht de 

hoofdvraag ‘hoe zag het middeleeuwse kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe eruit en in welke 

context is de Oldengaerde gesticht?’ te beantwoorden. 

 

5.1 Landschap en samenleving in middeleeuws Zuidwest-Drenthe 

Hoofdstuk 2 bood een overzicht van het landschap, de bestuurlijke en kerkelijke organisatie, de 

Drentse adel, de grootgrondbezitters, het Dieverderdingspel en de heerlijkheid Ruinen in Zuidwest-

Drenthe en gaf daarmee context voor de rest van het onderzoek. Opvallend is dat Zuidwest-Drenthe 

van schaars bewoond in de prehistorie zich in de middeleeuwen ontpopte tot het dichtbevolkste 

gebied van heel Drenthe. De deelvraag ‘Hoe zag het landschap en samenleving eruit in middeleeuws 

Zuidwest-Drenthe?’ stond centraal in dit hoofdstuk. Het landschap was voor een groot deel met veen 

bedekt in de middeleeuwen en was destijds te verdelen in een esdorpenlandschap op de hogere 

gebieden van het Drents plateau en de stuwwalruggen, een kampenlandschap op de zandkoppen bij 

de Reest en een veenontginninslandschap in de lagergelegen veengebieden. De kerkelijke instellingen, 

zoals de bisschop van Utrecht, het klooster te Ruinen (later Dickninge) en de kapittels vormden de 

machtigste organisaties in het gebied. Uit de onderzoeksresultaten bleek verder dat Zuidwest-Drenthe 

zich op een aantal vlakken onderscheid met de rest van Drenthe. Allereerst bevat het studiegebied, 

net als Noord-Drenthe, een grote concentratie adel. Ondanks de vele adellijke families en 

bijbehorende adellijke bezit was de adel echter als grootgrondbezitter niet prominent aanwezig in 

Zuidwest-Drenthe. Verder bestonden er door de nabije ligging sterke banden met Overijssel. Hieruit 

kwam een afwijkende kerkorganisatie voort.  

 

5.2 Het kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe 

Hoofdstuk 3 behandelde de samenhang tussen de negen geïdentificeerde kastelen in het 

onderzoeksgebied: Ansen, Batinge, Borgbarchien, Echten, Oldengaerde, Oldenhave, Wittelte II, 

Wittesheuvel en Vledderinge. Hierin lag de focus op de landschappelijke situatie, de bewoners, het 

grondbezit en de ontginningen. Het bleek dat de adellijke families sterk met elkaar waren verbonden 

en ondanks de invloeden vanuit Overijssel en Duitsland gedurende de middeleeuwen Drents bleven. 
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De kastelen behielden hun economische basis voornamelijk uit de veehouderij. De verschillen tussen 

de kastelen waren niet groot met uitzondering van de Oldenhave. De heer van Ruinen op de Oldenhave 

had door de heerlijkheid relatief veel macht in vergelijking met de rest van de adel. In het hoofdstuk 

stond de deelvraag ‘Waarom zijn de kastelen in middeleeuws Zuidwest-Drenthe gelegen op de plek 

waar ze liggen?’ centraal. De locatiekeuze van de kastelen hangt samen met meerdere factoren. De 

clustering van kastelen komt voort uit een grote mate van ontoegankelijkheid in het gebied door 

onontgonnen veen, de politiek van de bisschop van Utrecht en het feit dat de adellijke families op de 

kastelen nauw met elkaar waren verbonden. Bij de vroegmiddeleeuwse bisschoppelijke hoven en 

belangrijke routes zijn de kastelen gelegen en verschillende kastelen komen ook voort uit 

leengoederen van de bisschop. Daarnaast was de adel sterk verbonden en kon veelal herleid worden 

tot dezelfde stambomen. De splitsing van de adellijke families in de middeleeuwen zorgde ervoor dat 

de nieuw ontstane familie een stamslot nodig had. Het grondbezit was veelal gelegen binnen een 

relatief kleine afstand van de kastelen, waardoor de bouw van een kasteel op een stuk land dat in bezit 

was van de familie niet ver kon plaatsvinden. De individuele locaties zijn verder allen binnen de 

clustering op strategische plekken in de nabijheid van (water)wegen gelegen, aan de randen van het 

cultuurland op de grens tussen laag en hoog en dichtbij geschikte gronden voor veehouderij. Binnenin 

de clustering waren verdediging en het voorkomen van geschikte landbouwgronden dus de 

belangrijkste factoren voor de locatiekeuze. De ligging aan de randen van het cultuurland en het bezit 

in veendorpen in de vorm van boerderijen, boterpachten, tienden en tijnsen suggereert ook dat de 

adel een stempel drukte op de ontginningen. Mogelijk zijn de kastelen vooruitkijkend op de 

ontginningen in de nabijheid van ontgonnen gronden gesticht, maar dit zal verder onderzoek moeten 

uitwijzen. 

 

5.3 Oldengaerde 

Hoofdstuk 4 behandelde de zeventiende- en achttiende-eeuwse landschappelijke situatie van 

Oldengaerde. Hierbij lag de focus op de cultuurhistorische ligging, het grondbezit en de bossen. 

