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Beste lezer,
Voor u ligt mijn masterscriptie voor de opleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Het is de afsluiting van een uitdagende
periode waarin ik niet alleen veel geleerd heb over de veenborg Welgelegen, maar waarin ik bovenal meer in contact ben gekomen met de streek waar ik
vandaan kom. Een klasgenoot van mij zei vlak voor een college van Theo Spek het volgende: “Tegen Sabine moet je niks verkeerds zeggen over de Groninger
Veenkoloniën. Sabine is namelijk uit het veen getrokken.” Deze uitspraak is mij altijd bijgebleven, deels vanwege de humor, maar eveneens omdat er een
kleine kern van waarheid in zit. Mijn masterscriptie is naast het verhaal van Welgelegen ook een mini ode aan de Groninger Veenkoloniën. Een plek die ik als
tiener verguisd heb tijdens de ellenlange fietstochten naar mijn vrienden, maar waar ik tegenwoordig wel weer graag naar terugkeer om even weg te zijn van
de stad. Ondanks het feit dat ik een iets romantischer beeld heb van deze streek, heb ik geprobeerd om het verhaal van Welgelegen en de Groninger
Veenkoloniën zo goed en eerlijk mogelijk te vertellen.
Helaas maar waar, scripties als deze schrijven zich niet uit zichzelf. Hieraan gaat veel tijd en werk vooraf. Daarentegen heb ik vanuit alle hoeken hulp gekregen
van mensen die ik via deze weg graag wil bedanken. Allereerst mijn scriptiebegeleidster Hanneke Ronnes die mij geholpen heeft met het verbeteren van mijn
schrijfstijl en mij deed inzien dat ik soms breder moet denken. Ten tweede wil ik graag Theo Spek bedanken voor alle leuke gesprekken en de interessante
colleges van de afgelopen jaren. Mijn dank gaat ook uit naar al die mensen die wilden bijdragen aan het verhaal van Welgelegen. Dit waren onder andere de
mensen van het Veenkoloniaal Museum, het Groninger Archief en in het bijzonder het Historisch Archief Midden-Groningen waar ik zeer vriendelijk ben
geholpen.
Voor de persoonlijke steun wil ik graag alle klasgenoten en vrienden bedanken die mij de laatste maand er doorheen hebben gesleept. In het bijzonder Rianne
die met haar optimisme deze pessimistische Groninger er vaak weer bovenop kreeg. Daarnaast wil ik mijn dank geven aan mijn vriend die mij geholpen heeft
met alle bewerkte kaarten in deze scriptie. Mijn laatste en belangrijkste dank gaat uit naar mijn vader Huug-Jan Akkerman. Hij is degene geweest die net zo
enthousiast was over dit onderwerp als ik. Mijn ouders hebben mij gestimuleerd om verder te studeren en daar zal ik ze altijd dankbaar voor zijn.
Nu rest mij alleen nog u veel leesplezier te wensen!

beantwoord. Er is hierbij geprobeerd om deze vraagstukken vanuit

Samenvatting

verschillende perspectieven te benaderen.

Dit onderzoek is gewijd aan de geschiedenis van de veenborg Welgelegen

In het eerste deel van deze scriptie staat de vervening en ontginning van

te Sappemeer. In deze scriptie worden de borgeigenaren in relatie tot het

1650 tot 1750 centraal. Voornamelijk de bijdrage van de verveners en de

landschap van de Groninger Veenkoloniën en het stedelijke landschap van

stad Groningen is hierin aanmerkelijk. Uit de resultaten blijkt dat er een

de stad Groningen behandeld. Welgelegen is door de eeuwen heen

overduidelijke invloed is geweest van de verveners en eerste bewoners van

bewoond door verschillende eigenaren. Deze zogenoemde borgheren en

Welgelegen op het fysieke landschap. Het rechthoekige

dames waren grotendeels afkomstig uit het stadspatriciaat. Een aantal

verkavelingspatroon en de nieuw aangelegde watergangen die door de

maakten deel uit van de Ommelander adel. Het voorgaand onderzoek naar

ontginning en vervening zijn ontstaan, zijn indirect de erfenis van de eerste

Welgelegen is tot dusver altijd beperkt gebleven tot de

borgeigenaren.

bewoningsgeschiedenis. In deze masterscriptie wordt echter gepoogd om

Wat betreft het sociale landschap voert de stad Groningen als machtige

de geschiedenis van de veenborg breder te trekken en het mentale, fysieke

actor de boventoon. Hier speelt het overgrote deel van het sociale leven

en sociale landschap van de Groninger Veenkoloniën en de stad Groningen

van de borgeigenaren zich af. Daarnaast blijkt dat het netwerk van het

te implementeren. Dit is gedaan met behulp van theorieën die afkomstig

stadspatriciaat onderling zeer sterk is. Factoren voor het feit dat de

zijn uit de proefschriften van Jan Kolen en Maarten Jacobs.

patriciërs voor een groot deel van het jaar in de stad Groningen wonen,

Deze scriptie is opgedeeld in drie verschillende tijdperken, beginnend rond

zijn onder andere de ontoegankelijkheid van het platteland in de winter en

1650. Het startpunt ligt bij de ontginning in Sappemeer. De geschiedenis

de landschapsbeleving. Het landschap wordt in deze eeuw namelijk als

van Welgelegen wordt per eeuw behandeld. Binnen deze periodes is er

woest en leeg ervaren. Hierdoor kan er worden gesteld dat het

wederom een driedeling gemaakt in veranderingen in het fysieke, mentale

stadspatriciaat voornamelijk vanwege economische redenen naar dit

en sociale landschap. Met behulp van archiefstukken, literatuur, kaart- en

gebied trekt.

verder beeldmateriaal wordt er per hoofdstuk een hoofdvraag
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Het beeld van een primordiaal landschap verdwijnt in de periode tussen

vele andere landhuizen in de twintigste eeuw, overeind bleef staan. Uit

1750 en 1850. In deze eeuw verlaat het stadspatriciaat steeds vaker de

deze scriptie blijkt dat Welgelegen ook veel meer is geweest dan “slechts”

stad en gaat men Welgelegen permanent bewonen. Naast veranderingen

een zomerhuis of een buitenverblijf. Economische motieven spelen vrijwel

binnen de politiek en de welvarendheid van Sappemeer, was ook de

altijd een rol bij de borgeigenaren.

romantische visie op het landschap van de Groninger Veenkoloniën een
belangrijke kwestie. Het is dan ook in deze periode dat Welgelegen
langzamerhand het uiterlijk krijgt van een daadwerkelijk buitenverblijf
waar vermaak centraal staat.

In dit onderzoek is geprobeerd om het verhaal van Welgelegen in zijn
volledigheid te vertellen. Daarentegen zijn er een aantal zaken die nog niet
behandeld zijn en die voor de toekomst van de borg nog veel kunnen
betekenen. Veenborgen als Welgelegen verdienen immers de aandacht

In de twintigste en eenentwintigste eeuw vindt echter de teloorgang van

zodat zij behouden kunnen blijven. Een publicatie over deze borg zal deze

de veenborgen plaats. Een periode waarin door de industrialisatie, het

aandacht ook kunnen versterken. Daarvoor zal er ook moeten worden

opkomende socialisme en de twee wereldoorlogen, Welgelegen af en toe

gekeken naar de bouw- en tuinhistorie van Welgelegen. Dit zijn twee zaken

onbewoond blijft. Door achterstallig onderhoud dreigt steeds vaker de

waarin in deze scriptie kort naar is verwezen, maar wat niet uitvoerig is

slopershamer. Daarentegen vindt in deze tijd ook een kleine opleving

besproken. Daarnaast loont het zich om de veenborgen als fenomeen te

plaats gedurende het Interbellum waarbij nazaten van voormalige

bestuderen en onderzoek te doen naar de relaties tussen de landhuizen

bewoners het huis weten op te kopen en in ere weten te herstellen. Dit

onderling. Een vergelijking met soortgelijke borgen in de rest van

had mogelijk een relatie met het feit dat de Groninger elite zichzelf zag als

Nederland, zou hierbij eveneens niet misstaan.

de waarborger van de traditie.
Binnen de geschiedenis van Welgelegen zien we constante bewegingen
van en naar het huis. De rol van het landschap, in de breedste zin van het
woord, is hierbij essentieel. Het verklaart de veranderingen die
plaatsvinden op de borg Welgelegen. Daarnaast is het een mogelijke
argument voor het behoud van de veenborg die, in tegenstelling tot de
2
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1. Aanleiding tot onderzoek
Deze scriptie is grotendeels geschreven uit persoonlijke interesse. Tijdens
een college van het vak Historische Buitenplaatsen kwam ik in aanraking
met het onderwerp “veenborgen.” Het onderwerp interesseerde mij
dusdanig dat ik mijn bachelorscriptie hieraan heb gewijd. Deze scriptie
draagt de titel: Verloren schatten van de Veenkoloniën. Een studie naar de
zeventiende- en achttiende-eeuwse veenborg in de Groninger
Veenkoloniën. Hier wil ik u dan ook graag naar verwijzen voor meer
informatie over de veenborgen in het algemeen.

Een interdisciplinair onderzoek
Eén van de belangrijkste bouwstenen van de opleiding
Landschapsgeschiedenis is interdisciplinariteit. Het onderzoek binnen deze
opleiding is vooral breed en sluit aan op meerdere vakgebieden. Ook ik
heb gepoogd om mijn studie naar de veenborg Welgelegen breed te
houden. Dit houdt in dat in deze scriptie niet alleen gekeken wordt vanuit
één discipline, maar dat ik gebruik heb gemaakt van verschillende
publicaties uit andere vakgebieden. Zo zal bijvoorbeeld een deel
bouwhistorie worden behandeld, een deel economische geschiedenis,
maar ook de sociale geschiedenis. Vraagstukken als landschapsbeleving en
de veranderende betekenis van het landschap zullen eveneens de revue

De directe aanleiding voor het onderzoek naar de borg Welgelegen komt

passeren. Deze scriptie is dus niet alleen gewijd aan de geologische en de

uit een opdracht van het Groninger Landschap. Deze organisatie heeft in

geomorfologische aspecten van het landschap, maar zal veel meer ingaan

2017 de veenborg in handen gekregen en had de suggestie om de

op de mens als belangrijke actor.

geschiedenis van borg Welgelegen nader te bestuderen. Gezien het feit

1.2. Stand van het onderzoek

dat ik al eerder onderzoek had gedaan naar de veenborg in het algemeen,
leek het mij interessant om een gedetailleerde studie te doen naar één van

Materiaal over de borg Welgelegen in de twintigste eeuw

de weinige nog bestaande zeventiende-eeuwse landhuizen in de Groninger

Binnen de stand van het onderzoek naar de borg Welgelegen kan er

Veenkoloniën.

onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende categorieën. Aan
de ene kant hebben we literatuur die enkel gewijd is aan de borg zelf, aan
de andere kant hebben we het materiaal dat is toegespitst op de
Groninger Veenkoloniën. Voor het historiografische deel is het
5

noodzakelijk om te kijken naar dat wat geschreven is over de borg.

baseerde. Een groot deel van het genealogisch onderzoek is daarentegen

Materiaal over veenborgen en in het bijzonder de borg Welgelegen is op

met bewijzen onderbouwd, wat het stuk weer feitelijk maakt.

een kleine schaal terug te vinden, beginnend in de jaren zestig van de
vorige eeuw. Het was historicus Gerrit Niklaas Schutter die in de Groninger
Volksalmanak tussen 1955 en 1960 stukken schreef over de zeventiende-

Na de publicatie van Schutter volgt een periode waarin sporadisch wordt
geschreven over Welgelegen. Eén van de weinige publicaties in deze tijd is
een kort stuk van Niemeijer.2 Hij schreef over Welgelegen in het Groninger

1

eeuwse landhuizen in de oude Groninger Veenkoloniën. Het werk van de
historicus in de Groninger Volksalmanak kan geplaatst worden onder de
noemer “elitegeschiedenis.” Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan
de leefwereld van de borgeigenaren. Het exterieur en interieur van de
borg worden ook beschreven, maar voeren niet de boventoon in dit
onderzoek.
De hoeveelheid archiefstukken die Schutter voor zijn werk heeft
doorgespit is noemenswaardig. Daarentegen zijn er toch wat gaten te
ontdekken in deze artikelen. Zoals eerder genoemd wordt er weinig
vermeld over de veenborgen als bouwhistorische objecten. Daarnaast zijn
niet alle feiten die worden genoemd door de historicus beargumenteerd
met een bron. Hierdoor is het soms onduidelijk waarop Schutter zich

1

Schutter, G.N. (1956) “Welgelegen” te Kleinemeer, Groninger Volksalmanak,
Groningen.
2
Niemeijer, J.A. (1965) Welgelegen: Een ontluisterende veenborg, Groningen:
Cultureel Maandblad volume 7.

Cultureel Maandblad. Het artikel is echter voor een groot deel gebaseerd
op het werk van Schutter. Toch verschijnen er ook nieuwe feiten in dit
artikel. Eén hiervan is de aanname dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog
Belgische vluchtelingen hebben geschuild in het landhuis.3 Ook deze
stelling wordt echter niet met feiten gestaafd, waardoor het moeilijk te
traceren is waar Niemeijer dit vandaan haalt.
In 1984 kwam amateurhistoricus Smedes met het boek Rond veenborg en
Hooghoudt: een kleine historie van Hoogezand en Sappemeer. 4 Hierin
wordt kort geschreven over de veenborg in het algemeen en over
Welgelegen. Ook dit werk levert vrijwel geen nieuwe informatie. De
publicaties die hierna verschijnen zijn wederom enkel gewijd aan de
borgeigenaren en niet zozeer aan het landhuis zelf.

3

Niemeijer, 1965, p.33.
Smedes, J.J. (1984) Rond veenborg en Hooghoudt: kleine historie van Hoogezand
en Sappemeer, De Librije, Haarlem.
4
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Eén van de meer uitgebreidere werken over de Groningse buitenplaatsen
is het bekende boek van Wiebe Jannes Formsma over De Ommelander
borgen en steenhuizen.5 Deze is geïnspireerd op De Ommelander borgen
van J.A. Feith.6 In de nieuw toegevoegde inleiding wordt echter geschreven
dat deze publicatie enkel in zal gaan op de landhuizen in de Ommelanden.
Formsma sluit hierbij de gebieden die door de stad Groningen zijn
onderworpen uit. Dit omdat volgens de historicus de geschiedenis van de
Groninger Veenkoloniën anders is dan die van de omringende
Ommelanden.7 De Ommelander borgen en steenhuizen levert daarom
enkel een mogelijke definiëring voor de veenborg. Welgelegen wordt
daarentegen buiten beschouwing gelaten. In 1996 wordt het werk van
Schutter gebundeld in het boek Borg & Hofsteden door de Historische
Vereniging van Sappemeer. Dit boek bestaat uit aanvullende artikelen
waarin geschreven wordt over Welgelegen in de twintigste en
eenentwintigste eeuw.8

Materiaal over de borg Welgelegen in de eenentwintigste eeuw
Een groot deel van het materiaal uit de twintigste eeuw is wederom
toegespitst op de bewoningsgeschiedenis. Hierbij gaan de meeste auteurs
niet verder de diepte in en wordt het onderzoek niet breder getrokken.
Beschrijvingen van bijvoorbeeld het landschap of de dynamiek tussen Stad
en Ommeland worden nauwelijks gegeven. Dit maakt de artikelen uit deze
eeuw wat eenzijdig. Het Boerderijenboek van de Oude Groninger
Veenkoloniën is één van de eerste publicaties uit de eenentwintigste eeuw
waarin ook het landschap een rol speelt.9 Het bestaat uit verschillende
delen die elk door een andere auteur zijn geschreven. De publicatie is een
conglomeraat van analytische stukken over onder andere het landschap en
de sociaal-economische geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Ook
de borgen met hun bewoners worden beschreven. Het hoofdstuk van Van
Dijk, dat gaat over de veenborgen in de Groninger Veenkoloniën, is
daarmee nog iets uitgebreider dan het werk van Schutter. 10
Het zijn voornamelijk de meer recentere publicaties die dieper ingaan op
bepaalde aspecten van Welgelegen. Zo besteedt bouwhistorica Gea van

5

Formsma, W.J., Pathuis, A. (1987) De Ommelander borgen en steenhuizen, Van
Gorcum, Assen.
6 Feith, J.A. (1906) De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en
achttiende eeuw, Foresta, Groningen.
7
Formsma, Pathuis, 1987, p.2.

8

Schutter, G.N. (1996) Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer,
Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer.
9
Hillenga, M., Biezeveld, K.S., Pennink, C. (2000) Boederijenboek Oude Groningse
Veenkoloniën: Kleinemeer, Kalkwijk, Borgercompagnie, Tripscompagnie, REGIOProject Uitgevers, Groningen.
10
Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.15.
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Essen in haar dissertatie Bouwheer en Bouwmeester aandacht aan het

archiefonderzoek heeft gedaan. Daarentegen kent het onderzoek van de

exterieur van de borg.11 Dit was deels gedaan door Schutter, maar slechts

historicus zijn grenzen. Een artikel in de Groninger Volksalmanak bestaat

op kleine schaal. Van Essen typeert de borg en omschrijft het exterieur. Uit

slechts uit een tiental bladzijden en beslaat niet een heel boek. Dit is

dit boek ontstaan ook nieuwe inzichten als de gelijkenis tussen Welgelegen

spijtig, want de veenborgen in het algemeen lenen zich uitstekend voor

en de Damkerk te Hoogezand.12 Het is echter de veenborg Vredenburg die

een gedetailleerde publicatie. Dit werd ook al aangegeven door Wiebe

de aandacht krijgt van Van Essen. Dit is een opvallend gegeven in de

Jannes Formsma in het voorwoord van De Ommelander borgen en

literatuur. Vredenburg zou namelijk veel meer allure hebben en had

steenhuizen.16

eveneens een plek in de bekende borgenrand op de Beckeringhkaart.13
Ook Johan van de Haan schrijft in zijn proefschrift Hier ziet men uit paleizen
over deze veenborg.14 In zijn dissertatie blijft een analyse van Welgelegen
uit. Daarentegen geeft De Haan een heldere definitie van de veenborg in
het algemeen, welke vermeldt staat in hoofdstuk 3.15

Het valt natuurlijk te bediscussiëren dat er geen boek is over de veenborg,
want er bestaat een bundel met alle artikelen van Schutter. Dit is het boek
Borgen & Hofsteden.17 Daarentegen kent ook deze bundel valkuilen. In dit
werk wordt er aan elke veenborg individueel aandacht besteed en worden
de borgen niet in relatie tot elkaar onderzocht. Het fenomeen landhuizen

Openstaande onderzoeksthema’s en vragen

in de Groninger Veenkoloniën wordt daarnaast vaak niet als een geheel
onderzocht. Het onderzoek naar de veenborgen en Welgelegen mist

Zoals blijkt uit het historiografische deel, hebben de meeste auteurs zich
gebaseerd op het werk van Gerrit Niklaas Schutter. Aan de ene kant is dit
een logische keuze. Het was immers Schutter die een groot deel van het

11

Van Essen, G. (2010) Bouwheer en Bouwmeester: Bouwkunst in Groningen, Stad
en Lande (1594-1795), Van Gorcum, Assen.
12
Van Essen, 2010, p.121.
13
Van Essen, 2010, p.253
14
De Haan, J. (2005) Hier ziet men vanuit paleizen: Het Groninger interieur in de
zeventiende en achttiende eeuw, Van Gorcum, Assen.

daarom een bredere analyse. De landhuizen die in deze regio tot stand
kwamen, waren mogelijk het product van dat wat er zich voortdeed in het
landschap. Daarentegen wordt er in de meeste stukken over Welgelegen

15

De Haan, 2005, p.181.
Formsma, Pathuis, 1987, p.2.
17
Schutter, G.N. (1996) Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer,
Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer.
16
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geen aandacht besteed aan de relatie tussen de landhuizen en het alsmaar

worden behandeld, evenals de rol van de andere belangrijke actoren die

transformerende landschap van deze regio.

hebben bijgedragen aan de geschiedenis van Welgelegen.
Landschapsbeleving en waardering zijn binnen deze scriptie net zo

Ook de relatie tussen de stad Groningen en de Groninger Veenkoloniën is

belangrijk als de fysische veranderingen in het landschap.

van groot belang. De landhuizen werden bewoond door het stadspatriciaat
die voor een groot deel wonen en werkten in de stad. De stad Groningen

Deze discussie leidt tot de volgende probleemstelling: “Hoe heeft de relatie

heeft, zoals Formsma ook al stelde, de Groninger Veenkoloniën altijd

tussen de bewoningsgeschiedenis van Welgelegen en het fysieke en

onderworpen.18 Dit maakt haar tot een cruciale factor binnen de

mentale landschap van de Groninger Veenkoloniën zich ontwikkeld in de

geschiedenis van het stadspatriciaat.

periode van 1647 tot 2017?” De overkoepelende vraag waarop aan het
eind hopelijk een antwoord kan worden gegeven is: “Wat is de reden dat

Naast deze aspecten zijn de vragen die zich voortdoen na het lezen van de
verslagen over Welgelegen. Er zijn namelijk een aantal perioden die niet

borg Welgelegen nog één van de weinig overgebleven veenborgen is in de
Groninger Veenkoloniën?”

worden behandeld, waaronder de Tweede Wereldoorlog. Zowel oud als
recent onderzoek gaan verder niet in op de erfgoeddiscussie. Dit terwijl

1.4. Theoretisch kader

het landhuis slechts één van de weinige nog bestaande veenborgen is.

De komende hoofdstukken zijn gebaseerd op verschillende theoretische

Antwoord op de vraag hoe dit is gekomen, wordt niet gegeven.

modellen en theorieën. Deze zijn voornamelijk afkomstig uit de dissertaties

1.3. Probleemstelling

van professor Jan Kolen en dr. ir. Maarten Jacobs. Beide studies hebben
sociologische vraagstukken als basis voor het onderzoek en behandelen de

Uit het voorgaande historiografische deel blijkt dat het onderzoek een

rol van de mens in het landschap. Zowel De biografie van het landschap als

bredere visie nodig heeft waarin de relatie tussen mens en landschap

de publicatie The production of mindscapes, gaan in op de vraag wat wij

centraal staat. De stillere perioden moeten naar mijn inzicht diepgaander

tegenwoordig verstaan onder de term landschap en hoe het landschap

18

Formsma, Pathuis, 1987, p.2.
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ervaren wordt. Het begrip wordt door zowel Kolen als Maarten uit elkaar

uiting van de hedendaagse samenleving en cultuur.”20 De mens als actor

gehaald en geanalyseerd. Zo blijkt uit beide dissertaties dat er sprake is van

toont zich hierbij als degene die oordeelt over wat erfgoed daadwerkelijk

een zekere gelaagdheid binnen de term.

is. Kolen haalt een voorbeeld aan van Hobshwan en Ranger die over deze

Het ontwikkelen van een landschapsbiografie

erfgoedkwestie het volgende stellen, geschreven in de woorden van Kolen
zelf: “(...) Dat historische tradities in moderne samenlevingen vaak niet zijn

De dissertatie van Jan Kolen is één jaar eerder uitgebracht dan die van

overgeleverd uit een ver verleden, maar daarentegen zijn uitgevonden als

Jacobs. Kolen snijdt hierin diverse vraagstukken aan. Eén van de vragen die

reactie op de snelle transformatie van sociale netwerken, culturele

aan het begin wordt gesteld, is hoe de kijk op het begrip landschap zich

praktijken en het landschap.”21

door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Uit het onderzoek van Kolen blijkt
dat de mens een steeds belangrijkere actor wordt. Zo kwamen er in de
jaren zeventig van de vorige eeuw vaker kritische geluiden op de meetbare
definitie van het begrip landschap. Er ontstonden nieuwe culturalistische
visies die zich uitten in onder andere stromingen als de New Cultural
Geography. De focus lag steeds meer op het constructivisme. Hierbij zijn
het sociale gedrag van de mens en de culturele waarden die hieruit
voortkomen bepalend voor het landschap. In het kort gezegd; de invloed

Alle benoemde discussiepunten leiden volgens Kolen naar een nieuwe
benadering binnen de landschapsgeschiedenis. Dit wordt in zijn dissertatie
de biografie van het landschap of kortweg een landschapsbiografie
genoemd.22 De archeoloog stelt dat het “uitgangspunt van de
landschapsbiografie is dat mensen tijdens hun leven iets van zichzelf en
hun persoonlijke geschiedenis achterlaten of uitdrukken in het
landschap.”23

van de mens staat voorop.19
Deze culturalistische visie is voor Kolen ook toe te passen binnen de
erfgoeddiscussie. Het begrip erfgoed overstijgt hierbij de visie van “een

19

22

20

23

Kolen, 2005, pp.2-3.
Kolen, 2005, p.4.
21
Kolen, 2005, p.4.

Kolen, 2005, pp.4-5.
Kolen, Ronnes, Hermans et al, 2015, p.1.
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Belangrijke actoren en auteurs
Mensen die hun eigen stempel drukken op het landschap worden in de
publicatie Door de lens van de landschapsbiografie van Jan Kolen, Hanneke
Ronnes en Rita Hermans “actoren” of “auteurs” genoemd. In deze
publicatie worden de termen behandeld aan de hand van de theorie van
geograaf Marwyn Samuels. Samuels gebruikt de woorden “authored
landscape” oftewel het geschreven landschap en introduceerde dit
denkbeeld als reactie op het anonieme cultuurlandschap. Binnen de
theorie van Samuels ligt de nadruk op de individuele mens en hoe hij zijn
stempel drukte op het landschap. Dit waren voornamelijk
persoonlijkheden die het meest invloedrijk waren.24

het stadsdeel Manhattan, net zo goed alle mensen kunnen zijn die gebruik
maken van een dergelijke ruimte. De stadsplanners spelen hierbij
logischerwijs een grote rol, maar de inwoners van het stadsdeel dragen net
zo goed bij aan dit stedelijk landschap.25
Mindscape, matterscape en powerscape
Hoewel de dissertatie van Kolen één jaar eerder werd uitgebracht dan die
van Jacobs, verschijnt de term mindscape ook in De biografie van het
landschap. In dit proefschrift wordt gesteld dat het gebruik van het begrip
mindscape één van de eerdere reacties was op het positivistisch beeld van
het landschap. Termen als onder andere soundscape en smellscape boden
antropologen en geografen een nieuwe visie op het landschap. Mindscape

Daarentegen gaat landschapsgeschiedenis niet alleen over mensen met

was hier een onderdeel van, maar werd slechts als individueel begrip

gezag. Binnen de historie van Welgelegen zijn er verschillende actoren of

behandeld in de nieuwe studies die werden verricht.26

auteurs die invloed hebben gehad op het verhaal van deze veenborg. Dit
gegeven wordt ook opgemerkt door Kolen, Ronnes en Hermans. Zij stellen
in hun inleiding van het boek Door de lens van de landschapsbiografie dat
actoren in het landschap niet altijd de meest invloedrijke personen hoeven
te zijn. Deze stelling werd onder andere uitgewerkt in het werk van Michel
Certeau. Certeau schreef dat de actoren in het landschap, in zijn voorbeeld

24
25

Kolen, Ronnes, Hermans et al, 2015, p.9.
Kolen, Ronnes, Hermans et al, 2015, pp.9-10.

Daar waar Kolen een begin heeft gemaakt met deze begrippen, voert
Jacobs het verder uit in zijn proefschrift. Hij versterkt de theorie met twee
termen die eveneens een visie geven op hoe de mens het landschap kan
interpreteren. Dit zijn “matterscape” en “powerscape.” Alle gegevens
betreffende deze nieuwe theorieën zijn terug te vinden in onderstaand
schema, afkomstig uit The production of mindscapes.27

26
27

Kolen, 2005, p.10.
Jacobs, 2006, pp.8-9.
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Volgens Jacobs is de realiteit eveneens te verdelen in drie verschillende

dissertatie geschaard onder de innerlijke realiteit, oftewel datgene wat

vormen: de innerlijke, fysieke en sociale realiteit. Hieruit zijn weer af te

men ervaart. Net als powerscape hoeft dit niet altijd fysiek waarneembaar

leiden de termen mindscape, matterscape en powerscape. Zij zijn de

te zijn. Een mindscape is gebaseerd op de mening van het individu en gaat

zogenoemde landschapsfenomenen zoals geformuleerd in onderstaande

bijvoorbeeld over het gevoel dat men heeft bij het zien van het landschap.

tabel. Jacobs onderbouwt deze met praktische voorbeelden uit het

Ook de landschapsbeleving is hier dus een onderdeel van. Alle drie de

dagelijkse leven. Zo is de matterscape de materiele realiteit, oftewel alles

termen liggen binnen verschillende vakdisciplines. Zo is matterscape

wat fysiek waarneembaar is. In het voorbeeld van Jacobs zijn dit de bomen

onderdeel van de natuurwetenschappen. Voor powerscape zijn dit de

en stenen die zichtbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de powerscape. De

sociologische studies en voor mindscape de “ervaringsstudies” of

powerscape is volgens Jacobs de samenstelling van een bepaalde groep

psychologische studies.29 Al deze verschillende blikken op het landschap

mensen met de daarbij behorende normen en waarden die zij hebben. Het

laten zien hoe divers en breed de term is en dat er vrijwel altijd sprake is

zijn daarnaast de wetten die men stelt voor bijvoorbeeld het landschap. Zo

van interdisciplinariteit en gelaagdheid, zoals geuit is in het model van

is het in de meeste samenlevingen niet gewenst om ongevraagd een boom

Maarten Jacobs.

om te hakken. De regels die opgelegd worden door en voor de mens om
respectvol om te gaan met het landschap zijn hierbij de sociale realiteit.28
De laatstgenoemde term door Jacobs is mindscape, één van de
belangrijkste uit het rijtje voor deze scriptie. Mindscape wordt in de
Afb. 1: Tabel afkomstig uit het proefschrift van Maarten Jacobs

28

Jacobs, 2006, pp.8-9.

29

Jacobs, 2006, pp.10-11.
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1.4. Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen
Binnen deze scriptie zijn er drie verschillende hoofdstukken die elk hun eigen thema hebben. De behandelde thema’s zijn onderdeel van de verschillende
modellen en theorieën die in de paragraaf hierboven zijn toegelicht. Alle onderzoeksvragen en thema’s met de daarbij behorende deelvragen zijn onderaan
verwerkt in een tabel.

Hoofdstuk en thema

Hoofdvraag

Hoofdstuk 2: “Tussen natuur en cultuur.” De

In hoeverre waren de veenborgeigenaren van

relatie tussen de vervening en de borg

Welgelegen betrokken bij de veranderingen in het

Groninger Veenkoloniën zich ontwikkeld

Welgelegen van 1650 tot 1750.

landschap van de Groninger Veenkoloniën van

van 1650 tot 1750?

1650 tot 1750 en wat was hun relatie tot het dorp
Thema: Toepassing van een culturalistische visie.
Nadruk op de rol van de mens in het landschap.

en de stad Groningen?

