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1. I N L E I D I N G

Doel van het onderzoek was enig inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling
van het bodemgebruik van enkele Drentse nederzettingen gedurende de
periode die voorafgaat aan de verdeling van de markegronden.
Het oude kerspel Rolde omvatte tot 1809 behalve de tegenwoordige gemeente Rolde, bestaande uit het kerkdorp Rolde en de buurschappen Grollo,
Schoonlo, Amen, Ekehaar, Deurze, Nijlande en Ballo, ook de huidige gemeente Assen met Loon, Peelo, Wittem, Anrepe en Amelte. O m de stof
enigszins te beperken, is het tot Assen behorende gedeelte hier buiten beschouwing gelaten.
Als uitgangspunt van het onderzoek werd de situatie rond het midden
van de zeventiende eeuw gekozen omdat uit die tijd het Drents Verpondingsveldwerk bewaard is gebleven. Dit kadastrale archief uit de zeventiende
eeuw bevat wat Rolde betreft kaartjes van de bebouwde landen - de essen
en kampen - en van de hooi- en koelanden voor zover deze van de markegrond waren afgescheiden. Hierbij horen staten van de oppervlakte van de
bezaaide landen en van de per marke en per bedrijf gebruikte hooi- en koelanden1). Uit deze gegevens is een kaart samengesteld van het bodemgebruik
uit het midden van de zeventiende eeuw (bijlage). Een lijst van de huizen
met het aantal bewoners is bewaard gebleven uit het jaar 16302).
I n het midden van de achttiende eeuw werden de aanslagenvoor de grondbelasting gedeeltelijk herzien; daartoe moest worden opgegeven hoeveel
bouwland sedert 1650 was aangemaakt, maar ook hoeveel omstreeks 1750
woest lag van het land dat in 1650 werd bezaaid3).
De belastbare onroerende eigendommen werden circa 1800 opnieuw geinventariseerd en opgetekend in de kohieren van de vaste goederen4). Hierin
is per buurschap voor ieder bedrijf vermeld hoeveel bouwland en groenland
werd gebruikt, alsmede hoe groot ieders aandeel was in de markegronden.
Omstreeks 1830 kwam de opname gereed van het kadaster, dat in de
Franse tijd voor het hele land werd ingesteld. De ligging van alle percelen
werd vastgelegd op kaarten, de zgn. minuutplans, waarop geen latere wijzigingen mochten worden aangebracht. Het bodemgebruik en eigendom
werden opgetekend in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels en de Leggers5). Het is helaas niet mogelijk geweest hieruit een kaart van het bodem'" Afdeling Historische Geografie, Stichting voor Bodemkartering.
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gebruik in 1830 samen te stellen aangezien verschillende minuutplans ontbreken.
I n de gemeente Rolde zijn de markeverdelingen omstreeks het jaar 1860
op gang gekomen. Tussen 1830 en 1860 zijn weinig gedetailleerde gegevens
beschikbaar; grote veranderingen in het agrarische patroon zijn in die periode echter niet te verwachten. De meest opvallende wijzigingen voltrekken
zich in de eerste helft van de twintigste eeuw zoals blijkt bij vergelijking van
de gereconstrueerde bodemgebruikskaart van circa 1650, de geniekaart van
Huguenin uit 18206) en een topografische kaart van circa 1900 met een
topografische kaart uit circa 1950 (zie resp. de bijlage en de figuren 1, 3 en
4).
2. HET LANDSCHAP

De gemeente Rolde ligt in het centrale zandgebied van Drente. Het landschapspatroon wordt bepaald door stroomdalen en ruggen. De kern van de
gemeente wordt gevormd door een noordnoordwest-zuidzuidoost lopende
rug, waarop de essen - aaneengesloten complexen bouwland - van Ballo,
Rolde, Grollo en Schoonlo zijn aangelegd. De es van Deurze ligt als een
aparte, kleine, ovale rug in het landschap. I n het westen van het gebied is
het reliëf veel zwakker ontwikkeld; grote ruggen komen niet meer voor, wel
grote oppervlakten lage gronden waaruit bronbeken van de Drentse A ontspringen. Op het hogere gedeelte van dit vrij vlakke gebied liggen de gehuchten Amen, Ekehaar en Eleveld met hun esjes (Van Heuveln, 1965,
blz. 115).
Tussen de stroomdalen lagen tot in de vorige eeuw uitgestrekte heidevelden rondom de dorpen en de essen. Op een totale oppervlakte van 10535 ha
had Rolde in 1830, volgens een opgave van het kadaster:
7860 ha heide
75,o %
163 ha bos
1,5 %
783 ha bouwland 7,5 %
589 ha hooiland
5,5 %
1027 ha weiland
9,8 %
huizen, tuinen enz. 0,7 %
De broeken in de beekdalen en de heidevelden en de restanten van oudtijds
uitgestrekte bossen op de hogere gronden zijn het langst woest, d.w.z. onontgonnen gebleven.
De essen zijn aangelegd op de hoogste terreingedeelten in de directe omgeving van de boerderijen van de nederzetting. Uit het bodemprofiel blijkt
dat de kern van vele essen is ontgonnen uit bos. O p voormalige bosrijkdom
wijzen ook namen met lo7) en haar8) :Rolde-oudtijds Rot10 -, Ballo, Grollo,
Schoonlo, Elders10 en Ekehaar (Edelman-Vlam, 1969, blz. 138-156). Door
toedoen van de mens is dit bos grotendeels verdwenen en ontstonden grote
heidevelden.

Omstreeks 1650 lagen direct langs de diepjes percelen hooiland omgeven
door wallen en sloten. Deze hooilanden worden in de 17e-eeuwse registers
als privé-bezit vermeld.
Het collectief gebruik van de bij de marke-organisaties in beheer zijnde
ongecultiveerde gronden enerzijds en het privbbezit van de bouw- en hooilanden anderzijds bepaalden gedurende vele eeuwen de samenleving in de
nederzettingen.
3. DE WOESTE GRONDEN

Tot de woeste gronden behoren de heidevelden, de gemene weiden, de
broeken en de bossen, die in eigendom en beheer van zgn. marke-organisaties waren. De woeste gronden werden onder meer gebruikt voor het weiden
van vee, het steken van plaggen en zodden (zoden) en het maaien van heide.
Voor het aanmaken van nieuw bouwland en voor het aangraven van
groenland was toestemming nodig van de rechthebbenden op de onverdeelde gronden. Deze hadden zich in de twaalfde of dertiende eeuw, toen door
de bevolkingsgroei behoefte ontstond aan meer cultuurland, aaneengesloten
om hun rechten op de woeste gronden zowel tegenover elkaar als tegenover
nieuwelingen te beschermen. Zo vormden zich marke-organisaties. Van
oudsher maakten alle boeren van een bepaalde buurschap deel uit van een
marke-organisatie; ieder had recht op waardeelg) in 'veld, holt en groeny,
d.w.z. op de heidevelden, de bossen en de groenlanden.
Uit processtukkeni0) uit het midden van de achttiende eeuw blijkt dat
Deurze en Eleveld met Nijlande en Elders10 samen één marke vormden.
Ook Grol10 en Schoon10 hebben oorspronkelijk één marke gevormdl1).
I n de verschillende marken liep de verhouding tussen de oppervlakte
woeste grond en het aantal gerechtigden sterk uiteen. Men mag daarom de
gegevens van de marken onderling niet zonder meer met elkaar vergelijken.
Rond het midden van de zeventiende eeuw beschikte de marke van Deurze en Nijlande over ruim 900 ha woeste grond waarop 10 gebruikers, samen
8 waardelen bezittend, rechten konden doen gelden. Op de markegrond van
Anlo die eveneens 900 ha groot was (Timmer, z.j.), moesten in 1672 deze
rechten worden gedeeld door 21 gebruikers die samen 15 waardelen bezaten.
Het grote onderscheid in weiderechten per waardeel in de verschillende
marken kan mede hieruit verklaard worden. I n de achttiende eeuw mocht
men in Nijlande 80-100 schapen en 26-28 beesten (rundvee) per waardeel
weiden, in Anlo echter 40-52 schapen en 16-26 beesten. Overigens bestaat
de indruk dat in de achttiende eeuw het aantal schapen, dat per waardeel
gehouden mocht worden, overal is toegenomen. De toename van het rundvee is minder duidelijk; de rundveepestepidemieën in de achttiende en negentiende eeuw zullen hiervan de oorzaak zijn geweest.
De omvang van de woeste gronden is pas bekend uit de kadastrale leggers
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van 1830. I n dat jaar bedraagt de oppervlakte van de heidevelden 7860 ha;
deze zijn bijna uitsluitend in het bezit van de markgenoten.
Uit tabel l blijkt dat sedert 1650 ruim 200 ha tot bouwland is ontgonnen
en f 1200 ha aan groenland van de woeste gronden is afgescheiden. Niet
alleen de heidevelden ook het bosareaal is tengevolge van de ontginningsactiviteit verminderd. Daarover zijn echter geen cijfers bekend. De in tabel 1
berekende oppervlakte aan woeste grond in 1650 is dan ook slechts een benadering.
De verhouding tussen het aantal waardelen, het aantal gewaarde erven1 2 ,
en de oppervlakte aan woeste grond is voor Grollo met Schoon10 verreweg
het gunstigst. De klacht van de markgenoten van Rolde en Ballo uit 1650,
dat zij slechts de beschikking hebben over 'benauwd' veldland is, gezien
tabel l , begrijpelijk.
Een gedeelte van de markegronden van Amen-Ekehaar en Deurze-Nijlande lag in het lage deel van het gebied, gedeeltelijk zelfs in het Geelbroek
en het Deurzer Broek. Deze buurschappen zullen naar verhouding over
meer en beter 'groen' hebben beschikt. De aanmaak van particulier weiland
is daar dan ook achtergebleven bij Rolde en Grollo.
In de dorpen op de zandgronden werd het vee voornamelijk gehouden terwille van de mest,
die men nodig had om de vruchtbaarheid van de bouwlanden op peil te houden. De in de
stal geproduceerde mest was vermengd met strooisel, waarvoor in Rolde heideplaggen
werden gebruikt.
Volgens Tiessing (Edelman, 1943, blz. 70 e.v.) werden in Borger de plaggen gewoonlijk
in mei gestoken en in hopen, van elk 10 plaggen, op het veld te drogen gezet. De hoeveelheid die een boer per jaar nodig had, bedroeg 1500-2000 hopen. Een plag had een gemiddelde oppervlakte van 25 dm2 zodat, aldus Tiessing, voor 2000 hopen een halve hectare
heideveld werd kaalgeslagen. Hierdoor ging de plantengroei zo achteruit, dat er 10 of meer
jaren verliepen voor men van hetzelfde stuk weer plaggen kon steken. Men heeft getracht
aan de hand van dit soort gegevens uit te rekenen hoe groot de beschikbare heide zou moeten zijn om de bodemvruchtbaarheid van een bepaald bouwlandareaal in stand te houden
(Dornhof, 1953).

