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Historisch -geografische verkenningen van het
middeleeuwse landschap van Balloo
door
Theo Spek*

INLEIDING

Op Allerheiligen in het jaar I 609 verschijnt voor de Rentmeester der Domeinen in Assen
een zekere Claes Clinge uit Rolde. In de voorgaande tienjaren betaalde Clinge steeds zond,~r morren zijn pacht, maar nu tekent hij protest aan tegen de hoogte van de pachtsom die
·rl i· ij moet betalen als pachter van het Lantinge-goed te Balloo ' . Dit goed bestonçl in die tijd
uit ongeveer vijfhectare bouwland op de Balloër es, anderhalve hectare groenland en een
waardeel in de Ballöer marke. Het Lantinge-goed behoorde in de middeleeuwen tot de
domeingoederen van de Bisschop van Utrecht en was na de roerige zestiende eeuw en de
uiteindelijke secularisatie van kerkelijke bezittingen in I 597 aan de Landschap Drenthe gekomen2. Claes Clinge had het goed in I 597 voor een periode van zes jaar gepacht van de
Domeinen tegen een jaarlijkse som van acht mudden winterrogge. In I 6o 3 werd deze pacht
verlengd met nog eens zes jaar3.
Clinge verkeert in IÓ09 klaarblijkelijk in financiële problemen, want hij zegt tegen de
rentmeester dat hij de huidige pacht niet kan opbrengen en zeker niet 'kommen kan tot
enige verhoginge'. Als oplossing mag hij van de rentmeester het erf'by uitmyninge verhuren', maar ook hierbij rijzen problemen. Clinge zegt namelijk dat de percelen die tot het
domaniale erfLantinge behoren sterk vermengd zijn met zijn eigen (allodiale) percelen,
'sulks dat men niet en wete 't ene van 't andere te onderscheiden'4.
Deze laatste zinsnede vormt een fraaie illustratie van de geleidelijke teloorgang van de
middeleeuwse grondbezitsverhoudingen in Balloo. Was er in deze buurschap in de late
middeleeuwen nog sprake van een vrij uitgebreid goederenbezit van geestelijke grootgrondbezitters, met het verdwijnen van de bisschop als landsheer in I522 werd een proces
van verval in werking gezet dat in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw zijn beslag
kreeg. De voormalige domaniale goederen gingen steeds meer in particuliere handen over,
waardoor het onderscheid tussen domaniale en allodiale goederen vervaagde.
Ook na I700 kunnen we aanzienlijke verschuivingen in het grondbezit waarnemen, zij
het van een wat ander karakter. De bevolking op het Drentse platteland nam geleidelijk toe.
Na I8oo was er zelfs sprake van een sterke toenames. Zoals Bieleman heeft aangetoond,
reageerde de Drentse landbouw in steeds sterkere mate op de nationale en internationale
markten. Dit gebeurde door middel van specialisatie in bepaalde bedrijfstakken. In de
Drentse esdorpen nam het aantal grote boerenbedrijven in deze periode af, terwijl tegelijkertijd een sociale onderlaag van keuterboeren, landarbeiders en kleine neringdoenden op-

2.rA
Balloo en omgeving omstreeks r 850 (Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden (r8so-r864), Blad 12, Schaal r:so .ooo).

kwam 6 . Als gevolg hiervan veranderde het grondbezit in de esdorpen ten gunste van de
klemere boeren, werd het gebruik van het bestaande cultuurland geïntensiveerd en werd
voor de uitbreiding van de veehouderij de hoeveelheid groenland beduidend uitgebreid.
Het areaal bouwland nam m de meeste dorpen wat minder sterk toe, hoewel in bepaalde
Drentse dorpen m de eerste helft van de negentiende eeuw tientallen hectaren nieuw
bouwland werden aangemaakt7.
Deze ruimtelijke dynamiek heeft belangrijke consequenties voor de onderzoeker die de
ontstaansgeschiedenis van het esdorpenlandschap wil bestuderen. Tot voor kort werd het
~egentiende-e~uwse kaartbeeld beschouwd als een getrouwe afspiegeling van het oude
rruddeleeuwse esdorp. Mede dank zu het onderzoek van Bieleman weten we dat dat beeld
geen recht doet aan de dynamische ontwikkelingen vóór de negentiende eeuws. De negentiende-eeuwse kaarten geven een eindstadium weer van een lange reeks ontwikkelingen. Een rruddeleeuws esdorp kan als gevolg hiervan qua structuur en functioneren sterk
afWijken van een negentiende- eeuws esdorp.

2. rB
Balloo en omgeving omstreeks 1980 (Topografische Kaart, Schaal r:so.ooo , Bladen uOost en
r2West, uitgave 1984) .

Het historisch-geografisch nederzettingsonderzoek dat, vooral in Duitsland, in de afgelopen decennia is uitgevoerd, maakt vaak gebruik van retrospectieve onderzoeksmethoden
op basis van negentiende-eeuwse kadasterkaarten9. Men probeert hierbij, uitgaande van
het negentiende-eeuwse beeld, oudere fasen in de ontwikkeling van het landschap te reconstrueren. Het is duidelijk dat de hierboven genoemde dynamiek beperkingen oplegt
aan de toepassing van deze methode . Zowel het grondbezit als de ruimtelijke patronen en
structuren kunnen in de loop der eeuwen zodanig zijn veranderd dat een reconstructie op
basis van negentiende-eeuwse kaarten niet meer, of slechts zeer gedeeltelijk, mogelijk is. In
Drenthe verkeren we echter in de gelukkige omstandigheid dat we naast de kadasterkaart
van r 8 32 beschikken over kaarten van bouwlanden en groenlanden uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw, die werden vervaardigd ten behoeve van de grondschatting. Te zamen met de bijbehorende registers geven deze kaarten een uitstekend beeld van het Drentse platteland in de zeventiende eeuw 10 • De kans om met behulp van deze gegevens tot een
aanvaardbare reconstructie van de middeleeuwse verhoudingen te.komen is veel groter dan
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2.2
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verscheidene plaatsen organische lagen en houtskoolrestanten middels C14-analyse op hun
ouderdom onderzocht ' '. De combinatie van dit veelsoortige bronnenmateriaallevert een
beter inzicht op in de landschapsgenese dan men met studie van louter de (beperkte hoeveelheid) geschreven bronnen kan bereiken.
Hieronder zullen we een beeld schetsen van de ontstaansgeschiedenis van het cultuurlandschap van Balloo. We beginnen met de bewoningsgeschiedenis gedurende de prehistorie, waarbij we vooral aandacht besteden aan de lokatiekeuze van de prehistorische mens.
Vervolgens bespreken we, in paragraaf 3, de geschiedenis van de boerenerven van Balloo
aan de hand van de schriftelijke bronnen. Hierbij krijgen de domaniale erven veel aandacht,
omdat ze in het dorp een zeer centrale ligging hebben en in de ontwikkeling van de nederzetting een belangrijke rollijken te hebben gespeeld. In de vierde paragraaf wordt ingegaan
op de ontwikkeling van de nederzetting. We trachten na te gaan hoe het huidige esdorp,
met zijn karakteristieke ringstructuur, in verschillende stadia is ontstaan. In paragraaf 5
trachten we te komen tot een reconstructie van de ontginningen op de essen van Balloo.
Waar liggen de oudste kernen van de es en op welke wijze zijn deze kernen vervolgens uitgebreid? Ten slotte gaan we in op de kwestie van de Balloërkuil. Was de huidige kuil inderdaad de plaats waar vroeger de Etstoei van Drenthe bijeenkwam ofkomen ook andere lokaties in aanmerking?
Het zou te ver voeren om op deze plaats de volledige landschappelijke geschiedenis van
Balloo te willen beschrijven. Het onderstaande moet men veel meer zien als een verzameling van bouwstenen die in een later stadium gebruikt gaat worden om tot een meer samenhangend inzicht te geraken in de w ording van het dorp en van het landschap daaromheen.
BALLOO IN DE PRE- EN PROTOHISTORIE

Wanneer we de verspreiding van prehistorische vondsten over het grondgebied van de latere marke Balloo overzien 12 , tekenen zich duidelijk twee gebieden af met een hoge dichtheid aan vondsten. Het eerste ligt rond het zuidelijk deel van het Balloërveld, het tweede
op de beekdalflank van het Deurzerdiep (figuur 3). Naast een groot aantallosse vondsten
zijn uit deze gebieden verscheidene grafVelden, nederzettingsterreinen en prehistorische
bouwlanden bekend. Het is duidelijk dat deze terreinen gedurende het Neolithicum, de
Bronstijd, de IJzertijd en de Romeinse tijd op de prehistorische mens een bijzondere aantrekkingskracht moeten hebben gehad. De verklaring van deze aantrekkingskracht moet
waarschijnlijk worden gezocht in de specifieke natuurlijke gesteldheid van die lokaties. Het
gebied rond het zuidelijk deel van het huidige Balloërveld ligt langs de noordoostelijke uitloper van een keileemplateau '3 (figuur 3). Naast een grote rijkdom aan vuursteen langs de
erosierand van dit plateau kent dit gebied op korte afstand een grote variatie in natuurlijke
vruchtbaarheid en hydrologische condities. Het keileemplateau met zijn vruchtbare Ieruige bodems ' 4 kende in de prehistorie vermoedelijk een zware bosvegetatie met een rijke ondergroei '5, die ruime mogelijkheden bood voor bos beweiding, bladwinning voor veevoer
en het kappen van goede kwaliteit hout. De lichtere, beter bewerkbare smeltwaterzanden,
die op het Balloërveld vaak aan het oppervlak liggen, waren weliswaar wat minder vruchtbaar maar daarentegen zeer goed bewerkbaar. We zien het grote celtic field (raatakkercomplex) van het Balloërveld dan ookjuist op deze zanden ligge~. Ten slotte lag er in het
zuidwesten van dit gebied het diep ingesneden dal van het Smalbroekerloopje, dat uit-
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2.4

Hunebed D- XVI, gelegen op de overgang van de Balloër Noordes naar het beekdal van het Loonerdiep.