Deelvragen
1. Hoe heeft het landschap van de

2. Welke bijdrage heeft de stichting van de
Borger Compagnie geleverd aan de
ontwikkelingen in het landschap?
3. Wat waren de motieven voor de
borgeigenaren om zich te vestigen in de
Groninger Veenkoloniën?
4. Hoe vormden zich de sociale en
economische netwerken in de stad en op
het platteland?
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Hoofdstuk 3: “De leefwereld van de

Welke veranderingen in het mentale en sociale

borgeigenaren.” De borg Welgelegen in tijden van

landschap van de borgeigenaren van Welgelegen

Groninger Veenkoloniën zich ontwikkeld

handhaving van 1750 tot 1850.

hebben er plaatsgevonden in 1750 tot 1850 en

van 1750 tot 1850?

hoe verhielden zij zich tot het dorp, de stad
Thema: Landschapsbeleving en het alledaagse

Groningen en het landschap?

leven van de borgeigenaren van Welgelegen.

1. Hoe heeft het landschap van de

2. Wat voor invloed hadden de
borgeigenaren in de stad en op het
platteland?
3. Hoe waren de veranderingen in het
politieke landschap van invloed op de
borgeigenaren?
4. Hoe verhielden de borgeigenaren zich tot
het sociale netwerk van het dorp
Sappemeer?

Hoofdstuk 4: “Een periode van dreiging en

Hoe was de relatie tussen de borgeigenaren van

censuur.” Herbestemming en stille periodes op

Welgelegen, het landschap van de Groninger

Groninger Veenkoloniën zich ontwikkeld

borg Welgelegen van 1850 tot nu

Veenkoloniën en de bewoners van Sappemeer van

van 1850 tot nu?

1750 tot nu?
Thema: Buitenstaanders binnen de geschiedenis
van Welgelegen en hun relatie tot de
veranderingen in het landschap en op de borg

1. Hoe heeft het landschap van de

2. Hoe waren de sociale verhoudingen van
de borgeigenaren met de inwoners van
Sappemeer?
3. Wat speelde zich af in de stillere periodes
op Welgelegen gedurende de Eerste en
Tweede Wereldoorlog?
14

4. Hoe heeft de borg Welgelegen zich
staande gehouden in de tijden van sloop
van de buitenhuizen in de rest van het
land?
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1.5. Bronnen en methoden

Deze zijn zowel afkomstig uit de Groninger Archieven als het lokale
Historisch Archief Midden-Groningen. Laatstgenoemde heeft verscheidene

Deze scriptie is opgedeeld in meerdere niveaus. Zo wordt er per hoofdstuk

stukken die nog niet eerder zijn verwerkt in een publicatie en daarom

gekeken naar de verbintenis met het landschap van de Groninger

noodzakelijk zijn om te behandelen.

Veenkoloniën, de stad Groningen en het dorp Sappemeer. Qua bronnen
heb ik geprobeerd zoveel mogelijk verschillend materiaal te vinden dat

De archiefstukken van de Groninger Archieven zijn uiteenlopend. Zo

zowel aansluit op de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën als dat

worden er onder andere onderdelen behandeld uit het familiearchief van

van de borg Welgelegen. Ook hier zal de interdisciplinaire visie worden

de Menkemaborg en Dijksterhuis. Dit zijn voornamelijk dossiers van

toegepast en wordt er gebruik gemaakt van literatuur dat afkomstig is uit

voormalig bewoners van Welgelegen: Carl Friedrich graaf von

meerdere vakgebieden. Het onderzoek naar de borg Welgelegen en het

Wartensleben en zijn vrouw Wendelina Cornera Alberda van Menkema.30

vinden van materiaal heeft plaatsgevonden als een soort sneeuwbaleffect.

Daarnaast wordt het register van H.O. Feith aangehaald.31 Voor het

Ik ben begonnen met een aantal boeken over de Groninger Veenkoloniën

onderzoek naar het sociale netwerk van het stadspatriciaat in de stad

en de borg zelf. Vervolgens heb ik de literatuur opgezocht waarnaar werd

Groningen heb ik vooral gekeken naar het ledenregister en de zitplaatsen

verwezen. Voor de archiefstukken geldt bijna hetzelfde. In sommige

in zowel de Martinikerk als de A-kerk.32 Het registreren van de stadpaleizen

gevallen ben ik geholpen door medewerkers van het archief of

van het patriciaat heb ik gedaan aan de hand van de aantekeningen van

buitenstaanders die mij bronnen hebben voorgelegd.

voormalig conservator van het Groninger Museum Mienke de Visser.33 Zij
had hiermee een begin gemaakt met het onderzoek naar de zogenoemde

Archiefstukken

“elitestaten” van de stad Groningen.

Het materiaal waar deze scriptie op is gebaseerd, is divers. Naast de

In deze scriptie zult u verscheidene familiearchieven aantreffen. Eén van

primaire literatuur zal er ook gebruik gemaakt worden van archiefstukken.

deze archieven behoort tot de familie Star-Nauta Carsten (Historisch

30
31

Toegangsnummer 623, Menkemaborg en Dijksterhuis, 1465-1901.
Toegangsnummer 835, Handschriften in Folio register Feith, 1003-1984.

32
33

Toegangsnummer 968, Hervormde gemeente Sappemeer, 1770-1969.
Toegangsnummer 1249, Verzameling mej. M.A. de Visser, 1350-1955.
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Archief Midden-Groningen). Hier zijn stukken uit 1619 tot 2000 te

Veenkoloniaal Museum heb ik nog een aantal artikelen kunnen vinden die

achterhalen. In dit archief treffen we voornamelijk brieven die van

afkomstig zijn van voormalig bewoner van Welgelegen, Cornelis Alexander

persoonlijke aard zijn. Daarnaast zijn er verschillende boedelinventarissen

Star Numan. Daarnaast werd ik gewezen op nog een aantal artikelen van

van Welgelegen in de periode dat de familie Star Lichtenvoort en Star

Gerrit Niklaas Schutter en heb ik meer informatie kunnen vinden over de

Nauta hier woonden.34 Ook het familiearchief van het geslacht Maathuis

ontstaansgeschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Hoewel de meeste

Tinga bevat meerdere stukken die afkomstig zijn van de bewoners van

stukken die gevonden zijn in dit archief niet altijd in deze scriptie worden

Welgelegen.35

behandeld, ben ik hier wel op meerdere boeken gewezen waarvan ik
gebruik heb gemaakt.

Naast de familiearchieven zijn er dossiers gebruikt van voormalige
notarissen van de standplaats te Sappemeer. Deze archiefstukken zijn

Kaartmateriaal

gevonden door middel van het doorzoeken van de repertoria en het
opvragen van de notariële akten.36 Een aantal van deze notariële akten
bevat nieuwe informatie die nog niet eerder is opgenomen in de literatuur.
Eén van de akten heb ik gevonden dankzij de hulp van voormalig notaris
Wortelboer die mij in het Groninger Archief hier op wees. Ik wil hem dan
ook via deze weg hiervoor vriendelijk voor bedanken.

Een belangrijk gegeven voor de opleiding Landschapsgeschiedenis is het
gebruik van kaartmateriaal. Dit kan dan ook niet ontbreken in een scriptie.
De kaarten die ik heb gebruikt zijn bijna allemaal afkomstig uit de
Groninger Archieven. Een groot deel van dit materiaal is vervaardigd in de
zeventiende en achttiende eeuw. Voor mijn scriptie heb ik voornamelijk
gekeken naar materiaal dat duidelijk toont hoe de veranderingen in zowel

Het laatste archief dat ik heb geraadpleegd is dat van het Veenkoloniaal

het stedelijke landschap, als het landschap van de omgeving van

Museum. Hier werd ik gewezen door de medewerkers op het schathuis

Sappemeer hebben plaatsgevonden. Alle kaarten die zijn te bezichtigen in

van Welgelegen waarvan ik eerder nog geen notie had. In het

deze scriptie, zijn daarom ook gewijd aan de ontginnings- en

34

36

HS02-101, Inventaris van het archief van de familie Star-Nauta Carsten, 16192000.
35
HS02-136, Archief van de familie Maathuis Tinga, 1642-1957.

Toegangsnummer 106, Notarissen te Sappemeer (standplaats 32), 1825-1935.
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verveningsgeschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Dit zijn onder

meer richten op de Groninger Veenkoloniën. Dit zijn voornamelijk

andere kaarten zijn van een familielid van het geslacht de Mepsche en

proefschriften. De dissertaties van Jan Kolen en Maarten Jacobs vormen

kaarten van Jan Lubbers. Daarnaast zal er materiaal gebruikt worden van

hierbij de belangrijkste basis en behandelen de overkoepelende thema’s in

onder andere voormalig stadsbouwmeester Harmen Clasen die onder het

deze scriptie. Deze theorieën zijn verweven in de teksten en dienen een

pseudoniem Nicolas Wils te werk ging.

breder beeld te geven. Belangrijke titels die worden genoemd in het licht
van de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën zijn onder andere die

Voor de stad Groningen heb ik onder andere gekeken naar het werk van
Egbert Haubois. Deze kaarten laat naar mijn eigen mening het duidelijkst
de macht van de stad zien en hoe zij verbonden was met de verschillende
uithoeken van de provincie. Deze kaart is bewerkt en gebruikt als basis
voor een klein onderzoek in QGIS. In tegenstelling tot vele andere

van sociaal-geograaf H.J. Keuning, geograaf Michiel Gerding, historica Ij
Botke, geograaf Meindert Schroor, economisch-geograaf Jurgen Engbert
Duintjer en historica Dorien Knaap. De meeste proefschriften die in deze
scriptie zijn verwerkt, komen uit verscheidene disciplines voort. Deze
dissertaties zijn de belangrijkste primaire bronnen.

masterscripties van de opleiding Landschapsgeschiedenis heb ik vooral
historische kaarten uitgekozen aangezien dit materiaal een betere

Andere belangrijke publicaties die worden behandeld zijn onder andere de

representatie is voor de eeuwen die ik behandel. Als laatste wordt de

recent uitgebrachte Atlas van Beckeringh. Dit boek is gewijd aan het

Beckeringhkaart uit 1781 aangehaald. Deze wordt gebruikt voor onderzoek

achttiende-eeuwse landschap dat beschreven wordt aan de hand van

naar de trekvaarten die begonnen in de stad Groningen en uitmonden in

materiaal en voorstudies afkomstig van Theodorus Beckeringh. Voor

onder andere de Groninger Veenkoloniën.

beschrijvingen van het buitenleven en de buitenplaatscultuur in het
algemeen is er logischerwijs gebruik gemaakt van de boekenreeks

Literatuur en krantenartikelen

afkomstig van Yme Kuiper en Ben Olde Meierink. Naast de publicaties heb

In het historiografische onderdeel was er eerder al het één en ander te

ik eveneens de website delpher.nl geraadpleegd voor de nodige

lezen over welke literatuur ik heb geraadpleegd voor het schrijven van mijn

krantenartikelen. Hieruit is vooral veel informatie geput voor het laatste

scriptie. Naast de eerder genoemde stukken die voornamelijk gingen over

hoofdstuk over Welgelegen in de twintigste en eenentwintigste eeuw. De

de veenborg Welgelegen, worden er eveneens publicaties gebruikt die zich

krantenartikelen waren een schat aan informatie over het buitenleven van
18

de veenborg. Daarnaast vulden zij de vraagstukken binnen de geschiedenis
van Welgelegen in die eerder nog niet waren behandeld.
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Methode

Welgelegen van 1650 tot 1750

Welgelegen van 1750 tot 1850

Welgelegen van 1850 tot nu

Literatuuronderzoek,

Literatuuronderzoek, cartografisch

Literatuuronderzoek, archiefonderzoek,

archiefonderzoek, cartografisch

onderzoek, archiefonderzoek

onderzoek naar krantenartikelen

H.J. Keuning (1989), A. Bos-

R. Reinders, M. Hillenga, M. Van Leusen,

J.J. Smedes (1984), I. Wormgoor (2016), F.W.

Niewold (1980), W.J. Formsma, A.

E. Knol (2016), G.N. Schutter (1956), J.F.

Gorter, B. Dop (2010), H.J. Keuning (1989)

Pathuis (1987), M. Hillenga, K.S.,

Voerman (2001), J.E. Duintjer (1976)

onderzoek, GIS onderzoek

Belangrijkste literatuur

Biezeveld, C. Pennink (2000)

Archieven

Archief Menkemaborg en

Familiearchief Star Nauta Carsten

Familiearchief Star Nauta Carsten (Historisch

Dijksterhuis (GA) Handschriften in

(Historisch Archief Midden-Groningen)

Archief Midden-Groningen) Archief Inspectie

folio register Feith (GA) Archief

Archief van Notarissen te Sappemeer (GA)

voor bejaardenoorden (GA) Archief van

Veenkantoor (GA) Familiearchief

Archief Hervormde gemeente Sappemeer

Notarissen te Sappemeer (GA)

Trip (GA) Gerechten in Selwerd en

(GA) Familiearchief Maathuis Tinga

Sappemeer (GA) Familiearchief

(Historisch Archief Midden-Groningen)

Star Nauta Carsten (Historisch
Archief Midden-Groningen)
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“ (…) WANT ER WAS VAN DAT ALLES NIETS,
GEENE JONGENS EN GEEN VEE,
GEEN ARMEN EN GEEN RIJKEN,
GEEN HUIZEN EN GEEN MENSCHEN,
EEN VOLMAAKTE STAAT VAN GEMEENSCHAP,
ALLEEN TUSSCHEN DE VOGELS DES HEMELS,
HET WILD VAN DE VELDEN
EN DE VISSCHEN VAN HET DUIVELSCHMEER.”
- STEVEN BLAUPOT TEN CATE, 1854.
UIT: VOORLEZING OVER DE OPKOMST VAN DE VEENKOLONIËN
HOOGEZAND EN SAPPEMEER,
UITGEVERS : S. JOUSTRA EN S. VAN DER BAAN, HOOGEZAND -S APPEMEER ,
P.22.
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Hoofdstuk 2: Tussen natuur en cultuur
De borg Welgelegen in relatie tot de vervening van 1650 tot 1750

landschap net zolang uitgeput totdat het wederom “woest en leeg”
werd.38 Binnen deze stelling zien we duidelijk de relatie tussen natuur en
cultuur. Er wordt door Van der Woud verwezen naar een periode waarin
de oude Groninger Veenkoloniën bestond uit een groot veenmoeras. De

2.1. Inleiding

notie woest en leeg geeft hierbij de impressie van een ongerept landschap.
Hier zou echter een grote verandering in komen door de veenontginning

Een culturalistische visie
In het in 1987 uitgebrachte boek Het lege land, de ruimtelijke ordening van
Nederland, 1798-1848 schrijft emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen Auke van der Woud een passage over de Groninger
Veenkoloniën. Hij schetst hierbij zijn eigen beeld van het veenkoloniale
landschap met de volgende woorden: “De typische veenkoloniale

en de turfgraverij of vervening.39
Natuur en cultuur zijn ook twee termen die uitvoerig worden behandeld in
de dissertatie De biografie van het landschap. Kolen doet dit aan de hand
van de begrippen naturalisme en culturalisme. Zeer kort gesteld is het
naturalisme gebaseerd op de natuurlijke gesteldheid en is het landschap
binnen het culturalisme meer een mentale of culturele constructie.40

nederzetting heeft de vorm van de lintbebouwing: het povere resultaat
van een zeer begrensde manier van denken over de ruimtelijke orde, even

Deze twee verschillende perspectieven worden aangehaald als manieren

arm aan complexiteit als de veenkolonie zelf. Na het vertrek van de

waarop er naar het landschap kan worden gekeken. In dit komende

turfgraver werd het onland dan voor de tweede keer woest en leeg.”37

hoofdstuk zal deze culturalistische visie eveneens worden toegepast.
Hierbij zullen de relaties van de borgeigenaren van Welgelegen de basis

Van der Woud snijdt met deze quote meerdere interessante vraagstukken
aan die verwerkt worden in het komende hoofdstuk. Allereerst gaat het

vormen. Eén van de vragen die hierbij centraal zal komen te staan, is hoe
de borgeigenaren invloed hebben gehad op het landschap. Wat hebben zij

hier over de ingreep van de mens die volgens Van der Woud het landschap
van de Groninger Veenkoloniën heeft aangetast. De mens heeft het
37
38

Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.25.
Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.25.

39
40

Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.15.
Kolen, J., 2005, p.28.
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bijgedragen aan de veranderingen in het landschap van de Groninger

tabel is te zien welke bewoners er woonden gedurende de tweede helft

Veenkoloniën?

van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw.41

Een ander aspect dat wordt behandeld is landschapsbeleving. Wat was het
motief voor de borgeigenaren om in een landschap dat als “woest” werd
omschreven, een buitenhuis te laten bouwen? Is er bij de veenborg
überhaupt sprake van een buitenplaats zoals in de gewesten Holland of
Utrecht het geval was? De rol van het landschap is hierin essentieel.
Brachten de Groninger Veenkoloniën enkel economisch gewin of was er
sprake van een esthetisch natuurbeeld? Al deze vragen zullen terugkeren
in dit hoofdstuk en zullen waar mogelijk beantwoord worden.
De borgeigenaren die in dit deel centraal staan zijn allereerst vervener en
boekhouder Johannes Cornelis Spiel met zijn vrouw Margaretha van
Ewsum. Daaropvolgend Johannes Vertier Stolz en Susanna van Wullen. De
derde bewoners van Welgelegen waren de katholieke bierbrouwers
Albartus Bernardus Boelens en Maria Brigitta Boelens. Zij werden
opgevolgd door Jan Lohman. Dit deel wordt afgesloten met de
geschiedenis van de adellijke familie Wendelina Cornera Alberda van
Menkema en Carl Friedrich graaf Von Wartensleben. In de onderstaande

41

Schutter, G.N. (1956) “Welgelegen” te Kleinemeer, Groninger Volksalmanak,
Groningen.
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Jan Cornelis
Spiel X
Margreta van
Ewsum

Johannes
Vertier Stolz X
Susanna van
Wullen

1655-1692

1692- 1695

Jan Robers
1695 (1
maand)

Jan Lohman X
Bouwijna
Coenders
1695- 1730

Albartus
Boelens X
Maria Brigitta
Boelens
1730-1736

Carl Friedrich
Graaf von
Wartensleben
X Wendelina
Cornera
Alberda
1736-1747

Afb. 2: Tabel met alle bewoners van Welgelegen in de tweede helft van de zeventiende eeuw en de eerste helft van de achttiende eeuw.
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2.2. Van een primordiaal landschap naar commerciële turfwinning

De menselijke ingrepen in het landschap van de Groninger Veenkoloniën
werden voortgezet in de Middeleeuwen. In deze periode vonden er

Veenontginning en vervening in Sappemeer

kleinschalige ontginningen plaats waarbij het turf werd gewonnen door de

Het ongerepte, woeste en lege landschap waar van der Woud over schrijft

kloosters.45 Na de Middeleeuwen maakte de grootschalige turfwinning in

wordt door Jan Kolen benoemd als “het primordiale landschap.” Hierbij

Groningen een aanvang. Dit was in de periode van de Reductie van

maakt de mens nog deel uit van de natuur. Later zou dit transformeren

Groningen in 1594 waarbij de stad werd gecapituleerd. De

naar een landschap dat door de mens zelf is ingericht.42 Dit primordiale

hoogveenmoerassen waren tot deze periode in handen van de kloosters,

landschap was voor de Groninger Veenkoloniën het veenmoeras

maar werden na de secularisatie toegekend aan de stad Groningen.46 De

Bourtanger Moor dat 5000 jaar geleden is ontstaan. Het veenmoeras was

steden in de Noordelijke Nederlanden groeiden in dezelfde tijd

vrijwel ontoegankelijk.43

aanzienlijk.47

Daarentegen werden zelfs uit deze periode sporen gevonden van pogingen

De zeventiende- en achttiende-eeuwse turfwinning in de Groninger

van de mens om de natuur naar de hand te zetten. Dit gebeurde in de

Veenkoloniën wordt door Stol beschreven als commercieel, grootschalig

vorm van veenwegen die delen van het hoogveengebied toegankelijker

en droog. Bij droge vervening wordt de bovenste laag veen afgegraven en

zouden moeten maken. Zoals Kolen zelf ook stelt, kent het landschap een

kan de zanderige ondergrond gebruikt worden voor agrarische doeleinden.

zekere historische gelaagdheid waarbij de mens verder bouwt op de

De tegenhanger hiervan, de natte vervening, vond voornamelijk plaats in

veranderingen die men eerder heeft aangebracht. De archeoloog benoemt

Holland, Utrecht en vanaf de achttiende eeuw in Overijssel. Hierbij werd er

het landschap dan ook niet als “een schoon vel papier” maar eerder als

onder de grondwaterspiegel gebaggerd. Pas in de achttiende eeuw werd

“oud perkament.”44

42

Kolen, 2005, pp.51-52.
De Vries, G., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/21Oude_Veenkolonien.html, laatst geraadpleegd op 14-4-’18.
44
Kolen, Ronnes, Hermans et al, 2015, p.10.
43

45

De Vries, G., http://landschapsgeschiedenis.nl/deelgebieden/21Oude_Veenkolonien.html, laatst geraadpleegd op 14-4-’18.
46
Van Dijk, Foorthuis, Van der Sman, 1984, p.6.
47
Barends, Baas, de Harde et al, 2010, p.87.

25

deze techniek ook in Groningen geïntroduceerd.48 Het turf dat onder
andere in de Groninger Veenkoloniën werd afgegraven, was eeuwenlang
de belangrijkste energiebron. Dit bleef zo tot de komst van steenkool, olie
en gas.49

De stad Groningen als belangrijke actor binnen de turfwinning
De turfwinning in de Groninger Veenkoloniën kan moeilijk worden
losgekoppeld van datgene wat er in de stad Groningen gebeurde. De stad
was in de zeventiende eeuw en een deel van de achttiende eeuw dan ook

De technieken van de vervening zijn uitvoerig behandeld door onder

een machtige actor. Dankzij secularisatie werden de venen als

andere historicus Michiel Gerding. Hij baseerde zich hierbij op het

kloostergoederen het bezit van de stad. Het Gorecht en Wold-Oldambt,

handboek voor veengraverij van H.L. Stemfoort. In het proefschrift Vier

twee rechtsgebieden in de provincie Groningen, vielen onder haar

eeuwen turfwinning wordt de wijze van het afgraven van het veen bondig

jurisdictie. Om een toegang te creëren tot de venen in deze gebieden,

beschreven. Het ruwe veen of rauwveen moest worden ontwaterd met

werd het oude Winschoterdiep aangelegd. Deze waterweg vormde de

behulp van een aantal greppels die dienden als de basis voor het

basis voor de nieuwe nederzettingen, oftewel de veenkoloniën.51 Een

afwateringssysteem. Het veen werd afgegraven in zogenoemde “plaatsen”

veenkolonie was in de woorden van Stol “een nederzetting waarvan de

of delen van 20 en 25 roeden, oftewel 80 tot 100 meter. Met de aanleg

ruimtelijke hoofdstructuur ten behoeve van de commerciële turfwinning is

van greppels tussen de plaatsen in, kon het veen voor twee tot tien jaar

aangelegd.”52 Tekenen van de alsmaar groeiende commerciële turfmarkt in

ontwateren en indrogen. Hierna werd de onbruikbare bovenlaag, de

de stad Groningen worden onder andere op de kaart van Egbert Haubois

bonkaarde, afgegraven en werd het turf gestoken.50

(afb. 3) getoond. Op deze kaart is het Schuitendiep te zien en daarnaast de
verschillende karren die gebruikt werden voor het vervoer van de turf. De
turf werd zo vanaf het water naar de stad gebracht.53

48

51

49

52

Barends, Baas, de Harde et al, 2010, pp.81-83.
Barends, Baas, de Harde et al, 2010, p.81.
50
Gerding, 1995, pp. 29-30.

Van Dijk, Foorthuis, Van der Sman, 1984, pp. 7-9.
Barends, Baas, de Harde et al, 2010, p.83.
53
Van Dijk, Foorthuis, Van der Sman, 1984, pp. 7-9.
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Afb. 3: Fotografische reproductie van het zuidelijke deel van de kaart van Groningen met het Schuitendiep afgebeeld in het midden. Vervaardiger: Egbert Haubois,
1643

27

Met de stad Groningen als eigenaar van de gronden, kwamen er regels en

vervening. De stad had naast de veenplaatsen meerdere huizen laten

wetten voor de vervening.54 In een zeker opzicht waren dit de eerste

bouwen waar de schippers en veenarbeiders zich vestigden. Al deze

perikelen van een powerscape. Hierbij werden regels vastgesteld om het

zogeheten verhuringen vielen onder het stadsmeiersrecht. De verhuringen

gedrag van een bepaalde groep, in dit geval de verveners, te dirigeren.55

waren de belangrijkste rechten en plichten van de stadsmeiers.58

De Groninger Veenkoloniën waren in deze tijd onderworpen aan de stad
Groningen.56 Met behulp van richtlijnen, wetten en regels werd de
vervening gereguleerd en kon de stad haar macht in dit gebied versterken.
De regels over het verhuren van de stadsvenen werden ter verduidelijking
opgeschreven in meerdere contracten. Eén van de eerste contracten met
Sappemeer werd opgesteld op 23 oktober 1624. Deze conditiën, zoals ze
werden genoemd, bevatten alle bepalingen over de wijze waarop de grond
moest worden ingericht en ontgonnen. Het eerste contract liep echter in
1628 al af en had daardoor meer het karakter van een proefperiode. De

De definitieve conditiën die werden opgesteld in 1628 waren niet alleen
bedoeld ter bevordering van de vervening. Het was eigenlijk een verkapte
manier van de stad om de dorpen uit te breiden. Hierbij werd er gezorgd
voor permanente huisvesting van de verveners en veenarbeiders. Van de
twee-en-twintig regels die werden opgesteld, waren er een aantal wetten
die bepaalden dat de eigenaar van de venen bij de aankoop van het stuk
grond verplicht was om een huis te laten bouwen. De eigenaren waren dus
belast met het onderhouden van de wegen en het graven van zijkanalen of
wijken.59

proefperiode was echter een dermate goot succes, dat de definitieve
conditiën niet veel later werden opgesteld.57

De bevolkingsgroei van Sappemeer verliep snel en het dorp ontwikkelde

De bepalingen die in de conditiën werden opgesteld, waren beslissend

zich in de zeventiende eeuw tot een zelfstandige stadsjurisdictie. Hoewel

voor de toekomst van Sappemeer en brachten veranderingen in het

de stad de vervening grotendeels in handen had en eigenaar was van de

landschap. Deze veranderingen vonden niet alleen plaats door de

verschillende gronden, moest er overzicht zijn over de vervening ter

54

57

55

58

Keuning, 1989, pp.67-68.
Jacobs, 2006, pp.8-9.
56
Formsma, 1981, p.2.

Keuning, 1989, pp.67-68.
De Blécourt, 1907, p.6.
59
Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, pp.16-18.
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plaatse. Dit gebeurde door de oprichting van verschillende compagnieën of
veenexploitatiemaatschappijen.60

60

Schroor, 1999, p.66.
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2.3. Hiërarchie in het veen: de invloed van de Borger Compagnie op het
fysieke landschap.
De veenexploitatiemaatschappijen
De turfwinning werd in de zeventiende eeuw aanzienlijk opgeschaald. In de
Groninger Veenkoloniën werd de vervening plaatselijk geleid door de
turfheren. In de meeste gevallen sloten zij zich bij een soort vennootschap
of compagnie. De compagnieën waren voor iedereen vrij om toe te treden,
waardoor men eenvoudig aandeelhouder of compagnon kon worden. Dit
was dus een handige wijze om te investeren in de vervening. Deze
georganiseerde manier van turfwinning kwam allereerst voor in het
zuidelijke deel van de Gelderse vallei. De zogenoemde
“compagnieverveningen” vonden later plaats in het noorden van
Nederland in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Waar in de
meeste delen de turf werd vervoerd naar het westen van het land,

opzichters en uitvoerders’ van de ontginning.62 In de provincie Groningen
was dit voor de vervening in de zeventiende eeuw overduidelijk de stad
zelf. De veenexploitatiemaatschappijen waren de aannemers.
In totaal waren er zeven compagnieën die als aannemers een begin
moesten maken met de vervening. Eén van de eersten was de Oude
Friesche of Heerenveensche Compagnie. Zij hadden op 19 april 1631 een
contract gesloten met de stad waarbij de venen onderling werden
verdeeld. Zo had de Oude Friesche Compagnie de leiding over de venen in
Winkelhoek, oftewel Sappemeer-Noord, en Kalkwijk.63 Niet veel later werd
de Oude Friesche Compagnie overgebracht naar de Nieuwe Friesche
Compagnie, die bestond uit meerdere leden van de voorgaande oude
veenexploitatiemaatschappij. Zij hadden de turf afgegraven op de plek
waar later het dorp Kiel-Windeweer kwam te liggen, een dorp dat niet ver
van het huidige Borgercompagnie ligt.64

waaronder naar Amsterdam, werkten de compagnieën in Groningen voor
hun eigen stad.61 Chris de Bondt schreef in zijn proefschrift, dat gewijd is
aan de ontginningen in het westen van Nederland, over zogenoemde
“locators.” In de woorden van de Bondt waren dit ‘projectontwikkelaars,

61
62

Barends, Baas, de Harde et al, 2010, p.87.
De Bondt, 2009, p.147.

63
64

Schroor, 1999, p.66.
Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.18.
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Afb. 4: Kaart van het Kielsterdiep met verdeling van de grond door verschillende compagnieën en de rooiing van de Nieuwe Compagniester landen. Vervaardiger: E.J. Eltjens
op basis van het werk van W.A. Pull. Kopie door Provinciale waterstaat uit 1939 op basis van kaart uit 1787.
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De Borger Compagnie en het landschap

indirect verantwoordelijk voor. Hun invloed op het landschap blijkt onder
andere uit de toponymie. Niet alleen de kanalen, maar ook de huidige

De Borger Compagnie was één van de zeven
veenexploitatiemaatschappijen in dit gebied. Zij had haar naam te danken
aan de stichters. In totaal waren het negen leden die zich bemoeiden met
de venen in de Groninger Veenkoloniën. Deze “borgers” tekenden in 1647
het contract met de stad Groningen, wat de start betekende van de

plaatsnamen zijn een verwijzing naar de tijd van de
compagnieverveningen. De toponymie in de Groninger Veenkoloniën is in
dit opzicht vrij eenvoudig. Onder andere de plaats Tripscompagnie,
gelegen in de buurt van Borgercompagnie, had haar naam te danken aan
het rijke regentengeslacht uit Amsterdam: de familie Trip. Bij de Borger

vervening in Sappemeer. Wat stond er precies in dit contract?

Compagnie waren dit dus de “borgers” of burgers.66

Het contract dat op 16 maart 1647 werd gesloten, ging dieper in op de

Met de komst van deze verveners transformeerde het landschap van een

eerdergenoemde “conditiën der verhuyringe” die in 1628 werden

groot veenmoeras naar een gebied met een duidelijke strokenverkaveling

opgesteld. Het huren van de venen ging gepaard met de aanleg van een

(afb. 6). De begreppeling was hierbij essentieel. Binnen zowel de vervening

nieuw diep in het Egge- of Kleinemeer. Dit gebeurde wederom geheel

als de ontginning waren er meerdere systemen en modellen. Dit waren het

volgens de regels van de stad Groningen. Net zoals de andere

enkelkanalensysteem, het drietandssysteem of het dubbelkanaalsysteem

compagnieën had de Borger Compagnie ook de verplichting om wijken te

(afb.5).67 Vooral het dubbelkanaal- en enkelkanalensysteem waren

graven waardoor de ontwatering van deze streek werd bevorderd.65

noodzakelijk voor de turfwinning en afvoer.68 Uit de kaarten van HisGis

De geschiedenis van deze nieuwe vennootschappen liet een stempel
achter op het fysieke landschap, of “matterscape” van de Groninger

blijkt dat het in Sappemeer gaat om een enkelkanalensysteem. Een groot
deel van de woningen lag daarom aan het Hoofddiep.