I n tabel 2 is voor Rolde de verhouding in oppervlakte tussen bouwland en
woeste grond - dus niet alleen heide - in 1650 en 1830 per marke naast
elkaar gezet.
omstreeks 1650 beslaat het bouwland ongeveer 6 van de totale oppervlakte aan woeste grond. Dit cijfer ligt dicht bij het gemiddelde dat Slicher
van Bath voor Twente vermeldt (Slicher van Bath, 1957, blz. 413). Door ontginningsactiviteit is in 1830 dit percentage gestegen tot 10 %, hetgeen overeenstemt met de bevindingen van Edelman (1952, blz. 185 e.v.) en Pape
(1966, blz. 90 e.v., en 1972). Tabel 2 laat echter zien dat er tussen de marken
van Rolde onderling zeer grote verschillen bestaan. I n 1650 bedraagt het
minimum2,4 % enhet maximum 12,4%. I n 1830 is dat resp. 3,6 % en 21,1%.
Aan een gemiddeld percentage kan voor dit gebied dus niet veel betekenis
worden toegekend.

TABEL2. Verhouding bouwland tot woeste grond in 1650 en 1830
TABLE2. Ratio of arable land to waste land in 1650 and 1830
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De afname van de woeste gronden moet, zoals de gegevens van het kadaster van 1830 aantonen, voornamelijk worden toegeschreven aan een toename
van het weilandareaal. De weilanden waren ontstaan deels uit land dicht
bij de boerderij, deels uit laag gelegen markegronden die voordien als gemene weiden ongeveer dezelfde functie vervulden, maar waar volgens bepalingen in de meeste willekeuren geen plaggen mochten worden gestoken.
De aanmaak tot weiland heeft dus het areaal waar geplagd mocht worden,
nauwelijks verminderd.
Behalve voor plaggen en beweiden werden de woeste gronden, in marken
waar geen of onvoldoende veen aanwezig was, ook gebruikt voor de brandstofwinning. Dit was o.a. het geval in Rolde, Grollo en Schoonlo. Volgens
Tiessing (Edelman, 1943, blz. 71) werd in Borger door iedere markgenoot
een perceeltje heide afgebrand om daarvan rechthoekige zodden af te steken.
Deze zodden leverden goede brandstof. Ze waren 14 X 3 dm groot en -2 dm
dik. Tiessing schrijft dat vaak reeds voor de hooitijd honderden wagenvrachten zodden werden aangevoerd om in de behoefte van het hele jaar te voorzien. De toegestane hoeveelheden werden door de markgenoten vastgesteld.
I n Anlo mocht in 1648 per waardeel 8 voer (wagenvrachten) zodden worden
gestoken, maar in 1726 was dat reeds 24 voer. Er werd bovendien precies
aangegeven, waar de zodden gestoken mochten worden (Joosting, 1910,
blz. 37 en 39). Hoewel geen exacte gegevens beschikbaar zijn van de hoeveelheden plaggen en zodden, die in de verschillende marken werden gestoken, is het wel duidelijk dat deze gewoonte tot een niet te verwaarlozen
verarming van de heidevelden heeft bijgedragen.
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Door het steken van plaggen en door overbeweiding met schapen konden
op de hoge heidevelden zandverstuivingen ontstaan. Over deze zandverstuivingen is in de archieven weinig te vinden. Van Grollo wordt in 1752
vermeld dat er van een losse kamp in het veld 4 mud land verloren is gegaan
omdat de akkers 'met zand zijn b e l ~ p e n ' ~O
~ p) .de kaart van Huguenin uit
18201'24 (fig. 1) staan enkele zandverstuivingen aangegeven, namelijk twee
in het veld ten noorden van Ballo, een kleine ten oosten van de noordes van
Ballo, vrij grote uitgestrektheden ten oosten en westen van Grollo die als
veedriften zijn te beschouwen, één in het veld ten westen en één ten zuiden
van Schoonlo, een uitloper van het Grote Zand van Hooghalen. Op kaarten
uit de twintigste eeuw worden geen zandverstuivingen meer aangegeven,
met uitzondering van die in het veld ten noorden van Ballo en ten zuiden
van Schoonlo.
De gewoonte van de Drentse boerin om de lemen vloer van de woonkeuken dagelijks met fijn zand te bestrooien, kan eveneens hebben bijgedragen tot het ontstaan van zandverstuivingen. Tiessing (Edelman, 1943,
blz. 83) vermeldt dat per jaar per gezin 1-1,8 m3 zand werd gebruikt, dat
in het veld op een diepte van ca. 2 m beneden het maaiveld werd weggegraven
Daar waar verschillende geslachten gedurende een lange reeks van jaren hun
keukenzand gedolven hadden, ontstonden op den duur grote zandgaten.
In de achttiende en negentiende eeuw werden door het Landsbestuur
'zandheren' aangesteld, die moesten zorgen voor de beteugeling van de
zandverstuivingen. De zandheren van Grollo lieten in 1830 het Oosterse en
Westerse zand bepoten en met plaggen beleggen14). Ook werden dennenkampen aangelegd om het zand vast te houden. Afdoende heeft dit niet geholpen, want zelfs in 1903 werd volgens Tiessing de 'korenes' van Grollo nog
door stuifzand bedreigd (Edelman, 1943, blz. 82).
Rolde is oudtijds een bosrijk gebied geweest zoals uit de namen van de
buurschappen blijkt. Door ontginning zal reeds veel bos in de middeleeuwen
zijn gerooid. De eerste opgave van het bosareaal dateert uit 1830, toen bij
de instelling van het kadaster alle gemeenten perceelsgewijs werden beschreven. Voordien worden de bossen slechts terloops in de archivalia vermeld.
Zo klagen in 1608 Drost en Gedeputeerden dat de Drentse bossen sedert de
troebelen in de periode van 1580 tot 1594 bijna geheel zijn vernietigd en
gekapt (Mulder, 1958, blz. 83). Dit zal de reden zijn geweest dat in 1612
holtvoogden werden aangesteld, die er op moesten toezien dat in iedere
buurschap eikentelgen werden aangeplant.
Op de kaartjes van het verpondingsveldwerk worden slechts de namen
van enkele holten en broeken vermeld; op de bijlage kon de ligging van deze
bossen slechts bij benadering worden aangegeveni5). Op de kaart van omstreeks 1820 (fig. 1) komt minder oud bos voor dan in 1650, daarentegen
zijn er in de buurschappen Amen, Eleveld, Elders10 en Deurze enkele per60