Concentratie van prehistorische vondsten
(Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen)

Keileem in de ondergrond ( binnen 2 meter diepte )
fRS_~

2.3

Verspreiding van prehistorische vondsten in de marke Balloo en de verbreiding van keileem in de
ondergrond.

mondt in het Loonerdiep. Daar moeten goede beweidingsmogelijkheden zijn geweest.
Langs dit zijloopje lag bovendien ondiep onder het maaiveld een laag potklei van goede
kwaliteit, die zeer geschikt was voor het bakken van aardewerk' 6 .
Deze gradiëntrijke terreingesteldheid leidde tot een intensief gebruik in verschillende
perioden. De wat hoger gelegen dekzandkoppen in dit gebied zijn rijk aan vondsten uit de
tijd van de Trechterbekercultuur'7. Mogelijk werden deze koppen geselecteerd voor bewoning vanwege het meer open vegetatietype op deze plekken' 8 . De directe omgeving
met vruchtbaarder en vochtiger bodems was met een zwaarder bos begroeid'9. De vondsten en relicten uit de Bronstijd en IJzertijd liggen meer verspreid over het terrein. We noemen hier de grafheuvels van de Mandenberg en Stakenberg2 0 en het grote celtic field aan
de zuidkant van het Balloërveld21 , alsmede een kleiner, tot nog toe onbekend, celtic field
dat wij tijdens ons onderzoek ontdekten in het Koebroeksveld. De laatste sporen van gebruik van dit gebied dateren uit de Romeinse tijd2 2 •
Het tweede gebied dat in de prehistorie intensief werd bewoond was de beekdalflank
van het Deurzerdiep in het uiterste westen van de latere marke (figuur 3). Ook hier ligt het
bewoningsterritoir langs de rand van een keileemplateau. De keileem van de Rolder rug
werd gedurende de voorlaatste en laatste ijstijd sterk geërodeerd, waardoor een breed dal
ontstond. In de latere fasen van de W eichsel- ijstijd werden bovenop de verspoelde zanden
in dit dal door de wind dikke pakketten dekzand gedrapeerd. Daarbij ontstonden in het dal
naast laaggelegen natte vlakten ook enkele brede dekzandruggen. Ter plekke van Kampsheide verbreedt een dergelijke rug zich tot een soort dekzandplateau. Door de variatie in de
dikte van het dekzandpakket ontstond een aantrekkelijk woongebied. De dekzandruggen
en - plateaus maakten het mogelijk op een goed ontwaterde grond dichtbij het diepj e te wonen, niet al te ver van bosrijke keileemgronden. De aanwezigheid van enkele waterhoudende dabben zorgden voor een extra aantrekkingskracht2 3. We zien dan ook een groot
deel van de prehistorische vondsten op deze ruggen en plateaus liggen. Ter hoogte van
Karnpsheide liggen een hunebed (DI 6), verschillende Bronstijdgrafheuvels2 4 , een urnen-
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t~nenveldheuvels in het Tumulibos ten zuidwesten van Balloo .
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tea u van de Rolder rugH (figuur 3) . Vanaf deze tijd lijkt er nog maar van één nederzettingsterritorium sprake te zijn, dat in de late middeleeuwen de marke Balloo zal gaan vormen.
De veranderde lokatiekeuze ten opzichte van vroegere perioden heeft mogelijk te maken
met veranderingen in het agrarische systeem.
Het vroegmiddeleeuwse aardewerk dat we uit Balloo kennen is op twee zeer dicht bij
elkaar gelegen plaatsen in het centrum van de huidige nederzetting aangetroffen (figuur 8).
Ook hier is de natuurlijke gesteldheid van sterke invloed geweest op de lokatiekeuze door
de mens . Ter hoogte van het huidige dorp liggen namelijke enkele wat hoger opgestoven
dekzandkoppen, die meer geschikt zijn voor bewoning dan de overige veel vochtiger delen
van het plateau, waar de keileem zeer ondiep voorkwam3s.
De vroegste vondsten op deze plaats zijn belangwekkend. Enkele jaren geleden werd
onder het esdek ongeveer 50 meter ten noordwesten van de brink (figuur S:A) een grote
hoeveelheid aardewerk gevonden 36 , cfat met enige voorzichtigheid gedateerd kan worden
op de overgang van de laatromeinse naar de merovingischetijd (4e-7e eeuw)37. Het betreft
fragmenten van een dertigtal potten, die werden aangetroffen op een rond keienvloertje.
Onder dit vloertje was een vreemdsoortig bekapt stuk hout begraven. C14-analyse van dit
stuk hout leverde een datering op uit de vroege middeleeuwen3 8 . De eerste uitkomsten van
ons eigen Cr4-onderzoek van de archeologische laag waarin het aardewerk zich bevond
leverde dateringen op uit de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen39. De betekenis van
dit vondstcomplex is vooralsnog onduidelijk.
Twintig meter ten oosten van deze plaats werd eveneens een concentratie van vroegmiddeleeuws aardewerk gevonden, die op een nederzetting ter plekke duidt (figuur S:B) .
Het daar gevonden vroege kogelpotaardewerk dateert uit de negende/tiende eeuw4'.
De lokatie waarop deze oude bewoningskern van Balloo zich bevindt, het grote blokvormige perceel 'De Hem', is om verschillende redenen interessant. Wanneer we zeventiende-eeuwse grondschattingskaarten bekijken, blijkt op deze plaats een groot afgerond
stuk bouwland te liggen, gedeeltelijk omgeven door houtwallen. Over dit soort afgeronde
'woerd' -percelen (in het Duits: Worthblöcke) is in de historisch-geografische literatuur reeds
veel geschreven. Volgens sommigen zouden zij de oudste kern van de zandnederzettingen
aangeven en teruggaan op de vroege middeleeuwen4 2 • De afgeronde, omwalde kampen
zouden de huisakkers zijn van de oudste erven. De bewoning zelf zou zich binnen de omwalling aan de rand van deze woerden bevinden. Met name vanuit archeologische hoek
wordt hieraan getwijfeld43 . Zonder op deze plaats in te gaan op deze discussie kunnen we
hier opmerken dat in Balloo aardewerk uit de vierde- zevende en negende-tiende eeuw
vvordt aangetroffen aan de rand van een woerdperceel in het centrum van de latere nederzetting.
Ook om een andere reden is de lokatie van vroegmiddeleeuws aardewerk op het woerdperceel De Hem belangwekkend. Op het moment dat de schriftelijke bronnen ons voor
het eerst goed informeren, en dat is pas het geval in de late veertiende eeuw en de vijftiende
eeuw, blijkt De Hem het centrum te vormen van een groot bisschoppelijk domeingoed. Er
zijn verschillende redenen om aan te nemen dat dit bisschopsgoed in de volle middeleeuwen een meer dan lokale betekenis heeft gehad. In paragraaf 6 gaan we hier uitgebreider op
lil.

De hierboven geconstateerde verschuiving van de bewoning van de plateauranden naar het
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centrum van het keileemplateau werpt tevens een nieuw licht op de theorie van Blok over
de sterke concentratie van loo-namen in de omgeving van Rolde (Banlo, Rotlo, Pithelo,
Grunlo, Schoenloe)H. Loo-namen duiden op een bosachtige begroeiing of een open plaats
in een bos. Ervan uitgaande dat in de naam Drenthe het getal 'drie' is opgesloten en dat dit
duidt op een oude indeling van Drenthe in een Noordenveld, een Westenveld en een Zuidenveld, beschouwt Blok het kerspel Rolde als een 'bosachtig grensgebied, waar de Drenthen uit de drie (oude) delen bijeenkwamen voor de bespreking van hun gezamenlijke belangen, hun liodthing'. Het oorspronkelijk dunbevolkte Rolde kerspel zou van later datum
zijn dan de drie oude delen.
Een bestudering van de verspreiding van archeologische vondsten leidt tot een nuancering van dit beeld, zoals ook Waterbolk aangeeft45. Het gebied rond Rolde was vanouds
een dichtbevolkt gebied, getuige de grote aantallen prehistorische vondsten uit alle perioden. Ook in de vroege middeleeuwen was de kern van het Rolder kerspel bewoond, zoals
we uitvondsten in Peelo, Rolde, Deurzeen Balloo kunnen afleiden~ 6 . Er is geen aanleiding
te veronderstellen dat dit deel van Drenthe dunner bevolkt was dan de rest.
De nederzettingen met een loo-naam in de omgeving van Rolde blijken in fYsisch-geografisch opzicht steeds vrij ver van de stroomdalen op een hogere rug of plateau tussen deze
dalen te liggen. De naam Balloo (oudste vermelding I298-IJ03: Banleen Banlo47 ) blijkt te
horen bij een nederzetting die, geheel afwijkend van de premiddeleeuwse situatie, werd
aangelegd op een vermoedelijk dichtbebost keileemplateau,juist op een plek waar ten gevolge van de aanwezigheid van enkele arme droge dekzandkoppen de bosvegetatie wat
opener was dan in de directe omgeving. Er is hier dus wel sprake van een ontginning in bos,
maar niet in een voorheen dunbevolkt of onbevolkt gebied. Klaarblijkelijk werd om bepaalde redenen, vermoedelijke van landbouwkundige aard, ergens tussen de vierde en de
negende eeuw, besloten tot het aanleggen van een nederzetting op een voorheen ongebruikelijke plaats in een bos tussen twee voormalige bewoningskernen. Deze loo-naam kan
dus een aanwijzing vormen voor een secundaire ontginning van bos en verplaatsing van de
bewoning naar een voorheen onbewoond deel van het landschap. De loo-naam dient men
dus meer in een lokale context te zien dan in een regionale.
Het is niet onmogelijk dat ook de andere loo-namen in deze omgeving op dergelijke
secundaire ontginningen in nog beboste delen van reeds vanouds bewoonde terreinen teruggaan. Een interessante tegenpool vormt de situatie in Deurze (geen loo-naam), waar juist
het tegenovergestelde plaatsvond. Hier bleef de nederzetting van de Late Bronstijd tot in de
huidige tijd langs het beekdalliggen4 8 en vond alleen een lichte noord-zuid verschuiving
langs de beekdalflank plaats.
GESCHIEDENIS VAN DE ERVEN VAN BALLOO