Veenkoloniën. De verveners en de stad Groningen waren hier direct en

65

67

66

68

Bos-Niewold, De Lange, Van Hoorn et al, 1980, pp.13-15.
Groninger Archieven, Schoolmeesterrapporten Borgercompagnie,
https://www.groningerarchieven.nl/onderzoek/schoolmeesterrapporten/ab/borgercompagnie, laatst geraadpleegd op 17-12-’17.

Barends, Baas, de Harde et al, 2010, p.86.
Hillenga, Biezeveld, Pennink et al, 2000, p.18.
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Afb. 5: Voorbeeld van een dubbelkanaalsysteem in Wildervank. Vervaardiger: Johan de Putter in opdracht van de provincie Groningen.
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Afb. 6: Schetskaart van de Groninger Veenkoloniën met de zogenoemde strokenverkaveling. Vervaardiger: Johan de Putter in opdracht van de provincie Groningen.
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Naast het inrichten van het landschap naar eigen genoegen, had de stad

precies waren en bovenal, waar zij vandaan kwamen. Volgens Berg waren

Groningen meerdere wijzen waarop zij macht uitoefende op de

de eerste verveners en bewoners vooral afkomstig uit streken waar men al

Sappemeerster compagnons. Dit blijkt onder andere uit de eis dat de

eerder bezig was met de turfgraverij. Wat met zekerheid kan worden

borgers een vierde turf moesten betalen.69 Dit was een vorm van belasting

gesteld is dat de eerste verveners zich tijdens de vervening vestigden in de

opgelegd door de stad. Opvallend is de uitspraak aan het einde van het

stad.73

document waarin werd gesteld dat de compagnons “giene Mennoniten
van Uko Walles gesintheyt” mochten zijn.70 De Mennonieten waren
doopsgezinden, een nieuw geloof dat in de zeventiende eeuw veel
aanhang had in de stad en op het platteland.71 Daarnaast mochten de
compagnons niet lid zijn van een andere compagnie.72
De verveners die het contract met de stad Groningen ondertekenden,
waren de broers Haycko en Jacob Hayckens, Reiner Derx Vlasbloem,
Hermannus van Wullen, Johannes Borgesius, Hendrick Berens van Valbert,

Daarnaast waren de compagnons geen vreemden van elkaar volgens
historicus Gerrit Niklaas Schutter. Hij stelde in de volksalmanak dat de
“borgers” elkaar kenden door de handel in bijvoorbeeld wijnen, zeep en
lakens. Door geleden verliezen zouden zij overgestapt zijn op de
turfwinning.74 Adriaan Geerts Wildervanck, die ook lid was van de Borger
Compagnie, werkte samen met lakendeskundigen Van Wullen, Spiel,
Vlasbloem en Hayckens.75 Dit zijn de namen die werden genoemd in het
contract tussen de stad en de Borger Compagnie.

Jelte Ikens, Adriaen van Foorsten en Johannes Cornelis Spiel. Net als de

Het begin van de vervening liep vrij stroef. Er werd namelijk veel

stad Groningen waren deze verveners belangrijke actoren binnen de

gesjoemeld door de compagnons met de contracten die werden gesloten

geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën en dat van Welgelegen. Een

met de stad Groningen. De richtlijnen en wetten van de stad werden

aantal van deze leden zijn terug te vinden in doop- trouw- en

hierbij niet al te consequent nageleefd. Bij de koop van de venen in deze

begraafboeken, maar van het overgrote deel is het onduidelijk wie zij

streek werd er door de borgers gepleit dat zij de venen in hun geheel

69

73
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Bos-Niewold, De Lange, Van Hoorn, et al, 1980, p.15.
Bos-Niewold, De Lange, Van Hoorn, et al, 1980, p.15.
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Abels, 2013, p.31.
72
GrA, inventarisnummer 1449.252.

Hillenga, Biezeveld, Pennink, et al, 2000, pp.19-21.
Schutter, 1956, pp.11-12.
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Pathuis, 1947, p.82-83.
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kregen toegewezen. Dit ging echter tegen de plannen van de stad
Groningen in, die de grond graag “bij plaatsen” wilde verdelen.76
De leden van de Borger Compagnie kregen uiteindelijk hun zin en de grond
werd in zijn geheel gegeven aan de compagnons. In 1655 werd het stuk
land in twaalf verschillende delen opgesplitst. Dit is opmerkelijk aangezien
er maar negen leden waren. Uit de kaart van Jan Lubberts uit 1662 blijkt
dat er meer namen staan dan de genoemde negen “borgers”. Onder
andere de namen Tettema, Titzingh en Claassen staan op de kaart (afb. 7).
Volgens Schutter had dit onder andere te maken met de overname van de
gronden door derden. Jelte Ikens en Hindrick Berens van Valbert hebben
volgens de stadsrekening van 1650 hun gronden door loting overgedragen
aan andere verveners.

76

Schutter, 1956, pp.13-14.
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Afb. 7: Uitsnede van de kaart van Sappemeer met daarbij de verdeling van de gronden door de Borger
Compagnie. Vervaardiger: Jan Lubberts, 1662.
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De ontginning en compagnieën van Sappemeer in beeld
Om te kunnen zien wat er precies gebeurde tijdens de ontginning, bieden
de kaarten van Groningen ten tijde van de zeventiende eeuw een schat

rond deze tijd echter al wel aan veranderingen onderhevig, wat te zien is
aan de wijken die door de compagnieën waren afgegraven. Deze vorm van
in cultuur brengen was een van de vroege grondregels van de vervening.

aan informatie. Zij laten het verloop van de ontginning van de Groninger
Veenkoloniën zien en tonen met welk tempo het fysieke landschap
veranderde. Op de kaart, vervaardigd door Barthold Wicheringhe in 1632,
staat het Kleine Meer aangegeven nog voordat deze werd afgegraven. Het
Sappe Meer heeft op de kaart nog wel zijn oude contouren. Daarentegen
blijkt dat dit meer al wel was drooggelegd. Dit heeft de vervaardiger
aangegeven met het tekenen van verschillende huizen (afb. 8).
De kaart van Jan Lubbers uit 1652 (afb. 9) biedt een totaal ander beeld van
het landschap van Sappemeer. In deze periode was de vervening volop aan
de gang. Sporen van de turfwinning zijn te ontdekken aan de hand van de
namen van alle verschillende compagnieën die zijn afgebeeld. Dit waren
onder andere de bovengenoemde Oude Friesche Compagnie, de Nieuwe
Friesche Compagnie en de Borger Compagnie.
Dat nog niet alles was ontgonnen blijkt uit de vele meerstallen die

Afb. 8: Uitsnede van de kaart met onder Kolham en naast Zuidbroek de plaats Sappemeer voor

onderaan zijn aangegeven. Volgens de tekenaar moeten dit ongeveer

de ontginning, vervaardigd door Bartold Wicheringe, 1635, kopergravure ingekleurd.

twee-en-dertig zijn geweest. Een groot deel van het landschap is
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Afb. 9: Negentiende-eeuwse druk van een oorspronkelijk in de zeventiende eeuw vervaardigde kaart van de venen van Borgercompagnie en de Kijlcompagnie, de Oude
Veenkoloniën en omstreken. Vervaardigd door Jan Lubbers, 1652, steendruk.
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De verdeling van de gronden onder de compagnieën, wat door Jan Lubbers

ging in 1657 nader in op de “limietscheidingen van Sappemeer.” In

werd getekend, komt in ander beeldmateriaal nog niet zo sterk naar voren.

tegenstelling tot de kaarten van De Mepsche, tekende Clasen eveneens de

Cornelius Edskens de Mepsche, lid van het beruchte geslacht De Mepsche

verschillende diepen die door de jaren heen waren aangelegd. Dat deze

en rentmeester der venen, maakte een aantal jaren voor Jan Lubbers

vrij recent waren gegraven blijkt uit het feit dat hij de diepen benoemd

meerdere kaarten waarin de scheidingen tussen de venen werden

met “nieuw.” Onder andere de Herenweg staat aangegeven, maar ook het

gemarkeerd. Edskens gaf in zijn tekeningen duidelijk aan welke gronden al

nieuwe Kleinemeersterdiep. Aan dit diep zal later de veenborg Welgelegen

waren vergraven en welke niet. Zowel het Sappe Meer als het Kleine Meer

komen te liggen. Volgens Keuning laat de kaart van Harmen Clasen goed

waren ten tijde van de vervaardiging van deze kaart al drooggelegd en

zien in welke richting de turfvaarten werden gegraven. Dit had volgens de

ontgonnen.77

sociaalgeograaf voornamelijk te maken met het feit dat de verveners het

Eén van de laatste kaarten die een duidelijk beeld schetst van de vervening

hoge zandgebied moesten vermijden.78

is die van de voormalige stadsbouwmeester Harmen Clasen (afb. 10). Hij

77

Beeldbank Groningen, https://hdl.handle.net/21.12105/5cdeb405-cfe9-50cd38b8-5ebbc6898582, laatst geraadpleegd op 14-12-’17.
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Keuning, 1989, p.67.
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Afb. 10: Kaart van de scheidingen van de venen in Sappemeer. Gemaakt naar aanwijzingen van Jacob Haijckens. Vervaardigd door Harmen Clasen en W.A.
Pull, 1657. Kopie gemaakt door Provinciale Waterstaat, 1939.
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2.4. Van compagniehuis tot veenborg

Groninger Borger Compagnie zijn gegraveerd (afb. 11). De administratie
werd hier gevoerd en de vergaderingen vonden hier plaats. De exacte

De eigenaren van de gronden in Sappemeer waren voornamelijk

locatie van dit voormalige compagniehuis is onduidelijk. Schutter stelt in

handelaren die zich vestigden op plekken waar geld te verdienen was. Zij

één van zijn artikelen dat deze mogelijk stond op de plek voor de smederij

brachten het landschap in cultuur door het veen te laten afgraven.

van Tulp (afb. 13). Deze smederij lag eveneens aan het

Voorzichtig kan er worden gesteld dat de invloed van de mens op het

Borgercompagniesterdiep.79

landschap, op de wijze waarop de leden van de Borger Compagnie dit
deden in Sappemeer, nog nooit zo sterk aanwezig was als in de
zeventiende eeuw. De relatie tussen de verveners en eigenaren van
Welgelegen met het landschap was in deze fase direct. Vaak wordt er
gesproken over een “maakbaar landschap” in het licht van de
wederopbouwperiode en de ruilverkaveling, maar in een bepaald opzicht
was ook hier sprake van een poging van de mens om de natuur naar de
eigen hand te zetten.
In de eerste plaats was het economisch gewin dat de turfwinning met zich
meebracht één van de belangrijkste redenen voor de compagnons om zich

Afb. 11: Gevelsteen van het compagniehuis van de Groninger Borger Compagnie.

hier te vestigen. Om de vervening of turfwinning in goede banen te leiden,
werd er een nieuw compagniehuis gebouwd. Eén van de overgebleven
relicten van dit gebouw was de gevelsteen waarin de initialen van de

79

Buitenverblijven in Hoogezand-Sappemeer, Gerrit Niklaas Schutter, Welgelegen
Kleinemeer, www.koosswart.com/buitenleven-07.html, laatst geraadpleegd op 1312-’17.
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Het compagniehuis te Sappemeer was het begin van de grote bouwgolf die
de compagnons creëerden in het dorp. Ondanks dat er veel gesjoemeld
werd met de verdeling van de grond door de “borgers”, was er één eis van
de stad Groningen die zij wel naleefden. Dit was het verzoek om op elke
ontgonnen plek in het landschap een woning te laten bouwen. Door de
jaren heen verschijnen er dan ook nieuwe gebouwen in het dorp.
Langzamerhand ontstond er een bijzondere samenstelling van hofsteden
en borgen die de rijkdom van de nieuwe bewoners moesten benadrukken.
De hofsteden hadden hierbij vaker een agrarisch karakter, terwijl de
veenborgen meer het uiterlijk hadden van een landhuis. De twee
hofsteden van de gebroeders Haijckens en Willem Titsing lagen aan het
Borgercompagniester hoofddiep. De veenborg Welgelegen lag aan de
andere kant van dit diep. Uit de hofstede van Haijckens zou later de
veenborg Woelwijk ontstaan.80

Afb. 12: De veenborg Vredenburg in Hoogezand anno 1782. Uitgever W.C.
Honingh, Groningen, 1905. Vervaardiger Theodorus Beckeringh, 1781.

De veenborgen waren een zeventiende-eeuws fenomeen die hun naam te
danken hadden aan datgene wat er zich in deze tijd afspeelde in de
Veenkoloniën. Volgens bouwhistoricus Gea van Essen verschilden deze
huizen “van een eenvoudige vervenerswoning tot een riante
buitenplaats.”81

80

Schutter, 1956, p.14.
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Van Essen, 2010, p.251.
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Afb. 13: Locatie van alle belangrijke veenborgen, de smederij en de Koepelkerk.
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Ook Johan de Haan stelt dat de eerste veenborgen die werden aangelegd

heemstede langs het Kleinemeerster Hoofddiep een klein woonhuis te zien

vooral eenvoudig waren.82 Deze grote variëteit was te zien aan het

met daarachter vermoedelijk een gracht en een bos. Deze kaart werd

contrast tussen het bescheiden dwarshuis Welgelegen en de riante

vervaardigd in 1691 (afb. 14).85

buitenplaats Vredenburg, niet ver gelegen van Sappemeer (afb. 12).
Wellicht is dit de reden dat Welgelegen niet in reisverslagen voorkomt.
Jacob van Lennep schrijft in zijn dagboek uit 1823 wel over zijn bezoek aan
een lid van de Gedeputeerde Staten, Hora Siccama.83 Hij was de eigenaar
van de veenborg Zomerzorg, gelegen op de oude plek van de borg
Vredenburg.84
De bouw van borg Welgelegen
Welgelegen behoorde, zoals eerder vermeld, tot de reeks nieuw
aangelegde buitenhuizen (afb. 13). Waar de Ommelander borgen, die in

Een exacte datum voor de bouw van Welgelegen is niet precies te geven,
maar vermoedelijk is het startpunt dus rond 1655 geweest. De borg
Welgelegen kenmerkt zich volgens bouwhistorica Gea van Essen als een
“langwerpig onderkelderd eenlaags gebouw.” (afb. 15) 86 Door Johan de
Haan worden nog andere elementen van het huis genoemd als het
zadeldak met een topgevel aan de voorzijde. Hierbij krijgt het huis het
uiterlijk van een zogenoemd dwarshuis.87 Daarnaast had de woning een
omringende gracht met aan de voorzijde een brug die leidde naar de
entree.88

het bezit waren van de landadel, van steenhuis uitgroeiden tot

Welgelegen wordt vaak omschreven als een bescheiden buitenhuis. Het

buitenhuizen, was de zeventiende-eeuwse veenborg een nieuw fenomeen.

had geen allure van de grotere buitenplaatsen in bijvoorbeeld Noord- en

Het jaartal 1655 wordt door Schutter vermeld als het starpunt van de

Zuid-Holland of Utrecht. Daarentegen was het uiterlijk van de borg zeer

bouw van Welgelegen. Deze activiteit ging volgens de historicus tegelijk op

typerend voor de provincie Groningen. Zowel in de stad Groningen als op

met het verdelen van de grond door de compagnons. Op de kaart van

het platteland kwam dit woontype voor. Een dwarshuis had een dak met

ingenieur en fabrieksmeester Johannes Tideman is op de tiende
82

84

83

85

De Haan, 2012, p.181.
Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, Jacob van Lennep, Nederland
in den goeden oude tijd,
www.dbnl.org/tekst/lenn006mekl01_01/lenn006mekl01_01_0010.php, laatst
geraadpleegd op 13-12-’17.
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een nok dat evenwijdig aan de straat of gracht loopt.89 In de latere eeuwen

De borg Welgelegen en het compagniehuis maakten deel uit van een golf

waren voornamelijk de boerderijen die verlengd werden met een

van nieuwe woningen die in de zeventiende eeuw in Sappemeer gaande

dwarshuis populair in Noord-Groningen. Deze boerderijen waren vaak een

was. Het zomerverblijf werd tegelijk gebouwd met de niet ver gelegen

vorm van status.90

Koepelkerk, waarover later meer zal worden verteld. De Koepelkerk was

Welgelegen was als borg één van de weinige die zich liet typeren als
dwarshuis. Zoals eerder beschreven was er een grote variëteit in de
veenborgen waarbij er in sommige gevallen de invloed van het Hollands
classicisme is te detecteren.91 Dit was een stijl die op een grote schaal
terugkeerde bij verschillende buitens en borgen, zowel in Groningen als in
andere provincies. Het dwarshuis was daarentegen eveneens een populair
model in de oude Groninger Veenkoloniën. Zo trekt Van Essen de
vergelijking tussen borg Welgelegen en de Damkerk te Hoogezand. Deze
kerk werd in 1667 voltooid en had vrijwel alle elementen die Welgelegen
ook had. Zo was er sprake va een zogenoemde halsgevel en een verhoogd
middenrisaliet.92 Schutter spreekt ook van twee akkenailtjes (afb. 15)

één van de weinige gebouwen uit de zeventiende eeuw waarvan de
architect, of in dit geval stadsbouwmeester, bekend is. Een typering van
Welgelegen is eenvoudig te maken, maar het vinden van degene die
verantwoordelijk is geweest voor de aanleg van de borg, is een stuk
lastiger. Archiefstukken over mogelijke timmerlieden die aan dit gebouw
hebben gewerkt, zijn lastig te vinden. Daarentegen was er wel één figuur
uit Sappemeer die het dorp in de zeventiende eeuw meermaals bezocht.
Dit was stadsbouwmeester Harmen Clasen die gezamenlijk met
stadstimmerman Gerrit Gerrits te werk ging.94 Helaas zijn er te weinig
aanwijzingen om vast te stellen of Claesen zich eventueel ook bemoeid
heeft met Welgelegen.

waardoor men kon kijken en “een wijde blik gunnen op het omringende
landschap.”93
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Nederlandse Encyclopedie, http://www.encyclo.nl/begrip/Dwarshuis, laatst
geraadpleegd op 3-5-’18.
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Botke, 2002, p. 412.
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Afb. 14: Kaart met daarop afgebeeld de grond van borg Welgelegen. Kaart vervaardigd door Johannes Tideman, Caartenboek Sappemeer, 1721.
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Afb. 15: De gevel van de veenborg Welgelegen met in het midden de halsgevel. Aan weerszijden zijn de akkenailtjes te zien.
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Veranderingen in het mentale landschap
De veenborgen waren dus in eerste instantie een uiting van rijkdom,
ondanks dat de ze vaak een sobere uitstraling hadden. De Haan stelt in zijn
proefschrift dat de veenborgen voornamelijk
buitenverblijven waren voor de welgestelde stadspatriciër.95 Aan de term
“buitenverblijf” valt het één en ander af te dingen, hoewel het in de regel
correct is. Het begrip suggereert echter dat het gaat om een plek van
vermaak en ontspanning. Deze uitspraak staat haaks op de stelling van
Schutter die meldt dat “het huis enkel gediend heeft tot een zomerverblijf,
want tijdens de winter was het geen aangenaam vertoeven in deze zo kale

stad Groningen om de ontgonnen grond te voorzien van een woning is
daarentegen een beter motief. Aan de andere kant geeft de naam van
deze veenborg de impressie dat de esthetische kanten van het landschap
eveneens een motief waren voor de bouw van een buitenhuis. De naam
“Welgelegen” werd immers vaak gekoppeld aan huizen, landgoederen en
gebiedsdelen die een gunstige en aantrekkelijke ligging hadden.98 Aan de
andere kant zou de naam ook kunnen duidden op het feit dat er goed te
verdienen was aan het turf. De esthetiek van het landschap zou dan eerder
een bijzaak zijn. Daarentegen is het twijfelachtig of het landschap in de
zeventiende eeuw daadwerkelijk schoonheid bezat.

en barre landen, waar bovendien veel woest volk de omgeving onveilig

De periode waarin het landschap van de Groninger Veenkoloniën meer als

maakte.”96 Wat er volgens Schutter precies valt onder dit woeste volk is

esthetisch werd gezien, was de tijd waarin Carl Friedrich graaf von

onduidelijk, maar het kan mogelijk te maken hebben met het idee dat het

Wartensleben en zijn vrouw Wendelina Cornera Alberda van Menkema de

Wold- en veengebied vaker gezien werd als beangstigend en onleefbaar.97

borg Welgelegen in hun bezit hadden. Zij waren beide van adellijke

Het idee dat het landschap van de Groninger Veenkoloniën werd gezien als
woest en leeg en er “woest volk” woonde dat elk moment de orde kon
verstoren, botst met de gedachte dat deze omgeving de ideale locatie was
voor de aanleg van een zomerhuis of buitenverblijf. Het zou in ieder geval
het ontstaan van de nieuwe borgen niet kunnen verklaren. De eis van de
95

De Haan, 2012, p.180.
Schutter, 1956, p.21.
97
College Landschappen van Nederland, Theo Spek, 15 september 2017.
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afkomst. Carl Friedrich was afkomstig uit Duitsland en Wendelina Cornera
maakte deel uit van het bekende Groninger geslacht die de Menkemaborg
in hun bezit hadden. In één van de brieven die de Duitse graaf stuurt naar
zijn schoonfamilie vertelt hij dat hij in afwezigheid van de schoonfamilie
“een klein plaatsie in ’t Kleine Meer” heeft gekocht.99 De twee echtelieden
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Algemeen Nederlands Woordenboek, http://anw.inl.nl/article/welgelegen,
laatst geraadpleegd op 3-5-’18.
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bewoonden de borg permanent.100 Dit is de reden waarom er ook geen

heeft opgekocht. Het was in deze tijd dat de borg ook een nieuwe tuin

stadswoning te vinden is die in het bezit was van het koppel, waarover

kreeg die geheel in formele stijl werd ingericht en meerdere

later in dit hoofdstuk meer wordt verteld.

tuinelementen kreeg (afb. 16, 17 en 19).101 Vermaak en status waren nu

Met de komst van dit adellijke koppel kreeg Welgelegen veel meer allure
en werd het steeds meer een buitenverblijf zoals in het beeld dat Johan de
Haan schetst. In deze tijd was er ook ruimte voor ontspanning. Von
Wartensleben schrijft in zijn brieven dat hij dit pand als “oude cavalje”

eveneens twee nieuwe kanten geworden die hoorden bij de borg
Welgelegen. Dat het huis steeds meer uitgroeide tot een buitenverblijf
blijkt ook uit het verkoopbiljet. Er wordt hierbij gesproken over “een
vermakelyke buitenplaats, bestaande uit een schone behuisinge.”102 (afb.
18)

100
101

Schutter, 1956, p.26.
Botke, Ij, Maring, H., 2010, p.58.
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GrA, inventarisnummer, 623.110.
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Afb. 16 (links): Zonnewijzer van de borg
Welgelegen uit 1632. Afkomstig uit de collectie
van C.H. Peters. Foto uit 1917.
Afb. 17 (rechts): Putti als tuinelement op de
borg Welgelegen. Maker onbekend. Foto door J.
van‘t Hoff, 1995.
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Afb. 18: Verkoopbiljet van de borg Welgelegen in 1747.
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Afb. 19: De contouren van de tuin van Welgelegen in Rococo-stijl. Fotografische reproductie van de plattegrond
van de tuin. Uit de collectie van RHC Groninger Archieven, 1900-1925.
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2.5. Het sociale landschap van de borgeigenaren in de stad

het landscape of impressions voor “een laag met ideologieën en culturele
representatie van tijd en ruimte.”103

Naast het fysieke en mentale landschap is het van belang om tevens het
sociale en economische netwerk van de eerdergenoemde borgeigenaren
te behandelen. Het sociale landschap beperkte zich in de zeventiende en

Aanzienlijke huizen in de stad Groningen: de rijkdom van de borgeigenaren
in de stad

een groot deel van de achttiende eeuw niet alleen tot het platteland, maar

Eén van de bijdragen van de borgeigenaren aan het “versteende

ook tot de stad Groningen. De compagnons hadden overduidelijk motieven

stadslandschap” waren de zogenoemde stadspaleizen. De borg

om naar de Veenkoloniën te trekken, maar waren daarnaast een groot

Welgelegen was niet altijd een vaste woonplek waar men het hele jaar kon

deel van het jaar in de stad te vinden waar zij hun stempel drukten op het

vertoeven. Door de ontoegankelijkheid van het platteland in de winter,

stedelijke landschap.

verbleven de meeste stadspatriciërs voor de rest van het jaar veilig in de

Het stedelijke landschap werd al eerder in de inleiding van deze scriptie
aangehaald met een voorbeeld van Marywyn Samuels over het stadsdeel
Manhattan. Geograaf David Koren schrijft in zijn deel voor Door de lens van
de landschapsbiografie over de stadsbiografie waarin het erven en het
overerven van erfgoed een belangrijk aspect is. Zowel in het landschap van

stad Groningen.104 Het patriciaat en de adel woonden vaak dicht bij elkaar
in de buurt, wat resulteerde in een aantal zogenoemde “elitestraten”,
waar de Oude Boteringestraat er één van is. De woningen in deze
elitestraten werden vaak doorgegeven aan nazaten van de families,
waardoor er een sterk sociaal netwerk ontstond in de stad Groningen.105

de Groninger Veenkoloniën als in de stad was er sprake van een

De stad had net als Sappemeer gedurende de zeventiende eeuw te maken

zogenoemd “landscape of impressions and expressions.” Hierbij staat

met een periode van groei waarbij er werd uitgebouwd in noordelijke

landscape of expressions voor het “versteende stadslandschap” en staat

richting. In een korte tijd werd zij uitgebreid met nieuwe woningen in een
identieke bouwstijl. Wat deze stijl precies voorstelde wordt niet

103
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omschreven. Deze woningen vielen dan ook onder de noemer “Groninger

Johannes Vertier Stolz heeft hierbij nog een korte tijd in de woning van de

stijl.”106

voormalige borgeigenaren in de Oude Kijk in ’t Jatstraat gewoond.109

De eerste bewoners van de borg Welgelegen, Johan Cornelis Spiel en zijn

De locatie van de woning in de Zwanestraat is nog goed te achterhalen. In

vrouw Margareta van Ewsum, hadden een dergelijke woning in de stad. Dit

deze straat stond onder andere de bekende Latijnse poort of

woonhuis lag in de Oude Kijk in ’t Jatstraat, ook wel het Rechte Jat

academiepoort naar ontwerp van de toenmalige stadsbouwmeester

genoemd.107 Het gebrek aan informatie over de eerste twee bewoners

Garwer Peters.110 Deze diende ter afsluiting van de weg die leidde naar de

zorgt ervoor dat er niet duidelijk kan worden vastgesteld waar zij precies

huidige Universiteitsbibliotheek. Aan de westzijde van deze poort moet de

vandaan kwamen. Met het idee dat de meeste compagnons handelaren

woning van Susanna van Wullen en Johannes Vertier Stolz hebben gestaan.

waren, kan het ook goed zijn dat Johan Cornelis Spiel uit een ander deel

Volgens de aantekeningen van oud conservator van het Groninger

van het land kwam. De echtgenoten verschijnen weer in de stad wanneer

Museum Minke de Visser, woonde het stel hier van 1683 tot 1695.111

zij hun huwelijk sluiten in de Hervormde kerk te Groningen.108

Uit dezelfde aantekeningen van De Visser blijkt eveneens dat het

Het netwerk van de Borger Compagnie, waar Johan Cornelis Spiel lid van

stadspatriciaat altijd dicht bij elkaar in de buurt woonde. In dit opzicht was

was, bleek ook in de stad sterk aanwezig te zijn. De compagnons bleven

het vooral een gesloten kring waarbij de vestigingslocaties van de

met elkaar verbonden door onder andere het huwelijk, waarover later in

patriciërs zich beperkten tot een aantal straten in Groningen. Dit waren in

dit hoofdstuk meer zal worden verteld. In 1692 kreeg de borg Welgelegen

het geval van de borgeigenaren van Welgelegen de Zwanestraat, de Oude

twee nieuwe eigenaren, Susanna van Wullen en Johannes Vertier Stolz. Zij

Kijk in ’t Jatstraat, De Grote Markt en de Hoge der A.112

hadden gezamenlijk een woning aan de Nieuwe Zwanestraat, niet ver
gelegen van de woning van Johan Cornelis Spiel en Margareta van Ewsum.

Een aantal van deze woningen bleven in het bezit van de stadspatriciërs en
werden later vaak geërfd door familieleden. Zo kon het zijn dat families
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soms langer een stadswoning in hun bezit hadden. Dit was bijvoorbeeld

bezat meerdere woningen, maar vestigde zich permanent in hun huis vlak

het geval bij Susanna van Wullen en Johannes Vertier Stolz. Uit de

achter de Hoge der A.117 Welgelegen was in de zeventiende eeuw niet de

doopakte van de dochter van Sebastiaen Stolz en zijn vrouw Alijs Vertier

enige veenborg in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer. In een korte

blijkt dat zij in de zestiende eeuw al woonden in de Zwanestraat.113 De

tijd werden ook de veenborgen Vredenburg en Croonhoven aangelegd.

plaats van geboorte is voor Johannes Vertier Stolz eveneens dezelfde

Ook de eigenaren van deze borgen waren patriciërs die ’s winters in de

straat.114 Het kan dus goed zijn dat deze woning door familieleden is

stad woonden, in onder andere de Oude Boteringestraat en de Oude Kijk

geërfd.

in ’t Jatstraat.118 Het is al met al dus zeer aannemelijk dat de borgeigenaren

Dit geldt eveneens voor de latere borgeigenaar Jan Lohman die met zijn

elkaar zijn tegengekomen in de stad.

vrouw Bouwijna Coenders in een woning trok aan de Grote Markt.115 Deze
woning was in het bezit van de ouders van Jan Lohman, Meinhard Lohman
en Wijktske Swart. De zomers brachten ze door op de borg Welgelegen.116
In 1730 werd Welgelegen wederom verkocht, ditmaal aan de katholieke
bierbrouwer Albertus Bernardus Boelens en zijn vrouw Maria Brigitta
Boelens van Oldeclooster. Zij waren in 1704 getrouwd in de stad. Het stel
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Afb. 20: Locatie van de stadspaleizen van de borgeigenaren van Welgelegen.
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Sociaal netwerk door huwelijk
Het sociale netwerk van het stadspatriciaat en de Ommelander adel werd
in de meeste gevallen versterkt door het huwelijk. Vooral de adel wist door
middel van het huwelijk, de rechten en stukken land die zij verkregen, haar

Spiel. Margareta was eerder getrouwd met Johannes Jurjen Vertier
waarnaar haar kleinzoon was vernoemd. Raadsheer Johannes Jurjen
Vertier en Margareta hadden beide een woning in de Leliestraat te
Groningen.122

positie in de zeventiende eeuw te behouden.119 Binnen het stadspatriciaat

Met het huwelijk tussen Susanna van Wullen en Johannes Vertier Stolz

trouwde men minder vaak strategisch. De stadsregenten, zoals Hidde

kwamen er wederom twee vooraanstaande families samen. Johannes was

Feenstra ze noemt, waren een aparte klasse. In de regel stonden zij los van

de kleinzoon van een raadsheer en van een mogelijk lid uit het

de Ommelander adel waar geslachten toebehoorden als Rengers, Van

Ommelander geslacht Van Ewsum.123 Susanna was de kleindochter van een

Starkenborgh, Ripperda, Van Ewsum en De Mepsche.120 Daarentegen

pachter en handelaar.124 Daarnaast was zij de dochter van dr. Cornelius à

kwamen huwelijken tussen patriciërs op de borg Welgelegen wel voor.