Fig. 1. ~ ' o d e m ~ e b r uiinkde gemeente ~ o l d omstreeks
e
1820. (Overgenomen van de topografische kaart van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een gedeelte van Overijssel, schaal 1 :40000, samengesteld door Huguenin, 1820-1824; A.R.A. Den Haag, kaartencollectie Archief Genie, inv. nr. G . 28)
Fig. l. Soil use in the munic$aliQ of Rolde around 1820. (Takenjïrom the topographical map of the
firovinces of Groningen, Friesland, Drenthe and Overijssel, scale 1: 40000, compiled by Huguenin, 18201824; A.R.A., The Hague, map collection ofthe military engineers, inv. nr. G. 28)

celen bos bijgekomen, die ten dele kunnen zijn ontstaan uit de reeds vermelde telgenkampen.
en tekeningen van o.a. Pronk, Bosboom en Mesdag uit
Uit
de achttiende en negentiende eeuw zou men de indruk kunnen krijgen, dat
Drente toen nog zeer bosrijk was. De schilders werden echter in hoofdzaak
geboeid door de binnen de nederzettingen gelegen brinken en boerenerven,
die met grote aantallen opgaande eikenbomen waren beplant. Doordat de
boerderijen verscholen lagen tussen de bomen, maakten de buurschappen
vanuit de verte de indruk in een bos te zijn gelegen (fig. 2). I n 1830 bedroeg
echter het totale bosareaal van Rolde slechts 163 ha of 14% van het gehele
gebied; in 1880 was dat nog maar 45 ha of 0,4 %. Grote houtverkopingen in
de eerste helft van de 19e eeuw hebben het bestand aan opgaand hout buiten
de nederzettingen aanzienlijk verminderd. Volgens Mulder (1958, blz. 107)
werden tussen 1825 en 1852 in de gemeente Rolde circa 4000 eikenbomen
gekapt. Zo verdween o.a. het Amer holt.
De broekbossen in de beekdalen zijn langer in stand gebleven dan de
holten op de hogere gronden. Ze konden pas worden ontgonnen na ontwatering van deze moerassige gebieden. Op de topografische kaart van circa
1900 (fig. 3) zijn de broekbossen, zoals het Deurzer broek en het Geelbroek,
grotendeels verdwenen en is er grasland voor in de plaats gekomen.
Hoewel de meeste markegronden sedert 1860 waren verdeeld en de boeren
door de invoering van de kunstmest op den duur niet meer uitsluitend op
plaggenmest waren aangewezen, had de propaganda voor het ontginnen van
heide tot bos aan het begin van de twintigste eeuw nog weinig resultaat gehad. Alleen ten westen van het kerkdorp Rolde, ten noorden van de Deurzer
es en ten oosten van de weg van Rolde naar Grollo liggen volgens de topografische kaart van circa 1900 (fig. 3) enkele nieuwe bosaanplantingen van
geringe omvang, die overwegend uit dennen en eikenhakhout bestonden.
Ingrijpende veranderingen vonden eerst plaats in de crisistijd van de jaren
dertig toen veel heidevelden werden ontgonnen als werkverschaffing. De
aanleg van de staatsbossen van Grollo en Schoon10 dateert uit die tijd. De
heide ten noorden van Grollo werd voornamelijk omgezet in grasland. Alleen in het Balloër Veld ten noorden van Ballo bleef een stuk heideveld gespaard.
4. DE BOUWLANDEN
De vruchtbaarheid van de akkers op de es werd vóór de invoering van de
kunstmest op peil gehouden met mest van schapen en rundvee. I n Rolde
bestond omstreeks 1830 de totale schaapskudde uit circa 6750 en de rundveestapel uit circa 1000 dieren. Volgens Tiessing produceerden 80 à 100 heideschapen meer en betere stalmest dan 15 à 20 stuks hoornvee. De schapemest
werd uitsluitend gebruikt voor het roggeland.
Om over zoveel mogelijk mest te kunnen beschikken, werden de schapen
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Fig. 2. Gezicht op Rolde omstreeks 1900. Op de voorgrond de weg naar Borger. (Pentekening door A. van den Boom, J. Ezn., 1886-1961. Origineel in Provinciaal Museum te
Assen)
Fig. 2. View oJRolde around 1900. In theforeground the road to Borger. (Pen drawing 6y A. van den
Boom, J. Ezn., 1886-1961. Original in the Provincal Museum at Assen)

in schaapskooien ondergebracht en het rundvee in potstallen. Hierin verbleven ze het gehele jaar; alleen in de zomer werden ze overdag in het veld
geweid. I n de potstallen gebruikte men iedere dag een nieuwe laag heideplaggen als strooisel, zodat de beesten steeds hoger kwamen te staan en op
den duur met hun koppen de zoldering raakten. Om de drie weken werd
de 'gebroeide' plaggenmest uit de stal geschept en begon het proces opnieuw. Ook in de schaapskooien werden plaggen als strooisel gebruikt, hoewel in veel geringere hoeveelheden. 's Zomers werden de schapen van de
gehele buurschap onder hoede van een herder op de es op de stoppel geweid,
de Itudde bleef dan gedurende de nacht op de es en werd daar tussen hekken
geperkt. De boeren kregen in de periode tussen oogsten en ploegen beurtelings één of meer nachten de gehele dorpskudde 'op den mest'. Deze gewoonte was op de Veluwe en in Overijssel onbekend, zoals blijkt uit de
landbouwenquête (Van der Poel, 1954, blz. 167 en 193) en het verbaal van
Mops (1800). Volgens Kops zou 4 mud roggeland voldoende worden be63

Fig. 3. Bodemgebruik in de gemeente Rolde omstreeks 1900 volgens de chromotopografische kaart van Nederland, schaal 1:50000, blad 12 en 17, Assen resp. Beilen.
Fig. 3. Soil use in the municipality o/ Rolde around 1900 according to the chromotopographical mak
of The Netherlands, scale 1:50000, sheet 12 and 17, Assen and Beilen respectively.
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mest indien er gedurende één nacht 600 schapen op werden geperkt. Uitgaande van de situatie in Rolde zou op deze wijze in ongeveer zes weken
3 1 ha bemest kunnen worden zonder toevoeging van plaggen. Tiessing vermeldt dat men 80 heideschapen nodig had om circa 15 mud land met plaggenmest uit de schaapskooien te bemesten, dit betekent voor Rolde dat men
op 337 ha bouwland mest uit de schaapskooien kon brengen. I n totaal zou
men dus 370 ha van schapemest kunnen voorzien. Voor de overige 400 ha
bouwland, zowel op de es als de goorns en de lienstukken, moest plaggenmest uit de potstallen worden gebruikt. De tuingronden werden zwaarder
bemest dan het roggeland. De indruk bestaat dat de rundveestapel in deze
behoefte min of meer kon voorzien. De Drentse boer gaf er echter de voorkeur aan voor ;4 deel van zijn roggeland schapemest te gebruiken. I n de
praktijk zal het er op neer zijn gekomen dat de meeste boeren hiervoor over
te weinig schapen beschikten.
Het gebruik van plaggenmest heeft in de loop der tijden een zekere ophoging van de es veroorzaakt. Deze ophogingslaag, in de literatuur bekend
als esdek, bedraagt in Drente ten hoogste 40 cm, in Overijssel en op de
Veluwe 60 cm en meer. Dit verschil in dikte van het esdek kan mogelijk
mede door het verschil in bemestingsmethode worden verklaard.
De ouderdom van de essen kan sterk uiteenlopen, zoals 14C-bepalingen
hebben aangetoond. Pape (1966 en 1972) neemt aan dat de dateringen tot
dusver nog niet erg betrouwbaar zijn, maar dat de uitbreiding van de essen
in ieder geval ten minste 1000 jaar geleden is begonnen.
Over de landbouwmethoden in het verleden is weinig bekend. Rogge was
een belangrijk landbouwprodukt zoals blijkt uit de pachtopbrengsten, die
veelal werden berekend in rogge. Verplichte afdrachten ten bate van de
wereldlijke en kerkelijke overheden zoals schultrogge en klokrogge, die oorspronkelijk verschuldigd waren aan resp. de schout en de luider van de kerkklok, werden oudtijds in rogge voldaan.
Ook zijn afdrachten in haver en gerst bekend. Deze gewassen werden
waarschijnlijk niet op de es verbouwd. De haverkampen liggen apart in het
veld, zoals het Haverlant in Eleveld en het Haver Eschge in Amen (zie
bijlage), of aan de buitenzijde van de essen zoals in Bal10 en Grollo. Haver
werd later ook op gescheurd groenland ingezaaid.
Gerst, dat een sterke bemesting nodig had, werd mogelijk op de goorns
verbouwd. De goorns, ook gaarden of tuinen genoemd, zijn complexen van
vele kleine percelen (1-2 are) die aan verschillende eigenaren uit het dorp
behoorden. Ze liggen meestal dicht bij de nederzettingen en zijn afzonderlijk omwald. Op de goorns werden verder speciale gewassen zoals bonen,
wortels, hennep en moes (boerenkool) verbouwd.
I n de archivalia is slechts een paar maal sprake van boekweitverbouw.
Dit gewas werd in het veld verbouwd op speciaal daarvoor gereedgemaakte