Inleiding- Alvorens we in het volgende ingaan op de ontwikkeling van het dorp Balloo als
geheel, bespreken we hier eerst wat in de bronnen over elk afzonderlijk erf is geschreven.
We zijn helaas slecht geïnformeerd over het aantal erven waaruit de buurschap Balloo in
de periode vóór I 6oo bestond. Veelal worden schuldmudden en waartallen gebruikt om te
komen tot een schatting van het aantal erven in de tiende eeuw respectievelijk de late middeleeuwen~9. De schuldmudde was een belasting die door de bisschop van Utrecht werd
opgelegd aan de Drentse boeren, als vergoeding voor het gebruik van de woeste gronden.
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De bisschop had reeds vanaf 944 de rechten op deze gronden5°. Het aantal schuldmudden
voor Balloo bedroeg zeven, wat in de optiek van Blok een aanwijzing vormt voor het bestaan van een zevental erven aan het eind van de vroege middeleeuwen5 1 • Het is mogelijk
dat de drie bisschoppelijke erven in Balloo vrij gesteld waren van belasting. Het aantal erven
in die tijd zou hiermee op omstreeks tien komen.
In de loop van de hoge middeleeuwen nam de bevolking op het platteland beduidend
toe. Om de toegenomen druk op de woeste gronden te reguleren werden de aloude rechten op deze gronden door de Drentse buurschappen geformaliseerd in een waardelen-systeem52. In het normale geval kreeg elke buur op een vanouds erkend erf één waardeel. De
Balloër marke kende zestien waardelen, waaruit we zouden kunnen afleiden dat het dorp
in de late middeleeuwen uit zestien gewaardeerven bestond. We moeten echter voorzichtig zijn op dit punt. Uit onderzoek in andere dorpen is gebleken dat bepaalde erven meer
dan één waardeel bezaten en dat bovendien soms werd overgegaan tot een vermenigvuldiging van het aantal waardelen om halvé, kwart en derden van waardelen, die bij erfsplitsingen waren ontstaan, kwijt te raken53. Het werkelijke aantallaatmiddeleeuwse erven in Balloo kan dus lager zijn geweest dan zestien.
Het middeleeuwse Balloo kende erven met een sterk uiteenlopende eigendomsverhouding. Allereerst was er een aantal erven in bezit van eigenerfde boeren. Dezébeheerden
gewoonlijk zelf het bedrijf, soms ook werd het erf met de landerijen verpacht aan een
meier. Eigenerfde goederen worden in de historische literatuur veelal aangeduid met de
term 'allodiale goederen', een benaming die we ook hier zullen gebruiken.
Naast allodiale goederen blijken in het middeleeuwse Balloo ook domaniale goederen
voor te komen. Domaniale goederen zijn goederen die behoren tot het grootgrondbezit
van de landsheer of van andere geestelijke instellingen, zoals kloosters en kapittelsH. In Balloo bezaten in de middeleeuwen zowel de bisschop van Utrecht als het kapittel van St.Pieter domaniale goederen. Omdatjuist de geestelijkheid in deze periode een goede administratie bijhield, weten we van deze domaniale erven gewoonlijk meer dan van de eigenerfde, allodiale goederen. In onze bespreking van de afzonderlijke erven zullen dientengevolge de domaniale goederen meer aandacht krijgen dan de allodiale.

Geschiedenis van de domaniale erven- Uit vroegmiddeleeuwse bronnen blijkt dat de wereldlijke macht over het graafschap Drenthe in de Karolingische en Ottoonse tijd in handen was
van de Duitse koning, die haar had gedelegeerd aan graven van Hamaland en later N ederlotharingen55 . Naast deze wereldlijke machthebbers zien we vanaf de negende eeuw ook een
geestelijke macht opkomen, die naast het uitoefenen van religieuze taken zich steeds meer
ook op wereldlijke terreinen ging begeven. De toename van de invloed van de geestelijkheid uitte zich onder andere in grootgrondbezit van de abdij Werden en de bisschop van
Utrecht, de stichting van een zestal kerspelen met bisschoppelijke seendkerken, waar door
de bisschop de 'seend' (kerkelijke rechtspraak) werd uitgeoefend en het verkrijgen van de
rechten op de woeste grond in Drenthe (foreestrecht) door de bisschop van Utrecht in
944 56 . Met name deze Utrechtse bisschop nam, gesteund door de Ottoonse koningen, in
steeds sterkere mate de macht van de wereldlijke elite over, wat culmineerde in de schenking van de wereldlijke macht in Drenthe door de Duitse koning aan de bisschop in I 04657.
Op het platteland van Drenthe kwam de bestuurlijke macht van de bisschop, naast het
uitoefenen van het foreestrecht, het meest concreet tot uitdrukking in grootgrondbezit,
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georganiseerd in het zogenaamde hofstelseL Verspreid over Drenthe lag een groot aantal
domaniale goederen, die als politiek en economisch steunpunt van de wereldlijke en
geestelijke elite fungeerde. Anders dan in meer zuidelijk gelegen streken lag in Drenthe het
grootgrondbezit niet in grote aaneengesloten complexen rond een centrale hof gegroepeerd, maar in een meer dispers patroon van over een groot aantal dorpen verspreid liggende goederen. De gebruikers van deze goederen waren hofhorig aan een centraal in het gebied gelegen hof(curtis). De meiers op deze hofhorige goederen waren verplicht op gezette
tijden op de hof diensten te verrichten. Ze betaalden voorts een deel van de opbrengst van
hun landerijen in natura5 8.
Uit de middeleeuwse bronnen kunnen we het oude domaniale grondbezit in Drenthe
nog gedeeltelijk reconstrueren. Zowel de Duitse abdij Werden als ook de bisschop van
Utrecht bezaten zoals gezegd reeds in de negende en tiende eeuw goederen in Drenthe. In
820 verkreeg de abdij Werden goederen in Tynaarlo door schenking van een particulier59,
en ook de in een oorkonde uit I I 6o genoemde goederen in Dalen, Sleen, Grolloo en Glimmen vinden naar alle waarschijnlijkheid hun oorsprong in de vroege middeleeuwen6°.
Deze goederen vormden tussenstations op een route die vanafde W erdense hofElfterheurne bij Oldenzaal naar de hofvan de abdij te Groningen liep 61 . Ook de bisschop van Utrecht
had in de tiende eeuw een reeks goederen in Drenthe, getuige een zinsnede uit het heiligenleven van bisschop Radboud (900-9I7), waarin meegedeeld wordt dat de bisschop
overleed tijdens een rondreis langs zijn goederen in Twente en Drenthé2 • Nog in de volle
middeleeuwen blijkt de bisschop een aanzienlijk goederenbezit op de Hondsrug en de
Rolder rug te bezitten, met als kernen de hoven in Anloo en Emmen6 3. Een substantieel
deel van deze goederen is ongetwijfeld van vroegmiddeleeuwse oorsprong64.
Vanafde elfde eeuw verwierven ook de Utrechtse kapittels van de Dom en van St. Pi eter
aanzienlijke bezittingen in Drenthe. Het eerstgenoemde had vooral in Noord-Drenthe
veel bezittingen. Deze vielen onder een hof in Groningen. Het kapittel van St. Pieter had
zowel in Zuidwest-Drenthe (hoven in Uffelte en Wittelte) als in de omgeving van Rolde
(ho fin Peelo) een aantal domaniale goederen, die naar alle waarschijnlijkheid ook voor een
deel van vroegmiddeleeuwse ouderdom zijn65.
Hoewel het hofstelsel in Drenthe een minder grote bloei kende dan bij voorbeeld in
Overijssel en Gelderland, heeft het op het Drentse platteland wel degelijk een rol van betekenis gespeeld. Wanneer we aan de hand van de bronnen de domaniale goederen in kaart
brengen, zien we dat een substantieel deel van de Drentse erven domaniale wortels heeft.
Bij het onderzoek naar de genese van het Drentse cultuurlandschap in de middeleeuwen is
een bestudering van het domaniale verleden dan ook van groot belang.
Het middeleeuwse Balloo blijkt een vrij grote concentratie van domaniaal goed te bezitten.
We vonden in de bronnen niet minder dan vijf van dergelijke goederen. De bisschop van
Utrecht was in het bezit van vier ervan, het vijfde was in handen van het kapittel van St.Pieter. In de meeste gevallen konden we in de bronnen deze erven vanaf de eerste vermelding
in de veertiende ofvijftiende eeuw tot in de achttiende en negentiende eeuw volgen, waardoor een verbinding ontstaat tussen de middeleeuwse vermeldingen en de geografisch beter te plaatsen informatie van de zeventiende- eeuwse grondschatting en het kadaster uit
I832. We bespreken nu de domaniale goederen afzonderlijk.
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Banninge-goed- In een goederenregister uit ca. I 300 wordt vermeld dat het kapittel van St.
Pieter in het bezit was van een erfin Balloo66 . Het erfwordt echter niet met name genoemd.
Gezien de veelvuldige vermelding in latere bronnen is vrijwel zeker dat het hier gaat om het
Banninge-goed. Waarschijnlijk behoorde dit erftot het goederenbezit van de hof van St.
Pieterin Peelo, dat in ro40 werd overgedragen aan de bisschop, doch ook daarvoor al in
gebruik moet zijn geweest67. De kans is dan ook reëel dat we de oorsprong van het Banninge-goed in een veel vroegere periode dan de late middeleeuwen moeten zoeken68 . Opvallend is tevens het bestanddeel 'ban' in de naam, dat ook in de nederzettingsnaam Balloo
voorkomt en met de middeleeuwse rechtspraak in het dorp heeft te maken.
De eerste vermelding van Banninge vinden we echter pas in een erfpachtbrief uit I 42 369.
De brief vermeldt dat Henric en Alijt, kinderen van Johan Edinge, het Banninge-goed in
erfpacht kregen tegen eenjaarlijkse vergoeding van 'drie mudden guides pachtrogge Gronyger maten,jaerlix te betalen op Sin te Jo hans dach to midde somerinden hofftho Uffelte'.
Naast de vorige erfpachter, Willem B.orringhe, wordt ook de meier die vóór I423 het erf
bewoonde met name genoemd: Gheert Meijerinc7°.
Tot in de Napoleontische tijd(!) blijft het Bannyghe goed in beheer van het kapittel van
St.Pietertegen exact dezelfde pacht van drie mudden rogge die in I423 was afgesproken.
Wanneer we de grote hoeveelheid rekeningen van het kapittel bekijken, zien ;ne tot in de
zeventiende eeuw de volgende erfpachters de revue passeren: Johan Coopsz (I43 8- I487),
Steven Broyl (I5I6/r5 I 7), Coop Broyl (I543 -I544), Willem Hiddinge (I 544- I59 5) en
Roelof Huysing (I 596-I668)7 1. De familienamen Broyl(s) en H iddinge komen we in de
bronnen overigens veel vaker tegen als pachters van domaniale erven. Het lijkt erop dat
deze gegoede (schulten-)families uit Rolde in de loop van de zestiende eeuw een vrij groot
goederenbezit hadden verworven en dat onder andere gedaan hadden door domaniale erven te pachten72 .
Over de exacte omvang van het Banninge-goed worden we helaas door geen enkele
bron duidelijk geïnformeerd. Nergens wordt vermeld hoeveel bouw- en groenland tot het
goed behoorde en of er zich een huis en erfBanninge in het dorp bevond. In de erfpachtbrief van I 42 3 staat wel vermeld dat Banninge een half waardeel in de marke bezat7 3 , wat
de vraag oproeptofhet goed in de loop van de veertiende eeuw is gesplitst en waar dan het
andere deel is gebleven74.
In de tijd van de zeventiende-eeuwse grondschatting is Roelof Huysing pachter van
Banninge. Het is aannemelijk dat we op de kaart van I642 de landerijen van het Banningegoed moeten zoeken onder de percelen die door deze Huising werden gebruikt. Het is
echter onmogelijk tot een exactere lokalisering te komen, omdat RoelofHuising in I642
naast Banninge-goed ook een deel van het bisschoppelijk tafelgoed Lantinge pachtte en
bovendien nog eigenerfd land van de familie Clinge75 . Het is helaas niet mogelijk deze drie
componenten uiteen te rafelen.
Over de lokatie van de oude huisplaats van het Banninge-goed valt weinig te zeggen.
RoelofHuising bewoonde in I642 een huis in de zuidwest- hoek van het dorp (figuur ro) .
Zoals we in het vervolg van dit hoofdstuk zullen zien, dateert dit deel van het dorp van een
latere datum dan de nederzettingskern rond de brink. Nu blijkt er in I642 aan de rand van
de Noordesch, enige honderden meters te noorden van het dorp, een vrij groot perceel te
liggen dat luistert naar de naam 'Woert genaemt De Hofstee' (figuur I 3) . Dit perceel is in
het bezitvan RoelofHuising, en het is niet geheel onmogelijk dat hier het oude erfBanninge
heeft gelegen.
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Lantinge-goed- Het Lantinge-goed te Balloo behoorde tot de bisschoppelijke tafelgoederen
('mensa episcopalis'). Uit de opbrengsten van zijn tafelgoederen bekostigde de bisschop zijn
huishouding, inclusief die van zijn hofhouding76 .
Het o~dste dokument betreffende het tafelgoed Lantinge is een erfpachtbrief uit I4I4,
waann brsschop Frederik van Blankenheim aan Herman van Haersholte, drost van Coevorden, het goed in eeuwigdurende erfpacht geeft als dank voor 'menigen truwen dienst
aan onss ende onssen kerken' 77 . De vorige pachter, Wolter Lantinge, was overleden en het
erflag nu 'ledich'. Ook in andere vijftiende-eeuwse bronnen komen we de naam Lantinge
regelmatig tegen. In I445 wordt een Engelbertus Lantinge genoemd als buur van Balloo78
en in de uit diezelfde tijd stammende Zwolsche hoofdgeldlijst komt de naam Wolter Lantinge voor79 . Deze laatste naam vinden we ook terug in ordelen van de Etstoei uit 1425 en
I 426, hoewel hierbij niet expliciet vermeld wordt dat het iemand uit Balloo betreftSo. Naar
alle waarschijnlijkheid gaat het hier om meiers van het Lantinge-goed die het erf voor de
Van Haersholtes beheerden .
. In een rek,ening uit I489/90 van de kastelein van Coevorden komen we Lantinge opmeuw tegen8 '. RoloffLunsche blijkt het erf voor zes jaar gepacht te hebben tegen de zeer
hoge pachtsom van I4 mudden rogge per jaar (bijna I 300 liter). Klaarblijkelijk heeft men
m de loop van de vijftiende eeuw de erfpacht omgezet in een meer flexibele en winstgevende kortlopende pacht, een voor de late middeleeuwen niet ongebruikelijke aanpassings 2 •
Nadat de bisschop in I 522 als landsheer plaats moest maken voor Karel vanGelreen deze
in I 536 de macht overdroeg aan de Habsburgers, kwamen de voormalige bisschoppelijke
goederen m Drenthe onder het beheer van een rentmeester en drost. We vinden het Lanti~ge-goed voor het eerst weer terug in de Rentmeestersrekening van I 537 83. De pachtsom
bhjkt dan de helft te zijn van die in I490, wat een aanwijzing kan zijn voor een splitsing in
twee delen m het begtn van de zestiende eeuw. In de grondschattingsregisters van I630 blijken er mderdaad twee Lantinge-goederen te zijn 8 ~. Aangezien de omvang van het ene deel
mI 598 wordt omschreven als 'I5 of I6 mudden bouwlandt, twe mansmaet hoeylandt en
een volle waer te holte ende toe velde' 8 5, kan men vermoeden dat het oorspronkelijke Lantmge-goed ongeveer een dubbele omvang heeft gehad, wat ook in verhouding is met de
hoge pachtprijs in I49o 86 .
Het ene in de grondschatting van I630 vermelde Lantinge was in handen van Hendrik
Hiddinge. Hiddinges worden in de zestiende eeuw een aantal keren genoemd als pachters
van Lantmge, .en ook de andere namen die we in I 6 3o en 1642 met betrekking tot het goed
tegenkomen hjken met deze familie op één of andere manier in verband te staan87. Klaarblijkelijk hebben de pachters een deel van het goed aan de domeinen weten te onttrekken.
Het werd uiteindelijk zo een deel van het vermogen van de familie Hidding. In de rentmeestersrekeningen komt dit deel van het goed dan ook niet voor. Waarschijnlijk functioneerde het in I630 al niet meer als een zelfstandig bedrijf. Er stond toen tenminste geen huis
meer op. Door verervingen en doordat men delen verpachtte aan familieleden en meiers
raakte het land dat tot dit deel van het Lantinge-goed behoorde vervolgens verspreid over
diverse bedrijven. De Lantinge- en Landige- toponiemen op de eskaart van I642 illustreren
dit goed: er is een tiental percelen met een dergelijk toponiem88 . Ze zijn verspreid over de
erven van Willem Crabbe, Egbert Rommeringe en de weduwe van Hendrik H idding.
Van hen allenrsaannemelijk dat zij snippers van dit deel van Lantinge-goed in gebruik hebben89.
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2.6
Luchtfoto van de beekdalflank van het Loonereliep met de middeleeuwse domeingoederen Houwinge (Kamps/Weyteringe) en Lantinge. Opname uit 1968.