Wullen.125 Op 23 juni werd het huwelijk tussen Susanna van Wullen en

Een voorbeeld van een dergelijk huwelijk was die tussen Susanna van
Wullen en Dr. Vertier Stolz. Bezit was één van de belangrijkste factoren
binnen dit huwelijk. Susanna van Wullen was de kleindochter van
Hermannus van Wullen, een medelid van de Borger Compagnie. Zij erfde
niet alleen de borg Welgelegen, maar ook de daarbij behorende venen.121
Een opmerkelijk gegeven was dat Johannes Vertier Stolz eveneens de

Johannes Vertier Stolz voltrokken.126 Drie jaar later kregen zij hun eerste
kind die de naam Alijs droeg. Zij werd gedoopt in de Martinikerk.127 In 1679
werd hun tweede kind Margriete Catharine geboren in het huis aan de
Zwanestraat.128 Hoe het verder is verlopen met de twee echtgenoten in de
stad blijft onbekend. Johannes Vertier Stolz hertrouwde in 1698 met een
vrouw uit Amsterdam, Anna de Rouw.129

kleinzoon was van Margareta van Ewsum, de vrouw van Johan Cornelis
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Na de familie Vertier Stolz volgt er op de borg Welgelegen een lange
periode van eigenaren die de borg niet geërfd hadden, maar hadden
gekocht. Er breekt voor Welgelegen dan een tijd aan van bewoners die of
afkomstig waren uit het stadspatriciaat of de Ommelander adel. Zowel
Johan Lohman als Carl Friedrich von Wartensleben hadden bijvoorbeeld
een andere familieachtergrond en maakten via het huwelijk deel uit van de
Ommelander adel. Lohman zelf kwam uit een rijke vooraanstaande familie
uit Friesland en Von Wartensleben was, zoals eerder vermeld, een officier
en lid van een Duits adellijk geslacht. In tegenstelling tot de
eerdergenoemde Johannes Vertier Stolz had Johan Lohman dan ook niet
gestudeerd aan de Universiteit in Groningen.130

De kerk als verbindende factor
De laatste factor die moet worden benoemd in relatie tot het sociale
netwerk van de borgeigenaren in de stad, is de kerk. In het vorige deel kon
al worden gelezen dat de kerk in de zeventiende eeuw belangrijk was voor
de belangen en invloed van de Ommelander adel en bovenal van het
stadspatriciaat. De kerk was echter ook een plaats voor de borgeigenaren
om hun rijkdom te etaleren. In sommige gevallen werd deze rijkdom
getoond door middel van het plaatsen van een herenbank in de kerk die
men bezocht. Dit gebeurde voornamelijk in de zeventiende en achttiende
eeuw. Herenbanken kon men eveneens vinden in de kleinere kerken op
het platteland. In de meeste gevallen waren deze in het bezit van de
Ommelander adel.131
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Schutter, 1994, pp.20-21.
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Ook in de stad waren de kerken voorzien van vrouwen- en herenbanken.

Zoals eerder beschreven waren Susanna van Wullen en Johannes Vertier

De borgeigenaren van Welgelegen hadden in de stad geen vrouwen- of

Stolz aangesloten bij de Hervormde kerk te Kropswolde. Daarentegen

herenbank, maar wel hun eigen zitplaats. Het ledenregister van de A-kerk

verschijnt de naam van Johannes Vertier Stolz nog wel in een van de

laat zien dat de Hervormde kerk te Groningen de plek was waar het

resoluties van de A-kerk.135 Dat zij daarvoor wel in de A-kerk zijn geweest

stadspatriciaat samenkwam. Hier lagen in een aantal gevallen ook graven

blijkt uit het ledenregister. De eerste man van Margareta van Ewsum,

van patriciërs. Onder andere Johan Cornelis Spiel had zowel een zitplaats

Johannes Jurjen Vertier, had in deze kerk een graf en zitplaats. Deze plaats

als een graf in de A-kerk. De bank was niet ver verwijderd van het graf van

werd doorgegeven aan Johannes Cornelis Spiel die later weer in handen

zijn compagnon en “mede-borger” Haijo Hayckens. Andere namen die in

kwam van Johannes Vertier Stolz.136

het archiefstuk voorkomen en die eveneens een zitplaats hadden in de
kerk zijn de bekende geslachten Gockinga, Iddekinge en Coenders.132

Hoewel de meeste borgeigenaren van Welgelegen enkel een zitplaats
hadden, had de familie Alberda van Menkema naast de herenbank in

Het is opvallend dat Johan Cornelis Spiel en Margareta van Ewsum zich niet

Uithuizen ook een vrouwenbank in de Martinikerk. Deze ging over op de

hadden ingeschreven voor de nieuw aangelegde Koepelkerk te

vrouw van Carl Friedrich Graaf von Wartensleben, Wendelina Cornera

Sappemeer. Deze werd immers tegelijk met de borg Welgelegen gebouwd

Alberda van Menkema. Dit blijkt uit de inventarislijst van de dames

en lag daarnaast ook nog in de buurt van de buitenplaats. Zoals Schutter

Dijksterhuis, Menkema en Von Wartensleben.137

zelf stelt, had dit mogelijk te maken met het feit dat Welgelegen in deze
periode nog gebruikt werd als zomerhuis. Hierdoor was het echtpaar vaker
in de stad aanwezig waardoor zij eerder kozen voor de A-kerk dan voor de

Over het sociale leven van de katholieke brouwersfamilie Boelens is weinig
bekend. Vanwege hun geloofsovertuiging blijft het onduidelijk waar zij
precies naar de kerk gingen en of dit überhaupt gebeurde. Maria Brigitta

Koepelkerk.133 De A-kerk was tevens de plek waar Johan Cornelis Spiel zijn
dochter liet dopen.134
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en Albartus Bernardus Boelens waren neef en nicht van elkaar.138 Samen

de A-kerk. Dit was toentertijd gebruikelijk want de pastor diende ook als

kregen zij een zoon, Ignatius Josephus Franciscus Boelens.139 De twee

ambtenaar van de burgerlijke stand.140

echtelieden lieten hun huwelijk voltrekken door een hervormde pastor in

138
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140
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2.6. Het economische netwerk van de borgeigenaren in de stad

bewoner van Welgelegen, Johan Cornelis Spiel, was in dienst als vaandrig
in de burgerwacht in de tijd dat hij met Margareta van Ewsum trouwde.144

Hoewel de eerste verveners, en daarmee ook de eerste borgeigenaren,

Daarbij had hij gesolliciteerd naar de aanstelling als rentmeester van de

voornamelijk te vinden waren in de Groninger Veenkoloniën tijdens de

venen. Uiteindelijk had de stad gekozen voor zijn compagnon Jacob

vervening, speelde een groot deel van het werkzame leven van het

Haijckens en werd Spiel boekhouder van het Enens-gasthuis. De

stadspatriciaat zich af in de stad Groningen. Binnen de stad bekleedden de

stadsregering had hem deze functie toegewezen als dienst. Voor de

bewoners van Welgelegen verschillende en vooral hoge functies. Zo waren

aanstelling als boekhouder van het gasthuis werd hij zogezegd door de

zij vaak juristen, artsen, kooplieden of ambtenaren. De Ommelander adel

stad “bequam geacht.” Dit was echter meer een schrale troost gezien het

had in tegenstelling tot de veenborgeigenaren of stadspatriciaat, meer

feit dat hij niet was gekozen als rentmeester.145

aanzien op het platteland. Dit is niet opmerkelijk aangezien zij ook veel
meer rechten had in de dorpen, waaronder het redger-, zijl- en
dijkrecht.141 In de stad was de Ommelander adel in de zeventiende eeuw
een stuk minder geliefd. Met bijvoorbeeld een verbod op het ophangen
van rouwborden boven de stadswoningen van de adel werd het vertoon
van rijkdom binnen de perken gehouden.142

De gasthuizen in de stad Groningen werden vaak door particulieren
gesticht uit liefdadigheid. De meeste van deze tehuizen bestonden al in de
Middeleeuwen en werden gemoderniseerd in de zeventiende en
achttiende eeuw. De stad Groningen bezat meerdere gasthuizen,
waaronder het Aduardergasthuis, het Mepschengasthuis en het
Armhuiszittend Convent (afb. 21).146 De laatstgenoemde werd in de

Een groot deel van de veenborgeigenaren van Welgelegen waren in de

tweede helft van de zeventiende eeuw uitgebreid vanwege de

regel typische regenten zoals ze door Hidde Feenstra werden omschreven.

samenvoeging met andere kleinere gasthuizen, waaronder de opvang waar

Zij verkregen hun kapitaal door hun hogere positie of ondernemerschap of

Johan Cornelis Spiel vanaf 1650 boekhouder was.147

door het bekleden van een hogere academische functie.143 De eerste
141
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Afb. 21: Armhuiszittend Convent te Groningen.
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Met de geschiedenis van de gasthuizen worden de borgeigenaren dichter

van het woonhuis van dr. Vertier Stolz en zijn vrouw Susanna van Wullen.

bij elkaar gebracht. Deze opvangen werden veelal vernoemd naar de

In 1685 werd de stadspatriciër ontvanger van de predikantsgoederen van

gevestigde adel of elite. Zo dankte het Mepschengasthuis haar naam aan

het Vrouwe Menolda Convent en was hij daarnaast beheerder van het

de erfgenamen van dit gasthuis, de familie De Mepsche. Rembt de

Fraterhuis.150 Net als zijn voorgangers was de derde eigenaar van

Mepsche erfde in 1661 het gasthuis evenals het bijbehorende

Welgelegen, Jan Lohman, boekhouder. Ditmaal niet van een gasthuis, maar

Hinckaertshuis, een van de stadspaleizen die drie eeuwen later weer door

van de Noorderkerk.151

een van de borgeigenaren van Welgelegen werd bewoond.148 Het
Hinckaertshuis bevond zich in dezelfde straat als de stadswoning van Johan
Cornelis Spiel en Margareta van Ewsum, namelijk de Oude Kijk in ‘t
Jatstraat. De twee zullen geen onbekenden voor elkaar zijn geweest.
Rembt de Mepsche was net zoals zijn vader Johan de Mepsche
stadsmeester der venen en bemoeide zich eveneens met de ontginning in
Sappemeer waar Johan Cornelis Spiel onderdeel van uitmaakte. Vele
kaarten omtrent de ontginningen werden vervaardigd in opdracht van de
Mepsche, waaronder die uit 1648.

Het is opvallend hoe sterk het Groninger patriciaat en adel betrokken
waren bij de kerken. De kerkvoogden waren vaak van adel of behoorden
tot de elite. Volgens Hidde Feenstra was een groot deel van deze
kerkvoogden daarnaast ooit raadsheer of gezworene geweest. Het waren
met name de adellijke geslachten van voor de reductie van Groningen die
de kerkvoogdijen bezaten. Het Groninger stadspatriciaat komen we in dit
geval vaker tegen als aartsdiaken of boekhouder. De voogdijen van het
Fratershuis en het Burgerweeshuis werden de Groninger elite.152

149

Feenstra snijdt in zijn publicatie eveneens een belangrijk punt aan dat van
Johan Cornelis Spiel was niet de enige borgeigenaar die boekhouder was.
De latere eigenaar van Welgelegen, dr. Vertier Stolz, startte zijn carrière als
boekhouder van het Burgerweeshuis. Dit weeshuis bevond zich tussen de
Oude Boteringestraat en de Oude Ebbingestraat in, gelegen in de buurt

toepassing is op de geschiedenis van Welgelegen, namelijk de
academisering van de hogere klassen in de stad. Dit was in deze periode
niet merkwaardig, meer dan de helft van het stadspatriciaat had in de
zeventiende en achttiende eeuw een studie genoten, waarbij de opleiding
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rechten veruit het meest werd gevolgd.153 Ook Johannes Vertier Stolz

geen raadsheer worden. Dit was een ambt dat door vele bierbrouwers in

studeerde af aan de Hogeschool van Stad en Lande in beide rechten. Dit

die tijd werd uitgeoefend.156

deed hij gezamenlijk met de eigenaar van Vredenburg, Antonius
Gerlacius.154

Ook Carl Friedrich Graaf von Wartensleben was een vreemde eend in de
bijt binnen de historie van de borg. Net als Jan Cornelis Spiel begon hij zijn

Met betrekking tot de geschiedenis van Welgelegen waren er in het begin

carrière als vaandrig op zeventien jarige leeftijd. Hij werkte bij het eerste

van de achttiende eeuw twee individuen die een andere loopbaan hadden.

bataljon binnen de militaire eenheid in Oranje-Friesland. Later wist hij

Rond 1730 werd Welgelegen bewoond door een katholieke bierbrouwer,

zichzelf op te werken tot luitenant en trouwde hij met Wendelina Cornera

Albartus Boelens. De stad Groningen had in de achttiende eeuw veel

Alberda.157

bierbrouwers. Dit beroep werd vooral geassocieerd met de aristocratie. De
katholieke geloofsovertuiging van Albartus Boelens en zijn vrouw waren
opvallend gezien de gangbare religieuze overtuiging van de adel en elite in
deze tijd.155 Mede dankzij zijn geloofsovertuiging kon Albartus Boelens
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2.7 Synthese
In het voorgaande hoofdstuk stond de overgang van een primordiaal naar

Friedrich graaf von Wartensleben en zijn vrouw Alberda van Menkema.

een gecultiveerd landschap centraal. Bij deze overgang hebben er

Het is de Ommelander adel die geen economisch gewin ziet in het hebben

verschillende veranderingen in de powerscape, mindscape en matterscape

van een veenborg. Zij stortten zich dan ook op het transformeren van

plaatsgevonden. Dit gebeurde zowel in de stad Groningen als op het

Welgelegen van een “oud cavalje” naar een “vermakelyke buitenplaats.”

platteland van de Groninger Veenkoloniën. De machtige actoren in deze

Deze twee adellijke echtelieden beschouwen het landschap meer als

tijd waren naast de stad Groningen, de eerste verveners. Zij moesten zich

esthetisch. Hierbij zien we een verandering in de mindscape. Het gebouw

aan de wetten en regels van de contracten houden en richtten hierbij het

wordt voorzien van uitkijkpunten op het landschap, wat laat zien dat er

landschap in. Dit gebeurde onder andere dankzij de aanleg van nieuwe

een nieuwe waardering is voor het landschap van de Groninger

waterwegen. Door de leden van onder andere de Borger Compagnie en de

Veenkoloniën. Het lijkt daarnaast alsof de Ommelander adel een grotere

stad Groningen, werden de Groninger Veenkoloniën voorzien van nieuwe

binding heeft met het Groninger platteland, dan het stadspatriciaat.

hofsteden en landhuizen. Zij werden gebouwd aan nieuw aangelegde
diepen gelegen langs het Kleine Meer waar de strokenverkaveling steeds
duidelijker in het landschap naar voren kwam.

Vooral de stadspatriciërs houden in de zeventiende eeuw en de tweede
helft van de achttiende eeuw een machtige positie in de stad. In
combinatie met de ontoegankelijke wegen van het platteland, maakt het

Deze veenborgen werden ook wel zomerhuizen genoemd, maar uit dit

dat zij meer in de stad Groningen te vinden zijn. Hier wonen zij in hun

hoofdstuk blijkt dat borg Welgelegen in de eerste regel aangelegd werd

stadspaleizen en bekleedden vaak dezelfde hoogwaardige functies. De

wegens economische motieven. De esthetische kanten van het

vraag is of de stad een belangrijke rol blijft spelen, of dat men door een

zeventiende-eeuwse landschap waren niet of nauwelijks aanwezig. Sterker

hernieuwde waardering voor het landschap, die een aanvang heeft

nog, de Groninger Veenkoloniën werden als een woest en leeg gebied

gemaakt met Carl Friedrich Graaf von Wartensleben en zijn vrouw Alberda

gezien waarin in de winters de “wildernis” de overhand had. Over een

van Menkema, toch vaker voor het platteland kiest. Dit vraagstuk wordt

daadwerkelijk buitenverblijf kon hier nog niet gesproken worden. Dit komt

aangesneden in het eerstvolgende hoofdstuk.

pas later bij de komst van de twee andere belangrijke actoren, Carl
66

“DIT DORP IS UUREN LANG,
DAAR TUSSCHEN DOOR KOMT BRUIZEN HET
VLOEIENDT STROOM -KRISTAL,
AAN WEDERZIJ MET HUIZEN EN HOFSTEDEN RIJK
GEBOORT;

‘K ZIE NA, OF VER GEEN ENDT,
ZOO WIJDT MIJN OGEN ZIEN,

’T STAAT FRAAI, JA IK BEKEN ‘T;
O WONDERSCHOON GEZICHT.

WIJK VEGTSTROOM, JA WIJK SPAAREN.”

- QUINTIJN PABUS, 1741
UIT: LOF DER STADT GRONINGEN, 1741
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Hoofdstuk 3: Een tijd van welvaart en handhaving

zijn reis over het water van Winschoten naar Groningen lovend schrijft

De leefwereld van de borgeigenaren van Welgelegen van 1750 tot

over de tjalken, schuiten en buitenplaatsen. 158

1850

De nieuwe waardering voor het landschap van de Groninger Veenkoloniën
zette voort in de bewoningsgeschiedenis van Welgelegen. In de provincie

3.1. Inleiding

Groningen vond er een geleidelijke verschuiving plaats binnen het bezit
van het patriciaat. Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw en

In bovenstaand citaat van dichter en pastoor Quintijn Pabus is geen enkel

de eerste helft van de negentiende eeuw trokken een aantal

spoor van Groningse nuchterheid te ontdekken. Het lofdicht over de

stadspatriciërs, onder meer de borgeigenaren van Welgelegen, voorgoed

Groninger Veenkoloniën laat zien wat de romantische visie op dit

naar het platteland. In het komende hoofdstuk staat er één

landschap was omstreeks de tweede helft van de achttiende eeuw. Een

patriciërsfamilie centraal: de familie Star. Zij zijn in dit hoofdstuk de

landschap dat volgens Pabus bestond uit vloeiende stroomkristallen en

belangrijkste actoren in de periode van 1750 tot 1850. Bekende figuren

landhuizen die deden denken aan de woningen aan de Vecht. Dit inzicht

binnen dit geslacht waren Cornelis Star Lichtenvoort en de latere

wijkt op allerlei manieren af van het principe woest en ledig, zoals

borgeigenaar Cornelis Star Nauta, wiens verhaal in dit hoofdstuk uitvoerig

beschreven in het hoofdstuk hiervoor.

worden behandeld.159

Pabus was overigens niet de enige die rond 1750 een beschrijving gaf van

De familie Star bevond zich aan het einde van de achttiende eeuw en het

het Groninger landschap. In de recent uitgebrachte publicatie De Atlas van

begin van de negentiende eeuw in een roerige periode. Aan de ene kant

Beckeringh, schrijft archeoloog Reinder Reinders over verschillende

vormden zij een vrij aanzienlijk geslacht in Groningen, die als hoogst

reisverslagen. Eén hiervan was afkomstig van een Duitse reiziger die tijdens

aangeslagene van het dorp Sappemeer een zekere status had.160 Aan de
andere kant vonden er in deze periode grootschalige veranderingen plaats

158
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in de politieke sferen en kreeg het stadspatriciaat zowel in de stad als op

de bezigheden en levensstijl van de eigenaren in de stad Groningen, buiten

het platteland te maken met opruiingen tijdens de Franse Revolutie. De

Nederland en in het dorp Sappemeer. In de termen van Kolen behandelen

Bataafs-Franse periode was een omslag voor onder andere de

we hier het zogenoemde “taskscape” of “het domein waarin de mens

Ommelander adel die tot dusver zijn machtige positie kon behouden door

participeert in termen van zijn alledaags bestaan.”164

middel van zijn rechten. Het ontnemen van deze rechten betekende voor
de hogere klassen dat zij minder inspraak hadden.161 Deze periode was niet
alleen een omwenteling voor de Ommelander adel, maar betekende ook
het einde van het voormalige gewest Stad en Lande.162
De tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste helft van de
negentiende eeuw was kort gesteld een periode van handhaving en
verandering. Daarnaast was het eveneens de tijd waarin de Romantiek zich
vormde als een reactie op de Verlichting en een verandering in het
natuurbeeld creëerde. Waar eerder het zeventiende-eeuwse landschap
van de Groninger Veenkoloniën als woest en leeg werd gezien, wekte de
ongerepte natuur steeds meer interesse.163
In dit hoofdstuk zal er worden gekeken naar het veranderende beeld van
de natuur en de trek van het patriciaat vanuit de stad Groningen naar het
platteland. Onderzocht wordt of er een relatie bestaat tussen deze twee
veranderingen. Daarnaast zal er in dit deel aandacht worden besteed aan

161
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3.2. Van turf naar landbouw. Veranderingen in het fysieke landschap.

zijn einde was gekomen. Hij onderbouwde zijn stelling met gegevens over
de opbrengst van de stadsvierde turf die hij verwerkt had in een grafiek

Binnen het fysieke landschap of matterscape van de Groninger

(afb. 22). Aan deze grafiek valt af te lezen dat omstreeks 1760 het veen

Veenkoloniën vonden er in de achttiende en de negentiende eeuw

niks meer opleverde. Daarmee zou volgens Gerding het veen grotendeels

meerdere transformaties plaats. De turfwinning bleef een belangrijke bron

zijn afgegraven.166

van inkomsten, maar steeds vaker werd er landbouw bedreven. Het grote
aantal boerderijen dat zich hier in de negentiende eeuw bevond, werd
vaak gezien als een teken van welvaart. Hillenga beaamt dit met een quote
van de Amsterdamse predikantenzoon W.J.D. van Iterson. Iterson
studeerde aan de Landhuiskundige School in Haren en deed onderzoek
naar de veenkoloniale landbouw. Ook hij kwam met de notie van een
woest landschap. “Immers is het daar, dat men in eene, voor twee eeuwen
nog geheel woest liggende, met hoog veen bedekte streek, thans
bloeijende dorpen, van welvaart getuigende boerderijen en uitmuntende
gronden aantreft.”165 Deze “mindscape” van Iterson laat zien hoe men
dacht over het veenkoloniale landschap in de negentiende eeuw.

Daarentegen was er volgens Hendrik Jacob de Keuning nog sprake van
turfwinning tot aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de
negentiende eeuw. Stukken veen die nog aanwezig waren, werden door
particulieren afgegraven. Zo kon het dat op sommige veenplaatsen het
voorste deel gebruikt werd voor akkerbouw en het achterste deel voor het
graven van turf. Het veenbedrijf was volgens Keuning nog tot omstreeks
1819 in bijna alle gemeenten aanwezig. Dit waren voornamelijk de
bedrijven die gevestigd waren in dorpen die verbonden waren met het
Stadskanaal. Hiertoe behoorden onder andere Wildervank, Nieuwe Pekela
en Onstwedde. In 1860 was de situatie aanzienlijk veranderd en werd er
nog maar in een paar gemeenten turf gegraven waaronder Slochteren,

Een geleidelijke overgang van turf naar landbouw

Noordbroek en Scheemda. Volgens Keuning zou er pas in de negentiende

Over de overgang van turfwinning naar landbouw en het einde van de

eeuw een daadwerkelijk eind komen aan het veenbedrijf.167

veenontginningen, is nog veel onduidelijk. Historicus Michiel Gerding
schreef in zijn dissertatie dat de turfproductie in Sappemeer in 1760 tot
165
166

Hillenga, Biezeveld, Pennink, et al, 2000, p.44.
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Keuning, 1989, p. 104.

70

Een groot deel van deze veengronden waren door jarenlange exploitatie
veranderd in dalgronden. Deze zanderige gronden werden later in cultuur
gebracht. Dit gebeurde voornamelijk door rijke voormalige veeneigenaren.
De stukken land die hierbij waren ontgonnen, werden verhuurd aan
boeren die vaak uit een andere streek afkomstig waren.168 De dalgronden
die in cultuur werden gebracht, waren in principe onvruchtbaar. Om de
grond vruchtbaar te maken en om landbouw te kunnen bedrijven, was er
stratendrek nodig; mest bestaande uit onder andere straatafval, steen,
kalk en puin. Deze stratendrek werd voor de eerste tien jaar door de stad
vergoed en was van groot belang voor de ontwikkeling van de landbouw.
Zo waren er onder andere mestveilingen waarbij het Groninger drek voor
de hoogste prijs werd verkocht.169 Ook Cornelis Star Lichtenvoort, één van
de latere bewoners van Welgelegen, was betrokken bij deze mestveilingen
Afb. 22: Grafiek van Michiel Gerding. Opbrengsten van de stadsvierde turf in

als gezworene van de stad Groningen.170

Sappemeer.
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Gedurende de negentiende eeuw waren de boeren in de Groninger

hierbij één van de vele gewassen die werden geteeld. Later kwam de

Veenkoloniën volop aan het experimenteren met verschillende soorten

aandacht te liggen op het telen van aardappelen. Factoren die de

mest. Sappemeer had hierin een bevoorrechte positie.171 Dit voorrecht

landbouwkolonisatie succes opleverden waren onder andere het gunstige

kwam ook tot uiting bij de stadsvierde turf. Volgens Gerding kreeg

klimaat, maar bovenal de bodem. Deze veenkoloniale bouwgrond was

Sappemeer niet te maken met deze belasting, mede dankzij de gunstige

door de mens ingericht en uitgeput, maar kon door de menging van veen

ligging van het dorp.172 Dorpen als Sappemeer, Veendam, Oude Pekela en

en dalzand en het toevoegen van mest weer vruchtbaar worden.175

Winschoten waren volgens Voerman de meer “stedelijke” nederzettingen,
die door hun ligging aan de hoofddiepen een goede verbinding hadden
met de stad Groningen.173

Het einde van de achttiende eeuw was kortom een periode van bloei voor
de landbouw en de welvaart in de Groninger Veenkoloniën. Dit betekende
echter niet dat het altijd voor de wind ging. Zo waren er een aantal

De stad leverde daarnaast haar stratendrek aan het dorp om de aanleg van

crisissen die de boeren in financiële moeilijkheden brachten. Deze vonden

bouw- en weiland te bevorderen. Opvallend genoeg werd er geen stadsvuil

onder andere plaats in 1819 waarbij de prijs van het graan behoorlijk

geleverd aan bijvoorbeeld Oude en Nieuwe Pekela, eveneens twee

kelderde. De prijzen stegen weer in 1830 door een florerende handel met

belangrijke veenkoloniën. De beide Pekela’s liepen hierdoor steeds achter

het buitenland.176 Dat de overgang van turfwinning naar landbouw niet

op de andere koloniën.174 Dit laat wederom zien hoe sterk de stad, zelfs in

altijd even goed verliep, blijkt ook uit het door Keuning omschreven feit

de eeuwen na de turfwinning, een belangrijke actor was binnen de

dat er veel moest worden geëxperimenteerd met het vruchtbaar maken

geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.

van de armere gronden. Hierbij werden er eveneens vele fouten gemaakt

Het vruchtbaar maken van de dalgronden met dit zogenaamde stratendrek
en andere soorten mest, zorgde ervoor dat er in de negentiende eeuw veel
veenkoloniale gemengde boerenbedrijven werden gesticht. Boekweit was
171
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die de kwaliteit van de bodem aantastten. Dit zorgde op zijn tijd weer voor
hogere exploitatiekosten.177
Naast landbouw waren er in de tweede helft van de achttiende eeuw en
de eerste helft van de negentiende eeuw meerdere manieren waarop men
zijn geld verdiende in de Groninger Veenkoloniën. Johannes Goldberg
stelde in zijn reisverslag uit 1800 dat de dorpen Sappemeer, Zuidbroek,
Veendam en Wildervank naast de landbouw ook welvarend zijn geworden
door handel. Zo zouden er verschillende brouwerijen zijn, naast linnen– en
wolweverijen en ververijen.178
De procentuele verdeling van de beroepsgroepen in het begin van de
negentiende eeuw bevestigt dat er een duidelijke, geleidelijke verschuiving
was van de turfgraverij naar de landbouw. De tabel opgesteld door Jan
Voerman in zijn proefschrift laat zien dat in 1807 iets minder dan de helft
van de inwoners van Borger- en Tripscompagnie boer was en een vierde
arbeider. Deze percentages waren aanzienlijk hoger dan die van de andere
dorpen in de Groninger Veenkoloniën. Het percentage ambtenaren was
daarentegen een stuk lager.179
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3.3. Een nieuwe economie: scheepsbouw en zeevaart

Het waterwegennetwerk, dat zich geleidelijk uitbreidde, was niet alleen
een vervoersweg. De nieuwe kanalen maakten het ook mogelijk dat de

Naast de landbouw waren er aan het begin van de negentiende eeuw nog

scheepvaart kon uitgroeien tot een belangrijke bedrijfstak. Voorheen was

twee belangrijke winstgevende bedrijfstakken: de scheepsbouw en de

een groot deel van de nijverheid in de dorpen in de Groninger

zeevaart. In de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw

Veenkoloniën gericht op de lokale behoeften. Nederzettingen zoals

werden de meeste schepen voornamelijk gebruikt voor de turfvaart.

Hoogezand of Sappemeer bestonden in de meeste gevallen uit kleine

Hieruit ontstond een eeuw later de zeescheepvaart die onder andere in de

bedrijven en beroepsklassen als onder andere winkelier, bouwarbeider,

veenkolonie Veendam tot één van de grootste beroepsgroepen

dagloner, herbergier en metaalbewerker. Uitzonderingen op de regel

180

uitgroeide.