landjes. Dit blijkt uit archiefstukken betreffende Rolde en Grol10 uit resp.
eeuw wordt de verbouw van boek1745 en 182516).Eerst in de negentiende
weit op de es belangrijker.
Ieder bedrijf had een of meer stukjes lienland, meestal ter grootte van 1/16
mud of 1-2 are, waarop vlas werd verbouwd. De bedrijven in de kleine buurschappen hebben deze perceeltjes dicht bij huis liggen. I n het kerkdorp
Rolde en Bal10 daarentegen liggen de ~erceeltjesbijeen op de es in zgn. lienstukken. Uit praktische overwegingen zal men het lienland, dat een extra
zware bemesting nodig had, bijeen hebben gebracht binnen een aparte omwalling. Volgens Garming (1955) zou dit er op wijzen dat de es betrekkelijk
jong is, o.i. liggen de complexen lienstukken juist in oudere - immers onregelmatig verkavelde - essen.
Aardappels worden in Drente geteeld sedert het einde van de achttiende
eeuw, aanvankelijk buiten de es op wallen en goorns. Dit gewas werd eerst
belangrijk in de negentiende eeuw.
Rogge is lange tijd het belangrijkste gewas gebleven. De zgn. 'eeuwige
roggebouw', waarbij geen echte braak voorkwam maar alleen een zekere
vruchtwisseling van zomer- en winterrogge werd toegepast, was in de zeventiende eeuw al gebruikelijk en bleef tot in de negentiende eeuw op de essen
in zwang. I n 1838 werden in Rolde van de omstreeks 800 ha bouwland 663
ha met rogge bezaaid, 43 ha met boekweit, 9 ha met gerst en 5 ha met haver;
op circa 65 ha werden aardappelen verbouwd (Alstorphius Grevelinck,
1840, blz. 140).
De opbrengst van de bouwlanden was zeer laag. I n 1750 moeten pachtboerderijen van de
abdij van Assen, geadministreerd door de Domeinen, bij een omvang van 30 mud bouw;
land ongeveer 30 mud rogge per jaar afdragen.17) Gerekend naar het systeem van de derde
garf bracht het land dw omstreeks 90 mud rogge op. Indien men aanneemt dat per mud
bouwland ongeveer 1 mud zaaizaad nodig was, is de opbrengst gelijk aan driemaal de uitzaai. Dit was volgens Linthorst Homan (1966, blz. 39) in 1810 ook nog het geval. In 1830
werd volgens de berekening van de opbrengst van de bouwlanden voor de grondbelasting,
per ha gedurende drie jaren 3 mud winterrogge en het vierde jaar 34 mud zomerrogge uitgezaaid, waarvan op eerste klas bouwland gemiddeld 5 mud winterrogge en 11 mud zomerrogge werd geoogst. Op lager geklasseerd land waren de opbrengsten veel minder. Alle
klassen dooreengenomen is hier slechts sprake van een geringe opbrengstvermeerdering.

Uit de zeventiende eeuw zijn verschillende opgaven bewaard gebleven van
de 'bezaaide landen'. Een eerste zeer globale opgave dateert uit 1603'').
Gedetailleerde opgaven per gebruiker zijn bekend uit 161219)en & 165020).
Omstreeks 1750 vindt een herinventarisatie plaats, waarbij zowel de bouwlanden die na 1650 zijn verlaten, als de nieuw aangemaakte en de opnieuw
bezaaide landen die in 1650 woest lagen, werden opgetekendz1). Een en
ander is weergegeven in tabel 3.
Aan het eind van de zestiende eeuw heeft het Drentse platteland erg geleden onder de vernielingen van de Tachtigjarige Oorlog. Veel boerderijen
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TABEL3. Oppervlakte van het bouwland in ha tussen 1603 en 1830
TABLE3. Area of arable land between 1603 and 1830, in ha
Marke
Mark

1603

1612

ca.1650

1750

1807

1830

Rolde
Grol10
Schoon10
Amen/Ekehaar
DeurzeINijlande
Ballo
Totaal
Total

95
94
16
24
66
65
360

118
91
22
28
77
66
412

141
135
44
45
90
107
562

142
135
49
54
92
105
577

149
137
40
44
83
86
539

194
192
64
66
127
140
783

werden verwoest en landerijen werden verlaten, zoals uit archiefstukken
blijkt
Het herstel van de rust in de zeventiende eeuw heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat veel land opnieuw in cultuur genomen werd.
Volgens tabel 3 kwam er tussen 1603 en 1650 ongeveer 200 ha bouwland
bij. De opgave van de bezaaide landen in 1650 vermeldt echter ook dat 113
ha woest lag van de akkers die voordien bezaaid werden. Waarschijnlijk
heeft men in een vroegere periode op minder goede gronden bouwland aangemaakt en zijn deze marginale gronden niet opnieuw in gebruik genomen.
Tussen 1650 en 1750 komt in deze situatie weinig verandering. Omstreeks
1750 wordt 29 ha meer bezaaid dan omstreeks 1650; daarentegen ligt 14 ha
woest van de akkers die omstreeks 1650 nog tot de bezaaide landen behoorden. De werkelijke toename van het bouwland bedraagt voor een hele eeuw
dus slechts 15 ha.
I n 1807 is het bouwlandareaal in vergelijking tot 1750 in zijn geheel iets
kleiner geworden. Slechts in Rolde en Grollo is een geringe toename te constateren. Het is mogelijk dat de opmetingen in 1807 niet geheel volgens dezelfde richtlijnen zijn uitgevoerd als in vroegere eeuwen; het is bijvoorbeeld
niet geheel duidelijk of alle goorns in deze opgave zijn meegeteld.
Kort na deze opmetingen moet een nieuwe ontginningsperiode zijn begonnen, want in 1830 is het totale bouwlandoppervlak met ongeveer 250 ha
toegenomen. Hetzelfde verschijnsel werd door Slicher van Bath (1957, blz.
485) gesignaleerd in Overijssel, waar in de zeventiende en achttiende eeuw
het bouwlandareaal slechts weinig toenam maar tussen 1812 en 1830 aanzienlijk werd uitgebreid.
Uit vergelijking van het bodemgebruik van circa 1650 met het kaartbeeld
van Huguenin van omstreeks 1820 en de minuutplans van het kadaster uit
1830 is gebleken, dat het algemene beeld van de essen weinig is veranderd;
ze hebben vrijwel dezelfde vorm behouden, alleen aan de randen is bij-ontgonnen. De toename van het areaal bouwland kan, naast de franje-ontgin-

ning op de es, grotendeels worden toegeschreven aan ontginning van land
bij huis en van kampen in het veld.
5. DE GROENLANDEN

Onder de groenlanden worden zowel hooilanden als weilanden verstaan. De
weilanden komen in de archivalia ook voor als koelanden en koeweiden. De
groenlanden werden circa 1650 bedrijfsgewijs geregistreerd, waarbij de
oppervlakte werd aangegeven in dagmaten. In tegenstelling tot de kaartjes
van de bouwlanden, waarop alle landmeetkundige gegevens zijn aangetekend, geven de kaartjes van de groenlanden slechts een schematisch beeld van
ligging en vorm van de percelen. Voorts zijn in tabellen, de zgn. lange staten, oppervlakte, naam en eigenaar van alle groenlandpercelen in de marke
opgegeven; op de zgn. korte staten wordt van ieder bedrijf het bijbehorende
groenland, zowel binnen als buiten de eigen mark gelegen, vermeldz3).
De hooilanden grenzen over het algemeen direct aan de diepjes, waar
meestal gronden van betere kwaliteit liggen. Ze werden door de boeren dan
ook hoger gewaardeerd dan hooilanden die niet aan een diep grenzen. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit een rekest van de meier van het erf Heuvinge uit
D e ~ r z e ~Deze
~ ) . klaagt dat al zijn hooiland voor stroomland is gerekend en
op 200 dalers is gesteld. Omdat het echter aan één stuk ligt, grenst slechts
een klein gedeelte aan het diep. De rest strekt zich op 'te veldey en is op
sommige plaatsen met heide en russen (biezen) belopen, waardoor de hooiopbrengst geringer is.
In tabel 4 is de grootte van de hooilanden uit de korte en lange staten berekend en van dagmaten omgezet in hectaren. I n de tabel is voor 1830 onderscheid gemaakt tussen hooiland en weiland, de archivalische gegevens maken
dit onderscheid voor 1650 nauwelijks mogelijk. Slechts voor Grollo en
Schoonlo worden samen circa 17 dagmaten koeland, d.w.z. ongeveer 11 ha
weiland, vermeld; deze zijn niet in tabel 4 opgenomen.
Opvallend is de grote oppervlakte hooiland die de boeren uit het kerkdorp
Rolde en uit Ballo buiten de eigen marke in gebruik hebben. De boeren uit
het kerkdorp gebruikten 32 ha hooiland buiten de eigen marke, voornamelijk
in Amen en Deurze maar ook in Anrepe. De boeren uit Ballo gebruikten
19 ha in andere marken, in hoofdzaak in Deurze, Anrepe en Loon. Schoonlo
dat met Grollo vanouds één marke heeft gevormd, gebruikte in 1650 ongeveer 13 ha hooiland buiten het gebied dat het bij de grensscheiding in 1842
kreeg toegewezen. I n de overige buurschappen daarentegen is de oppervlakte hooiland groter dan door de eigen boeren werd gebruikt en was een
gedeelte van het beschikbare hooiland in handen van uitwonenden. Men
krijgt de indruk dat de hooilanden meer van eigenaar wisselden en gemakkelijker verhandelbaar waren dan de akkers op de es, die aan strengere voorschriften waren gebonden.