Het andere deel van Lantinge bleefwel als domeingoed geregistreerd. Van I 598 tot I62 I
werd het gepacht door Claes Clinge9°. In I630 wordt het aangeduid als 'Lantinge, nu Huisinge goedt'9', waarschijnlijk naar RoelofHuising, de meier van de familie Clinge. Het is
niet mogelijk om dit deel van Lantinge op de eskaarten te lokaliseren. De familie C linge had
namelijk naast het domeingoed ook eigenerfd goed op de Balloër essen, dat hij volgens de,
reeds in de inleiding aangehaalde, rentmeesters-rekening van I609 niet meer van het domeingoed kon onderscheiden92 . RoelofHuising had in diezelfde tijd bovendien een ander
domaniaal erf, Banninge van St.Pieter, in pacht. Op de bouwlandkaarten uit I642 zal dus
een deel van de percelen van RoelofHuysing van domaniale herkomst zijn (Lantinge en
Banninge) en dientengevolge een hoge ouderdom hebben. Daarnaast zullen sommige percelen eigenerfd goed zijn van de Clinges. Zij kunnen van later datum zijn.
De lokatie van de oorspronkelijke huisplaats van Lantinge is niet bekend. In de zestiende- en zeventiende-eeuwse bronnen wordt Lantinge steeds vermeld met de aanduiding
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'sonder huys' , maar het lijdt geen twijfel dat er in de oorspronkelijke situatie een huisplaats
moet zijn geweest, waar de in de vijftiende eeuw genoemde Lantinges hebben gewoond.
We menen hiervoor een kandidaat te hebben gevonden. Naast een groot aantal percelen op
de es behoorde bij het Lantinge-goed ook een ruim twee hectare grote, door houtwallen
omzoomde bouwlandkamp op een dekzandrug langs het Deurzerdiep ten noordwesten
van Karnpsheide (figuur 6) . De zuidwal van deze Lantinge-kamp vormt enkele merkwaardige instulpingen, waar we oude huisplaatsen van Lantinge vermoeden. Bij deze Lantingekamp ligt een klein driehoekig brinkje met een aansluitende veedrift naar het beekdal. Bij
bodemboringen rond het brinkje bleek dat de natuurlijke bodem op verscheidene plaatsen
verstoord was.
De geschiedenis van het domeingoed Lantinge kent elementen met een meer dan lokaal
belang. Het illustreert zeer fraai dat het oude domaniale grondbezit tijdens de late middeleeuwen en nieuwe tijd steeds meer als kapitaalgoed ging fungeren van de gegoede families
in Drenthe 93 . Een tweede hoofdlijn die hiermee direct samenhangt is de constatering dat in
de loop van de zestiende en zeventiende eeuw het onderscheid tussen domaniaal goed en
eigenerfd goed steeds meer vervaagde. Hoewel op papier het domaniale grondbezit in zekere zin in stand bleef, werd het in de praktijk behandeld als eigenerfd goed. Onder andere
door verervingen en verwisseling van percelen van verschillende herkomst ging de samenhang tussen de diverse tot één goed behorende landerijen steeds meer verloren. Kunnen we
op de zeventiende-eeuwse grondschattingskaarten de domaniale erven en goederen met
enige moeite nog terugvinden, op de kadasterkaart van I 8 3 2 is dit vanwege de sterke dynamiek van het grondbezit in de nieuwe tijd vrijwel onmogelijk.
Houwinge-goed-Een ander bisschoppelijk goed in Balloo is het leengoed Houwinge. In een
lijst met leenmannen van de bisschop van Utrecht uit I38I-1383 wordt voor het eerst gesproken over 'dat goet, ghehieten Houwingegoet inder buerscap to Banloo, ghelegen in
den kerspel van Roelde'94. Leenman, was Henric Mepesche, wiens familie het leen tot
I433 in bezit hield95.
Wanneer we het leen in de loop van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw blijven volgen, ontdekken we een sterke relatie tussen het Houwinge-goed en de erven
Kamps en W eyteren, die Soo meter ten zuidwesten van de nederzetting, bij de Deurzerbrug, lagen. Deze relatie komt op verschillende manieren tot uiting. Ten eerste blijkt het
Houwinge-goed gedurende de tweede helft zestiende eeuw geruime tijd beleend te zijn
geweest door Jacob W eyteren en zijn zoon Thiman96 . Deze woonden op het W eyteringeerf, dat samen met het erfKarups als een kampontginning tussen de nederzettingen Deurze
en Balloo lag (figuren 6 en 7). In de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn de bewoners
van Kamps zelf leenman97. Dit doet vermoeden dat het leengoed in de omgeving van
Kamps moet worden gezocht.
Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat een blokvormig perceel op de Noordesch van Balloo, dat luistert naar de naam 'Domayne Houinge' in I642 gebruikt wordt
door het erfWeyteren98 . Op de essen van Balloo komt in I642 negenmaal een toponiem
voor met het bestanddeel 'domayne'99 (figuur I 3). Deze negen percelen zijn uitsluitend in
gebruik bij Geert W eyteren en Harmen Meyering. De meeste van deze percelen zijn in
twee delen verdeeld, waarbij beiden een deel in gebruik hadden. Gezien het Houinge-toponiem van één van deze percelen ligt het voor de hand in deze domayne-percelen landerij-
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2.7

Grondschattingskaart uit 1642 van
de omgeving van de erven Kamps
en W eyteringe in het zuidwesten
van de Balloër marke . De kaart
toont een door houtwallen omgeven kampontginning in een bosrijke omgeving ('De Wildernisse').
Bron: OSA 845.