De ontwikkeling van de zeescheepvaart ging hand in hand

waren de schippers waarvan het aantal gestaag toenam in de achttiende

met de aanzienlijke bevolkingsgroei van de tweede helft van de achttiende

eeuw. Zij vestigden zich vaak in de Groninger Veenkoloniën. Ook de

eeuw. Mede dankzij de komst van immigranten, ontstonden er in de

scheepsbouwers droegen bij aan deze lokale bedrijvigheid.182 Uit de

Veenkoloniën belangrijke bevolkingsconcentraties. Hoogezand-Sappemeer

kaarten van 1832 die verwerkt zijn op de online database HisGis valt ook

had aan het eind van de achttiende eeuw ongeveer 5000 inwoners. De

duidelijk op te maken dat vele inwoners van Hoogezand, Sappemeer en

stad Groningen had in 1795 maar liefst 23.770 inwoners. Stad en Lande

Borgercompagnie landbouwer waren. Aan de trekvaart, welke door

werden met elkaar verbonden door een uitgebreid waterwegennetwerk

Sappemeer liep, waren eveneens een aantal schippers gevestigd.183

waar de trekschuiten de Groningers vervoerden en dienst deden als
openbaar vervoer. Deze ontwikkeling speelde in op de nieuwe

De scheepswerf van Cornelis Star Lichtenvoort

aantrekkingskracht van de Groninger Veenkoloniën in de achttiende

Naast de toename van het aantal schippers was er sprake van een opleving

eeuw.181

van de scheepsbouw. Door de bouw van vele soorten schepen, die volgens
historica Ingrid Wormgoor steeds vaker in omvang groeiden, moesten er
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Wormgoor, 2016, pp.41-42.
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ook meer scheepswerven worden aangelegd. Net als de bevolking was er

families gerekend tot de elite van het dorp.185 In de zestiende en

zo een aanzienlijke stijging van het aantal scheepswerven in de provincie in

zeventiende eeuw werden de meeste schepen nog gebouwd in de stad. In

de achttiende eeuw. In Sappemeer waren aan het eind van de zeventiende

1667 werd er door een lid van de familie Hayckens toestemming aan de

eeuw slechts vier scheepswerven. In 1795 nam dit aantal toe tot maar

stad gevraagd voor het bouwen van een werf in Sappemeer. De

liefst eenentwintig. Negen hiervan lagen in Sappemeer en vijf in

scheepswerf van de familie Hayckens, die later door Cornelis Star

Hoogezand. De dorpen profiteerden in deze periode dan ook sterk van de

Lichtenvoort werd gekocht, was één van de eersten in het dorp

groeiende zeescheepvaart en de scheepsbouw.184

Sappemeer. Spoedig zou blijken dat de Veenkoloniën de scheepsbouw van

Eén van de eenentwintig werven in Sappemeer was in handen van de

de stad zouden overtreffen.186

latere borgeigenaar van Welgelegen: Cornelis Star Lichtenvoort. Ook via

Rond 1850 lagen in totaal vierentwintig werven langs het

deze weg hadden de borgeigenaren invloed op het fysieke landschap. De

Winschoterdiep.187 Aan dit diep waren de meeste schippers en

stadspatriciër had aan het einde van de achttiende en het begin van de

scheepsbouwers gevestigd.188 De werf die in 1780 door Cornelis Star

negentiende eeuw de stad verruild voor het platteland en probeerde ook

Lichtenvoort werd opgekocht, lag op standplaats vijftien te Sappemeer

hier winst te maken. Hij voelde de ontwikkelingen in de Groninger

(afb.23). Dit was op de kruising van het Borgercompagniesterdiep en het

Veenkoloniën goed aan en speelde hier vroeg op in. Gezamenlijk met de

Winschoterdiep. Hoewel Cornelis Star Lichtenvoort mede-eigenaar en

familie Maathuis en Willems werd hij de eigenaar van één van de eerste

geldschieter was van de werf, hield hij zich niet bezig met de bouw van de

scheepswerven in Sappemeer. Zij kochten de werf in 1780, een periode

schepen.189 Berend Willems was in 1780 de scheepsbouwer. Dit beroep

waarin het aantal werven in de Groninger Veenkoloniën stijgend was.

bekleedde hij tot 1802. Hierna volgde een tijd van andere

Dankzij de koop werden Cornelis Star Lichtenvoort en de eerdergenoemde

scheepsbouwers, waaronder Klaas Jan Mulder, Albert Thiessens Meyer en
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de families Berg, Smit en Wolthuis. In de meeste gevallen waren de
scheepsbouwers afkomstig uit één geslacht en werd de werf doorgegeven
aan de volgende generatie.190

Afb. 23: Locatie van de scheepswerf van Cornelis Star Lichtenvoort.

190

Scheepindex, Namen van zes schepen gebouwd door standplaats no. vijftien te
Sappemeer, https://www.scheepsindex.nl/werf.php?i=411, laatst geraadpleegd op
20-3-’18.
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Afb. 24: Voormalig scheepswerf van de familie Mulder, foto van J. Hesseling.
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De meeste scheepswerven waren kleinschalig in de zeventiende en

Niet alleen de schepen afkomstig van de scheepswerf van Star

achttiende eeuw. Dit was vooral te zien aan de kleine inboedel die zij

Lichtenvoort kwamen niet aan op hun eindbestemmingen. Voor de

hadden.191 Op de foto hierboven lijkt het alsof de scheepswerf van Star

schippers was er vaak sprake van problematische werkomstandigheden. Zo

Lichtenvoort vrij eenvoudig was (afb. 24). Toch werden er op deze werf

waren de vaarwegen van de dorpen naar de zee niet altijd eenvoudig te

nog zes verschillende boten gebouwd. Dit waren onder andere twee

bevaren. Via de stad Groningen en het Reitdiep zouden de boten bij

verschillende brikken, een tjalk, kof, schoener en een smak.192 De kof en

Zoutkamp de zee moeten bereiken. Dit ging gepaard met lage

smak waren voornamelijk populair bij de koopvaardij. Het waren kleine en

waterstanden, vele onbevaarbare watergangen en ondiepten. Over het

lichte schepen die een geringe diepgang hadden.193 Alle schepen die hier

algemeen hadden de schepen het buitenland als eindbestemming

werden gebouwd, waren vooral nieuwe typen vrachtschepen die in de

waaronder Spanje, Portugal, Italië, Engeland, Duitsland en Frankrijk.196

achttiende eeuw nieuwe verre bestemmingen moesten bereiken.194 Het
stond niet vast of deze bestemmingen daadwerkelijk werden bereikt. Vier
van de zes schepen die op deze werf werden gebouwd, raakten in het
buitenland vermist, waren gezonken, gestrand of verongelukt. Slechts één
schip werd voor een bedrag van dertienduizend gulden verkocht.195
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3.4. De trekvaart en het vervoer van de borgeigenaren van Welgelegen

in de Groninger Veenkoloniën in de achttiende eeuw kwamen er steeds
meer lijndiensten.201

In eerdere paragrafen werd al beschreven hoe belangrijk de waterwegen
in de Groninger Veenkoloniën waren voor onder andere de turfvaart en
zeescheepvaart. De watergangen werden echter ook gebruikt voor het
reizen in privésfeer. Hierbij werd er zowel gevaren naar de stad Groningen
als naar verder gelegen plekken.197

Wanneer de trekvaart in Groningen precies is begonnen, blijft onduidelijk.
Archeoloog Reinder Reinders stelt daarentegen wel dat het
personenvervoer per trekschuit over het water in de negentiende eeuw
zijn hoogtepunt bereikte. Over deze trekschuiten is weinig bekend.202 Een
groot voordeel van de trekschuit was vooral dat het goedkoper was dan

In de tweede helft van de achttiende eeuw was er sprake van een

het vervoer met paard en wagen. Ook duurde de reis met paard en wagen

waterwegennetwerk waarbij de stad Groningen verbonden werd met

aanzienlijk langer. De trekschuit was dus het meest gunstige

diverse dorpen in de provincie. In de winter waren de landwegen

vervoersmiddel.203 Reinders heeft berekend dat er in totaal 39 routes

onbegaanbaar waardoor men enkel de mogelijkheid had om via het water

waren in Groningen waarbij men via de watergang zijn bestemming kon

de dorpen te kunnen bereiken. Om dit te bewerkstelligen werden er

bereiken. Deze routes zijn opgenomen in de Groninger Volksalmanakken.

zogenaamde trekpaden gelegd. Deze liepen langs de trekvaart.

198

Door

Hendrik A. Hachmer werd de trekvaart ook wel de zogenaamde
199

snikkevaart genoemd.

De snikke was een spits schip dat getrokken werd

door een paard (afb.25). Minimaal twee keer per week vertrok deze boot

Van 1837 tot 1863 kwamen er nieuwe vaarwegen bij, waaronder die naar
Borger- en Tripscompagnie. Deze werden in de meeste gevallen bevaren
door een gezamenlijk dorpsschip. De route van Groningen naar Zuidbroek,
welke eveneens langs Sappemeer ging, is één van de oudste lijndiensten

naar de stad als personenvervoer. Meestal gebeurde dit op dinsdag en
vrijdag in de avond en in de ochtend.200 De snikke werd ook gebruikt voor
het vervoer van allerlei stukgoederen, maar met de groei van de bevolking
197
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waarbij men twee keer op een dag van de ene naar de andere plek kon
varen.204

Vervoer van de borgeigenaren
In de zeventiende eeuw werd er al het initiatief genomen om nieuwe
vaarten aan te leggen. Zo werden er schipsloten gegraven en dorpsveren
geopend die de dorpen zouden moeten verbinden met de stad Groningen.
Deze initiatieven waren afkomstig van onder andere de landadel.
Osebrandt Johan Rengers, heer van Slochteren, liet in 1695 het
Slochterdiep graven die begon bij de Fraeylemaborg en uiteindelijk
uitmondde in de trekvaart Groningen-Delfzijl. De zogenoemde trekschuit
werd door een grote variëteit aan klassen gebruikt. Bij speciale
gelegenheden werd het stadhouderlijk hof van Leeuwarden naar
Groningen vervoerd. Ook het huishouden van de jonkers werd na de
winter overgebracht via het water en naar de borgen in de Ommelanden
gebracht.205
Niet alleen de Ommelander borgen, maar ook de veenborgen waren goed
verbonden met de stad Groningen. Onder andere aan het Winschoterdiep,

Afb. 25: Impressie van de zogenaamde snikkevaart tussen Sappemeer en
Groningen in het Winschoterdiep. Historische fotocollectie van het Historisch
Archief Midden-Groningen, 1920.

een van de belangrijkste trekvaarten, lagen de veenborgen Langwijk,
Croonhoven en Stadwijk.206 Eén van de beste bronnen die aantoont hoe de
borgen verbonden zijn met de stad is de Beckeringhkaart. Voormalig jurist
Theodorus Beckeringh had op de kaart niet alleen de verschillende
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landhuizen getekend, maar ook de trekvaarten. De trekvaart wordt hierbij

andere het Hoendiep, Boterdiep, Damsterdiep en Winschoterdiep lagen.

aangeduid met een zwarte dikke streep en het trekpad met een dunnere

Hier waren kades aangelegd voor het afmeren en werden de kaarten voor

lijn.207

de bootreis verkocht.210 Op de Beckeringhkaart zien we hoe de trekvaart

Met de kaart van Beckeringh is het goed te traceren waar de
borgeigenaren van Welgelegen precies langs reisden. Eén van de meest
voor de hand liggende routes was via het Winschoterdiep. Dit was één van
de oudste waterwegen waarvan een deel door de bebouwde kom van

Groningen-Zuidbroek in de stad Groningen begint en als een spin in het
web fungeert (afb. 26). Alle trekvaarten vertrekken hierbij vanuit de stad.
De vaart naar Sappemeer vertrekt hierbij uit het zuiden van de stad en
gaat langs veenborgen zoals Vredenburg en Jagtwijk.

Hoogezand-Sappemeer stroomde.208 Het Winschoterdiep werd veelal

Eenmaal aangekomen in Sappemeer konden de eigenaren van Welgelegen

gebruikt voor het vervoer van turf uit de veenontginningen, maar later ook

via het Borgercompagniesterdiep hun veenborg bereiken. Dit moet wel

voor het personenvervoer. In de zeventiende eeuw was het de stad

met enige voorzichtigheid worden gesteld omdat er enkel wordt gemeld

Groningen die voorstelde om een verbinding te maken van Groningen met

dat de bewoners in de buurt van hun landhuis aanmeerden, de

Nieuweschans en het Heerendiep. Deze waterweg werd in fasen aangelegd

daadwerkelijke plek wordt niet vermeld. Het is goed mogelijk dat er verder

en breidde zich uit naar het oosten van de provincie. Zo werd eerst de stad

werd gereisd via het Borgercompagniesterdiep. Op de Beckeringhkaart

Groningen met Foxhol verbonden, daarna met Zuidbroek en als laatste

staat immers ook een trekpad afgebeeld langs deze waterweg.

bereikte de trekvaart het dorp Nieuweschans.209

De borg Welgelegen was via de trekvaart niet alleen verbonden met de

De weg naar de borg Welgelegen moet ongetwijfeld hier langs hebben

stad Groningen, maar ook met de andere dorpen die in de buurt lagen van

gelopen, simpelweg omdat het slechts één van de weinige trekvaarten was

Sappemeer. Aardrijkskundeleraar W. Zuidema schreef hierover in zijn

die langs het dorp Sappemeer liep. Deze watergang, net als vele anderen,

handleiding het volgende:“(…) De onderlinge gemeenschap tusschen deze

begon in de havens van de stad Groningen welke aan het begin van onder

opgenoemde dorpen wordt door die trekvaarten en kanalen gemakkelijk
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gemaakt, en bevordert zeer de levendigheid van Sappemeer en het

Compagnie, Kleinemeer, Kalkwijk en Kiel Windeweer.211 Uit deze

Hoogezand, waar nette huizen, onderscheidende soorten van molens,

constateringen blijkt dat de trekvaart invloed had op zowel het fysieke als

scheepstimmerwerven en smederijen gevonden worden, en waar ook vele

sociale landschap. Het bracht de inwoners letterlijk en figuurlijk dichterbij

handwerkerslieden, winkeliers en schippers wonen.” De dorpen die door

elkaar.

Zuidema worden genoemd waren onder andere Veendam, Borger

211
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3.5. De borgeigenaren van Welgelegen in tijden van hervorming en
handhaving. Veranderingen in het sociale landschap.
Naast het fysieke landschap vond in de periode van 1795 tot 1848 een
grootschalige verandering plaats binnen het sociale landschap. In de
termen van Jacobs was er in dit tijdsbestek sprake van een verandering in
de sociale realiteit of powerscape. Dit had te maken met een verschuiving
van het patriottisme naar het liberalisme. De macht lag hierbij steeds
minder vaak in de stad.212 Zij was daarom ook een minder belangrijke actor
in vergelijking met de eeuwen ervoor. Deze verschuiving binnen het sociale
landschap was bepalend voor de Ommelander adel en het Groninger
stadspatriciaat. Wiebe Jannes Formsma stelde in zijn boek De Ommelander

waarbij volgens Formsma de dagen van het Oranjeregime geteld leken.214
Stadhouder Willem V trok naar Engeland en Franse troepen vielen
Groningen binnen, wat resulteerde in de Bataafse Revolutie.215 Met de
komst van deze troepen betekende het dat er plannen werden gesmeed
voor de hervorming van de staat en van de maatschappij. Hierbij werden in
november 1795 onder andere de dorpen Sappemeer en Hoogezand vrij en
onafhankelijk verklaard. Daarnaast werd er een commissie ingevoerd die
de eenheid binnen de provincie moest behouden. Deze commissie
bemoeide zich onder andere met de vraag of er een provinciale grondwet
moest worden ingevoerd. In hetzelfde jaar werden eveneens alle zijl- en
dijkrechten afgeschaft.216

Borgen en Steenhuizen dat er een bloeitijd was voor de hogere klassen en

Wat betekende deze omwenteling en de Franse tijd precies voor de

een tijd van neergang. De omwenteling van 1795 zorgde ervoor dat vooral

borgeigenaren van Welgelegen? Voor de adel die de Ommelander borgen

de adel het zwaar te verduren kreeg. Men had door hun eerder genoemde

bewoonde betekende de Franse revolutie dat zij geen heerlijke rechten

huwelijkspolitiek ervoor gezorgd dat de adellijke families steeds vaker

meer hadden.217 Het stadspatriciaat had echter geen beschikking tot deze

uitstierven. Huwelijken met leden uit andere sociale klassen kwamen maar

rechten. Desondanks had ook deze klasse te maken met de hervormingen

weinig voor.213

in de provincie. De Franse overheersing had vele gevolgen voor de

De omwenteling van 1795 was het begin van de zogenaamde BataafsFranse periode. De stad Groningen werd belegerd door Franse troepen

regentenfamilies, voornamelijk voor hun maatschappelijke positie. Volgens
historicus Smedes heeft deze periode het einde van het veenborgen-
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tijdperk ingeluid.218 Schutter beaamde ook het eerdergenoemde feit dat

waarop deze strijd tot uiting kwam in het vernielen van een aantal

het in deze periode lang onrustig bleef op de borgen in de Groninger

veenborgen en herenhuizen.221 Eén van de mensen die te maken kreeg

Veenkoloniën. Net zoals de Ommelander borgen werden de veenborgen

met deze vernielzucht van opstandige prinsgezinden was Scato Gockinga,

langzamerhand gesloopt. De historicus ziet hierbij een directe link met de

een lid van de toonaangevende patriciërsfamilie Gockinga en eigenaar van

Franse Tijd die was aangebroken voor Groningen.219

maar liefst drie veenborgen: Zomerzorg, Buitenlust en Overwater. Deze

Een aantal bewoners van Welgelegen kreeg te maken met deze roerige
periode in Groningen. Ten tijde van de achttiende en negentiende eeuw
werd de borg voor lange tijd bewoond door de familie Lichtenvoort. Eén
van de familieleden, Cornelis Star Lichtenvoort, kreeg in 1771 de borg
Welgelegen in handen waar hij tot aan zijn dood zou wonen. Zijn leven
speelt zich voor een deel af in de stad, maar voor een nog groter deel in
Sappemeer.220 Deze verhuizing van stad naar platteland had zo zijn
redenen.
Samen met vele andere regenten kreeg Cornelis Star Lichtenvoort te
maken met de onderlinge strijd die gaande was tussen de prins- en
staatsgezinden. Hierbij waren de lagere klassen van de bevolking
voornamelijk prinsgezind en moesten de staatsgezinden, waaronder vele
regenten zich schaarden, het ontgelden. Oktober 1787 was het moment

lagen in de buurt van Welgelegen. Zijn noodkreten aan het stadsbestuur
tonen aan hoe het eraan toeging in Sappemeer en hoe in korte tijd
meerdere huizen waren vernield. Met de ernstige woorden: “Ja, zij zijn nog
bezig Edele Mogende Heren en God weet wanneer het een einde neem,
mijne ziel is ontroerd” werd zijn brief aan het stadsbestuur afgesloten.
Eerder in zijn brief gaf Scato Gockinga aan dat Sappemeer verkeerde in een
groot oproer waarbij er verschillende woningen waren “gedemolieerd.”222
Opvallend genoeg bleef Welgelegen in deze tijd ongeroerd. Hoewel een
aantal van de veenborgen te maken kregen met de vernielzucht van de
prinsgezinden, ging het met de carrières van de stadspatriciërs juist voor
de wind. Cornelis Star Lichtenvoort had zich na zijn vertrek uit West Indië
eerst gevestigd in de stad Groningen en behandelde zijn veenborg in de
eerste plaats als zomerverblijf. In de stad Groningen wist hij zich ondanks

218

221

219

222

Smedes, 1984, p.98.
Schutter, 1956, p.37.
220
Kieft, N., De verhalen van Groningen, Wegelegen: Hofstede met uitzicht op het
veen, https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/welgelegenhofstede-met-uitzicht-op-het-veen, laatst geraadpleegd op 16-1-‘18.

Talstra, 2002, p.34.
Talstra, 2002, p.34.

85

de periode van hervormingen een goed leven op te bouwen. Hij kocht

gaande was, ondanks het feit dat hij wel door de stadhouder was

hierbij het woonhuis van de voormalig borgeigenaar van Welgelegen Jan

aangewezen als curator.224

Cornelis Spiel. Dit was de woning gelegen aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat.
Hij begon hier eveneens zijn studie rechten aan de Groninger Hogeschool.
Tijdens de omwenteling van 1795 werd hij gekozen als curator, een functie
dat hij tot 1802 bekleedde.223

Lichtenvoort voelde pas later de grond onder zijn voeten heet worden en
zou zich na zijn zeven jaar durende loopbaan als curator van de Groninger
Hogeschool hebben teruggetrokken uit al zijn bestuurlijke functies die hij
bekleedde in de stad Groningen. In het begin van de negentiende eeuw

Het feit dat een patriciër als Star Lichtenvoort benoemd werd tot curator

had Cornelis Star Lichtenvoort enkel nog zijn titel als advocaat.225

tijdens een belangrijke omwenteling in de Groninger geschiedenis, toont

Uiteindelijk verhuisde de patricier definitief naar Sappemeer om zijn borg

aan dat de echte grote veranderingen niet in een hoog tempo werden

Welgelegen permanent te bewonen. Wat er gebeurde met het herenhuis

doorgezet. Klaas van Berkel merkt dit ook al op in zijn boek Universiteit van

in de stad Groningen, waar Cornelis Star Lichtenvoort voor een lange

het Noorden waar hij schrijft dat gedurende de revolutie, het op de

periode woonde, blijft onduidelijk. Er is geen verkoopakte van de woning

academie erg stil blijft en dat men zich hier niet openlijk achter de

te vinden, maar vermoedelijk is deze woning met de aanstelling van

revolutionairen schaart of zich tegen hen keert. Universiteiten in onder

Lichtenvoort als vrederechter verkocht. De woning is niet terug te vinden

andere Franeker, Leiden of Utrecht kregen wel te maken met een

in de erfenisakten en wordt enkel nog genoemd in de doopakte van de

grootschalige hervorming die gepaard ging met vele ontslagen. Cornelis

enige zoon van Cornelis Star, Willem Cornelis Star Lichtenvoort.226 Zijn zes

Star Lichtenvoort wordt door van Berkel ook niet omschreven als een

zusters werden allen verwelkomd op de borg Welgelegen.227 Dit geeft al

radicaal persoon die een uitgesproken standpunt inneemt in de strijd die
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aan dat er voor de borgeigenaren een verschuiving plaatsvond van de stad

op dit eiland aangezien het bepalend is, niet alleen voor de stadspatriciër,

naar het platteland.

maar ook voor de geschiedenis van de borg Welgelegen.

3.6. De weg naar Welgelegen: de carrière van Cornelis Star Lichtenvoort

Het slavernijverleden van Welgelegen

De familie Star Lichtenvoort werd in relatief korte tijd een belangrijk
geslacht in het dorp Sappemeer. De roerige tijden die zich afspeelden in de
provincie Groningen in de achttiende eeuw, betekenden voor de regenten
en adel dat zij de keuze hadden om zich terug te trekken op de borg of om
zich juist in het dorpsleven te mengen. Eén van de bewoners, Cornelis Star
Lichtenvoort, koos voor het laatste. Dit maakt hem een uniek figuur binnen
de geschiedenis van de veenborgen. Zelfs op zeer hoge leeftijd bleef de
patriciër niet stilzitten en werd hij uiteindelijk de op twee na hoogst
aangeslagene van Sappemeer.228
Nog voordat Cornelis Star Lichtenvoort zijn fortuin verwierf in Sappemeer

In 1763 vertrok Cornelis Star Lichtenvoort naar Curaçao waar hij als
advocaat op een plantage zou komen te werken. In een uitgebreide brief
nam Cornelis Star Lichtenvoort voor zijn vertrek afscheid van zijn familie en
vrienden. Echt lang zou de patriciër niet verblijven op het eiland: “Slegts
voor een korten tijd, een jaar vijf, zes misschien. Zo God mijn leeven spaard
hoop ik u weer te zien.” De brief schetst een beeld van een patriciër die
met enige tegenzin zijn thuis verlaat (afb. 27).229 Niet alleen Cornelis was
verbonden met een plantage, ook zijn broer Onno Lichtenvoort en zijn
vrouw Martha Pietertje Martin woonden op Curaçao. Onno was net als zijn
broer advocaat.230 Zij waren de beheerders van de plantage Nijdrust die in
1792 werd verkocht.231

was hij werkzaam in het buitenland. Zijn weg naar de borg Welgelegen
begon niet alleen in de stad Groningen, maar ook op het eiland Curaçao.
Hier vergaarde Lichtenvoort een deel van zijn kapitaal. Het is noodzakelijk
om eerst een blik te werpen op de voorbijgegane zaken die zich afspeelden
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Het was niet zozeer Cornelis die een band had met Curaçao. Zijn vrouw
Maria Kock was op Curaçao geboren en was tijdens haar eerste huwelijk
eigenaar geworden van een plantage die de naam “Rozentak” droeg.232 Dit
was een kleinere plantage, gelegen in het Joodse kwartier van het eiland in
de zogenoemde “Midden-Divisie”. Rozentak had sinds 1739 meerdere
eigenaren die elkaar in snel tempo opvolgden.233 Maria was afkomstig uit
een familie die meerdere plantages in hun bezit hadden op Curaçao. Haar
grootvader was de beruchte Jan Kok (de spelling van de naam veranderde
door de jaren heen), een plantage-eigenaar die een landhuis bezat die de
naam Zevenhuis of Arriankok droeg.234
Over het leven van Cornelis Star Lichtenvoort en zijn vrouw Maria Kock op
de plantage Rozentak is vrij weinig te vinden. Of zij het harde regime van
grootvader Jan Kok doorzetten, is niet duidelijk, maar dat zij slaven in hun
bezit hadden, valt moeilijk te ontkennen. De terugkomst van de familie
Star Lichtenvoort naar Sappemeer gebeurde onder dwang van de vader
van Cornelis, Wilhelmus Lichtenvoort. Zijn vrouw was namelijk komen te
overlijden in november 1763 en hij wilde zijn zoon daardoor bij hem in de
Afb. 27: Afscheidsbrief van Cornelis Star Lichtenvoort, 1763
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buurt hebben. 235 Lichtenvoort hield zich aan zijn beloften en keerde dan

nieuwe personeel op Welgelegen, ontpopt zich een opmerkelijke

ook in 1768 met attestatie terug naar de stad Groningen waar hij nog voor

geschiedenis. Waar we over twee van de slaven vrijwel in het duister

een aantal jaren zou werken.236

tasten, is er over één veel informatie te vinden, namelijk Louis Alons. Dit is

In het onlangs uitgebrachte boek van Margriet Fokken en Barbara Henkens
wordt er geschreven over het slavernijverleden van Groningen, waarin het
verhaal van de slaven van Lichtenvoort ook aan bod komt. De auteurs van
het boek merken terecht op dat het bezit van slaven niet alleen voortkwam
uit financieel gewin. De WIC was hierbij één van de belangrijkste redenen
dat de slavernij door de aanzienlijke Groningers in stand werd gehouden.
Tevens laat de schilderkunst uit de achttiende eeuw zien dat het hebben
van slaven een vorm van status was. Wie zichzelf kon laten portretteren

mede dankzij het feit dat zijn verre nazaten de familiegeschiedenis van
Alons schriftelijk hebben vastgelegd. Dit genealogisch onderzoek schetst
een beeld van een vrijverklaarde slaaf die zich uiteindelijk voorgoed vestigt
in Sappemeer. Dit betekende echter niet dat de inwoners van Sappemeer
tolerant waren tegenover de nieuwe werknemers van Star Lichtenvoort.
Daarnaast zijn er meerdere aanvaringen geweest tussen Louis en inwoners
van Sappemeer. Zo zou hij aangevallen zijn op de openbare weg en hier
door ene Pieter Jans tot bloedens toe geslagen zijn.238

met zijn bediende, liet eveneens zien dat hij of zij welvarend was. De

Op de borg Welgelegen werkte Louis als koetsier en bediende.239 In latere

slaven die in deze portretten werden geschilderd stonden niet altijd voor

documenten wordt er steeds vaker vermeld dat hij arbeider was. Louis

bestaande personen, maar waren een iconografische verwijzing naar de

Alons heeft Sappemeer nooit meer verlaten en trouwde met een vrouw uit

welvaart van de persoon die werd afgebeeld.237

het dorp, Hindrikje Luitjens en later met een vrouw en touwslager uit de

Opvallend genoeg liet de familie Star Lichtenvoort zich nooit op een
dergelijke wijze afbeelden. Zij boden de slaven die zij hadden

stad: Maria Harms. In totaal kreeg Louis Alons zes kinderen, drie met zijn
eerste vrouw en twee met zijn tweede vrouw. Het oudste kind was reeds

meegenomen van Curaçao werk aan op Welgelegen. Met de komst van het
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geboren voordat hij trouwde.240 Het brengen van slaven naar het

dorpsbelangen door het bekleden van meerdere functies in verschillende

zomerhuis was iets wat vaker gebeurde onder de elite van Groningen, zij

commissies. Cornelis Star Lichtenvoort was in de eerste plaats eigenaar van

waren sterk verbonden met de slavernij. Onder andere de eigenaar van de

een scheepswerf te Sappemeer, waarover eerder is geschreven.244

borg Stadwijck had meerdere slaven in dienst.241 Hoe Louis Alons leefde op

Achttien jaar later kreeg Cornelis Star Lichtenvoort een nog hogere titel:

Welgelegen en of de twee andere slaven ooit weer zijn teruggekeerd naar

vrederechter van het kanton Hoogezand. Hij volgde hiermee Scato

de plantage in Curaçao blijft onduidelijk. De bronnen vertellen enkel dat

Gockinga op, een andere patriciër die eveneens meerdere veenborgen

Louis werkzaam was als koetsier en bediende. De nalatenschap van

bezat in de buurt van Welgelegen.245

Cornelis Star Lichtenvoort en Louis Alons zette zich na de dood van Louis
voort in de namen van zijn nakomelingen. Zo werden meerdere kinderen
van de familie vernoemd naar leden van de familie Lichtenvoort,
waaronder zoon Cornelis Alons die vernoemd was naar Cornelis Star
Lichtenvoort.242 Het overnemen van de naam van de voormalige eigenaar
als voor- of achternaam, was iets dat vaker gebeurde onder vrij verklaarde
slaven.243
Carrière van Cornelis Star Lichtenvoort in Sappemeer
Een deel van het kapitaal van Lichtenvoort werd verdiend in de stad
Groningen en op Curaçao. Daarentegen wist de patriciër ook een carrière

Vrederechter was een beroep dat in de Franse Tijd op 1 maart 1811 werd
ingevoerd en volledig was gebaseerd op de Franse structuur en hiërarchie.
Binnen deze hiërarchie stond het keizerlijk gerechtshof in Den Haag aan de
top. Nederland was vervolgens ingedeeld in departementen die elk hun
eigen hof van assisen hadden, een volksrechtbank die de zwaarste
misdrijven behandelde. Al deze departementen bestonden uit
arrondissementen die weer verdeeld waren in kantons, elk kanton met een
eigen vrederecht.246 Het bekleden van een functie als vrederechter
betekende vaak dat men in dienst was van de maatschappij, het was een
publieke functie in dit opzicht.

op te bouwen in het dorp Sappemeer. Hier liet Lichtenvoort zich in met de
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De eerste vrederechters behoorden over het algemeen tot de bovenlaag
van de samenleving. Dit waren de patriciërs die al eerder ervaringen
hadden opgedaan met oude overheidsinstellingen.247 Dat vrederechters
vaak patriciërs waren blijkt ook uit het feit dat de zoon van Cornelis,
Willem Cornelis Star Lichtenvoort, in 1827 in zijn vaders voetsporen zou
treden en een identieke carrière maakte.248
Ook volgens geschiedkundige Frans Talstra werd de nieuwe beroepsklasse
die in de Franse Tijd ontstond voornamelijk uitgeoefend door het
stadspatriciaat die weer de eigenaren waren van de veenborgen en, later
in de negentiende en twintigste eeuw, van de herenhuizen aan de vaart.
Talstra verklaart dat er maar weinig omschrijvingen zijn van hun werkwijze,
maar stelt dat de individuele beschrijvingen van de stadspatriciërs een
indicatie geven van hun invloed als vrederechters.249
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3.7. Tussen economisch gewin en vermaak: het buitenleven op Welgelegen

verhuizen. Eerder kon al worden gelezen dat de Franse Tijd een mogelijk
motief was voor het stadspatriciaat om de stad te verlaten voor het

Net als in het dorpsleven was de invloed van de familie Star op Welgelegen

platteland. Daarentegen is een andere factor, namelijk het nieuwe

zeer groot. Zij gebruikten de borg in de negentiende eeuw als een

romantische beeld van het landschap, een potentieel nieuwe reden voor

permanente woonplek die volledig naar eigen smaak werd ingericht.

de verhuizing. Dit romantische beeld van het landschap kwam ook voor in

Welgelegen kreeg in deze tijd ook sterk het uiterlijk van een echte

een van de reisverslagen van Jacob van Lennep uit 1823. Hij schreef over

buitenplaats. In een tijd van sloop en verval, waar sprake van was bij de

de Groninger Veenkoloniën en over Sappemeer het volgende: “Ook hier

Ommelander borgen, bleef het zomerhuis Welgelegen ondanks de roerige

zijn aan weerskanten van het diep sierlijke huizen, tuintjes, plaatsen,

tijden bestaan.