TABEL4. Groenlandareaal in ha tussen 1650 en 1830
TABLE4. Grassland area in ha between 1650 and 1830
Marke
Mark

Rolde
Grol10
Schoon10
AmenIEkehaar
DeurzeINijlande
Ballo
Totaal
Zital

ca. 1650
1807
hooilandtotaal
hooiland
areaal
gebruikt
ha~field
per marke hooilandarea of
areaal*)
hayfields
total area
per mark
used as
hayJield
84
144
24
66
104
25
447

116
126
37
41
70
44
434

125
118
33
60
99
37
472

hooiland
hayjeld

1830
weiland
grazing
land

109
148
12
137
133
50
589

243
42 7
12
93
144
108
1027

totaal
grasland
total
grassland

352
575
24
230
277
158
1616

*) Totaal door markgenoten gebruikt hooiland zowel binnen als buiten de marke
Total area of hayJields used by participants in the mark, both within the mark and outside of it

Het aangraven van de hooilanden hield in dat men ze van de markegronden, waar het vee werd gehoed, afscheidde met tvallen of sloten. Ze werden
daarna verkaveld en naar ieders aandeel onder de gerechtigden verdeeld.
Begreppeling van de percelen maakte ze beter toegankelijk en ook meer geschikt voor de hooiwinning.
Uit de archivalia blijkt dat men al vroeg de lage gronden door ontwatering trachtte te verbeteren. Zo geven in 1302 de markgenoten van Wittem aan het Convent van Assen toestemming door hun mark de nodige waterleidingen te graven (Magnin, 1835, blz. 139).
Ook uit een geschil tussen de markgenoten van Anrepe en Deurze blijkt het belang dat men
toekende aan een goede afwatering. Men kwam overeen in het voorjaar van 1664 een sloot
van 4 voet breed en 2 à 3 steken diep, op de grens van beide marken, te laten graven en
vergraven omdat de groenlanden bij het Geelbroek verdronken. Hier zal de Ruimsloot
bedoeld worden waarover in 1719 opnieuw een geschil ontstond. Rekesten doen vermoeden
$?t de afscheiding van de hooilanden uit de markegrond in de zeventiende eeuw in volle
gang was. Afgezien van ontwatering werd door de boeren weinig aan verbetering van de
hdoilanden gedaan. In 1830 leverden zelfs de beste hooilanden maar tweede kwaliteit hooi
op. De opbrengst lag tussen 2750 en 2000 pond per ha. Eerst in de tweede helft van de
negentiende eeuw werden de groenlanden beter verzorgd en werd o.a. bemesting toegepast.

Voor de weilanden moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
de gemene weiden en de weilanden in particulier bezit.
Tot de markescheiding in de negentiende eeuw beschikken alle buurschappen over gemene weiden. Deze zijn eigendom van de markgenoten en worden
naar de grootte van ieders waardeel in veld en groen beweid. Het is niet
bekend hoe groot de totale oppervlakte van deze weiden omstreeks 1650 was.
Slechts van Grollo en Schoonlo wordt vermeld dat ze omstreeks 1650 samen

40 dagmaten25)groenland bezitten die onder het waardeel gerekend moeten
worden26). Het zijn waarschijnlijk deze groenlanden die op de kaart van
Huguenin van circa 1820 (fig. 1) nog onverdeeld langs het Oosterdiep liggen.
Op de topografische kaart van circa 1900 (fig. 3) staan ze als Grolloër en
Schoonloër Koelanden vermeld. I n 1816 worden op verzoek van de markgenoten de gemene weiden van Grollo door een landmeter opgemetenz7).
De oppervlakte bedraagt dan ongeveer 100 dagmaten, dus aanmerkelijk
meer dan in 1650. Hieronder bevindt zich veel broekland, nl. 37 dagmaten
in het Broek, 299 in het Lage, 234 in het Halkenbroek en 94 in de Minhaar.
Alleen de Minhaar ligt op hogere grond, zoals uit de naamgeving blijkt.
Verder duidt de naam Minhaar, ook vaak als Meenhaar geschreven, op het
gemeenschappelijk gebruik van dit weidegebied.
In de Kohieren van de vaste goederen in het kerspel Rolde uit 180728)zijnbehalvede hooilanden en bouwlanden en de grootte van ieders waardeel ook een aantal koeweiden bedrijfsgewijs vermeld. De koeweiden liggen altijd binnen de eigen mark en zijn particulier
eigendom, d.w.z. aan het waardeel onttrokken. Uit de belendingen, opgegeven in de kohieren, kan men afleiden dat ze een doorlopende, vrij smalle strook vormden evenwijdig
aan de hooilanden en diepjes. Afhankelijk van de kwaliteit van de grond varieerde de
grootte van het stuk land waarop één koe kon worden geweid. Volgens gegevens van de
grondbelasting in 1830 was dat voor Rolde één bunder weiland van de eerste klasse.
I n 1807waren de weilanden in particulier bezit als volgt over de Rolder marken verdeeld:
Marken

Koeweiden

Eigenaren

Rolde
Grollo
Schoon10
ArnenIEkehaar
DeurzeINijlande
Bal10
Opmerkelijk is het afwijkende beeld van DeurzeINijlande waarvoor geen enkele koeweide
wordt opgegeven.

Tot slot een vergelijking van de oppervlakten groenland in 1650 en 1830.
Uit tabel 4 blijkt dat in ongeveer 200 jaar het hooiland is toegenomen van
447 tot 589 ha of wel met ruim 31 %. De grootste uitbreiding vindt echter
plaats tussen 1807 en 1830. De vermeerdering van het weilandareaal tussen
1650 en 1830 kan niet in exacte cijfers worden uitgedrukt. Van de gemene
weiden die steeds een aanzienlijke oppervlakte moeten hebben ingenomen,
zijn vrijwel geen gegevens bekend voor 1830. De weilanden in particulier
bezit worden in 1650 nauwelijks vermeld, zodat slechts een vergelijking
mogelijk is tussen 1807 en 1830. I n 1830 was het gehele weilandareaal 1027
ha groot, waarvan 507 ha in particulier bezit is en 520 ha tot de gemene
weiden behoort. In 1807 worden 181 koeweiden opgegeven. Indien deze
worden gesteld op ongeveer 180 ha, is er sedert de Franse tijd ongeveer 330
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ha weiland in particulier bezit bijgekomen. Volgens het kadaster ligt een
belangrijk gedeelte van dit weiland in particulier bezit dichtbij de boerderij.
Vergeleken met de bodemgebruikskaart van circa 1650 (bijlage) toont de
kaart van Huguenin van circa 1820 (fig. 1) een aanzienlijke toename van
het groenland. Het verschil tussen deze beide kaarten is veel groter dan dat
tussen de kaart van Huguenin en de eerste chromotopografische kaart van
het eind van de negentiende eeuw (fig. 3). I n deze laatste periode hebben de
meeste markescheidingen plaatsgevonden, waarbij de gemene weiden werden verdeeld en in particulier bezit overgingen.
De ontginning van de heidevelden in de eerste helft van de twintigste
eeuw leidde tot een belangrijke uitbreiding van het grasland, zoals de topografische kaart van omstreeks 1950 toont (fig. 4).
6. DE BEDRIJVEN