en van het Houwinge-goed te zien. Interessant is dat de naam Meyering in een ordeel uit
I406 in combinatie met 'lant to Hoyinge gude' wordt genoemd 100 •
Een derde, zeer sterke, aanwijzing vindt men in een tweetalleenacten uit de achttiende
eeuw, waarin expliciet wordt aangegeven dat Houwinge identiek is aan Kamps . In I789
wordt vermeld 'Het erf en goed Camps, weleer Houwinge genaamd' en in I790 zien we
een soortgelijke formulering: 'Het erf en goed Houwinge, thans Campss erf genaamd' 10 1 •
De kampontginning rondKampslag in een bosgebied op de grens van de marken Deurze en Balloo. Dergelijke kampontginningen buiten de oude nederzettingen te midden van
een groot gebied met woeste grond komen in de omgeving van Rolde vaker voor. V oorbeelden zijn Eldersloo, Ekehaar en Nijlande. Gewoonlijk worden ze in de twaalfde/dertiende eeuw geplaatst 102 •
In I 642 bestond de ontginning Camps uit twee erven, Camps en W eyteren, met daaromheen een aantal door houtwallen omgeven kampen (figuur 7). In de huidige situatie ligt
er nog slechts één erf, op de plaats waar in I 642 Lammert op den Camp woonde. Rond dit
erfligt een aantal blokvormige kampen, omgeven door vaak hoge houtwallen. Een deel
van de wallen ligt in een bosgebied, het W eyteringebos, dat voor een groot deel een esprafiel als bodemtype heeft. Op deze plaatsen liggen de cultuurgronden van het voormalige
W eyteren-erf, dat in I 642 werd bewoond door Geert W eyteren. Het erf zelf is tussen I 642
en I832 verlaten 10 l.
Zowel Camps als Weyteren waren gewaardeeld in de mark,e Balloo 104, hoewel Weyte-
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ren in de zeventiende-eeuwse grondschatting bij Deurze werd gerekend en ook daar gewaardeeld was ' 0 5. Deze dubbelrol bracht de bewoners van Weyteren tussen I572 en I5 79
herhaaldelijk in conflict met de buren van Balloo 106 • Het grondbezit vanCampsen W eyteren lag in I 642 sterk vermengd, wat kan betekenen dat het vanafhet begin een ontginning
van twee erven is geweest, ofwel dat er één Ontginningserf was dat later werd gesplitst.
De ouderdom van het goed is moeilijk vast te stellen. Alleen van een verlaten huisplaats
van het W eyteren-erf is een datering bekend, dank zij een proefopgraving van Van Giffen
in de jaren dertig 107. Deze vond de restanten van een omgrachte boerderij . Het oudste aardewerk op deze plaats dateerde uit het eerste kwart van de veertiende eeuw en liep door tot
in de vijftiende eeuw 108 • D it komt overeen met de eerste vermelding in J38I/83 van het
Houwinge-goed. In eerste instantie is men geneigd Houwinge als een laatmiddeleeuwse
kampontginning te beschouwen. De status van bisschoppelijk leengoed hoeft hiermee niet
in tegenspraak te zijn. Leengoed kan immers ontstaan zijn door opdracht van eigenerfd
goed aan een leenheer. Toch zijn er ook aanwijzingen dat Houwinge van een oudere datum kan zijn. Hetzelfde geldt voor Lantinge, waarvan de mogelijke oorspronkelijke huisplaats Lantinge- kamp wat de ligging betreft veel op Houwinge lijkt. Op de Noordes van
Balloo hebben Houwinge en Lantinge percelen in de oudste kernen. Ze wijken daarmee
in hun grondbezit niet af van de erven in de oudste, vroegmiddeleeuwse, kern van Balloo.
Ook de situering ver buiten het dorp aan de rand van de marke is merkwaardig. Beide goederen liggen op de beekdalflank van het Deurzerdiep in één van de in de prehistorie intensief gebruikte gebieden. Dit soort vrije kampontginningen buiten de eigenlijke nederzetting waren in het laatmiddeleeuwse Drenthe vrij uitzonderlijk. De buurschap met zijn vele
geschreven en ongeschreven regels vormde vanaf de dertiende eeuw een belangrijke beperking voor een vrije ontginning in de marke. Een dergelijk occupatiepatroon past veel
meer in een periode vóór de vastlegging van de markerechten dan erna. Ook de ligging van
Houwinge aan weerszijden van de grens van de marken van Deurze en Balloo is een aanwijzing dat de ontginning zou kunnen dateren van voor de vaststelling van de markegrenzen.
Wanneer we in beschouwing nemen dat niet alleen Houwingeen Lantinge maar ook de
vroegmiddeleeuwse kern van Balloo op domaniaal bisschoppelijk goed liggen, lijkt het niet
onmogelijk dat we hier met ontginningen van een veel oudere datum te maken hebben, die
mogelijk dateren uit de periode waarin de landsheer (lees: de bisschop) de rechten op de
woeste grond (foreestrecht) nog stevig in handen had.

De twee goederen Remmeringe- De naam Remmeringe (inclusiefde verbasteringen Rummeringe, Rommeringe en Rammeringe) komen we vanaf de vijftiende eeuw in Balloo zeer
veel tegen. Op de zeventiende-eeuwse grondschattingskaarten zien we dat deze namen
horen bij een tweetal centraal in het dorp gelegen erven (figuren 8 en I o) . Beide erven hadden een aanzienlijk grondbezit op de essen en in de groenlanden.
Wanneer we de bronnen onderzoeken zien we dat de twee erven beide teruggaan op
leengoederen van de bisschop van Utrecht. Hoewel het vanaf I 38 3 aantoonbaar om afzonderlijke goederen gaat, droegen ze beide de naam Remmeringe-goed. Gezien deze naamsovereenkomst en de nabije ligging van de goederen in het zeventiende-eeuwse dorp ligt
het voor de hand te veronderstellen dat deze goederen op één groter bisschoppelijk goed
teruggaan. De kern van dit Remmeringe-goed wordt gevormd door het grote woerdper-
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Situering van het bisschoppelijk domeingoed Remmeringe (donkere arcering) in het centrum van e
nederzetting Balloo. Tevens zijn ingetekend de vindplaatsen van rruddeleeuws aardewerken d~ verbreiding van de Pol- en de Spijckerackers en de ligging van het perceel met het toporuem Voor
Rarnminge - Banserhof .
A= vindplaats van aardewerk en houten beeld (derde-zevende eeuw)
B = vindplaats van vroeg kogelpot-aardewerk (negende-tiende eeuw)
C = vindplaats van laat kogelpotaardewerk (elfde-twaalfde eeuw)

ceel 'De Hem' en de ten oosten daarvan liggende inscharingskampen (figuur 8) .
In een lijst met leenmannen van het Sticht uit I 38 I /8 3 komen we de beide Remmeringe- goederen voor het eerst tegen' 0 9 . Een zekere Witfert en zijn zoon Rolofworden vermeld als leenman van Remmeringhegoet, terwijl even verderop nog een R emmenng
wordt genoemd. Met dit tweede Remmeringe was Aernd Huys beleend, die tevens heer
van Ruinen was. Tot 1760 bleefhet in handen van de heren van Rumen. De belenmg van
beide goederen kunnen we gedurende vier eeuwen volgen.
..
.
Het eerste leen bleefbijna drie eeuwen in handen van de familie den Domer, die later
ook Doemers, Duemer en Duymer genoemd wordt 1 10 . Soms worden zij ook aangedmd
met de naam van hun leengoed: Remmerinc, Rummeringe ofRommeringell r. Na de
dood van Hillechien Duimer in r667 neemt haar zoon Roelof Hommes het leen over. In
r 68 I gaat het leen in geheel andere hand over. Egbert Tabing, telg uit een bekend Drents
regentengeslacht, koopt het leen 'by decretale verkopinge' 1 12 • Z ijn zoon Lambert wor~~ ~~
I 709 beleend. Hij is het ook die m I 745 het leen afkoopt tegen een betalmg van f 300:
·
Dank zij de naam Tabing kunnen we ook de lokatie van het erf aangeven. In I 8 32 IS het
erfRammeringe in handen van de Weduwe Tabing te Rotterdam 1 ' 4 . Door rmddel van
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vergelijking van het grondbezit van I 832 met dat van I642 kunnen we zien dat het zeventiende-eeuwse erf vanJan Rammeringe (figuur ro) teruggaat op dit leengoed.
Het andere zeventiende-eeuwse erfRemrneringe, dat in I642 door Egbert Romrneringe
werd gebruikt (figuur IO), is zonder twijfel de kern van het tweede leengoed Remrneringe,
dat tussen I 383 en I760 steeds onderdeel heeft uitgemaakt van de goederen van de heerlijkheid Ruinen. In de leenacten wordt Remmeringe te Banlo steeds als onderdeel van deze
heerlijkheid genoemd 1 1 s. Samen met het erfNydinc te Norg was Remrneringe het enige
goed van de heerlijkheid dat niet in de directe omgeving van Ruinen lag. De geschiedenis
van dit tweede Remrneringe-erfloopt parallel aan die van de heerlijkheid. Tot I 522 bleef
het bisschoppelijk leengoed. Vanwege de machtsovername in I 522 door Gelre werd bisschop Philips van Baden gedwongen een groot aantal goederen afte staan aan hertog Karel
van Gelre. We vinden de heerlijkheid Ruinen, inclusiefhet met name genoemde Remmeringe-goed terug bij de uitheemsche lenen van het Hertogdom Gelre 116 • Na de machtsovername door de Habsburgers in I 536 werd de belening van de heerlijkheid Ruinen geregeld in de Provinciale Leenkamer van Overijssel. Tot in de jaren zestig van de achttiende
eeuw kunnen we in het archief van deze leenkamer de heerlijkheid met Remrneringe volgen. In de jaren na I 766 kocht Drenthe de rechten en goederen van de heerlijkheid Ruinen
terug, waartoe ook Remrneringe zal hebben behoord.
In I 6o I wordt het tweede Remrneringe-erf in twee delen aangekocht door Bastiaan
Hiddinge en zijn zoons Willem,J ohan en Hendrick 1 17 • Vermoedelijk gaat het bij bovengenoemde transactie niet om de overdracht van eigendomsrechten maar om een eeuwigdurende erfpacht. We hebben hier, evenals in het geval van Lantinge, te maken met een gelaagdheid van eigendoms- en gebruiksrechten. In dit geval waren er vier lagen. Eigenaar
was oorspronkelijk de bisschop van Utrecht (later de hertog van Gelre, de Habsburgers en
de Leenkamer van Overijssel), deze gafhet goed in leen uit aan de heren van Ruinen, deze
gafhet erf in erfpacht uit aan de familie Romrneringe en Van Minden (vóór I6oi) en later
aan de familie Hiddinge (na I6oi), en deze laatste familie zette ten slotte meiers op het erf
Uit archiefbescheiden uit I6I2, I630, I639 en I654 blijkt dat Egbert Romrneringe in die
tijd de op het erf wonende meier was 1 18 • In I 8 32 blijkt het erfbewoond te zijn door Remmelt Daling 11 9.