250

De vraag is wat de familie naar dit landhuis bracht. Was

timmerwerven en allerlei soorten van molens. Na thee gedronken te

het wederom net als bij de verveners economisch gewin, of speelden

hebben wandelden wij bij heerlijk weder naar het bosch van Hora Siccama.

status en vermaak een belangrijkere rol? Hoe richtte de familie Star haar

Hier hadden wij zeer romantieke en lieflijke oogpunten.”251 De visie van

buitenleven in en hoe was hun relatie met de inwoners van de

Van Lennep geeft al aan dat er een verschuiving is in het mentale

veenkolonie?

landschap van de Groninger Veenkoloniën. Uit dit citaat en de eerder

De veranderingen die Carl Friedrich Graaf von Wartensleben en zijn vrouw

genoemde uitspraken in de inleiding, lijkt het alsof in deze periode veel

hadden aangebracht op de borg, zette de familie Star door. Het landhuis

meer waardering is voor het Groninger landschap.

was van “oud cavalje” door de eeuwen heen veranderd in een landhuis en

De periode waarin de familie Star Welgelegen bewoonde, begon met de

zo behandelden de nieuwe bewoners de borg ook. Waar eerder sprake

koop in 1747 door toenmalig luitenant-kolonel Wilhelmus Lichtenvoort en

was van economisch gewin als aanleiding voor de trek naar Sappemeer,

zijn vrouw Reynouw Gesina Star, de ouders van Cornelis Star Lichtenvoort.

had het geslacht Star nieuwe drijfveren om naar de veenkolonie te

Voor een bescheiden bedrag van 3000 Karolingische guldens werden zij de
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eigenaar. Wilhelmus Lichtenvoort had nog een financieel motief om te

dat Carl Friedrich Graaf von Wartensleben en zijn vrouw de borg bezaten.

vertrekken naar Sappemeer. Met een bloeiende scheepvaart en meerdere

Zij waren immers ook verantwoordelijk voor de tuinaanleg in rococo stijl.254

florerende landbouwbedrijven hield Wilhelmus Lichtenvoort zich allereerst
bezig met de verkoop van turf en later ook met de landbouw. De
boedelbeschrijving bevestigt dit feit. Zo bezat de familie meerdere
turfschuren en grote stukken veenland inclusief behuizing in de plaatsen
Harkstede en Scharmer. Daarnaast beschikte men over nog twee
landerijen in Kolham en Kropswolde.252

Het sterrenbos heeft de familie Star vooral winst opgeleverd. Dit blijkt uit
een notariële akte, opgesteld door de notaris C. Hartman Busmann waarin
informatie is vastgelegd over de nalatenschap van Willem Cornelis Star
Lichtenvoort. Hierin wordt vermeld dat er in 1847 groen licht werd
gegeven voor het kappen van een sterrenbos. Dit sterrenbos bestond uit
251 bomen die werden verkocht voor een totaal van ongeveer 3000

Net als zijn vader was Cornelis Star Lichtenvoort in de eerste plaats

gulden. Het waren voornamelijk inwoners van Sappemeer die op deze

betrokken bij de handel en landbouw die plaatsvond in Sappemeer. Eerder

verkoop afkwamen.255 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Willem

kon al worden gelezen dat hij de eigenaar was van één van de eerste

Cornelis Star Lichtenvoort, de zoon van Cornelis, houtvester was.256 Naast

scheepswerven te Sappemeer. De carrière van Cornelis in het dorp

het sterrenbos waren er meerdere kleinere gebouwen te vinden die deel

Sappemeer laat zien dat het toch nog economische motieven waren om

uitmaakten van het landgoed, waaronder een bijbehorend schathuis. Dit

zich te vestigen op Welgelegen. Daarentegen bevond zich in de periode

schathuis stond volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed tot 1960 nog

dat de familie Star de borg bezat ook een sterrenbos naast de woning (afb.

op de oude plek en is daarna gesloopt.257

28). 253 Dit is een opmerkelijk gegeven dat nog niet in de literatuur is
opgenomen. De aanleg van een dergelijk sterrenbos geeft aan dat
ontspanning ook een rol speelde op het landgoed. Wanneer dit sterrenbos
is aangelegd, blijft onduidelijk. Mogelijk heeft dit plaatsgevonden in de tijd
252
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gebruikt van de andere veenborg die de familie bezat, namelijk
Woelwijk.258 Er is echter geen enkele bron te vinden die dit kan bevestigen.
Het sociale leven en buitenleven van de familie Star Lichtenvoort in
Sappemeer
Over het sociale leven van de familie Star Lichtenvoort zijn slechts enkele
anekdotes beschreven. Een aantal daarvan zijn afkomstig uit de dagboeken
van Foeke Wigles Gorter, een leraar aan de doopsgezinde school te
Sappemeer. Hij was een tijdgenoot van onder andere Cornelis en zijn zoon
Willem Cornelis. Gorter had aanvankelijk maar weinig contact met de
familie tot Cornelis Star Lichtenvoort in 1830 de borg Welgelegen verliet
en naast de leraar kwam te wonen. Beiden waren lid van het zogenoemde
Nutsdepartement van Sappemeer waar Gorter op de maandelijkse
Afb. 28: Bewerkte kaart van HisGis met het sterrenbos (donker gekleurd) en het
schathuis naast borg Welgelegen.

bijeenkomsten niet alleen Lichtenvoort tegenkwam, maar ook Scato
Gockinga en medicus Alexander Numan.259

De borg Welgelegen is onder de familie Star Lichtenvoort niet zo drastisch
veranderd als in de tijd dat het nog in handen was van Carl Friedrich graaf
von Wartensleben. Wel is er in deze periode aan de achterzijde een
aanbouw toegevoegd om het groeiende gezin te kunnen huisvesten. Op de
foto van de achtergevel is er ook een duidelijke scheiding te zien in het
type bakstenen. Volgens Schutter zijn er voor deze uitbouw stenen
258
259

Schutter, 1996, p.29.
Dop, 2010, p.58.

De dagboeken van Gorter leren ons dat de familie steeds vaker de
doopsgezinde kerk bezocht. Vooral Willem Cornelis bezocht samen met
zijn vrouw Sjoukje Oldersma Heringa de kerk meerdere malen.260 Dit is
opmerkelijk aangezien de familie een sterkere band had met de
hervormde kerk te Sappemeer waar Cornelis kerkvoogd van was. Gorter
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schrijft verder een aantal keren over zijn bezoeken aan Cornelis.261 Hij was

werd namelijk tegelijk met het zomerhuis gebouwd. In de tweede helft van

ook aanwezig bij de begrafenis van de stadspatriciër.262 Daarnaast waren

de achttiende eeuw en eerste helft van de negentiende eeuw was dit niet

zij beiden lid van een klucht, een groep die jaarlijks op een winteravond bij

veel anders. De Koepelkerk was ook in deze periode de kerk van de elite uit

elkaar kwam. Samen vormden zij “de kleinste organisatie-eenheid van het

de omgeving van Sappemeer. De hervormden vormden daarbij voor lange

Groningse platteland.”263

tijd de meerderheid onder de christelijke geloofsgemeenschappen, met

De familie Star Lichtenvoort genoot veel aanzien in het dorp. Het feit dat zij

onder andere twee kerken in Hoogezand en Sappemeer.265

zich aansloten bij de hervormden en de doopsgezinden, twee vrij strenge
en vrome geloofsrichtingen, betekende niet dat ze er een sobere levensstijl
op nahielden. De borg Welgelegen was op zichzelf al een groot
statussymbool en werd door de familie Lichtenvoort gebruikt als een echte
buitenplaats. Van Cornelis Star Lichtenvoort weten we bijvoorbeeld dat hij
regelmatig op jacht ging. In de beschrijving van de inboedel staat daarom
ook de hoeveelheid jachtgeweren vermeld die hij bewaarde op zolder.264
Het grootste vertoon van rijkdom kwam echter tot uiting in de hervormde
Koepelkerk te Sappemeer.
Een kerk voor de elite: de Koepelkerk te Sappemeer
Eerder was al te lezen hoe belangrijk de Koepelkerk was binnen de
geschiedenis van de borg Welgelegen in de zeventiende eeuw, de kerk

Afb. 29: Koepelkerk te Sappemeer voor de restauratie. Collectie A.M. Schiltkampt,
1948.
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De Koepelkerk in Sappemeer speelde voor langere tijd een belangrijke rol

familiewapen van de families Lichtenvoort en Star afgebeeld in het fronton

in het leven van de familie Star Lichtenvoort. Cornelis Star Lichtenvoort

(afb. 30).268

begon hier zijn carrière te Sappemeer als kerkvoogd. Deze functie
bekleedde hij al sinds he jaar 1773. In de brieven afkomstig van Star
Lichtenvoort blijkt hoe nauw de kerk hem aan het hart ligt. Cornelis zette
zich als kerkvoogd bijvoorbeeld in voor de grootschalige verbouwing van
de al vervallen Koepelkerk.266 Zo werd de koepel die het gebouw zo
iconisch maakte in 1791 vervangen door een met pannen bedekt

Het wapen van Lichtenvoort wordt hierbij gesymboliseerd met drie
kandelaren en dat van Star met een zogenaamde wildeman die in zijn ene
hand een knots draagt en in zijn andere hand een schild met een ster. De
twee wapens zijn verwijzingen naar de families die door het huwelijk
tussen Reynouw Gesina Star en Cornelis Star Lichtenvoort werden
verbonden.269 De uitvoering van de herenbank is, geheel in de stijl van de

267

zadeldak.

hervormde kerk, vrij sober en heeft niet de uitstraling die te vergelijken is

De kerk voorzag niet alleen in één van de vele aanstellingen van kerkvoogd

met de banken van de familie Alberda van Menkema. Dat het hier om een

Cornelis Star Lichtenvoort, het was ook de plek waar de familie hun

kerk van het patriciaat gaat blijkt, naast de familiewapens en banken, ook

rijkdom tentoonstelde. Dit gebeurde wederom in de vorm van

uit het door Keuning genoemde feit dat de pastorie van de Koepelkerk het

herenbanken. Eerder kon al worden gelezen dat de herenbanken een

jachthuis van de “Groninger heren” moet zijn geweest.270

belangrijk middel waren voor de adel en het patriciaat om haar status te
etaleren. Dit was eveneens het geval in de Koepelkerk. In totaal had de
kerk negen preekstoelen en twee herenbanken. Daarnaast waren er nog
een aantal diaken- en domineesbanken die tegenwoordig niet meer te
bezichtigen zijn. Op een van deze twee herenbanken staat het
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Niet alleen Cornelis Star Lichtenvoort had zich aangesloten bij de
hervormde kerk te Sappemeer. De samenstelling van het bestuur van de
hervormde gemeente laat zien dat ook in de jaren na Cornelis, de kerk nog
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als notaris van de kerk. Cornelis Hartmann Busmann was de kleinzoon van
Cornelis Star Lichtenvoort. Zo zou de hervormde gemeente nog een eeuw
langer geleid worden door leden van de familie Star.271

Cornelis Star Nauta en Welgelegen
De kleinzoon van Cornelis Star Lichtenvoort die dezelfde naam droeg,
kreeg in 1850 Welgelegen in zijn bezit. Hij was de zoon van Willem Cornelis
Star Lichtenvoort en leefde op de borg tot 1861. Zijn vrouw Christina
Jacoba Wijckerheld Bisdom werd weduwe en hertrouwde in 1863, ditmaal
met een neef van haar echtgenoot: Cornelis Star Nauta.272 Haar
echtgenoot kwam niet uit Sappemeer, maar uit Lutjegast, een dorp
gelegen in de gemeente Grootegast. Cornelis Star Nauta werd hier op 5
januari in 1824 geboren als zoon van advocaat Hemmo Heilico Nauta en
Anna Habina Alberda van Menkema. Zijn moeder was de dochter van
Gerhard Alberda van Menkema van Dijksterhuis, die behoorde tot een
hoog in aanzien staande adellijke Ommelander familie.273 De familie
Alberda van Menkema wordt reeds eerder in de geschiedenis van
Welgelegen vermeld.274 Cornelis Star Nauta had met een jonkvrouw als
moeder adellijk bloed en bracht zijn jeugd door op de Ommelander borg
Rikkerda, een borg die eveneens is opgenomen in de kaart van

Afb. 30: Herenbank in de Koepelkerk te Sappemeer met het familiewapen van de

Beckering.275

familie Star en Lichtenvoort.
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Cornelis Star Nauta begon zijn carrière als marinier op zee waarvoor hij ook
een opleiding had genoten. Hij nam ontslag toen hij trouwde met Christina
Jacoba en vestigde zich, net als de familie Star Lichtenvoort, permanent op
de borg Welgelegen. Eenmaal hier woonachtig verdiepte Cornelis Star
Nauta zich in inheemse planten en was hij voor een korte tijd kweker.276 De
borgeigenaar werd dan ook op de foto werd gezet voor een aantal grote
planten. In zijn hand hield hij een vlaggenstok die hij in zijn oude dagen
gebruikte als wandelstok.
Onder de familie Star Nauta is er op de borg maar weinig veranderd. De
akte van verkoop die in 1864 werd opgesteld toont wel wat er op de borg
aanwezig was ten tijde van de overdracht van het huis van Sjoerdtje
Wierdina Star Lichtenvoort aan Cornelis Star Nauta en zijn vrouw. Naast de
eerder genoemde turfschuur, was er ook een schuur speciaal ingericht
voor de landbouw. Daarnaast was er een duiventil aanwezig, een
bergplaats voor de rijtuigen en een druivenkas die zich bevond in het
schathuis.277
Over Cornelis Star Nauta als persoon is opmerkelijk veel meer te vinden in
de literatuur en archiefstukken. Zo zijn verschillende persoonlijke brieven

Afb. 31: Portret van Cornelis Star Nauta met in zijn linkerhand een vlaggenstok die

van de patriciër bewaard gebleven. Hieruit komen geen indrukwekkende

hij gebruikte als wandelstok. Fotograaf is onbekend.

feiten naar voren, maar de brieven bieden wel een klein inkijkje in het
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leven van Star Nauta en zijn vrouw op de borg Welgelegen. Met name het

derden. Dit waren in het geval van Welgelegen niet altijd patriciërs, maar

sociale leven van de familie komt hierbij aan bod. Deze sociale kringen

ook bewoners uit het dorp. Er zou een lange tijd volgen van verval waarbij

bestaan voornamelijk uit leden van de hogere klassen. De brieven beamen

het oude zeventiende-eeuwse landhuis vaak aan zijn lot werd overgelaten.

ook dat Cornelis Star Nauta nog veel meer sociaal betrokken was bij de
inwoners van het dorp dan Cornelis Star Lichtenvoort.278
Ook historicus Schutter gaf in zijn deel voor de volksalmanak een
karakterschets van Cornelis Star Nauta en constateerde een grote
betrokkenheid bij de plaatselijke gemeenschap net als voorgaande
borgeigenaren. Hij maakte onder andere deel uit van de gemeenteraad
van Sappemeer en zijn beroep als kweker bleef ook niet onopgemerkt bij
de inwoners van het dorp. Schutter omschreef de man als een graag
geziene gast met een “grote gastvrijheid en beminnelijk karakter.”279
Cornelis Star Nauta stierf in 1900, zijn vrouw beduidend eerder namelijk in
1876.280 Het huwelijk tussen de twee echtelieden bleef kinderloos wat
resulteerde in het feit dat er sinds het begin van de tweede helft van
negentiende eeuw geen erfgenaam meer was voor de borg.281 Dit bracht
Welgelegen in een nieuwe periode waarbij na anderhalve eeuw het huis
niet meer in handen was van één familie, maar juist verkocht werd aan
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3.8. Synthese

konden de bewoners van Welgelegen nog altijd hun functie blijven
uitoefenen in de stad Groningen. De gematigde politieke positie die het

In dit hoofdstuk viel er hoofdzakelijk te lezen hoe de borgeigenaren van

geslacht Star Lichtenvoort innam droeg hier mogelijk aan bij.

Welgelegen steeds vaker het platteland verkozen boven de stad
Groningen. Redenen waarom deze verschuiving plaatsvond werden
wederom gevonden binnen de veranderingen in het fysieke, mentale en
sociale landschap.

Binnen het mentale landschap veranderde er eveneens veel. De
verschillende reisverslagen laten zien dat er geleidelijk aan een
hernieuwde waardering was voor het landschap van de Groninger
Veenkoloniën dat niet langer meer gezien werd als woest en ledig, maar

Allereerst vond er een verschuiving plaats binnen de macht van de stad

als idyllisch. Dit positieve beeld vond eveneens zijn wortels in de

Groningen en daarmee ook het stadspatriciaat. In de stad Groningen

economische vooruitgang die hier plaatsvond. Ook voor de borgeigenaren

begon aan het eind van de achttiende eeuw de Frans-Bataafse tijd. Dit

was niet alleen economisch gewin, maar ook het buitenleven werd steeds

betekende voor de patriciërs dat zij zowel in de stad als op het platteland

meer een factor van belang. De aanleg van het sterrenbos was hier een

het zwaar te verduren kregen.

mogelijke duiding van. Dit bos laat ook zien dat de borg Welgelegen toch

Rond dezelfde periode wordt het dorp Sappemeer een steeds welvarende

ook diende tot vermaak.

gemeente. Er waren verschillende ontwikkelingen die een positief effect

In het fysieke landschap, of matterscape, was nu duidelijk merkbaar dat de

hadden op de economie van de Groninger Veenkoloniën. Naast de

ontginning was voltooid en er meer zanderige dalgronden ontstonden. De

opbrengsten van de turfwinning lag de focus nu steeds vaker op landbouw,

borgeigenaren waren eveneens betrokken bij de landbouw dat nu op grote

scheepsbouw en zeevaart. Dit waren winstgevende sectoren, waar de

schaal plaatsvond. Dit blijkt onder andere uit het nieuw aangelegde

borgeigenaren van Welgelegen goed op inspeelden.

schathuis. De nieuwe trekvaarten creëerden nieuwe mogelijkheden en

In combinatie met de publieke functies die zij in het dorp bekleedden,

tekenden het fysieke landschap. Het romantische beeld van het landschap

creëerden de stadpatriciërs een zodanige positie voor zichzelf dat zij

en de welvaart in de Groninger Veenkoloniën zette gestaag door, maar

wisten te ontsnappen aan het oproer van de Frans-Bataafse tijd. Zo

kende in de eeuwen hierna een opvallende omwenteling.
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“LANDMAN, VOOR WIEN PLOEGT EN WIEN ZAAIT GE?
LANDMAN, VOOR WIEN MEST EN MAAIT GE?
IS ’T VOOR U? VOOR U? VOOR U?
NEEN! ’T IS VOOR DEN RIJKEN LANDHEER,
DIE IN LUIHEID, SOMS IN ONEER,
’T GOED VERKWIST, DAT GIJ VERDIENT ,
ZWELGT VAN HUUR, EN PACHT EN TIEND!”
-

K.J. BONNEMA
UIT: DE ARBEIDER, 26-03-1898
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Hoofdstuk 4: Een tijd van dreiging en cesuur

kerkelijke verdeeldheid en schoolstrijd.”282 Hillenga en Van der Veen

Bloeiperioden en tijden van neergang op borg Welgelegen van 1850
tot heden

duiden de eerdergenoemde periode als “de weg naar achterstand” waarbij
de optimistische kijk van het begin van de twintigste eeuw veranderde
dankzij de crisisjaren van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.283

4.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken stonden voornamelijk de borgeigenaren
centraal. Zij waren immers de belangrijkste actoren binnen de
geschiedenis van Welgelegen. Ook in dit deel zal er weer aandacht worden
besteed aan de stadspatriciërs, maar zal eveneens worden gekeken naar
actoren of auteurs die veranderingen hebben gebracht in het landschap en
daarmee ook indirect invloed hebben gehad op het landhuis te

Uit dit hoofdstuk zal blijken hoe tweeslachtig deze tijden waren. De
twintigste eeuw was de tijd van kunstenaarscollectief De Ploeg en bekende
schilders als Otto Eerelman die de pracht en praal van Stad en Ommeland
vastlegden in hun werk.284 Van deze esthetische kant van het landschap
was maar weinig meer merkbaar toen de industrie de ooit zo
winstgevende en belangrijke waterwegen in de Groninger Veenkoloniën
veranderde in dampende en stinkende kanalen.

Sappemeer. Dit zijn onder andere de verhalen van de oprichters van de

Deze veranderingen in het landschapsbeeld zullen wederom worden

nieuwe industrieën in de Groninger Veenkoloniën, de arbeiders die in

behandeld. Daarnaast staat de kwestie van het voortbestaan van het

opstand kwamen en zich tegen de macht van de borgeigenaren verzetten

landhuis ondanks de roerige tijden centraal. Hierbij zal worden bezien of

en de bewoners van andere borgen. Bij de laatstgenoemde zal een deel

de verschillende actoren het buitenleven van de borgeigenaren juist in

oral history worden behandeld.

stand hielden of juist bijdroegen aan de periode van sloop en neergang.

De periode tussen 1850 en de twintigste eeuw was ingrijpend voor de
Groninger Veenkoloniën. Formsma schrijft over “wisselvalligheden in de

Een belangrijke kernvraag waarop hopelijk een antwoord kan worden
gegeven, is hoe Welgelegen de tand des tijds heeft doorstaan.

landbouw, een revolutionaire industriële ontwikkeling, sociale conflicten,

282
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4.2. Van “vloeiend stroomkristal” tot stinkende kanalen: Het
industrielandschap van de Groninger Veenkoloniën

Aardappelmeelfabricage
De aardappelmeelfabrieken waren in de negentiende eeuw kenmerkend

De periode van 1855 tot 1900 stond in het teken van nieuwe

voor de Groninger Veenkoloniën. Grondleggers hiervan waren Willem

industrieën.285 Deze industrieën hebben gezorgd voor transformaties in

Albert Scholten en J.A. Boon. Laatstgenoemde was volgens Keuning de

het fysieke landschap, maar ook in het landschapsbeeld. Het

belangrijkste grondlegger. Hij liet zijn eerste fabriek bouwen in

industrielandschap van de Groninger Veenkoloniën kan in twee

Muntendam, maar zonder succes. De andere grondlegger, Willem Albert

tijdsbestekken worden opgesplitst. Een periode van winst en een tijd van

Scholten, wilde aanvankelijk een verffabriek beginnen, maar begon zijn

vervuiling in de twintigste eeuw. Beide factoren zullen worden aangehaald.

carrière als aardappelmeelfabrikant buiten de Groninger Veenkoloniën.289

De aardappelmeel- en strokartonfabricage werden gezien als de eerste
fase van industrialisatie.286 De agrarische industrie had meerdere
belangrijke takken, waaronder ook de zuivel- en suikerindustrie.287 De
aardappelmeelfabriek werd in de eerste fase gezien als één van de
belangrijkste winstmakers. Dit gold niet alleen voor de Veenkoloniën, maar

In 1841 liet hij in de buurt van Hoogezand te Foxhol zijn eerste fabriek
bouwen. Het bedrijf van Willem Albert Scholten deed het aanzienlijk goed
en groeide uiteindelijk uit tot één van de grotere ondernemingen in deze
regio. De industrieel wist zichzelf ook te profileren als eerste Nederlandse
multinational volgens historicus Dorien Knaap.290

ook voor de rest van Groningen. In de kleigebieden van de provincie

Al ver voor de negentiende eeuw werden er in de Groninger Veenkoloniën

ontwikkelden zich de zuivelindustrie en de bietsuikerfabricage in latere

aardappelen verbouwd. Deze werden grotendeels gebruikt voor

jaren. Daarnaast waren er een aantal andere grotere sectoren waaronder

consumptie, maar later ook voor de moutwijnfabricage.291 Het waren in

de bouw, transportsector, metaal- en baksteenindustrie en de eerder

het bijzonder de doopsgezinden uit de Duitse Palts die het gewas hebben

genoemde scheepsbouw.288

geïntroduceerd in de Veenkoloniën. De aardappeljenever was het resultaat
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van het gebrek aan graan in het begin van de negentiende eeuw. Door
grote concurrentie met de rest van Nederland werd de aardappelstokerij
vervangen door de aardappelmeelfabriek. Tussen 1860 en 1880 waren er
achttien fabrieken in totaal.292

Strokarton
De Eersteling was slechts één van de vele ondernemingen in de Groninger
Veenkoloniën gedurende de negentiende eeuw. Rond 1870 waren er
meerdere strokartonfabrieken te vinden in deze regio. Dit was in de

Naast de fabriek van Willem Albert Schoten te Foxhol, had ook

periode dat de scheepvaart en scheepsbouw op hun retour waren en

Borgercompagnie een aardappelmeelfabriek die de naam “Eersteling”

strokarton en aardappelmeel langzamerhand de bron van inkomsten

droeg. De fabriek lag in de gemeente Veendam. Het bedrijf werd vele jaren

werden.296 Strokarton was massief karton dat bestond uit geplette

later gesticht dan de fabriek van Willem Albert Scholten, namelijk in

strovezels.297 Zowel de aardappelmeel- als de strokartonindustrieën waren

1898.293 De regels van het stichten van een dergelijke fabriek waren strikt.

volledig gericht op de export. Zo werd ongeveer negentig procent van de

Net als bij de oprichting van de verveningsorganisatie de Borger

producten rond 1923 geëxporteerd. Rond 1930 was dit voor strokarton

Compagnie, moesten de bestuursleden in hetzelfde dorp wonen waar ze

ongeveer vijfentachtig procent. Groot-Brittannië was de grootste

ook werkten en mochten zij gedurende hun carrière niet werken voor een

afzetmarkt. Het strokarton werd hier gebruikt als verpakkingsmateriaal

andere aardappelmeelfabriek. Dit alles had te maken met de grote

voor de bloeiende textielindustrie.298

concurrentiestrijd die toen gaande was.294 In die tijd waren er in de
Groninger Veenkoloniën totaal 24 verschillende fabrieken waarvan een
aantal wegens slechte resultaten weer werden afgebroken.295

Voerman stelt dat de export van dit soort producten naar het buitenland
geen groot effect had op de Nederlandse economie. Daarentegen had de
productie wel degelijk gevolgen voor de arbeiders in Groningen. In
Hoogezand-Sappemeer bood de productie van strokarton ongeveer 200
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arbeidsplaatsen in het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast werd in
deze tijd de machine- en metaalfabricage een belangrijk onderdeel van de
samenleving, onder andere in Sappemeer. Het zorgde voor maar liefst 262
arbeidsplaatsen. Een andere belangrijke gebeurtenis was de komst van de
stoomlocomotief. De spoorlijn Hoogezand-Nieuweschans bood nieuwe
kansen voor het dorp en de provincie Groningen. Het grote aantal
arbeidsplaatsen zorgden er voor dat er na 1850 in Hoogezand-Sappemeer
sprake was van een aanzienlijke uitbreiding van het dorp. Er werd in deze
periode ook buiten de al bestaande lintstructuur gebouwd.299
De bloeiende agrarische industrie bracht ook andere ontwikkelingen met
zich mee. Gedurende het einde van de negentiende eeuw en het begin van
de twintigste eeuw werkten de verschillende fabrieken geheel
onafhankelijk van elkaar waardoor er sprake was van vrije concurrentie. Dit
betekende dat rivaliteit tussen de verschillende fabrieken aanwezig was.
De prijzen van de producten stonden hierbij niet vast. Het resultaat was
dat er meerdere coöperatieve fabrieken werden opgericht, waarvan de
Eersteling één van de eersten was (afb.32). Deze coöperatieve manier van
werken uitte zich ook in het ontstaan van de landbouwverenigingen waar
meerdere boeren zich bij aansloten.300
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Afb. 32: Het dorpsgezicht van Sappemeer met de fabriekspijpen op de achtergrond van de strokartonfabriek van Willem Albert Scholten en de aardappelmeelfabriek.
Ansichtkaart uit 1900.
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De landbouwverenigingen schiepen wellicht orde in de concurrentiestrijd,

leed onder de successen van de teelt in Amerika. De Novemberrevolutie

maar vele industrieën in de Veenkoloniën, waaronder de

van 1918 en de inflatie zouden hier ongetwijfeld aan hebben

strokartonfabricage, waren in de negentiende en twintigste eeuw

meegeholpen.303 Niet alleen de agrarische industrie, maar ook de

‘conjunctuurgevoelig.’ Voornamelijk in de twintigste eeuw lijden de

scheepsbouw had te maken met een economische crisis. De scheepsbouw

strokartonfabrieken onder de dalende afzet van consumptieartikelen. De

kwam voornamelijk in de jaren dertig in de problemen door het wegvallen

agrarische industrie kende meerdere economische crisissen, waaronder in

van de Duitse markt. Net als de strokarton- en de aardappelmeelfabricage

de Eerste Wereldoorlog. Daaropvolgend was er weer een periode van

was ook de scheepsbouw “conjunctuurgevoelig.”304

vooruitgang van 1922 tot en met 1923. De agrarische industrie kende dus

Milieuproblematiek en veranderingen in het mentale landschap

hoge pieken en diepe dalen die elkaar in rap tempo afwisselden. Zo steeg
de export in 1924 tot 1930 met als absoluut hoogtepunt het jaar 1929,

De hevige fluctuatie en de economische crisissen binnen de industriële

waarin een verhoging van de afzetprijzen met ongeveer 85 procent werd

sector waren slechts enkele van de vele problemen die de industrialisatie

gerealiseerd.301

met zich meebracht. De dorpen breidden uit en het aantal werkplaatsen
nam toe, maar deze ogenschijnlijke vooruitgang had een keerzijde. De

De kwakkelende economie was het resultaat van de grote economische
malaise die plaatsvond begin jaren 20. Dit was de periode waarin de

andere kant van de medaille was de vervuiling waar pas veel later in de
twintigste eeuw aandacht aan werd geschonken.305

particuliere fabrieken in aantal afnamen en de coöperatieve
ondernemingen toenamen, waaronder de bekende Avebe, de

In de inleiding van het boek Door de lens van de landschapsbiografie wordt

Aardappelzetmeel Verkoop Bureau.302 Deze agrarische depressie had zich

geschreven over de rol van de mens binnen de milieuproblematiek van de

eerder voorgedaan in de jaren 1875 tot 1895. De crisis van de jaren 20 was

afgelopen decennia. Volgens Kolen, Ronnes en Hermans wordt er door

volgens historicus Harm van der Veen vooral merkbaar in de graanteelt die

geologen gesproken over het zogenoemde “Antrophoceen” oftewel “het
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jongste tijdvak van de geologische geschiedenis waarin niet langer de mens