De oppervlakte bouwland behorend bij een bedrijf is eeuwenlang gebruikt
als maatstaf bij de taxatie voor de grondbelasting. Een bedrijf met 32 mud
bouwland (8-9 ha) werd als een vol erf beschouwd. Zo kende men ook driekwart, halve en kwart erven. O p een vol erf waren tenminste vier paarden
nodig voor de bewerking van het bouwland, zodat een dergelijk bedrijf in
de archivalia soms wordt aangeduid als een vierpaardsplaats.
De grootte en samenstelling van de bedrijven kunnen zowel uit het verpondingsveldwerk van & 1650 als uit de kohieren van de vaste goederen van
1807 worden gereconstrueerd. Het is daardoor mogelijk bedrijven uit het
midden van de zeventiende eeuw met soortgelijke uit het begin van de
negentiende eeuw te vergelijken.
De kadastrale leggers van 1830 geven geen zuiver beeld van de omvang
van de bedrijven. Het gaat daar om een inventarisatie van de eigendommen.
Zonder kennis van verpacht of bijgepacht land is een vergelijking met bedrijven uit 1650 of 1807 niet mogelijk.
Het is interessant tegenover de grootte van de bedrijven, gerekend naar
de oppervlakte van het bouwland, het aantal bedrijven per nederzetting te
stellen. Hierover zijn veel meer opgaven beschikbaar; behalve aan de reeds
genoemde stukken kunnen deze gegevens worden ontleend aan een opgave
van de bezaaide landen per gebruiker in 161229),schattingslijsten met vermelding van het aantal huizen en bewoners uit 163030), en registers betreffende het haardstedegeld van 1694 en 174731).
De indeling in categorieën in de tabellen 5A en 5B is in overeenstemming
met de normen die werden gehanteerd bij het opleggen van de grondbelasting en het haardstedegeld.
Volgens de tabellen 5A en 5B steeg tussen 1612 en 1650 het aantal bedrijven
met 14 %. Tegelijkertijd groeide het bouwlandareaal van 412 tot 562 ha of
met 36 0/,. Daardoor kon in deze periode de bedrijfsgrootte belangrijk toe-
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TABEL5A. Aantal bedrijven per marke in 1612, ca. 1650 en 1807
TABLE5A. Number of farms per mark in 1612, ca. 1650 and 1807
Totaal
aantal
bedrijven
Total
number of
farms
Rolde
1612
ca. 1650
I807
Grol10
1612
ca. 1650
1807
Schoon10
1612
ca. 1650
1807
AmenjEkehaar
1612
ca. 1650
1807
DeurzejNijlande
1612
ca. 1650
1807
Ballo
1612
ca. 1650
1807

Bedrijven met een oppervlakte bouwland van
Farms with an area of arable land of
>32
24-32
16-24
8-16
<8'mud'*)

32
38
72

1
4

-

5
3
2

8
6
9

7
6
9

11
19
52

15
16
30

6
1O
3

2
2
5

3
1
6

-

4
3
9

5
6
8

-

1
4
1

-

3
4
8

3
4

-

-

1

6

1

-

8
3

9
1
5

1
1
2

-

-

1
6
2

7
4
3

3
2
3

-

1
2
2

1

-

11
1O
1O
12
15
26

7

-

4
1
1

4

2

-

1

1
1

TABEL5B. Aantal bedrijven van alle marken samen in 1612, ca. 1650, 1750, 1807 en 1830
TABLE5B. Number of farms of al1 marks together, in 1612, ca. 1650, 1750, 1807 and 1830
Jaar
Year

1612
ca. 1650
1750
1807
1830

Totaal
aantal
bedrijven
Total
number of
farms
78
89
h125
154
195

Toename
in %
Increase
in %

14
39
24
27

Bedrijven met een oppervlakte bouwland van
Farms with an area of arable land of
>32
24-32
16-24
8-1 6
<8 mud
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
11
33

14
37

24
14

30
16

15
10

19
11

11
8

14
9

17
24

23
27

8

5

17

11

30

19

19

13

80

52

*) 1 mud = 27,2 are
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Oppervlakte bouwland
Area of arable land

gemiddelde oppervlakte per bedrijf
mean area per farm
7 ha

6 ha

5 ha

3 ha

4 ha

Number of farms

Fig. 5. De veranderingen in de totale oppervlakte bouwland en in de gemiddelde oppervlakte bouwland per bedrijf in de periode 1612-1830
Fig. 5. The changes in the total sudace area of arable land and the auerage surJace area of arable land
per farm in the period 1612-1830

x,

nemen (zie fig. 5). I n 1612 had het merendeel, nl. 30
van de bedrijven
24 tot 32 mud bouwland en 14% had meer dan 32 mud; in 1650 had 37 %
van de bedrijven meer dan 32 mud onder de ploeg. Toch is er een opmerkelijk verschil in ontwikkeling tussen het kerkdorp Rolde en de boerendorpen.
Het aantal bedrijven uit de categorie met de kleinste oppervlakte aan bouwland neemt in het kerkdorp naar verhouding veel meer toe dan die uit de
overige categorieën. In 1650 heeft 50 % van de bedrijven in Rolde minder
dan 8 mud bouwland en slechts 11 meer dan 32 mud.
Tussen 1650 en 1750 neemt het totale aantal bedrijven toe met 39%
terwijl het bouwland zich nauwelijks uitbreidt. I n deze periode moet de gemiddelde bedrijfsgrootte dus kleiner zijn geworden.
Tussen 1750 en 1807 neemt het bouwland iets af en stijgt het aantal bedrijven met 24%; de schaalverkleining zet zich dus voort. I n 1807 bestaat
meer dan de helft van de bedrijven uit keuterbedrijfjes met minder dan 8
mud bouwland. Deze liggen voornamelijk in het kerkdorp en in de aan-

grenzende buurschap Ballo. I n de boerendorpen behoren de meeste bedrijven tot de categorie van 16 tot 24 mud en 24 tot 32 mud.
De situatie moet tussen 1807 en 1830 iets zijn verbeterd. Het aantal bedrijven neemt dan toe met 27 % tegen het bouwland met 45 %.
Alleen de archivalische gegevens van circa 1650 en 1807 geven een inzicht
in de samenstelling van de bedrijven. De ontwiklteling van een zelfde bedrijf
in de tussenliggende jaren te volgen is vrijwel onmogelijk, omdat de meeste
bedrijven in ruim 150jaar zijn vererfd en gesplitst, in delen verkocht of verhuurd. Alleen in de marke van Deurze en Nijlande, waar zich veel goederen
in de dode hand bevonden, zodat er geen vererving kon plaatsvinden, kan
van bepaalde bedrijven de samenstelling in 1650 en 1807 met elkaar worden
vergeleken. I n de overige buurschappen zijn, zowel in 1650 als in 1807, de
bedrijven met het grootste bouwlandareaal gekozen. Naast de grootte van
het bouwland wordt de oppervlakte van het hooiland vermeld. Voor 1807
worden bovendien de grootte van het waardeel en het aantal koeweiden
opgegeven.
Ook uit tabel 6 blijkt duidelijk de vermindering van het bouwlandareaal
per bedrijf. Het bezit aan hooiland is zeer wisselend. Er blijkt noch in 1650
noch in 1807 een duidelijke correlatie te bestaan tussen de oppervlakten
bouwland en hooiland per bedrijf. Ook het aantal koeweiden en de grootte
van het waardeel is niet evenredig met het bouwlandareaal.
Hoewel het aantal waardelen per marke tussen 1650 en 1807 veelal gelijk
is gebleven, is in de verdeling van de rechten op de markegrond, met uitzondering van de marke van Deurze en Nijlande, veel veranderd omdat het
aantal gerechtigden overal is toegenomen. Waarschijnlijk waren oorspronkelijk alle erven in het bezit van een vol waardeel. I n Deurze, dat met zijn
drie kloostererven en een leengoed sterk traditioneel werd beheerd en waar
tussen 1650 en 1807 het aantal erven gelijk bleef, hadden in 1744 nog alle
vier erven een volle waar. Omdat de waardelen verhandelbaar waren - ze
konden worden verkocht of vererfd en splitsing was toegestaan -, is daar in
1807 in de overige buurschappen weinig meer van over.
Uit tabel 7 blijkt dat in de boerendorpen in 1807 het aantal bedrijven vrijwel overeenstemt met het aantal gewaarde erven, ook al heeft het ene erf
veel meer waardeel dan het andere. I n het kerkdorp echter kunnen 27 bedrijven geen enkel recht op de markegrond doen gelden.
De grootte van het waardeel bepaalde de hoeveelheid vee die per bedrijf
gehouden kon worden. Vóór 1838 ontbreken gegevens over de omvang van
de veestapel. Slechts voor Nijlande en Elders10 is een gedetailleerde opgave
bewaard gebleven uit het midden van de achttiende eeuw. Zoals uit processtukken32) blijkt, was onenigheid ontstaan over de weiderechten op de
markegronden tussen de vier rechthebbende bedrijven. Getuigenverklaringen wijzen uit dat omstreeks 1740 per bedrijf 4 paarden, 28 koeien (zowel

TABEL
6. Overzicht van enkele bedrijven in 1650 en 1807
TABLE6. Survey of somefarms in 1650 and 1807
ca. 1650
bedrijven
farms

1807

bouwland in
mudden*)
arable
land in
'mud'*)

hooiland in
dagmaten*)
haySields
in 'dagmat'*)

46
36
33

89
8

Roelof Hendriks
JanTonnis
Willem Arends

47
45
44

16%
208
17

H. Krabben
GerritHaenge
Hendr. Hagting

37
29

11%
59

A. en W. Reeks
Roe1 Oldewenning

46

179

Hendrik Heuving

43

179

Albert Boer

43

13% Harm Egberts op
Huysinge
15) Jan en Jannes Homan
op Elderslo
20)
L. Kniphorst op Eleveld