Geschiedenis van de eigen en;en - Niet elke buur van Balloo had domaniaal goed in gebruik.
Uit het hierbovenstaande kunnen we afleiden dat vijf van de twaalfboerderijen die in I630
in Balloo stonden (voormalig) domaniaal goed pachtten 120 • Het is zeker dat vrijwel al deze
erven naast dit pachtgoed ook ei generfd goed bezaten, dat door aankoop en ontginning was
verkregen 1 21 •
Naast de erven die domaniaal goed pachtten waren er in I630 ook zes bedrijven die volledig bestonçlen uit eigenerfde goederen, die al ofniet door een meier beheerd werden. Het
gaat om de erven die bewoond werden door Abel Marissen,Jacob Corthuys, Wigbolt Vadderinge,Jan Leffers,Jan Claesen en Taele Harders (figuren 9 en Io). Alleen de laatste twee
boeren waren werkelijk eigenaar van hun bedrijf, de anderen waren meiers van particulieren uit de omgeving 122 • Een aantal van deze erven was in eigendom van twee eigenaren,
wat een aanwijzing kan vormen voor verervingen in het verleden.
Wanneer we het grondbezit op de essen van deze particuliere erven bestuderen, blijkt
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grondbezit en het aantal waardelen van de binnen- en buitenburen in de marke Balloo in I643-I649 . Bij
de categorie bouwland zijn alleen de in de marke Balloo gelegen akkers opgenomen. Blj de groenlanden werden tevens de buiten Balloo gelegen percelen opgenomen. Bron: OSA 841.
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dat hun percelen zeer vaak in specifieke onderlinge combinaties voorkomen. Zo liggen op
de centrale delen van de Noordes de percelen van Claesen en Corthuys zeer vaak naast elkaar. Op, ~e Oosteres is dit niet het geval. We leiden hieruit af dat er oorspronkelijk sprake
was van een erfmet akkers op de Noordes. Op een gegeven moment splitste dit erf, waarbij
een aantal grote akkers m tweeën werden gedeeld. In de ontginningen ná het tijdstip van
sphtsmg namen de beide dochtererven afzonderlijk deel. Hierdoor komen deze erven niet
meer in combinatie voor op deze jongere delen van de Balloër essen. De ten zuiden van de
brink gelegen woerd (figuur IJ), die in r642 in handen is vanjan Claesen, is mogelijk een
oude huiskamp van deze erfcombinatie. De naam Claesen komt in de bronnen van vóór
r630 inBalloo niet voor. Uitvergelijking van de lijsten uit r6r 2 en r62o met de grondschattmgslijsten IS op te maken dat waarschijnlijk het erf van Claesen tevoren in handen was van
Claes ~oijter 123 . Deze bewoonde het erfEelsinge, een naam die ook in de hoofdgeldlijst uit
het rmdden van de vijftiende eeuw voorkomt 1 24.
Een tweede groep erven die soortgelijke betrekkingen met elkaar hebben is het viertal
Marissen, Harders, Leffers en Vadderinge. Hoewel de volgorde van de splitsingen op basis
van de b,~zitsverhoudm~en met meer exact is aan te geven, is het waarschijnlijk dat ook deze
VIer op een oorspronkelijk erf teruggaan. Het is mogelijk dat het afgeronde complex van de
Polackers_, dat m r642 in handen is van Marissen, Harders en Vadderinge, één van de oorspronkelijke hmskampen van deze filiatie was (figuur 8). Aan de rand van dit complexwerd
elfde/twaalfde-eeuws kogelpot-aardewerk gevonden 12 5 (figuur 8:C).
Het merendeel van de bovengenoemde splitsingen zal vermoedelijk al vóór IJOO hebben plaatsgevonden, aangezien vijf van de zes erven een vol waardeel in de marke hebben.
De waartallen werden volgens Slicher van Bath reeds in de tweede helft van de dertiende
eeuw vastgesteld 126 • Klaarblijkelijk zijn de waardelen in de tussentijd niet gesplitst; we zouden anders meer halve en kwart-waardelen tegenkomen. Ook Heringa kwam voor Ansen
tot de conclusi_e dat er vóór IJOO reeds vrij veel erven gesplitst warenl27. De omstandigheden voor sphtsmg waren in die periode, toen er nog geen strak beheer van de woeste gronden bestond, blijkbaar gunstiger dan in de periode daaraanvolgend.
DE ONTWIKKELING VAN DE NEDERZETTING

De middeleeuwse nederzetting - Het is vrijwel onmogelijk om zonder gedegen archeologisch
ond_erzoek te komen tot een volwaardige reconstructie van de ontwikkeling van de nederzettmg gedurende de middeleeuwen. De beschikbare schriftelijke bronnen zijn daartoe te
genng. Archeologisch onderzoek heeft in de afgelopen twee decennia voldoende duidelijk
gemaakt da~ de genese van een nederzetting vaak zo dynamisch verloopt, dat retrospectieve
reconstructies van de rmddeleeuwse situatie op basis van kadasterkaarten of zeventiendeeeuws kaartmateriaal zeer riskant zijn. W e volstaan dan ook op deze plaats met enkele opmerkmgen op grond van tot dusver bijeengebracht materiaal van uiteenlopende herkomst.
Van de vroege middeleeuwen is weinig meer bekend dan dat aan de rand van het woerdperceel de Hem in het ce_ntrum van het dorp aardewerkconcentraties voorkomen die wijzen op een cultusplaats Uit de zesdelzevende eeuw en op bewoning in de negende/tiende
eeuw. Deze vondsten kunnen een ondersteuning vormen voor de visie dat dit soort afgeronde woerdpercelen de oudste hmskampen zijn van de nederzetting. Ook aan de rand van
een ander afgerond- blokkig akkercomplex, De Pol, werd kogelpot-aardewerk aangetrof-
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fen, echter met een wat latere datering (elfde/twaalfde eeuw).
Wanneer men de 'schuldmudde'-theorie van Blok moet geloven, zou Balloo op de
overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen minimaal zeven erven moeten hebben gehad, aangezien in de bisschoppelijke rekeningen vermeld staat dat de buren van Balloo zeven schuldmudden moesten afdragen aan de bisschop 12 8 • Het is niet zeker of de vier
oorspronkelijke domaniale goederen (Remmeringe, Lantinge, Houwinge en Banninge)
tot deze zeven moeten worden gerekend. Enerzijds omdat we niet geheel zeker zijn van
hun bestaan aan het einde van de vroege middeleeuwen, anderzijds omdat het niet vaststaat
dat bisschoppelijke erven ook schuldmuddeplichtig waren.
Waar de erven in de vroege en hoge middeleeuwen hebben gelegen is moeilijk na te
gaan. In oudste aanleg vermoedden we twee eigen erven, mogelijk met huiskampen ten
noordwesten en zuidoosten van de latere brink (figuur 8). De huisplaatsen van de domaniale goederen kunnen we wat beter duiden. Remmeringe en Banninge lagen vermoedelijk
ten noordoosten van de brink, Lantinge en Houwinge waren waarschijnlijk kampontginningen langs op de beekdalflank van het Deurzerdiep (figuur 6) . Interessant is voorts de opstrekkende verkaveling aan de zuidkant van de veedrift naar het Ballooërveld ('Spij ckerackers', 'Voor Ramminge huys' en 'Strampelackers'). Hoewel op de blokvormige perceelties
langs de drift in de zeventiende eeuw geen erven waren gelegen, moeten we dit voor een
eerdere periode niet uitsluiten. Een vergelijking met het opgegraven middeleeuwse wegdorp in Gasselte 129 en soortgelijke structuren langs uitvalswegen in W achtum, Ge es, Dwingeloo en het Havelter Eursinge 1 3° dringt zich onwillekeurig op.
Wanneer we deze gegevens op een rij zetten, lijkt het er sterk op dat de nederzetting
Balloo tot de zeventiende eeuw een veellossere, open structuur had dan na die tijd. De erven in het dorp lagen op enige afstand van elkaar, mogelijk omgeven door inscharingskampen, hoven en goorns. Er was in eerste instantie klaarblijkelijk nog voldoende ruimte voor
een dergelijke losse structuur. Daarnaast is ook h et ontstaan van kampontginningen langs
het Deurzerdiep een teken dat het beheer van de woeste gronden aanvankelijk nog niet zo
strak geregeld was als in latere perioden.
Wat verder opvalt is dat de kern van deze verspreid over het landschap liggende bewoningskernen (Balloo- centrum, Houwinge en Lantinge) steeds wordt gevormd door bisschoppelijk goed, wat interessante aanknopingspunten oplevert voor nederzettingsonderzoek op andere plaatsen. H et is niet onmogelijk dat dit soort in 'Streulage' verspreide domaniale goederen een vroegmiddeleeuwse oorsprong hebben en op verschillende plaatsen
het kristallisatiepunt hebben gevormd, waaromheen tot de achtste-tiende eeuw zwervende
middeleeuwse Drentse nederzettingen zijn samengeklonterd I J 1 • In een aantal dorpen werden kerken gesticht op dergelijke domaniale goederen, waardoor zo'n kristallisatie versterkt werd. Hier ontstonden kerkdorpen die in de loop van de middeleeuwen sterk uitgroeiden door de aantrekkingskracht op ambachtslieden en neringdoenden. Wanneer de
plaats daarnaast ook nog een economisch- of defensief-strategische ligging had, kon een
dergelijk kerkdorp met domaniale kern zelfs uitgroeien tot een stad 1 J2 .
D e nederzetting in de zeventiende-twintigste eeuw - Op basis van de grondschattingskaarten van
r642 krijgen we voor het eerst een idee van de werkelijke ligging van een aantal erven 133 •
Op deze kaartjes zijn in totaal veertien huizen getekend, waarvan we de ligging zo exact
mogelijk op kaart hebben gezet. Dertien huizen liggen in de dorpskom, het veertiende is
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Reconstructie van de nederzetting Balloo in I642. Op de grondschattingskaarten (OSA 345 ) zijn de
rond de erven liggende hoven en mschanngskampen niet aangegeven, zodat deze niet in de reconstructie konden worden verwerkt.