Oldengaerde was binnen Westeinde gelegen tussen de twee brinken in en bij een samenkomst van 

wegen. Door de concentratie van bezit direct rondom de havezate en de relatief grote percelen moet 

Oldengaerde duidelijk een indruk hebben gemaakt bij ieder die het gebied passeerde. In het hoofdstuk 

stond de volgende deelvraag centraal: ‘Hoe zag het landgoed van de Oldengaerde eruit in de 

zeventiende en achttiende eeuw?’ Het gebied rondom de havezate was zeer bosrijk en had een 

parkachtig karakter. Oldengaerde was met het aangrenzende bosperceel omgeven door een gracht en 

het landgoed bestond uit een groot oppervlak aan groenland- en bospercelen in de directe nabijheid 
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van de havezate, uitgestrekte lanen, een eendenkooi, verschillende recreatieve tuinen, een appelhof 

en een groot boerenerf. De zeventiende-eeuwse situatie laat zich door gebrek aan gegevens lastig 

reconstrueren, maar mogelijk was destijds het grote zuidelijk gelegen bosperceel de Bork nog 

onontgonnen.  

 

5.4 Eindconclusie en discussie  

In enkele veentonginningsdorpen strekte de invloed van de kasteelheren zich uit, maar het 

middeleeuwse kastelenlandschap van Zuidwest-Drenthe was voornamelijk gebonden aan de plaatsen 

waarin de kastelen stonden. De kastelen verschilden in de middeleeuwen waarschijnlijk qua omvang 

en status niet veel van elkaar en waren allen sterk met elkaar verbonden door de sterke banden tussen 

de adellijke families. De bisschop van Utrecht en de kerkelijke instellingen waren van grote invloed. 

Oldengaerde was echter allodiaal bezit en kwam voort uit het bezit van de familie Van Echten. De 

eerste vermelding van een huis te Oldengaerde stamt uit het einde van de middeleeuwen ongeveer 

tegelijk met Batinge. Het bestaan van twee kastelen naast elkaar werd mede mogelijk gemaakt door 

de forse groenlandvoorziening van Dwingeloo. De centrale ligging van Oldengaerde in Westeinde en 

het verband met de adellijke familie Welvelde, voortkomend uit de familie van Ruinen en later grootste 

leenman van de heerlijkheid, suggereert een oudere datering van het landgoed met of zonder huis. De 

stichting van een stamslot of uitbreiding van het landgoed Oldengaerde aan het einde van de 

middeleeuwen komt voort uit een familiesplitsing, welke waarschijnlijk mogelijk gemaakt door de 

toenemende macht die de adel rond deze tijd verwierf. 

Het kasteel en de omgeving hebben veel invloed op elkaar zoals beschreven in deze studie. Ondanks 

de sleutelrol die het landschap speelt in de locatiekeuze van een kasteel en de manier waarop het 

landschap wordt beïnvloed vanuit een kasteelstichting, is hier relatief weinig onderzoek naar gedaan. 

Deze studie is een bijdrage aan dit onderontwikkelde thema binnen het kastelenonderzoek. Verder 

heeft de studie nogmaals bevestigd dat er veel factoren van belang zijn bij het onderzoek naar de 

kastelen en het kastelenlandschap en dat een kasteel niet begrepen kan worden als een louter militair 

verdedigingswerk. Het traditionalistische idee van wat een kasteel is komt hiermee verder op de 

achtergrond.  

Een aantal tekortkomingen in deze studie is op invloed op de hier gepresenteerde resultaten. Een 

tekortkoming in het onderzoek is allereerst het schaarse gebruik van archiefbronnen in het onderzoek 

naar Oldengaerde in hoofdstuk 4. Wellicht zouden, indien aanwezig, aanvullende historische gegevens 

ander licht schijnen op de zeventiende-eeuwse situatie. Verder was het beter geweest om elk kasteel 

uitgebreid te behandelen in een apart hoofdstuk, maar dit zou voor dit onderzoek te ver zijn gaan. 
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Daarnaast heb ik binnen de hoofdstukken de focus gelegd op een aantal specifieke thema’s. Het 

kastelenlandschap is een breed begrip en daardoor beïnvloed de keuze van thema’s ook het 

uiteindelijke eindoordeel over de locatiekeuze van de kastelen. Zo is in dit onderzoek vooral getracht 

het fysieke en sociale landschap te analyseren en is de invloedssfeer van het ‘mentale landschap’ zeer 

weinig aan de orde gekomen. 

Toekomstig archeologisch-, bouwhistorisch- en archiefonderzoek zou meer informatie kunnen bieden 

over de middeleeuwse situatie van de kastelen in Zuidwest-Drenthe, zowel over de vorm en de 

datering van de behuizingen. Verder zou nader onderzoek licht kunnen werpen op de rol van de adel 

op de ontginningen en daarmee de relatie tussen de kasteelstichting en ontginningen in Drenthe 

bevestigen of ontkrachten. Onderzoek naar andere thema’s en het mentale landschap zou daarnaast 

een completer beeld geven van het kastelenlandschap als geheel. Voorbeelden van thema’s zijn 

bijvoorbeeld de woonfunctie van de kastelen en de militaire functie, gericht op de relatie tussen de 

kastelen en de Drentse oorlogen. Ten slotte zou een aparte studie over de concentratie van kastelen 

in Noord-Drenthe voor goed vergelijkingsmateriaal kunnen zorgen voor de hier gepresenteerde 

gegevens.  

De meeste kastelen in Zuidwest-Drenthe zijn verdwenen, maar daarom hoeven ze nog niet vergeten 

te worden. De kastelen kennen een rijke geschiedenis die staat te wachten om verder ontdekt en 

verteld te worden.   
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