Rolde
Vrouw Hiddinge
Jan Rolofs
Tijmen Tijmens
Grol10
Jan Coyter
Jan Haenge
Jan Hellebaas
Schoon10
Hendrik Harmens
Hendr. Haecken
Amen
Roelof Steenge
Ekehaar
Willen Hoben
Afijlande
Huysinge
Elders10

32

Eleveld
Deurze
Jan Weersinge
Jan Heuvinge

32

Bal10
Jan Ramminge
Egbert Rommering

41
35

41
33

54

bedrijven
farms

184 Jannes Weersing
9 p ) RoelofPopkes
op Heuvinge
74
7)

Berent Berents
Lambert Steenge

*) 1 mud = 27,2 are
1 dagrnat = 68 are
')
) waardeel in Rolde

+
+

share in Rolde
") Samen met anderen nog 109dagmat in het Geelbroek.
Besides thisfarmer held, together with others, IO+'dagmat' in Geelbroek.

bouw- hooi- koewei- waarland in land in den
deel
mud- dagma- graring shares
den
ten
land
arable hayjields for
land i n in 'dag- cattle
'mud'
mat'

TABEL
7. Verhouding tussen het aantal waardelen en gewaarde erven in 1650 en 1807
TABLE
7. Relation between the number of shares and number of shareholders in 1650 and 1807
Marke
Mark

Rolde
Grol10
Schoon10
AmenIEkehaar
Deurze/Nijlande
Ballo
Totaal
Total

ca. 1650
aantal
aantal gew.
waardelen
erven
number oJ
number of
shares
shareholders
21
17
2
5
8

16
69

38
16
6
4
1O
15
89

aantal
waardelen
number of
shares
21

16
3
5
g*)
16")
69

1807
aantal gew.
erven
number of
shareholders
45
28
7
8
10
24
122

totaal
aantal
bedrijven
totalnumber
of farms
72
30
8
8
1O
26
154

'9 Volgens het kohier resp. 72 en 14# in DeurzeINijlande en Ballo in gebruik.
According to the assessment register 72 and 14%shares in ure in Deurzel~Vqlandeand Ballo respectively.

melkkoeien als jongvee) en gemiddeld 100 schapen werden gehouden. Alleen
van Westerbork, ook in het centrale zandgebied gelegen, zijn enkele gegevens ter vergelijking beschikbaar. Daar mochten in 1657, dus een eeuw vroeger dan in Nijlande, per waardeel worden gehouden : 8 paarden, 24 runderen
en 100 schapen met 1 ram.
Een geheel andere formulering geeft een willekeur uit 1610, betreffende
Anlo. Daar zou een vol erf maar 40 oude schapen mogen houden en zoveel
paarden en koeien als men 's winters kon voeden (Joosting, 1915 blz. 28).
De eerste volledige veetelling in Drente dateert van 1838. Alleen voor
runderen bestaat een gedetailleerde opgave uit het jaar 1800, toen ten be~ ~ )dieren
hoeve van het Rundveefonds ter bestrijding van de r u n d e r p e ~ t alle
ouder dan drie maanden werden belast. Voor ieder bedrijf moest worden
opgegeven hoeveel rundvee er op dat moment aanwezig was.
Uit tabel 8 blijkt dat in Rolde, Grollo en Ballo zowel het gemiddelde aantal koeien als het aantal jongvee, per bedrijf, verhoudingsgewijs het laagste
is. Volgens tabel 5 zijn dit de dorpen waar bedrijven met minder dan acht
mud bouwland voorkomen. In het kerkdorp Rolde houden alle 72 bedrijven
koeien, al hebben 28 maar een of twee stuks. Hier moet er rekening mee
gehouden worden dat door de vele daar gevestigde neringdoenden de landbouw als nevenbedrijf werd uitgeoefend.
Vergelijking van de veetelling uit 1800 met oudere gegevens is alleen
mogelijk voor Nijlande. I n 1744 werden daar op 4 erven l10 runderen, jong
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TABEL8. Rundveetelling in 1800
TABLE8. Census of horned cattle in I800
Marke
Mark

Rolde
Grol10
Schoon10
AmenIEkehaar
Deurze/Nijlande
Bal10
Totaal

Ouder dan
2 jaar
Older than
2 yeurs

Jonger dan
2 jaar
Younger than
2 years

Totaal
Total

Aantal
eigenaren
Number of
owners

241
203
55
71
135
107
812

62
51
26
33
65
50
287

303
254
81
104
200
157
1099

72
34
8
9
9
25
157

Gem. per
eigenaar
Average per
oreiner
4
7
1O
11

22
6
7

en oud, gehouden tegen 81 in 1800. Deze achteruitgang zal o.a. zijn veroorzaakt door runderpestepidemieën uit de tweede helft van de achttiende
eeuw.
Volgens tabel 9 blijft voor geheel Rolde de rundveestapel tussen 1800 en
1838 nagenoeg gelijk. Van het aantal paarden kan uit de registers van het
h a a r d ~ t e d e g e l d ~niet
~ ) meer dan een schatting worden gemaakt. I n de
zeventiende en achttiende eeuw zou het aantal omstreeks 300 zijn geweest.
Volgens tabel 9 is dat meer dan in de negentiende eeuw. I n verhouding tot
het te bewerken bouwlandareaal zelfs veel meer. I n 1672 houdt men -t- 300
paarden voor 480 ha bouwland; in 1838 zijn er 250 paarden voor -f 560 ha.
Over de paardenfokkerij, die in de Franse tijd zou zijn bevorderd, zijn weinig
gegevens bekend. De vermindering van het aantal veulens tussen 1838 en
1863 wijst er op dat de paardenfokkerij in de tweede helft van de negentiende
eeuw minder belangrijk werd.
Vóór 1800 zijn wat de schapen betreft weinig gegevens bewaard gebleven.
Alleen van Nijlande is bekend dat omstreeks 1750 per waardeel 100 schapen
werden gehouden. Uitgaande van dit gegeven zou dat voor geheel Rolde,
met in totaal 68 waardelen, 6800 schapen zijn. Dit stemt ongeveer overeen
met de opgave van 1838. Tot 1860 neemt het aantal schapen enigszins toe.
Na de markeverdeling zet de daling in, totdat de kudden in het begin van
de twintigste eeuw geheel zijn verdwenen.
I n zekere tegenspraak tot de achteruitgang van de veestapel in het begin
van de negentiende eeuw, staat de grote toename van het weilandareaal in
deze periode vooral tussen 1807 en 1830. Slicher van Bath (1957, blz. 562),
die dit verschijnsel ook in Overijssel constateerde, meent dat dit voornamelijk een kwaliteitsverbetering van het vee ten gevolge zal hebben gehad.
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TABEL9. Veetellingen 1672-1863
TABLE9. Census of cattle 1672-1863
1672')
Rundvee
Horned cattle
Jongvee
young cattle
Paarden
Horses
Veulens
Foals
Schapen
Sheeli,
Varkens
Pigs

18002)

18383)

-

812

602

-

287

403

f 300

-

-

1

18544)

1860

18635)

1251

837

1308

355

580

183

232

292

262

-

67

-

38

25

-

-

673 1

7008

7150

6890

-

-

472

330

350

390

l ) Register van het haardstedengeld, R.A. Assen, Oude Statenarchieven inv. nr. 868.
Register of firofierty taxes, National Archives Assen, 'Oude Statenarchieven' (ancient archives) inv. nr.
868.
Lijst van de aangegeven beesten te Rolde, R.A. Assen, Oude Statenarchieven inv. nr.
1223.
List of registered animals at Rolde, National Archives Assen, 'Oude Statenarchieven' (ancient archives)
inv. nr. 1223.
3, Alstorphius Grevelink (1840) p. 140.
4, Sloet (1855) p. 47.
Hartogh Heys van Zouteveen (1864) p. 11819.