het erfKarups dat samen met het bij Deurze behorende W eyteringe-erfin het uiterste zuidwesten van de Balier marke lag. Bij tien van de veertien erven was een naam aangegeven.
Alleen de hmzen van Abel Marissen, Luitgen Marissen,Jacob Corthuys en RoelofHuysing
kunnen we met met zekerheid lokaliseren, hoewel men op grond van de volgorde in de
drverse grondschattingslijsten wel tot een aanvaardbare hypothese zou kunnen komen.
Helaas Is het, door het ontbreken voor het kerspel Rolde van de registers van de 'Prisering
van hurzen en hoven'I 34 , niet mogelijk na te gaan hoeveel bedrijfsgebouwen er per erf waren en v.an welke grootte deze waren. Ook over de grootte van de rond deze erven liggende
hoven, mschanngskampen en goorns zijn we niet geïnformeerd, omdat ook hiervan in de
grondschattings-archieven de registers ontbreken.
Bij bestudering van de ligging van de erven in figuur IO valt op dat de woerden De Hem
De Pol en die ten zuiden van De Hem niet bewoond zijn. De bijbehorende erven ligge~
bmten deze woerden en zijn in het geval van De Hem en De Pol dus klaarblijkelijk naar
voren opge~choven. Het hjkt er sterk op dat de erven van Rommeringe en Claesen gebouwd ZIJnmeen veednft, dre op dre plaats trechtervormig uitmondt in een brinkruimte.
Voor het erfRommeringe is dit zelfs aannemelijk, aangezien er een processtuk uit ISÓJ
bekend rs waann Hennek Rammeringe door Warmelt Rummeringe wordt aangeklaagd
vanwege het feit dat hij een kamp omwald heeft, waardoor Warmelt sterk verkort wordt in
zijn recht van drifti35.
De oorspronkelijk wat grotere brink lag in eerste aanleg vermoedelijk aan de rand van de
her, een sltuenng die in Drenthe gebruikelijk wasi3 6 . Tussen I6 4 z en I s32 is als gevolg van
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2. I I

Ontwikkeling van het aantal huizen in Balloo tussen I6I2 en I8JO . De grote (3-4 paards) en kleine
(I-2 paards) boerenbedrijven zijn afzonderlijk weergegeven voor de periode I672-1804 . De totaalcurve werd verkregen door optelling van de (grote en kleine) boerenerven en de huizen van ambachtslieden en armen. Bronnen: OSA 62 I , 84I, 845 en 868.

de toename van het aantal huizen in Balloo (figuur I I) de verdichting rond en op de brink
nog verder versterkt (figuur 12). De ten zuidwesten van deze brink gelegen erven zijn ongeveer 50 meter naar het noorden opgeschoven. De oude huisplaatsen werden opgenomen
in het direct ten zuiden van deze erven gelegen complex van weikampen en gooms.
Naast een verdichting van de brink zien we tussen de zeventiende en negentiende eeuw
ooklangs de andere uitvalswegen van het dorp de bebouwing toenemen. De oorspronkelijk
losse structuur van verspreid liggende boerderijen veranderde zo geleidelijk in de bekende
ringstructuur van het huidige dorp . De ring had langs de weg naar het Balloërveld nog een
noordelijke uitloper. Hoewel we in I 642 al de eerste aanzet voor deze ring zien, kwam deze
pas tot volle wasdom in de achttiende en negentiende eeuw. In deze periode nam het aantal
huizen in Balloo toe van 14 naar 37, zoals we uit de haardstedenregisters en het kadaster
kunnen afleiden (figuur I I) I37. De visie van Keurring en Harms I38 dat Balloo een zeer oud
ringbrinkdorp zou zijn is dus onjuist. De ring is in eerste aanleg niet veel ouder dan de zestiende of zeventiende eeuw en kwam in de loop van de achttiende en negentiende eeuw
pas goed tot ontwikkeling. Door ruimteproblemen kon men niet alle nieuw te bouwen erven kwijt langs de brink en de daarop uitkomende veedriften. Als alternatief ging men natuurlijk niet op de voor de landbouw belangrijke esgrond bouwen, maar zocht men de rand
van de hei op. De dichtstbijzijnde plaats hiervoor was aan de overkant van het ten zuidwesten
van de brink gelegen complex van goorns en weikampen. De ringsluiting van Balloo is dus
een miniatuur van de dorpsverplaatsingen naar de overkant van de es, zoals we die in de late
middeleeuwen van de diverse Eursinge's kennen I39 en is vooral in de nieuwe tijd ontstaan.
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Reconstructie van de
nederzetting Balloo in
I 8 p . Bron: Kadaster
I 8 32, Gemeente Rolde,
Sectie A.
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DE ONTGINNINGSGESCHIEDENIS VAN DE ESSEN

Reeds lang stellen historisch-geografen en archeologen zich de vraag hoe oud de essen in
eerste aanleg zijn en in welke perioden deze akkercomplexen zijn uitgebreid tot wat zij nu
zijn. Met name in Duitsland werd hiernaar veel onderzoek verricht, echter met zeer gevarieerde uitkomsten en niet altijd zonder discussie over de gevolgde methoden en de bereikte resultaten. In Nederland staat dit onderzoek nog in de kinderschoenen, hoewel ook hier
veel belangstelling bestaat voor de ouderdom en ontginningsgeschiedenis van de essen. In
deze paragraaf zullen we de Balloër essen aan een nader onderzoek onderwerpen en trachten antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen.
De vroegste kartografische bronnen die we bezitten om de verkaveling en het grondbezit van de Drentse essen te bestuderen zijn de kaarten der' generale metinge van de esschen'
die tussen I 640 en I 642 in opdracht van Drost en Gedeputeerden van Drenthe werden vervaardigd'40. De kaarten van de essen van Balloo zijn alle bewaard gebleven en geven ons
een gedetailleerd beeld van de verkaveling en het grondbezit in het midden van de zeventiende eeuw. Figuur I 3 toont een reconstructiekaart die gemaakt is aan de hand van de
grondschattingskaartjes uit het archief'4' .
Op de kaart zien we ten noorden en westen van het dorp de Noordesch, ten zuidoosten
de Zuideresch (ofüosteresch) en ten zuidwesten van het dorp een kleiner complex genaamd De Nijlinck. Deze escomplexen hadden in IÓ43 tezamen een oppervlak van I26
ha 142 , verdeeld over maar liefst 39 5 percelen, wat een gemiddelde perceelsgrootte betekent
van slechts 32 are. De grotere bedrijven in Balloo bezaten meer dan 30 percelen op deze
essen met een totaal oppervlak aan bouwland van 8 tot I2 ha (figuur 9).
Wanneer we de zeventiende-eeuwse verkaveling wat nauwkeuriger bekijken, zien we
dat niet alle percelen van dezelfde grootte en vorm zijn. De Oosteresch en De Nijlinck bestaan voor een groot deel uit een vrij regelmatig patroon van smalle lange percelen die zijn
gerangschikt in blokken. Voorbeelden zijn: De Spijckerackers, de Middelwantges, Vriesenhool en De Nijlinck. De Noordesch geeft een onregelmatiger beeld. We zien ook hier
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I642, met daarop aangegeven de veldnamen uit die tijd. Reconstructie door A.D.M.Veldhorst (Staring Centrum Wageningen, Afdeling H1stonsche Geografie).

Bron: OSA 845 .
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2.I4
Gemiddelde grootte van de bouwlandpercelen op de Balloër essen in I 643 , uitgesplitst naarjuridische
status en naar bednJf Bron: OSA 845
Erf

Oppervlakte
bouwland
(mud)*

Domaniale pachterven
Rammeringe
Crabbe
Camps
Huisinge
Rommeringe

4!.9
28.8
3Ó-5
37-7
33-4

Totaal
Eigen erven
Corthuysen
Leffers
Herders
Ciaessen
Marissen
Vadderinge

Totaal
*I mud

Aantal
percelen

I8
JÓ

23

Gemiddelde
perceels grootte
(mud)