Winschoterdiep zou in deze tijd zelfs zwart hebben gezien door de

omringende natuur, maar de mens zelf de belangrijkste kracht is geworden

verontreiniging. In het in 1965 gepubliceerde proefschrift van H.J. Eggink

achter de veranderingen in de biosfeer.”306 Binnen de geschiedenis van de

staat geschreven dat de verontreiniging van het gebied te vergelijken is

Groninger Veenkoloniën waren het vooral de nieuwe industrieën die in de

met dat van een wereldstad als Londen of New York.308 Hoewel deze

twintigste eeuw veranderingen brachten in het landschap en daarmee

vergelijking wellicht enigszins opgeblazen is om zijn stelling te kunnen

belangrijke actoren of auteurs werden.

ondersteunen, geeft het wel een indicatie van hoe slecht het gesteld was

Eén van de eerste milieuproblemen die de Groninger Veenkoloniën
ondervond was de stank die voornamelijk afkomstig was van de
aardappelmeelindustrie. Voor het maken van producten uit aardappelen
was er aanzienlijk veel water nodig. De fabrieken loosden veel
verontreinigd water in de kanalen waar uiteindelijk een rottingsproces
plaatsvond. Dit resulteerde weer in een zwavelwaterstoflucht die sterk
merkbaar was in de dorpen. Met grote bedrijven en fabrieken die

met de leefomstandigheden in de Veenkoloniën in de negentiende en
twintigste eeuw. Het leek erop alsof het romantische beeld van het
landschap van de Groninger Veenkoloniën van de achttiende eeuw in zijn
geheel was verdwenen. In 1741 schreef dichter Quintus Pabus nog over
“het vloeiend Stroom-kristal.”309 Van dit beeld was in de twintigste eeuw
maar weinig over. Het mentale landschap veranderde in deze eeuw
daarom ook aanzienlijk.

uitgroeiden tot één groot concern, zoals Avebe, was de grote vervuiling

De vervuiling werd echter door sommigen ook gezien als een teken van

van de Veenkoloniën een feit.307

voorspoed voor de Groninger Veenkoloniën. Rokende

Een groot aantal van deze fabrieken loosden hun water zonder enige
zuivering in de kanalen. Andere bedrijven sloegen het op in zogenaamde
bassins. Het afvalwater bereikte niet alleen de Groninger Veenkoloniën,
maar kwam ook terecht in andere watergangen zoals de Eems. Het oude

fabrieksschoorstenen zouden immers staan voor een bloeiende economie.
De Veendammer predikant Winkler Prins beaamde dit en schreef een
opmerkelijke passage hierover: “Is dit zoo, dan noem ik het zeer onbillijk,
dat wij klachten aanheffen over de pestwalm onzer diepen. Integendeel,
wij moeten dien walm roemen als den beschermengel onzer kostbare

306
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gezondheid, die zijne vleugelen, al zijn ze ook niet zeer welriekend,

uitspraken als ‘de vervuiler betaalt’, kreeg ook de Avebe het zwaar te

hulpvaardig uitspreidt, om ons tegen de gevaarlijke bondgenooten van den

verduren.313

dood te beveiligen.”310

Ondanks de wet hield de aardappelmeelindustrie het beter vol dan de

De milieuproblematiek van de twintigste eeuw heeft zich niet alleen

strokartonindustrie. Deze had omstreeks de jaren tachtig zijn tijd gehad.

beperkt tot de Groninger Veenkoloniën. Het was een probleem waar heel

De boer was hierbij voor zijn inkomen niet meer afhankelijk van de

Nederland mee kampte, met name de grotere steden. Ook de stad

oplevering van strokarton. De industrie had al eerdere grotere klappen te

Groningen had te maken met een slechte hygiëne. Dit alles stond in

verduren gekregen in de vorm van grootschalige stakingen in de jaren

verband met de groei van de stad in de negentiende eeuw dat aanzienlijk

zestig onder het bewind van communistische stakingsleiders. Voor de

harder verliep dan in de tijd daarvoor. Kennis over waterleidingen had men

strokartonfabricage was het in de jaren tachtig einde verhaal.314

in deze tijd niet waardoor een groot deel van het oppervlaktewater
ondrinkbaar was geworden.311
Pas in 1973 werd er opgetreden tegen de milieuvervuiling met de
invoering van een wet waarbij er een heffing werd ingevoerd voor alle
vervuilers. Dit betekende onder andere dat er een grote omslag zou
plaatsvinden in de aardappelmeelindustrie.312 Mede dankzij de oprichting
van de ‘Club van Rome’ kwam het milieu steeds vaker op de politieke
agenda te staan. Met de “Wet Verontreiniging Oppervlaktewater” en
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4.3. De borgeigenaren van Welgelegen in relatie tot de opkomst van het
socialisme in de twintigste eeuw
De grootschalige stakingen in de jaren zestig waren niet de eerste uitingen
van het socialisme en communisme in de oude Groninger Veenkoloniën. Al
vroeg in de negentiende eeuw was er kritiek op de slechte leef- en
werkomstandigheden van de arbeiders. Dit soort kritiek ging vaak gepaard
met stakingen en plunderingen. Het verzet begon al in 1814 toen er in Ter
Apel een staking plaatsvond onder de veenarbeiders. Eind negentiende

Nieuwenhuis, vonden plaats in de zogenoemde Volksbierhalle te
Sappemeer, een voormalig oud woonhuis dat ingericht werd als
vergaderzaal. Uiteraard boden kreten als “oorlog aan de paleizen” een niet
al te gunstig toekomstbeeld voor de borgeigenaren van Welgelegen. Zij
waren in deze tijd dan ook het doelwit van de fabrieksarbeiders die zich
aansloten bij de nieuwe socialistische beweging. Dit blijkt onder andere uit
de artikelen die verschenen in het provinciale en socialistisch blad De
Arbeider.317

eeuw waren het voornamelijk de fabrieksarbeiders, onder meer in de

Meerdere malen werden bewoners van de borg Welgelegen, waaronder

Groninger Veenkoloniën, die in opstand kwamen.315 In Nederland werd

Cornelis Star Nauta en de familie Edzes, aan de schandpaal genageld in het

deze beweging versterkt door het optreden van socialistisch leider

blad. Dit had vooral te maken met het personeel dat zij in dienst hadden

Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij sloot zich aan bij de in 1882

en volgens de auteurs van het blad, die vrijwel alleen aangeduid werden

opgerichte partij: de Sociaal-Democratische Bond.316

met hun initialen, zeer slecht werd behandeld. Zo zou Cornelis Star Nauta,

Veranderende verhoudingen in het sociale landschap

in het artikel “heer Nauta” genoemd, zijn tuinman ten onrechte op late
leeftijd op straat hebben gezet zonder salaris.318 Ook de familie Edzes zou

Ferdinand Domela Nieuwenhuis was een graag geziene gast in dorpen als

het personeel te weinig loon hebben gegeven en slechte

onder andere Hoogezand en Sappemeer. Hier hield hij lezingen met titels

werkomstandigheden hebben gecreëerd voor de arbeiders.319

als “vrede aan de hutten, oorlog aan de paleizen.” Streng beveiligde
bijeenkomsten van de arbeiders en leiders als Ferdinand Domela
315
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De uitspraken in de socialistische bladen waren tekenend voor deze

een groep werklozen die de borgheer vroegen om een werkplek.

periode. In de twintigste eeuw was er namelijk sprake van grote

“Werkloozen, allen naar Nauta! De man heeft werk voor u. Zelf heeft-i ’t

werkloosheid in de Groninger Veenkoloniën, waaronder ook Sappemeer,

gezegd!” Ook deze oproep werd geplaatst in De Arbeider. Cornelis Star

wat resulteerde in stakingen, maar ook criminaliteit en alcoholisme.320 De

Nauta heeft zijn uitspraken altijd ontkend.322

onvrede van de arbeiders en de slechte omstandigheden waarin zij
verkeerden, werd bestreden met het organiseren van verschillende
vergaderingen waarbij er gesprekken werden gevoerd tussen de arbeiders
en de “heren”, waaronder de familie Edzes en Star Nauta. Zo waren er
onder andere in de hervormde kerk, waar Cornelis Star Nauta kerkvoogd
was, bijeenkomsten waar werd gesproken over geheelonthouding en het
bestrijden van alcoholisme. De meeste van dit soort bijeenkomsten
werden door de kerkvoogden weer geweigerd.321

De agrarische crisis die plaatsvond eind negentiende eeuw van 1878 tot
1895 was slechts één van de vele oorzaken van de grote werkloosheid. In
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw vonden er zowel in de
stad als op het platteland stakingen plaats.323 In Sappemeer werd er gepleit
voor een nieuw armenhuis. Volgens De Wachter, een ander socialistisch
weekblad voor de provincie Groningen, bestond dit armenhuis al en was
het onderdeel van de hervormde Koepelkerk. In hetzelfde artikel wordt
zowel Cornelis als één van de andere hoogst aangeslagenen van het dorp

Cornelis Star Nauta had als lid van de gemeenteraad van Sappemeer vaker

door de auteur betiteld als “rente-opzuiger, pachtoplooper en rijkaard in

aanvaringen met de socialistische partij en de werklozen. Zo beweerde hij

optima-forma.”324

bijvoorbeeld tijdens één van de vergaderingen van de gemeenteraad: “Dat
de vlytige arbeiders geen gebrek behoefden te lyden en dat er werk
genoeg was voor de vlytige arbeider.” De uitspraken van Nauta werden
geplaatst in De Arbeider en als reactie hierop wilde men nog wel eens
verhaal halen. Zo stond er voor de borg Welgelegen binnen een korte tijd

Het moge duidelijk zijn dat de zogenoemde “heren” het zwaar te verduren
kregen in de tijd van de nieuwe socialistische bewegingen. Er zijn vele
andere voorbeelden en artikelen waarin de elite van het dorp, waaronder
Star Nauta, Edzes en Maathuis, werden afgeschilderd als de boosdoeners.
Zij waren dé “hoge heren” die de arbeider slecht behandelden. Hierbij is
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duidelijk dat er een aanzienlijke verandering heeft plaatsgevonden binnen
de sociale realiteit. Steeds vaker moesten de borgeigenaren het ontgelden.
Opvallend is dat historicus Gerrit Niklaas Schutter in de Volksalmanak juist
schreef over de goede band die Cornelis Star Nauta had met de inwoners
van het dorp. Dit had mogelijk te maken met het feit dat de borgeigenaar
deel uitmaakte van de gemeenteraad. Door Schutter werd de patriciër
omschreven als een man met een zekere “vermaardheid” en dat “zijn
grote gastvrijheid en beminnelijk karakter” hem een graag gezien figuur
maakte.325 Zoals duidelijk is geworden uit voorgenoemde artikelen was dit
dus niet altijd het geval. Het feit dat hij een publieke positie innam, net als
zijn voorganger Cornelis Star Lichtenvoort, heeft in dit geval geleid tot een
verslechterde band met de werkloze inwoners van het dorp. Het lijkt erop
alsof de verschillen tussen de klassen nog nooit zo groot waren geweest.

325
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4.4. Van borg tot bedrijf. De komst van de familie Edzes op Welgelegen.

Aeilko Edzes. Hij verscheen op 15 september daarom voor notaris Spruyt
en kocht de borg met de daarbij behorende grond op.328

De verslechterde band van het stadspatriciaat met de dorpen gold in
zekere zin niet voor de plattelandselite. Zij wist namelijk wel te profiteren
van de veranderingen in de oude Groninger Veenkoloniën. Gedurende de
teloorgang van het stadspatriciaat werd de plattelandselite één van de
hogere klassen in het dorp. Historica Ijnte Botke schrijft over de
plattelandselite als de “koningen van het land” gedurende de periode van
1850 tot 1880. Deze drie decennia waren een periode van welvaart voor
de boeren in Groningen, voornamelijk dankzij de stijging van de
graanprijzen.326

Aeilko Edzes was afkomstig uit een rijk boerengeslacht woonachtig in
Zuidbroek. Op 30 oktober 1849 zag hij op de boerderij te Zuidbroek het
levenslicht en behoorde hij tot deze grote boerenfamilie.329 Op
zesentwintig jarige leeftijd trouwt de landbouwer op 5 februari 1876 met
Gesina Boer, dochter van landbouwer Hans Boer en Anna Willener.330
Opmerkelijk is hoe groot de boerenfamilies zijn in vergelijking met de
geslachten afkomstig uit het stadspatriciaat. Desondanks was er binnen
deze grote families vaak ook sprake van kindersterfte, waaronder bij de
familie Edzes. Zo verloor Aeilko Edzes twee kinderen die beide op zeer

Binnen de agrarische industriële revolutie die plaatsvond na 1850 was er

jonge leeftijd stierven.331 Hoewel de kindersterfte in de provincies

sprake van een langdurige nabloei die ongeveer standhield tot 1895.327 Het

Groningen en Friesland en Drenthe het laagst waren in het land, stierven

was in deze tijdspanne dat de familie Edzes de borg Welgelegen opkocht.

er hier ook kinderen door onvoldoende hygiëne en besmettelijke ziekten.

Met de dood van Cornelis Star Nauta in 1900 kwam het zomerhuis leeg te

In Groningen kwam dit vaker voor onder de landarbeiders, dan onder de

staan en moest er een nieuwe eigenaar worden gevonden. Door het

boeren.332

kinderloze huwelijk van Cornelis Star Nauta en zijn vrouw waren er geen
erfgenamen en kwam het gebouw in 1900 in handen van landbouwer

Aeilko Edzes vestigde zich samen met zijn gezin op een boerderij die schuin
tegenover de borg Welgelegen lag. Eenmaal woonachtig in Sappemeer,
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hield de landbouwer zich net als vele andere boeren bezig met de

Welgelegen was aan het begin van de twintigste eeuw eerder een

productie van aardappelmeel. Gezamenlijk met twee van zijn broers werd

landbouwbedrijf dan een buitenplaats. Dit blijkt onder andere uit de

hij in 1898 aandeelhouder van aardappelmeelfabriek “de Eendracht NV”,

boeldagen die door Aeilko Edzes werden georganiseerd. Zo werden er in

gevestigd te Kiel in de gemeente Hoogezand. De gebroeders Edzes hadden

1901 100 eikenbomen te koop aangeboden. Deze zogenaamde

een behoorlijk deel van hun vermogen in de aandelen van deze fabriek

‘houtboeldag’ vond plaats op de borg Welgelegen en niet op het erf van de

gestopt.333

boerderij van Edzes.335 De bomen waren dus afkomstig uit de tuin van

Veranderingen op de borg

Welgelegen. In 1906 vond er een vergelijkbare gebeurtenis plaats waarbij
er 50 lindebomen werden verkocht.336 Dit soort boeldagen vonden al

Of de familie Edzes net zo rijk was als de plattelandselite waar Botke over

gedurende een langere periode plaats. Zo werden er bijvoorbeeld in 1849

schrijft, wordt niet zozeer duidelijk. Het feit dat de familie een dergelijk

vee en landbouwwerktuigen verkocht op het erf van de borg.337

bedrag kon investeren in de industrie en meerdere grote Ommelander
boerderijen bezat, toont aan dat er ongetwijfeld sprake was van
kapitaalkrachtige boeren. Zoals de meeste landbouwers was ook Aeilko
Edzes uit op het verwerven van grote stukken grond. Dit was voor hem dan
ook het motief om de borg Welgelegen op te kopen. De bijbehorende
woning uit 1647 liet hem totaal koud. Ondanks dat hij de eigenaar was van
Welgelegen, bewoonde hij de borg dus niet. Het resultaat hiervan was dat
Welgelegen niet meer werd onderhouden, de vijvers werden gedempt en
de tuinen gerooid.334

Hoewel de familie Edzes zich weinig bemoeide met de borg, zijn er
meerdere veranderingen uitgevoerd aan het exterieur van het huis in de
tijd dat Aeilko de borg bezat. Dit alles blijkt uit het fotomateriaal van het
zomerhuis. Zo zien we op de onderstaande foto de halsgevel van de borg
Welgelegen. Wat direct in het oog springt, zijn de opvallende wit
gepleisterde muren. Het lijkt alsof de karakteristieke bakstenen buitenkant
compleet is vervangen (afb. 33). Niet ver van de borg verwijderd lag de
boerderij van Aeilko Edzes die gemakkelijk te bereiken was door de brug
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“Nauta’s klap”, vernoemd naar de eerdere borgeigenaar van
Welgelegen.338
Het dienstgebouw, grenzend aan de woning en later verbonden met het
hoofdgebouw, zou volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed pas in de
achttiende eeuw zijn aangelegd. Andere elementen van het landgoed
waaronder de ophaalbrug, de muren die de tuin omgrenzen en de
erfafscheiding zijn op een ander moment gebouwd dan de woning zelf.
Hieruit blijkt dat de borg Welgelegen gedurende zowel de negentiende als
de twintigste eeuw nog steeds aan veranderingen onderhevig was en dat
het landgoed als geheel niet uit de zeventiende eeuw stamt, op het
hoofdgebouw na.339

Afb. 33: De witgepleisterde halsgevel van de borg Welgelegen,
foto uit 1900.
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4.5. Traditionalisme en de elite: de borgeigenaren van Welgelegen in het
Interbellum
Zoals eerder vermeld heeft Aeilko Edzes de borg nooit bewoond en had hij

er sprake van een bloeitijd in plaats van verval.341 De dreigende sloop van
de borg, een familie-erfstuk, was één van de redenen voor de terugkeer
van de stadspatriciër naar Groningen.342

het erf maar voor een korte tijd in zijn bezit. De landbouwer gaf maar

Hoe kwam het dat Welgelegen juist in deze periode weer een kleine

weinig om de oude zeventiende-eeuwse woning en gebruikte het

opleving had? Daniel Broersma stelt in zijn publicatie Het wonderland

landgoed jarenlang voor het kappen van bomen. Op 18 maart 1916

achter de horizon dat het voornamelijk de elite was die tijdens het

verscheen in het Nieuwsblad van het Noorden dan ook het bericht dat de

Interbellum profiteerde van het veranderende beeld van het platteland. De

borg opgegeven stond voor afbraak. Jarenlange exploitatie van het

overheersende gedachte van deze tijd was volgens Broersma dat de elite

landgoed en leegstand zorgden voor achterstallig onderhoud waarbij sloop

de traditie waarborgde in een tijd waarin de moderne cultuur (in het geval

de enige uitweg leek. Dit resulteerde in een advertentie van notaris D.L. de

van de Groninger Veenkoloniën de industrialisatie) zorgde voor

Koe met de aankondiging dat de borg zou worden afgebroken. In

maatschappelijk verval. Zij waren “de hoeders van de traditionele

werkelijkheid een verwoede laatste poging om de borg Welgelegen nog te

cultuur.”343 Broersma benadrukt niet alleen de negatieve kanten van de

redden.340

tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste

Het landhuis verkeerde in zeer slechte staat, tuin en borg waren
verwaarloosd. Het einde van de geschiedenis van Welgelegen leek nabij tot
de komst van patriciër Cornelis Alexander Star Numan, een ver familielid
van Cornelis Star Lichtenvoort. Met de missie om de borg weer in ere te
herstellen vonden er meerdere restauraties plaats die het huis terug

eeuw, maar wijst ook op een bloeiende agrarische sector en industrie die
vooralsnog niet hun sporen in het landschap hadden achtergelaten.
Broersma schrijft daarnaast over een nieuw regiobesef van de Groninger
elite waarbij een sterk “vooruitgangsgeloof” aanwezig was.344 Wellicht was
dit ook de reden waarom Cornelis Alexander Star Numan het gevoel had

moesten brengen in de staat als tijdens haar hoogtijdagen. Voor even was
340
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het landhuis te moeten redden en daarom de missie had het familie-

is over de herkomst en de geschiedenis van de familie. Een groot deel van

erfstuk in ere te herstellen.

de informatie over de afstamming van het geslacht wordt beschreven in

Herkomst van de familie Star Numan

één van de publicaties van Cornelis Star Numan, het Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uit 1853. In Het Levensberigt

Hoewel de wortelen van Cornelis Alexander Star Numan in Groningen

van Alexander Numan schreef hij over zijn eigen vader die zich, in de

lagen, werd hij op een andere plek geboren. Cornelis Alexander Star

woorden van Cornelis Star Numan, vestigde in “de bloeijendste van al de

Numan werd in ‘s-Gravenhage geboren als de zoon van Oncko Wicher Star

bloeijende veen-kolonieën, waardoor de Provincie Groningen zich tot nu

Numan en Johanna Agatha van Swinderen. De familie Van Swinderen was

toe althans van al de overige gewesten in ons Vaderland onderscheidt”,

een bekend geslacht binnen en buiten Groningen mede dankzij Theodorus

namelijk Hoogezand.347 Ook het zogenoemde ‘levensbericht’ van Oncko

van Swinderen, een oud hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. De

Wicher Star Numan werpt een blik op de herkomst en historie van de

vader van Oncko Wicher Star Numan, Cornelis Star Numan, was eveneens

familie.

345

hoogleraar.

Hij was weer het kind van Catharina Doretha Star

Lichtenvoort.346 Zo waren de families Star Lichtenvoort en Star Numan met
elkaar verbonden, alsmede twee aanzienlijke patriciërsfamilies, namelijk
Van Swinderen en Star Numan. Meerdere familieleden van Star Numan
zagen het als hun taak biografieën te schrijven over het geslacht Star
Numan. Dit is de reden waarom er tegenwoordig nog veel terug te vinden

De wortelen van de familie van Cornelis Alexander Star Numan lagen
voornamelijk in Groningen. De verhuizing van de familie naar de stad
Leiden vond plaats door de aanstelling van vader Oncko Wicher Star
Numan als advocaat. Later werd hij benoemd als eerste burger griffier van
de Eerste Kamer.348 Auteur J.H. Philipse gaf in het biografische stuk een
beeld van de familie Star Numan, met name van Oncko Wicher. Hij zag veel

345
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vergelijkingen tussen Cornelis Star Numan en Oncko Wicher en omschreef

Als student sloot Cornelis Alexander Star Numan zoals vele andere

hem dan ook als een man “van den ouden stempel” en als een zeer

patriciërs zich aan bij de Leidse studentenvereniging Minerva. Door zijn

conservatief persoon die zich tegen de liberale beginselen van 1848 had

medeleden van de vereniging werd hij omschreven als een hardwerkende

gekeerd. Net als zijn vader was ook Oncko Wicher een man met een

rechtenstudent die bovendien zeer welbespraakt was. Bij zijn promotie

academische achtergrond.349 Het is dan ook niet verrassend dat Cornelis

kreeg hij zijn herdenkingsplaat uitgereikt die ondertekend was door onder

Alexander Star Numan, vernoemd naar zijn overgrootvader en zijn

andere familieleden van De Savornin Lohman, Trip en van der Hoop van

grootvader, hetzelfde pad bewandelde als zijn voorouders. Ook hij had

Slochteren (afb. 34). Laatstgenoemde zal later ook terugkomen in de

conservatieve denkbeelden, maar was vooruitstrevender dan zijn

uiteenzetting over de verbinding tussen de Fraeylemaborg en Welgelegen.

voorvaderen.350

Het sociale leven van Cornelis Alexander Star Numan speelde zich dus

Zoals eerder gesteld kwam de patriciër niet uit Groningen, maar werd hij
op 12 maart 1881 geboren te Leiden aan de Breestraat op nummer 89.351

grotendeels af op de sociëteit van Minerva waar hij vrienden had die allen
ook deel uitmaakten van het patriciaat.353

De familie woonde hier in een zeventiende-eeuws pand. Net als zijn vader

De familie Star Numan bevond zich zowel in Leiden als in Groningen in de

Oncko Wicher begon hij aan zijn studie rechten te Leiden waar hij in 1911

bovenklasse. Grootvader van Cornelis Alexander Star Numan, Cornelis Star

promoveerde op een dissertatie gewijd aan de wettigheid van

Numan, was bijvoorbeeld in zijn studententijd goed bevriend met Johan

lekenrechtspraak. De patriciër wordt in de familiearchieven beschreven als

Hora Siccama. De vrienden richtten het studentenblad De Faam op en

iemand die zich bezighield met alles wat afkomstig was uit Engeland. Waar

waren beiden studenten in de rechten. Zowel de familie Star Numan als

deze fascinatie precies vandaan kwam, is niet bekend.352

Hora Siccama waren van origine Groningers, maar verhuisden beide naar
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Utrecht vanwege carrièremogelijkheden.354 De familie Hora Siccama was
één van de geslachten die meerdere Ommelander borgen en veenborgen
in haar bezit had. Zo was bijvoorbeeld de gelijknamige grootvader van
Johan Hora Siccama heer van de Ennemaborg.355

Afb. 34: Promotieplaat van Cornelis Alexander Star Numan, sociëteit Minerva, 21
december 1911.
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Het Hinckaertshuis
Cornelis Alexander Star Numan beleefde zijn studententijd in Leiden, maar
vertrok uiteindelijk weer naar Groningen. Wanneer dit precies plaatsvond
is onduidelijk. De patriciër begon zijn carrière namelijk in Den Haag als
advocaat en bleef dit beroep uitoefenen toen hij in 1912 gezamenlijk met
zijn zusters een deel van het Hinckaertshuis en de woning aan de Kromme

zowel het Hinckaertshuis als de borg Welgelegen. Beide gebouwen liet hij
dan ook restaureren. De verbouwing van het huis in Groningen vond plaats
rond 1926.360 De resultaten van de restauratie zijn terug te zien in de
verschillende foto’s van het interieur die hij liet maken (afb. 35, 37 en 38).
De familiegeschiedenis van Star Numan keerde hierbij terug in de
verschillende portretten die aan de wand hingen.

Elleboog op nummer 15 te Groningen overnam.356 Het Hinckaertshuis
werd eerder genoemd in relatie tot de familie De Mepsche waarbij de
woning gebruikt werd als gasthuis. In de negentiende en twintigste eeuw
was het huis de erfenis van de familie Star Numan. Dit begon met Cornelis
Star Numan die in totaal 22 jaar in het huis heeft gewoond en het later
overdroeg aan zijn vrouw Octavia Cornelia Susanna Star Numan- van
Swinderen.357 Zij heeft hier in totaal zestig jaar gewoond.358
De vader van Cornelis Alexander Star Numan, Oncko Wicher, heeft maar
zeer korte tijd de woning in zijn bezit gehad. Dit was vanwege het feit dat
hij gedurende een groot deel van zijn leven in Den Haag werkzaam was. Hij
bracht enkel zijn jeugd in Groningen door.359 Cornelis Alexander Star
Numan had net als zijn voorvaderen een groot historisch besef en had een
grote interesse in zijn familiegeschiedenis. Hij hechtte veel waarde aan
356
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Even trots als na de restauratie van het Hinckaertshuis liet Cornelis
Alexander Star Numan ook de borg Welgelegen fotografisch vastleggen.
Het doel was om het landhuis weer in ere te herstellen en het terug te
brengen in de staat waarin het verkeerde in 1740, de glorietijd van de
borg.361 Aan de foto’s valt te zien hoe het huis werd aangepast aan de
smaak van Cornelis Alexander Star Numan. De witte pleisterlaag die
toegevoegd was in de tijd van eigenaar Aeilko Edzes, lijkt te zijn verwijderd.
Daarnaast ziet het eruit alsof het bijgebouw, dat de rechterzijde van de
borg flankeert, is verlaagd (afb. 36).
Er wordt onder andere door historicus Smedes beweerd dat Cornelis
Alexander Star Numan enkel verantwoordelijk is geweest voor de
restauratie om het daarna niet meer te bewonen.362 De interieurfoto’s van
de borg Welgelegen geven daarentegen de indruk van een bewoond huis.
Er zijn opvallend veel gelijkenissen tussen het interieur van het
Afb. 35: Interieur van het Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Aan de

Hinckaertshuis en de borg Welgelegen. Naar eigen smaak of naar de mode

hand hangen de familieportretten van de familie Star Numan. Vervaardiger P.B.

van de tijd werden beide huizen ingericht en voorzien van meerdere

Kramer.

kunstwerken. Op Welgelegen siert de kunstcollectie van Star Numan de
muren van de ontvangsthal. In het Hinckaertshuis zijn vooral de
familieportretten te vinden (afb. 35).
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Of Cornelis Alexander Star Numan langdurig de borg Welgelegen
heeft bewoond, blijft onduidelijk. Het kan goed zijn dat hij enkel in de
zomers te vinden was in Sappemeer en de rest van de tijd in de stad.
De restauratie van de borg Welgelegen is wel indrukwekkend. Zo
deed Cornelis Alexander Star Numan een aanvraag voor het poten
van een nieuwe bomenlaan tussen de woning en het
Borgercompagniesterdiep.363 Zijn inzet voor de borg en het
bijbehorende groen, zorgde ervoor dat Welgelegen voor lange tijd het
landschap in zijn oude staat kon sieren. Deze bloeiperiode duurde
niet zeer lang. In 1936 overleed Cornelis Alexander Star Numan op
betrekkelijk jonge leeftijd.364 Hij woonde gedurende zijn verblijf in de
provincie Groningen vooral in het Hinckaertshuis. Zijn zus Catharina
Cornelia Star Numan heeft de borg wel bewoond.