De wintervoedering bleef echter slecht, zodat de dieren in die periode vaak
omkwamen van gebrek. Eerst na 1840 wordt de verbouw van voedergewassen van enig belang.
Door de invoering van de kunstmest verviel de noodzaak vee te houden
ten behoeve van de mestvoorziening. De opkomst van de zuivelindustrie,
aan het eind van de negentiende eeuw, had tot gevolg dat de veeteelt op de
Drentse bedrijven toch steeds belangrijker werd.
7. S A M E N V A T T I N G

Het geheel overziend krijgt men de indruk dat het bestaan van de boeren
in de Drentse buurschappen op het zand vrij karig moet zijn geweest. Toch
is het aantal armen dat in de schattingslijsten wordt genoemd zeer gering. In
de registers van het haardstedegeld worden in 1692 in Rolde 3 personen, in
Bal10 2 en in Grol10 I als arm vermeld. Maar aan een minimum van 4 ha of
15 mud bouwland, waarvan volgens Slicher van Bath (1956) een boerengezin kon bestaan, voldoet in 1807 slechts 35 % van de bedrijven. De opbrengst van de bouwlanden was laag. Na betaling van pacht, belasting en
andere verplichtingen kon van handel nauwelijks sprake zijn. Nog in 1810

bracht het roggeland slechts driemaal de hoeveelheid zaaigraan op. De bedrijfsvoering was min of meer op zelfvoorziening ingesteld. De uitbreiding
van de aardappelteelt in de eerste helft van de negentiende eeuw bracht
enige verbetering in de situatie, omdat het mogelijk is met aardappelen meer
mensen te voeden van een zelfde oppervlakte bouwland dan vroeger met
rogge.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat voor het midden van de negentiende eeuw de traditionele bedrijfsvoering- plaats maakte voor een meer
economisch gerichte, waardoor de onevenredige toename van de bevolking
ten opzichte van het cultuurland zou kunnen zijn gecompenseerd.
Om een overzicht te krijgen van de agrarische ontwikkeling van Rolde in
de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn de in de vorige hoofdstukken genoemde uitkomsten samengevat in tabel 10.
Uit deze tabel blijkt dat de oppervlakte van het bouwland en het hooiland
minder sterk is toegenomen dan de stijging van het aantal bedrijven en het
aantal inwoners zou doen verwachten. Er moet wel een dwingende reden
zijn geweest waardoor, bij een toenemende bevolkingsdruk en ogenschijnlijk
een overmaat aan woeste grond, het cultuurland zo weinig is uitgebreid.
Alles wijst er op dat de limiterende factor de mestvoorziening van de bouwlanden was. Tot in de negentiende eeuw is van uitbreiding van de veestapel
nauwelijks sprake, waarschijnlijk door gebrek aan wintervoer. Verbouw van
voedergewassen komt pas op omstreeks 1840.
De geringere dikte van het esdek in Drente ten opzichte van de ophogingslaag in de overige zandgebieden in Nederland kan mogelijk mede door een
verschil in bemestingsmethode worden verklaard. De Drentse boer gaf voor
de bemesting van de bouwlanden op de es de voorkeur aan schapemest.
Hierin werden veel minder plaggen verwerkt dan in de veel nattere koemest,
zodat twee voer schapemest ongeveer overeenkwam met drie voer koemest.
Bovendien werden in Drente de schapen 's zomers, in de periode tussen
oogsten en ploegen, op de es geperkt, waardoor een gedeelte van de bouwlanden werd bemest zonder bijmenging van plaggen.
Men krijgt de indruk dat in de tweede helft van de zeventiende en in de
achttiende eeuw de oppervlakte bouwland in evenwicht was met de oppervlakte hooiland en woeste grond. Hieruit kan mogelijk worden verklaard dat
tot 1807, ondanks de sterke stijging van het aantal bedrijven, het bouwlandareaal niet werd uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft op de essen tot versnippering geleid, waardoor de gemiddelde perceelsgrootte kleiner werd en
het aantal percelen toenam. Het verkavelingspatroon werd hierdoor allengs
gecompliceerder.
In de Franse tijd is het bouwland belangrijk uitgebreid, waarop de oorlogsomstandigheden van invloed zullen zijn geweest. De verhouding bouwland hooiland - woeste grond werd daardoor in de negentiende eeuw on-
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TABEL10. Vergelijking van oppervlakte cultuurgrond, woeste grond, aantal bedrijven en
aantal inwoners tussen 1650 en 1830
TABLE10. Comparison of acreages cultivated land, waste land, number of farms and number of
inhabitants between 1650 and 1830
Marke
Mark

Groenland in
ha
Grassland in ha

-

s *83 ,ig.22 4 -s aa a$ -$:g3
$%

a
3 .Y.S

g3 û mg~

.Pz$$ 3 p
. C

3

00

pas
.gag8 1 i 8 g g e p $3
X.Ei%.s m & < $ % q
4.543.5
2

- e > & %

.r(

Rolde

Ballo
Totaal
Total
Vermeerdering of
vermindering in %
% Increase or
decrease

16501807
18071830
16501830

-

-

-

+72%

-

+45% +25%

-

-

-

+27%

-

+39% +32%

-

-17%

-

+120%

+98%

-4%

-5%

gunstiger. Het kaartmateriaal geeft deze ontwikkeling slechts globaal weer.
Grote veranderingen waardoor het gehele landschapsbeeld werd gewijzigd,
vonden eerst plaats in de twintigste eeuw.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat tussen de buurschappen grote verschillen bestaan, zowel tussen het kerkdorp en de boerendorpen als tussen
de boerendorpen onderling. Natuurlijke gesteldheid, oppervlakte en bevol81

kingsdichtheid alsmede de historische ontwikkeling vertonen allerlei variaties. Hierdoor is het niet mogelijk om, zoals uit het onderzoek is gebleken,
een vaste verhouding te bepalen tussen de oppervlakte woeste grond en het
aantal bedrijven met het daartoe behorende bouwland. Ook de grootte en
de betekenis van het waardeel kan sterk verschillen. Al deze factoren maken
het moeilijk algemene tendensen vast te stellen.
april 1972
SUMMARY

The farmers of the settlements in the sandy areas of Drente must have led
a rather poor existence. According to Slicher van Bath (1956) a minimum of
4 ha of arable land was needed to sustain a farmer's family; in 1807 only
35 0/,
, - of the farms amounted to this minimum. Farming was more or less a
system of self-sufficiency.
Before the middle of the 19th century no indications have been found t0
show that the traditional methods of farming gave way to a more rational
system, whereby the disproportionate increase in the population in relation
to the area of cultivated land could have been compensated.
Table 10 gives a review of the agrarian development of Rolde in the 17th,
18th and 19th centuries. The surface area of arable land and hayfields seems
to have increased more slowly than the increase in the number of farms and
inhabitants would lead one expect. Everything points to the fact that the
supply of fertilizers was the limiting factor in the ex~ansionof the arable
land. Until the 19th century there was barely any question of increase in
the flocks of cattle, probably due to shortage of winter fodder. The cultivation of fodder plants began only about 1840.
The limited thickness of the man-made surface horizon of the old arable
land in Drente ( < 40 cm) compared with the other sandy areas in The
Netherlands can possibly also be explained by a difference in fertilization
methods. For fertilizing their arable lands the farmers in Drente preferred
to use sheep manure, in which fewer turf sods were mixed than in the much
moister cow manure. Moreover, in the period between harvesting and ploughing, the sheep in Drente were fenced in on the open fields, so that part of
the soil was manured without the addition of sods.
I n the second half of the 17th and during the 18th century the area of
arable land was in balance with the area of hayfields and waste land. This
is a possible explanation for the fact that up to 1807 there was no expansion
of the area of arable land, despite the great increase in the number of farms.
This development led to splitting up of the old arable lands; as a result of
this the pattern of the parcelling became gradually more complicated.
During the French domination of the Netherlands (1795-18 13), there
was an important expansion of the arable land. The ratio arable land - hayfields -waste land thereby became less favourable in the 19th century. Great

changes, whereby the whole image o f the l a n d s c a p e w a s a l t e r e d , first took
place in the 20th century.
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NOTEN
1. R. A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 845. Registers, staten, kaarten, enz.
2. idem, inv. nr. 841.
3. idem, inv. nr. 858.
4. idem, inv. nr. 1513.
5. Kaarten en leggers zijn aanwezig op het Kadaster te Assen.
6. A.R.A. Den Haag, Kaartencollectie Archief Genie, inv. nr. G 28.
7. Bos of open plek in een bos.
8. Begroeide hoogte.
9. Aandeel in de marke.
10. R.A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 225.
11. idem, inv. nr. 845. Requesten.
12. Erf dat over waardeel beschikt.
13. R.A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 858.
14. R.A. Assen, Archief Kerspelen en Marken, inv. nr. 368.
15. De vermelding uit 1650 dat de Amer Holtes rondom in het geboomte ligt, ontbreekt
dus op de bijlage.
16. R.A. Assen, Archief Kerspelen en Marken, inv. nr. 386.
17. R.A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 1779.
18. idem, inv. nr. 620.
19. idem, inv. nr. 62 1.
20. idem, inv. nr. 648.
21. idem, inv. nr. 858.
22. idem, inv. nr. 1777. Rek. Domeinen.
23. idem, inv. nr. 845.
24. idem, inv. nr. 845. Requesten.
25. 1 dagmat = 0,68 ha.
26. R.A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 845. Requesten.
27. R.A. Assen, Archief Kerspelen en Marken, inv. nr. 364.
28. R.A. Assen, oude statenarchieven, inv. nr. 1513.
29. idem, inv. nr. 621.
30. idem, inv. nr. 841.
31. idem, inv. nr. 868.
32. idem, inv. nr. 225.
33. idem, inv. nr. 1223.
34. idem, inv. nr. 868.