Afb. 36: Borg Welgelegen vlak na de restauratie in 1917. De witte pleisterlaag is weggehaald en het
.
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bijgebouw is verlaagd.
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Afb. 37: Interieur van de borg Welgelegen kort na de restauratie van 1917.
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Afb. 38: Ontvangsthal van de borg Welgelegen na de restauratie van 1917.
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De verbintenis tussen de Fraeylemaborg en Welgelegen
Met het overlijden van Cornelis Alexander Star Numan op 7 december
1936 brak er voor Welgelegen een nieuwe tijd aan. De borg werd
overgedragen aan zijn zus Catharina Cornelia Star Numan, die geboren
werd op 3 november 1879 in het ouderlijk huis te Den Haag.365 Met de
komst van Catharina wordt de geschiedenis van Welgelegen aanzienlijk
levendiger. In dit deel zal dan ook de nadruk liggen op de zus van Cornelis

bekende naam binnen de geschiedenis van Welgelegen, namelijk Johan
Hora Siccama. Eerder is beschreven dat dit een oude vriend uit de
studententijd van Cornelis Star Numan was. Later trouwde zij met Wiardus
Hora Siccama. Beide huwelijken bleven kinderloos waardoor een ander ver
familielid, namelijk Abraham Johan Thomassen à Thuessink van der Hoop,
de Fraeylemaborg in handen kreeg.367 Evert Jan werd in 1882 uiteindelijk
de erfgenaam na het overlijden van zijn vader.368

Alexander Star Numan en hoe zij zich als actor binnen de geschiedenis van

Voordat Catharina Cornelia Star Numan de borg Welgelegen op haar naam

Welgelegen positioneerde. Daarnaast wordt het verhaal verteld van hoe

had staan, was zij hier te vinden van 1917 tot 1925. Haar man was in deze

haar twee dochters het landhuis ervaarden en wat voor herinneringen zij

periode burgemeester van de gemeente Sappemeer en na 1925

aan deze periode hadden.

burgemeester van de gemeente Slochteren.369 Het stel was wisselend te

De zus van Cornelis was getrouwd met een man met de langste
achternaam in de geschiedenis van Groningen: mr. Evert Jan Thomassen à
Thuessink van der Hoop van Slochteren. Zij waren getrouwd op 18 februari
1908.366 Evert Jan was eveneens de erfgenaam van de Fraeylemaborg te
Slochteren. De reden waarom juist Evert Jan de erfgenaam werd van de
Fraeylemaborg is nogal een ingewikkeld verhaal. Louise de Sandra
Veldtman bewoonde het huis eerder in 1816. Haar eerste man is een

vinden op de Fraeylemaborg en de veenborg Welgelegen. Beide
echtgenoten waren afkomstig uit machtige vooraanstaande geslachten en
waren dan ook onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. Zo bezat
Catharina Cornelia Star Numan, ook wel Cateau genoemd, in totaal 250
hectare grond in Gaasterland. Desondanks hadden de twee ook blijvende
financiële problemen doordat de pachten voor Evert Jan niet altijd
dezelfde opbrengsten leverden.370
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Net als haar broer Cornelis Alexander, bleef Catarina Cornelia Star Numan

Jeanne vertelde ook over haar leven op Welgelegen, waar ze acht jaar lang

altijd verbonden met Den Haag. In dit opzicht lijkt het alsof de familie Star

samenwoonde met het personeel. Zo liet Catharina Cornelia Star Numan

Numan haar banden met de hofstad weigerde te verbreken. Het ouderlijk

de tuinman uit Den Haag overkomen samen met zijn zeven kinderen om te

huis aan de Sophialaan 10 bleef de thuishaven voor Catharina en ze keerde

kunnen spelen met de dochters van Catharina en Evert Jan: “Die kwamen

hier dan ook graag in de winter terug voor een maand. De twee dochters

altijd spelen, ook als het niet mocht, dan kwamen ze toch. En we hadden

van het stel, Jeanne (1910-2002) en Louise (1915-2008), werden bij deze

een speelzolder op Welgelegen. Heel leuk, met ringen, een rekstok en een

uitgebreide visites meegenomen.371

touwladder waar ik erg op gesteld was.” Opmerkelijk was dat Jeanne ook

Het boek van conservator Henny van Harten-Boers, dat gewijd is aan de
onderzoeksmethode oral history, levert niet alleen opmerkelijke verhalen
op over de Fraeylemaborg, maar ook over het leven op Welgelegen. Het
plaatst de borg binnen de veranderingen die plaatsvonden in Sappemeer.
Dochter Jeanne vertelde zo over haar vader: “Vader was van 1917 tot 1925
burgermeester van Sappemeer. Hij moest toen eigenlijk wat geld

vertelde dat Cornelis Alexander Star Numan in deze periode woonde aan
de Sophialaan te Den Haag.373 Later zou hij vaker te vinden zijn in het
Hinckaertshuis aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat waar hij werd bezocht door
zijn nichtjes. “Mijn oom woonde daar alleen. Maar mijn moeder heeft toen
de keukenmeid vanuit de borg Welgelegen meegegeven, ze zei: dat is het
allerbeste, dat hij een goede keukenmeid heeft.”374

verdienen. Sappemeer was na Zaandam de roodste gemeente van

Het feit dat Catharina Cornelia Star Numan en haar man Evert Jan

Nederland en dat daar een CHU burgermeester kwam, daar moest in de

Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren voor langere tijd op

Kamer over gesproken worden!”372 Deze uitspraak bevestigt de eerdere

Welgelegen woonden in de tijd dat Cornelis Star Numan zowel in Den Haag

stelling dat de overtuigingen van de borgeigenaren van Welgelegen haaks

als Groningen was, bevestigt het idee dat Cornelis Star Numan enkel de

stonden op die van het socialistische Sappemeer en dat dit ook voor

borg heeft opgeknapt. Evert Jan stierf op 27 april 1952 op de

roering zorgde in het dorp.

Fraeylemaborg. De borg Welgelegen te Sappemeer hadden zij toen allang
verlaten vanwege de aanstelling van Evert Jan als burgermeester van

371
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373
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Slochteren. Met de dood van Evert Jan kwam er een einde aan twee
eeuwen familiegeschiedenis van de familie Star Lichtenvoort en Star
Numan op Welgelegen.375

375

Schutter, 1956, p.35.
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4.6. De neergang voor de veenborgen in de negentiende en twintigste
eeuw

buitenplaatsen eveneens ingeruild voor de zandgronden in het oosten van

In de recent uitgebrachte publicatie Huis en Habitus wordt door Elyze

Mulder behandelt in zijn doctoraalscriptie een groot deel van Nederland,

Storms-Smeets opgemerkt dat er in de periode van 1900 tot 2000

maar wijdt niet tot nauwelijks uit over datgene wat er in de provincie

meerdere buitenplaatsen werden gesloopt. Herbestemming was hierbij

Groningen gebeurde. De situatie in Groningen was echter sterk te

vaak een redmiddel. Een groot deel van deze buitenplaatsen en huizen

vergelijken met dat wat zich in de rest van Nederland afspeelde. Ook hier

werden verlaten door de families om verschillende redenen. Eén van deze

was er sprake van een periode van sloop van Ommelander borgen die al

redenen was de financiële draagkracht die de bewoners hadden. Het

inzette in de achttiende eeuw.379

behouden van een dergelijke buitenplaats bracht financiële lasten met zich

Daarnaast was er nog een golf van sloop die zich afspeelde in de twintigste

376

het land.378

mee die niet altijd konden worden opgebracht.

eeuw. Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw was er binnen de

In de in 2006 uitgebrachte doctoraalscriptie van Roel Mulder wordt er

Groninger Veenkoloniën sprake van meerdere ontwikkelingen die een

dieper ingegaan op deze periode van neergang. Hierbij heeft hij het vooral

negatief effect hadden op het buitenleven en het landschap van de

over de veengebieden in Nederland. Mulder concludeert dat de sloop van

Groninger Veenkoloniën. Eerder was al vastgesteld dat deze tijd werd

de buitenplaatsen een combinatie van factoren was. Eén van deze factoren

gekenmerkt door sociale verdeeldheid en milieuproblematiek. In de jaren

was de economische achteruitgang na de Bataafs-Franse tijd. Volgens

tachtig werd dit echter onderbroken en omgebogen tot een positieve

Mulder waren het vooral de droogmakerijen in het westen van Nederland

ontwikkeling dankzij het project “De herinrichting van Oost-Groningen en

die te maken kregen met een periode van neergang.377 De populaire

de Gronings-Drentse Veenkoloniën.” In Nederland was dit een vrij unieke

veengronden van West-Nederland werden door de eigenaren van de

situatie voor deze tijd. Het doel hierbij was om de streek aantrekkelijker te
maken op het gebied van wonen en werk. Onder andere het

376
377

Gietman, Moes, Ronnes et al, 2017, pp. 407-408.
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wegennetwerk, de landbouwkundige verkaveling en het aanleggen van

Jagtwijk te Foxham van Rudolf van Swinderen werd veilig gesteld omdat hij

nieuwe natuurterreinen waren de uitgangspunten van dit zogenaamde

zijn eigen jeneverstokerij begon. Volgens Smedes was hij één van de eerste

‘deltaproject.’ De waterhuishouding en het milieu werden hierbij

industriëlen die jenever stookte uit aardappelen. Later werd er een nieuwe

logischerwijs ook aangepakt.380

branderij gesticht die uitgebreid werd met de productie van zeep en

De gevolgen voor dorpen als Borgercompagnie, Tripscompagnie en

azijn.382

Kalkwijk waren onder andere de herverkaveling van het landschap dat de

Jagtwijk was slechts een van de weinige borgen waarbij de eigenaar het

landbouw zou moeten bevorderen. Daarnaast werden de bestaande

huis wist te behouden door in te spelen op de veranderingen die

waterlopen aangepakt en werden zij verruimd. In de jaren zeventig werden

plaatsvonden. Eerder kon worden gelezen dat ook Cornelis Star

hierbij ook een aantal kanalen gedempt, waaronder het hoofddiep. Er

Lichtenvoort zijn positie wist te behouden door zich te conformeren aan

kwam erf- en boombeplanting voor in de plaats dat als doel had het

wat er zich in het dorp afspeelde. De borg Welgelegen had gedurende de

landschap te verbeteren. Dit alles vond plaats onder leiding van het

twintigste eeuw een aantal moeilijke jaren, maar werd in deze periode ook

Staatsbosbeheer en de drie verschillende gemeenten.381

meerdere malen gered van de sloop. Dit in tegenstelling tot omringende

De geschiedenis van Welgelegen breekt in sommige opzichten met de
historie van het landschap en de veenborgen. Voornamelijk in de jaren
zeventig en tachtig, een periode waarin het ogenschijnlijk beter ging in de
Groninger Veenkoloniën, had de borg veel achterstallig onderhoud en

borgen zoals bijvoorbeeld Vosholen waarvan de overgebleven landerijen
aan het begin van de twintigste eeuw werden verkocht.383 Andere borgen
als onder andere Sorgvliet, werden gesloopt en vervangen door
nieuwbouw.384

begon men aan de restauratie. De industrialisatie van de twintigste eeuw

Opvallend is dat de sloop van een groot aantal landhuizen gelijk opging

zorgde ervoor dat een aantal borgeigenaren zich gingen richtten op de

met de stichting van nieuwe agrarische industrieën. De sloop en

groeiende industrieën in de twintigste eeuw. Onder andere de borg

herbestemming van de buitenplaatsen wordt vaak geweten aan de

380
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Bataafs-Franse tijd. Voor de veenborgen is het erg waarschijnlijk dat er ook
een relatie is tussen het verdwijnen van de borgen en de opkomst van de
industrie in de twintigste eeuw. Naast het feit dat het stadspatriciaat niet
meer de macht had, moeten de nieuwe fabrieken en de vervuilde
watergangen er niet echt aanlokkelijk hebben uitgezien voor de bewoning
van een zomerhuis in de Groninger Veenkoloniën. Ook de veranderende
dynamiek tussen de verschillende klassen en het feit dat de arbeider zijn
stem veel vaker liet horen en optrad tegen de hogere heren, heeft naar
mijn idee bijgedragen aan de gespannen sfeer in het dorp.
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4.7. Herbestemming van de borg Welgelegen

Edzes een periode is geweest waarin Welgelegen dienst deed als opvang
voor Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog onderdak

De tijd van de familie Star Numan op het landhuis kwam tot een eind in de

zochten in Nederland.386 Op zich zou dit hebben gekund aangezien

periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Het onderhouden van een

Nederland in deze tijd veel vluchtelingen onderdak gaf. Zij kwamen onder

landhuis in tijden van oorlog was een lastige opgave. Dit blijkt ook uit de

andere terecht in de stad Groningen. De provincie Groningen had van de

situatie van Welgelegen waar zowel in de Eerste Wereldoorlog als de

900.000 vluchtelingen in totaal 2800 opgevangen die vanuit de stad in

Tweede Wereldoorlog sprake was van periodes waarover weinig terug te

verschillende gemeenten terecht kwamen. Eenmaal aangekomen in de

vinden is, oftewel de stillere periodes. Over deze tijd is daarom ook vrij

stad en in de dorpen werden ze ondergebracht in gymnastieklokalen,

weinig terug te vinden. Daarentegen zijn er wel verwijzingen naar wat zich

paardenstallen en volgens velen dus ook in de borg Welgelegen.

er mogelijk heeft afgespeeld, te beginnen met de Eerste Wereldoorlog.

Opmerkelijk genoeg zijn er geen bronnen te vinden die dit kunnen

Elyze Storms-Smeets vergelijkt in haar deel voor Huis en Habitus het

bevestigen. Volgens historicus Maarten Gerrit Jan Duijvendak werden de

behoud van de country house in Engeland met de buitenplaats in

aantallen Belgische vluchtelingen die waren ondergebracht soms tot

Nederland ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In deze periode werd het

mythische proporties verheven.387

landhuis in Engeland gezien als een zogenoemd white elephant. Het was

Of de familie Edzes onderdak bood aan Belgische vluchtelingen op borg

uniek als men in deze tijd nog een dergelijke country house bezat

Welgelegen is dus nog maar de vraag. Wat wel zeker is, is dat het landhuis

aangezien de kosten buiten proportioneel hoog waren.

385

Welgelegen

in de periode dat Aeilko Edzes het in zijn bezit had onderverhuurd is

bleef in deze tijd echter bestaan. Daarnaast was er nog een ander

geweest aan derden. Eén van deze onderverhuurders was de tekenleraar

noemenswaardig detail dat er gedurende het korte tijdperk van de familie

Gezinus Johannes Steenbeek. Hij werkte aan de R.H.B.S. te Sappemeer.

385
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Hier gaf hij les gedurende een aantal jaren en later werd hij directeur van

gebeurde op Welgelegen. Door het gebrek aan erfgenamen moest er voor

deze school.388

de veenborg een alternatief worden gevonden. Herbestemming werd

Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het landhuis te Sappemeer

gezien als de enige oplossing voor het leegstaande pand.394

wederom verhuurd. In de Noord-Ooster van 12 mei 1941 staat geschreven

De borg verkeerde in deze tijd in zeer slechte staat en bleek absoluut niet

dat ene J.Jurgens Welgelegen te Kleinemeer bewoonde en werkte voor het

geschikt voor deze vorm van herbestemming. Uit de oude bouwtekeningen

Kantongerecht te Sappemeer.389 Aan het einde van de Tweede

van architect J.J. Smith blijkt dat er gepoogd is het gebouw van zoveel

Wereldoorlog verschijnt er nog een opmerkelijke oproep in de krant. Met

mogelijk kamers te voorzien. Het huis was echter voor de komst van de

spoed wordt er gevraagd om een keuken- en werkmeisje op de borg

bejaarden vervallen en op 16 juni 1961 werd er dan ook een dossier

Welgelegen, dat in het artikel wordt genoemd als “noodverpleeghuis.”390

aangelegd ter controle van het verzorgingstehuis. Uit dit dossier blijkt hoe
slecht het gesteld was met de woning en de bijbehorende tuinen. Zo zou

Welgelegen na de Tweede Wereldoorlog

het huis slecht in de verf zitten en de buitenkant volgens de controleur er
Welgelegen was vlak na het einde van de oorlog, in 1948, wederom

oud en vervallen uitzien. In totaal waren er 28 patiënten op de borg

aangewezen als een tehuis. Ditmaal werden er ouderen opgevangen. De

aanwezig waarvan een aantal zwakzinnig. Dit terwijl “Huize Welgelegen”

zogenoemde vereniging “Morgenlicht” zou het huis overnemen.

391

enkel bedoeld was voor mensen die hun oude dagen hier wilden slijten.

Gedurende een lange periode bleef mevrouw Catharina Cornelia Star

Mevrouw van der Hoop van Slochteren, die op papier nog de eigenaar was

Numan, ondanks dat zij haar intrek had genomen op de Fraeylemaborg, op

van het pand, werd meerdere malen op de hoogte gebracht van de

papier de eigenaar van de borg Welgelegen.
393

haar dood.

392

Dit zou haar huis blijven tot

situatie, maar hoopte in 1961 al dat de borg onder monumentenzorg zou

Het feit dat Catharina zich had teruggetrokken op de

Fraeylemaborg, betekende niet dat ze afstand nam van dat wat er
388
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worden geplaatst en zo hersteld kon worden. Plannen voor een eventuele
uitbouw konden dan terzijde worden geschoven.395
In 1962 waren er nog maar 11 bewoners in het tehuis. Op 1 januari 1963
werd er door de Gedeputeerde Staten der provincie Groningen een verbod
opgelegd om de borg te gebruiken als zorginstelling.396 Dit verbod werd
niet nageleefd door exploitant en eigenaar Catharina Cornelia. De situatie
op Welgelegen liep uiteindelijk nog meer uit de hand met het verdwijnen
van een patiënt in 1964 die uiteindelijk een maand later dood gevonden
werd in een tarweveld in de buurt van het tehuis.397 Op zaterdag 14
augustus werd het pensionbedrijf opgeheven en werd er een boeldag
georganiseerd.398 Op het enige fotomateriaal dat nog over is van deze tijd
valt te zien dat de borg in slechte staat verkeerde. Hier is de achterkant
van de borg te zien met compleet overwoekerde tuinen die er onverzorgd
uitzien. De foto vormt een zeer groot contrast met het beeldmateriaal uit

Afb. 39: De borg Welgelegen als bejaardentehuis. Op de ansichtkaart is de

1920 en 1930 (afb. 39).

395
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verwilderde tuin goed te zien. Foto uit 1940-1950.
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Restauratie van Welgelegen door sociëteit Odd Fellows
Met het vertrek van de laatste patiënten uit het tehuis, die eigenlijk eerder
onder dwang werden verplaatst, kwam Welgelegen wederom leeg te
staan. Even leek het erop of het einde van de borg in zicht was, maar het
groeiende besef omtrent de waarde van het erfgoed heeft het huis deels

vereniging wil ik in deze scriptie niet verder uitweiden omdat dit mijns
inziens niet relevant is en geen academisch onderwerp. Wel
noemenswaardig is het feit dat de leden van de Odd Fellows
verantwoordelijk waren voor de renovatie van de borg waarbij het huis en
de bijbehorende tuinen in de huidige staat werden gebracht.402

gered. Zoals eerder uit het dossier naar voren kwam was de
Monumentenzorg in de jaren zestig al bezig met het behoud van het
zomerhuis. Aan het einde van de negentiende eeuw werd de zorg voor
monumenten zoals deze een taak van de nationale overheid. In 1961 werd
in Nederland, als laatste land van Europa, de monumentenwet ingevoerd.
Hierbij was er ook sprake van het monument als een steeds breder
wordend begrip. Onder andere stads- en dorpsgezichten behoorden nu
steeds vaker tot het erfgoed.399
Sinds de jaren zeventig werd Welgelegen in gebruik genomen door de
Independent Order of Odd Fellows.400 In de woorden van de loge zijn zij
“een internationale orde met een filosofisch-humanitaire grondslag.” De
vereniging is in 1819 opgericht in Baltimore.401 Over het ontstaan van de
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Op 17 mei 1966 werd er door de voorzitter van de John Welch Loge van de
Odd Fellows een verzoek gedaan voor subsidie voor de restauratie van het
landgoed. Dit verzoek werd ingediend bij het College van Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen.403 De borg werd eerder in 1965 door
de leden van de vereniging opgekocht van de voormalig erfgename
mevrouw van der Hoop van Slochteren-Star Numan. Lid van het
genootschap en architect J.J. Smith uit Uithuizen kreeg de opdracht
Welgelegen te restaureren.404 De kosten geven een indicatie van hoe
slecht het met het huis en de tuin gesteld was. Vele bouwelementen van
de woning moesten worden vervangen vanwege het vervallen uiterlijk. In
totaal bedroegen de kosten van de restauratie rond de zes ton. Doordat de
borg onder Monumentenzorg viel, kon er subsidie worden uitgekeerd door
de provincie.405
Afb. 40: De borg Welgelegen inclusief de tuinen na de komst van de Odd Fellows,
1965.
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Afb. 41: Plattegrond van de borg Welgelegen voor de verbouwing, vervaardigd door J.J. Smith, 1966, eigengemaakte foto.
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Afb. 42: Plattegrond van de borg Welgelegen na de verbouwing, vervaardigd door J.J. Smith, 1966, eigengemaakte foto.
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De bouwtekeningen van architect J.J. Smith laten zien hoe Welgelegen is

De Odd Fellows hebben het pand tot op de dag van vandaag onder beheer.

verbouwd. Aan het exterieur is weinig veranderd, er zijn alleen enkele

Het achterste gedeelte van de borg wordt nog steeds gebruikt als

restauraties uitgevoerd ter vervolmaking van het huis. Het interieur ging

woonhuis. In 2017 werd Welgelegen na beraad met de leden van de Odd

daarentegen volledig op de schop. De indeling van het tehuis in meerdere

Fellows overgedragen aan de stichting Het Groninger Landschap. Zij

woonkamers werd opgeheven. De kamers werden ontmanteld, in de plaats

hebben in hun eigen woorden “de toekomst van de borg veilig gesteld.”407

hiervan kwamen meerdere grote zalen die als vergaderruimte konden

Met de komst van de stichting gaat Welgelegen wederom een nieuwe

worden gebruikt. In het huis bevond zich de zogenaamde “tempel” die in

periode in.

gebruik werd genomen door de leden van de Odd Fellows.406

406
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4.8. Synthese

transformeerde. Het industrielandschap van de Groninger Veenkoloniën in
de twintigste eeuw had enerzijds gezorgd voor nieuwe banen en welvaart.

Binnen dit hoofdstuk is er gepoogd om een antwoord te geven op de vraag

Anderzijds waren er sporen van behoorlijke vervuiling. Dit maakte het

waarom Welgelegen slechts één van de weinig overgebleven veenborgen

platteland geen aangename plek meer om te vertoeven. De stank was

is. Uit de voorgaande paragrafen valt er te concluderen dat de twintigste

dusdanig erg, dat men het ondoenlijk vond om in de buurt van de kanalen

en het einde van de negentiende eeuw cruciale perioden waren voor het

te wonen. In het kort gezegd moet het landschap van Sappemeer in de

bestaan van Welgelegen. Voor het overgrote deel gaat het hier over een

twintigste eeuw onaantrekkelijk zijn geweest voor een buitenhuis die

tijd van neergang en dreiging. Eind negentiende eeuw waren de bewoners

diende tot vermaak. De Groninger adel en elite, waar in deze tijd nog maar

niet meer zozeer van adellijke afkomst of leden van het stadspatriciaat.

weinigen deel van uitmaakten, zagen de noodzaak om datgene wat er nog

De nieuwe elite in het dorp, oftewel de Groninger boeren, nam in dit geval

was aan bezit, te redden van de slopershamer. Dit blijkt eveneens uit de

het landhuis over. Economisch gewin stond hier wederom bij voorop,

band tussen de laatste borgeigenaren van de Fraeylemaborg met de

waardoor Welgelegen het aanzienlijk moest ontgelden. De nadruk kwam

veenborg Welgelegen. Dat dit echter gepaard ging met hoge kosten, blijkt

veel meer te liggen op het bezit en niet zozeer op de esthetische rol van

uit het feit dat na en tijdens de Tweede Wereldoorlog het landhuis een

het landschap. Het bijbehorende sterrenbos en de bomen rondom het

herbestemming kreeg als bejaardentehuis en opvang.

landhuis werden gekapt ten bate van het eigen vermogen.

De reden dat Welgelegen nu nog een van de weinige veenborgen is, kan

Opvallend genoeg vormt zich in het Interbellum een korte bloeiperiode

toegeschreven worden aan verschillende factoren. De sloop van de andere

waarbij Welgelegen werd overgenomen door verre nazaten van de familie

landhuizen zette al vroeg in, maar Welgelegen bleef in de twintigste eeuw

Star Lichtenvoort. Het hield mogelijk verband met het feit dat de

bestaan omdat de nazaten van de familie Star Lichtenvoort zich

Groninger elite, waaronder het stadspatriciaat, zich de waarborgers

verantwoordelijk voelden voor het behoud ervan. Dankzij het groeiende

waanden van de traditie. Dit was in deze tijd noodzakelijk aangezien de

bewustzijn omtrent erfgoed in de jaren zestig, kreeg Welgelegen

waardering en het uiterlijk van het landschap in een aanzienlijk tempo

uiteindelijk de status van een monument.

139

Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

het dorp. De borgeigenaren van Welgelegen bleven in deze periode
grotendeels werkzaam in de stad. Hier bouwden zij naast hun

Aan het begin van deze scriptie werd de volgende vraag gesteld: “Hoe

economische netwerk, eveneens hun sociale leven op. Dit sociale

heeft de relatie tussen de bewoningsgeschiedenis van Welgelegen en het

landschap in de stad werd gevormd door het huwelijk, de kerk en de

fysieke, mentale en sociale landschap van de Groninger Veenkoloniën en de

stadspaleizen.

stad Groningen zich ontwikkeld in de periode van 1647 tot 2017?”
Belangrijk hierbij is de overkoepelende vraag: wat is de oorzaak dat borg
Welgelegen nog één van de weinig overgebleven veenborgen is in de
Groninger Veenkoloniën? Het verhaal van Welgelegen is onder te verdelen
in tijdsbestekken van elk een eeuw lang. Hierbij werd gekeken naar wie als
belangrijkste actoren fungeerden. Daarnaast werd er geanalyseerd hoe zij
veranderingen brachten in het fysieke, mentale en sociale landschap.
Onderzoeksresultaten Welgelegen van 1650 tot 1750
In het tweede hoofdstuk van deze scriptie werd de relatie tussen de borg
Welgelegen en het landschap onderzocht in de periode van 1650 tot 1750.
Daarnaast werd er gekeken naar de band van de borgeigenaren met de
stad en het dorp. Uit dit deel is gebleken dat in deze periode de nadruk lag
op de macht van de stad Groningen en hoe zij deze uitoefende in de

Het mentale landschap van de Groninger Veenkoloniën werd in deze
periode omschreven als “woest en ledig.” Hierbij draaide het voor de
verveners en voor de stad niet zozeer om de esthetische waarden van het
land, maar eerder om het economische gewin. De aanleg van borg
Welgelegen is grotendeels te danken aan de contracten die opgesteld zijn
door de stad Groningen. Hierbij werden de compagnons verplicht om de
grond die ontgonnen was, te voorzien van een woning. De veenborgen
waren in dit opzicht niet zozeer te vergelijken met de landhuizen in andere
regio’s. Welgelegen was immers puur uit noodzaak ontstaan. Aspecten als
vermaak en ontspanning lijken hierbij niet de boventoon te voeren. De
term “zomerhuis” of “buitenverblijf” had hier betrekking op het feit dat het
land in de winter ontoegankelijk was, en staat los van het genoegen dat
een landhuis bracht.

Groninger Veenkoloniën. Zij waren daarom samen met de eerste verveners

Met de ontginning en de vervening, twee veranderingen in het fysieke

de belangrijkste actoren van deze periode. De verveners werkten onder de

landschap, werd het uiterlijk van borg Welgelegen bepaald. De

wetten en regels die in concrete contracten werden vastgelegd door de

compagnons en indirect de stad Groningen, hadden hierbij een directe

stad Groningen. Hierdoor was hun binding met de stad sterker dan met

invloed op het landschap dat in “plaatsen” werd ontgonnen. Hierbij was de
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begreppeling een belangrijke factor, evenals de aanleg van de

De borg Welgelegen kreeg het in de periode vanaf 1850 aanzienlijk zwaar

verschillende nieuwe waterwegen. De lange strokenverkaveling die

te verduren. Het landhuis kreeg te maken met wisselende perioden van

ontstond was kenmerkend voor deze regio en eveneens kenmerkend voor

neergang en kortstondige tijden van bloei. Deze periode van neergang

de veenborgen.

zette in met de komst van de familie Edzes. Deze boerenfamilie legde de

Onderzoeksresultaten Welgelegen van 1750 tot 1850

nadruk op het bezit van grond waardoor Welgelegen min of meer
transformeerde in een bedrijf. De esthetische kanten van het landschap

In het derde hoofdstuk werd er geschreven over de veranderingen die

waren in de twintigste eeuw vrijwel niet meer aanwezig. De vervuiling die

hebben plaatsgevonden in het mentale en fysieke landschap van de

plaatsvond als gevolg van de industriële ontwikkeling zorgde voor een

Groninger Veenkoloniën. De tweede helft van de achttiende en eerste

nieuw beeld van de Groninger Veenkoloniën. Het landschap was uitgeput

helft van de negentiende eeuw kunnen worden gezien als een tijd waarin

en al het veen was afgegraven.

er een hernieuwde waardering was voor het landschap van deze regio.
Steeds vaker verlaat het stadspatriciaat de stad voor het dorp. Dit kwam
door een combinatie van factoren. Hieronder viel onder andere een
nieuwe landschapsbeleving waarin de esthetische kanten steeds vaker als
waardevol werden gezien in de tijd van de Romantiek. Daarentegen was er
een periode van onderdrukking in de Frans-Bataafse tijd. Als laatste kan
worden genoemd de groeiende welvaart van de veenkoloniën. In de
dorpen was er sprake van een overgang van turfwinning naar landbouw,
scheepsbouw en zeevaart waar de borgeigenaren van Welgelegen goed op
inspeelden.
Onderzoeksresultaten Welgelegen van 1850 tot nu

Daarnaast kregen de borgeigenaren te maken met het socialisme, waarin
zij vaak het doelwit waren van de werklozen en arbeiders die zich
aansloten bij deze politieke stroming. Aangewakkerd door Domela
Nieuwenhuis werden de bewoners van Welgelegen steeds vaker
onderdrukt door inwoners van het dorp zelf.
Eindconclusie en verdere aanbevelingen
Afgaande op de eerder genoemde probleemstelling, kan worden
geconcludeerd dat er dus een directe en indirecte relatie is tussen de
bewoningsgeschiedenis en de veranderingen die hebben plaatsgevonden
in het fysieke, mentale en sociale landschap van de Groninger
Veenkoloniën. Alle perioden samengenomen zien we dat de borgeigenaren
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van Welgelegen zich telkens aangetrokken voelden tot het huis om
uiteenlopende redenen, maar dat zij daarnaast ook een leven opbouwden
in de stad Groningen en elders. De redenen voor dit komen en gaan van de
borgeigenaren heeft grotendeels te maken met dat wat er zich in het
landschap van de Groninger Veenkoloniën afspeelde. Hierbij is er sprake
van een aantrekkingskracht dankzij economisch gewin of de esthetische
kanten van het landschap. Het behouden van de traditie speelt daarnaast
nog een aanzienlijke rol binnen de geschiedenis van Welgelegen in de
twintigste en eenentwintigste eeuw.

Aanbevelingen
In deze scriptie is gepoogd de bewogen geschiedenis van Welgelegen en
haar bewoners in relatie tot het landschap vast te leggen en te analyseren.
Dit betekent echter niet dat het verhaal van de veenborg in zijn
volledigheid is verteld. Er zijn nog vele vraagstukken die onbeantwoord
blijven. Eén van deze vraagstukken is de bouwgeschiedenis van
Welgelegen. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat op dit vlak nog vele
hiaten zijn. Dit is eveneens het geval met de tuinarchitectuur. Binnen de
geschiedenis van de veenborgen in het algemeen schuilen nog zeer veel

Uit de voorgaande hoofdstukken kan eveneens worden geconcludeerd dat

mogelijkheden. Het onderzoek vraagt om vernieuwing. Vele van deze

zowel de rol van het landschap, van de bewoners, maar ook van de borg

veenborgen zijn nog niet eerder besproken, waaronder het landhuis

zelf, constant verandert. Welgelegen heeft aanzienlijk veel transformaties

Vaartwijk. Ook hier liggen nog ontzettend veel mogelijkheden voor een

ondergaan. Deze transformaties slaan niet zozeer op het exterieur of

nieuwe publicatie of scriptie.

interieur, maar eerder op de betekenis van het landhuis. Welgelegen was
veel meer dan slechts een plek van vermaak voor het stadspatriciaat en de
adel. Voornamelijk in de twintigste en eenentwintigste eeuw heeft het huis
verschillende functies. Deels gebeurde dit om het gebouw te redden van
de slopershamer. Dit was soms met succes, maar vaak droeg het ook juist
bij aan de afbraak.

Uit deze scriptie is gebleken hoe lastig het is om een landhuis als
bijvoorbeeld Welgelegen te behouden. Zelfs vandaag de dag nog staan
instanties voor complexe vraagstukken die het behoud van erfgoed als
deze bemoeilijken. Dit maakt het daarom des te belangrijker om borgen
zoals Welgelegen en Vaartwijk niet in de vergetelheid te laten geraken.
Zeker in tijden als deze, waarin het erfgoed in de provincie Groningen het
zwaar te verduren heeft, is het belangrijk om bovenal trots te zijn op ons
Groninger landschap.
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