2-33
r.8o

24
25

!.59
!.57
!.34

Ioó

r.68

32-3
3 5. I
33-2

28
2I
30
38
36

2!. I

0.92
0.92

24

0.88

179. I

177

!.OI

3 3-3

24.1

!.19
5
r.o8

I. I

0.27I ha

wel blokken ('Gewannen'), die strookvormig zijn opgedeeld, maar deze zijn kleiner en
meer vrerkant (voorbeelden: Mosbloc, Cruysackers, Stienackers) en de richting waarin de
stroken lopen vaneert nogal tussen de diverse Gewannen. Tevens liggen tussen deze Gewannen en aan de buitenranden van de es percelen van een onregelmatiger grootte en vorm
(De Laen, Vortackers, Collewant).
Naast de kleine strookvormige percelen zien we ook regelmatig vrij grote, meer blokvorrruge percelen op d e essen liggen. Dichtbij het dorp zien we bij voorbeeld het opvallend
grote blokvormige perceel De Hem, de afgeronde groep Polackers en de twee grote percelen met ~en woert-naam langs de weg naar Rolde. Op de essen zelfliggen eveneens een
aantal VnJ ~ote percelen. Voorbeelden zijn: De Grootacker, De Vortacker, D'Engelse acker to Landige, het Hendrick Ho bes Collewanten de grote percelen van De Laen ten westen van het dorp. Deze grote percelen blijken in vrijwel alle gevallen tot de domaniale goederen te behoren. In tegenstelling tot percelen van eigenerfde goederen, die bij verervingen gesplitst konden worden, waren domaniale pachtgoederen in veel mindere mate onderhevig aan deling. De gemiddelde perceelsgrootte van domaniale erven is dan ook bedmdend groter dan die van allodiale erven (figuur 14). Grote percelen in de oudere delen
van de essen behoren dan ook vrijwel steeds tot domaniale goederen.
. In figuur 10 zijn voorts noginteressant de 'Lienstucken', een groep zeer kleine vlasakkerIJes, dre, omgeven door een wal, in de Noordes was opgenomen en waar naartoe een onverharde zandweg liep '43.
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Wanneer we de negentiende-eeuwse kadasterkaart vergelijken met de kaart van 1642,
blijkt er in de tussenliggende periode slechts 14 ha bouwland aan de es te zijn toegevoegd.
En dit terwijl het aantal erven in die periode steeg van r 5 naar 37'44. Het verkavelingspatroon en h et aantal percelen van de kadasterkaart wijk t slechts weinig af van de zeventiende- eeuwse kaart. Op sommige plaatsen zijn grotere blokken opgedeeld in smallere stroken,
op andere plaatsen is een aantal stroken samengevoegd tot wat grotere stroken afblokken.
Alleen de bezitsverhoudingen op de essen zijn drastisch gewijzigd, zelfs zodanig dat het
moeilijk blijkt om uit te zoeken uit w elke zeventiende-eeuwse voorgangers de negentiende-eeuwse erven zijn voortgekomen '45 _
Bij bestudering van de verkavelingskaarren van de essen rijst de vraag hoe deze verkaveling tot
stand is gekomen. H oe oud zijn deze essen en welke ontginningsfasen kunnen we onderscheiden? Voor het beantwoorden van deze vragen hanteerden we drie methoden die gebruik maken van drie verschillende soorten bronnen, die in combinatie met elkaar een hypothese opleveren voor de esontginning.
Als eerste bron gebruiken we archiefonderzoek. In de middeleeuwse bronnen worden soms
percelen of veldnamen op de essen vermeld, bij voorbeeld in schenkingsacten, pachtbrieven,
leenacten of in jurisprudentie betreffende onroerend goed. Helaas is dit soort vermeldingen
zeer schaars. Voor Balloo kennen we alleen een vermelding uit I38 I van de Stie?ackers' 46
Een tweede ingang vormt de analyse van erfsplitsingen, zoals die uit de bezitsverhoudingen
op de essen te reconstrueren zijn. Zoals we reeds eerder uitlegden, zien we in de Gewannen van
de es bepaalde combinaties van erven regelmatig naast elkaar voorkomen. Deze zijn terug te
voeren op splitsingen van erfgoed in vroeger tijd, waarbij grote percelen werden opgedeeld. De
gedeelten van de es waar deze specifieke combinaties voorkomen dateren dus uit de tijd vóór
de erfsplitsing. Na de splitsing functioneerden dochtererven onafhankelijk van elkaar. In de
ontginningen uit de periode na deze splitsing zien we dus geen specifieke naast elkaar in het
Gewann gelegen combinaties van percelen meer. We kunnen zo voor elke erfsplitsing op de
essen een ouder deel (vóór splitsing) en eenjonger deel (na splitsing) onderscheiden. Wanneer
we dit soort informatie voor verschillende erven op een rij zetten, levert dit belangrijke informatie op over de relatieve ouderdom van verschillende delen van een es en geeft het bovendien
inzicht in de relatieve ouderdom van de diverse rondom een dorp gelegen essen' 47 Zo konden
we met behulp van een tweetal splitsingen aantonen dat de centrale delen van de Noordesch
ouderzijn dan de perifere delen van deze es en dat deze centrale delen bovendien ook ouder zijn
dan de gehele Oosteresch en De Nijlinck.
De derde onderzoeksbron vormen bodemkundige gegevens' 48 Tijdens een gedetailleerde
bodemkartering van de essen van Balloo werd speciale aandacht besteed aan de overgangslaag
tussen het esdek en het daaronder begraven oorspronkelijke bodemprofiel. Bij ons onderzoek
bleek dat zich hierin twee typen onderscheiden, die samen lijken te hangen met het ontginningstijdstip van het bouwland.
In de eerste plaats is er een type waarbij een bruin-grij ze overgangslaag voorkomt tussen begraven profiel en esdek. Deze laag is gewoonlijk I 5 á 20 centimeter dik en heeft een zeer karakteristieke vuilbruin-grijze kleur' 49, die duidelijk afWijkt van natuurlijke bodemlagen en van
normale esdeklagen. De laag is homogeen van opbouw, zeer arm aan organische stof en in de
meeste gevallen komen er vrij veel houtskoolpartikels in voor. Aan de onderkant heeft deze
overgangslaag een scherpe grens naar het natuurlijke profiel. Aan de bovenkant is de overgang
naar het esdek vrij geleidelijk. In oudere bodemkarteringen wordt deze laag soms benoemd als
'archeologisch vuile laag' of ' celtic fieldlaag'' ;o. De aanleiding voor deze laatste benaming was
het feit dat deze lagen de karteerders sterk deden denken aan de oude akkerlagen die zij aantroffen in de celtic fields. Wij interpreteren deze vuil-grijsbruine lagen anders. We nemen aan dat
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zij aangeven dat op deze plaatsen gedurende langere tijd is geakkerd in de periode vóór de plaggenbemesting werd ingevoerd. De herhaaldelijke grondbewerking van het oorspronkelijk profiel gedurende tientallen of zelfs honderden jaren veroorzaakte een sterk gehomogeniseerde
bovengrond die zeer arm is aan organische stof. Een IJzertijd-datering van dit soort lagen is echter niet waarschijnlijk. Gezien het feit dat er geen podzolisatie in en onder deze oude akkerlagen
is opgetreden en er ook geen verploegde resten van dergelijke padzolen zijn te ontdekken in
het profiel, lijkt het waarschijnlijk dat ze uit een latere periode stammen en veel meer aansluiten
op de middeleeuwse escultuur. In onze optiek vormen deze lagen de relicten van de oudste fasen van de escultuur. Door kartering van de verspreiding van deze 'oude akkerlaag' krijgt men
een indruk welke delen van de es gebruikt zijn in de periode vóór afkort na het moment dat de
plaggenbemesting intensief werd toegepast. Het is daarmee mogelijk binnen een escomplex de
oudere ontginningen in kaart te brengen.
Naast de oude akkerlaag is er een tweede, veel meer voorkomend overgangstype. De overgang van esdek naar begraven profiel is verwerkt met onregelmatige grenzen. De basis van het
esdek is niet grijs en uitgeboerd, maar beduidend donkerder van kleur 1 j 1 • Vaak zijn restanten
van het onderliggende natuurlijke profiel nog zichtbaar in de overgangslaag. Dit type overgang
representeert geen langdurig beakkerd oorspronkelijk profiel. Met behulp van oude kaarten
kan men aantonen dat dit type gewoonlijk onder de jongere delen van de es voorkomt. We
hebben hier naar alle waarschijnlijkheid te maken met ontginningen uit de periode waarin de
plaggenbemesting al in zwang was. Doordat de ophoging van het akkerland direct na ontginning begon, kwam de onderste bewerkingsgrens geleidelijk aan steeds hoger te liggen. Aan de
basis van het esdek kon zich hierdoor geen gehomogeniseerde uitgeboerde laag ontwikkelen.
De delen van de es die dit tweede type overgang vertonen stammen dientengevolge uit het tijdperk na invoering van de plaggenbemesting.
Naast de hierboven genoemde onderzoeksmethoden zijn er nog drie bronnen die op zichzelf
weinig bewijskracht hebben, maar toch als aanvulling hun nut kunnen bewijzen: veldnamen,
de bodemgeschiktheid en perceelsvormen. Wanneer op basis van bovengenoemde methoden
een reconstructie is gemaakt van esontginningen, is het prettig wanneer de onderscheiden ontginningsfasen zich tevens onderscheiden door toponiemen, bodemgeschiktheid en verkavelingspatroon.
Bij het bestuderen van veldnamen op de zeventiende-eeuwse grondschattingskaarten zien
we soms naast elkaar namen optreden met de bestanddelen 'oud' en 'nieuw', wat een verschil
in ouderdom kan aangeven 1 jz . In Balloo is dat helaas niet het geval, hoewel we ten zuiden van
de nederzetting, ten westen van de weg naar Rolde, een kleine es zien liggen met de naam 'De
Nijlinck'. Dit duidt zonder twijfel op eenjonge fase in de esontginning.
Voor wat betreft de bodemgeschiktheid is het logisch te veronderstellen dat de voor akkerbouw zeer geschikte gronden eerder worden ontgonnen dan bodems die veel te droog, nat of
arm zijn. Op keileemverweringsgronden en lernige moderpodzolen is akkerbouw zonder plaggenbemesting bij voorbeeld veel beter mogelijk dan op arme droge haarpodzolen, die alleen
met een plaggendek geschikt zijn voor het succesvol telen van landbouwgewassen. Wanneer de
ontginningsvolgorde van de essen ook vanuit bodemkundig-agrarisch opzicht logisch is, versterkt dit een hypothese ten aanzien van ontginningsfasen op de es aanzienlijk.
V oor wat betreft de perceelsvormen zien we dat de door ons onderscheiden oudste delen van
de essen uit blokvormige 'Kreuzgewannen' bestaan. De jongere delen hebben een meer
strookvormige verkaveling. Een soortgelijke samenhang tussen ouderdom en vorm is ook bij
onderzoeken in Duitsland gesignaleerd ljJ.

Met behulp van bovenstaande methoden konden we drie fasen in de ontginning van de
essen van Balloo onderscheiden (figuur r 5). De oudste delen van de essen moeten we zoe-
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Reconstructie van de ontginningen van de essen van Balloo vóór r642 . Op het kaarge wor en een
drietal fasen onderscheiden (I, II en III). Voor een verdere toelichting zie de tekst.
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ken in de kern van de Noordes (fase I). Dit zijn de Gewannen die een oude akkerlaag in de
ondergrond hebben en ook bij de verervingsstudies als oudste delen naar voren komen.
Deze oude kernen blijken qua verkaveling voor het overgrote deel uit 'Kurzgewannen' te
bestaan. Ook de bodemkundige situering wijkt duidelijk af van de hierna te behandelen
fasen . Deze oude eskernen liggen vrijwel volledig op bodems die binnen So cm keileem in
de ondergrond hebben. Afhankelijk van de diepte en expositie van de keileem zijn er keileemverweringsgronden of moderpodzolen in ontstaan. Deze bodems zijn zeer geschikte
gronden voor akkerbouw, vanwege hun goede vochtleverantie en hun voor zandgronden
relatiefhoge natuurlijke vruchtbaarheid I 54 .
Wanneer we de ligging van deze oudste ontginningen bekijken, lijkt het alsof dit gebied
uit twee min of meer los van elkaar liggende onderdelen bestaat. Het noordelijk deel, met
als centrale kern het vierkante Mosblocken De Grootacker, is voor meer dan de helft in
handen van de bisschoppelijke erven van Balloo, wat eveneens wijst op een hoge ouderdom. Het is voorts opvallend dat deze oude kern vrij ver van de nederzetting Balloo ligt,
maar wel in de onmiddellijke nabijheid van de nederzettingsterreinen uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Mogelijk hebben we hier te maken met hergebruik van reeds eerder in cultuur gebracht akkerland of zelfs met een continuïteit van akkerland tussen de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De meer zuidelijk gelegen kern van fase I ligt veel dichter
bij de middeleeuwse nederzetting. Hier zien we eveneens vrij vierkante Gewannen, die
echter in tegenstelling tot de noordelijke kern geen kruisgewijze verkavelingsrichting hebben. Het overgrote deel van deze zuidelijke kern is in handen van eigenerfden, wat eveneens afwijkt van de situatie in de noordelijke kern.
Het is moeilijk om deze eerste fase van een absolute datering te voorzien. Mogelijk dat
het nog in gang zijnde pollenonderzoek van veentjes in en langs de es hierin meer duidelijkheid brengti55 . In potentie is deze fase van vroegmiddeleeuwse ouderdom en sluit aan bij
de vroegste vondsten in de kern van Balloo .
Als tweede fase in de esontginningen hebben we onderscheiden die delen die een oude
akkerlaag in de ondergrond hebben, maar waarbij de verervingsanalyse uitwees dat een
aantal erven die tijdens de ontginning van fase I nog ongesplitst waren, nu wel waren opgedeeld. Zoals in figuur I 5 is te zien, gaat het hier met name om een zeer groot, in lange smalle
stroken opgedeeld Gewann, dat direct ten oosten van de dorpskern ligt. We zien een duidelijk afwijkende verkaveling. Krenzlin beschouwt dit soort 'Streifengewannen' als het
produkt van een gezamenlijke ontginning van verscheidene erven, in tegenstelling tot de
blokvormige verkavelingen (fase I), die zij als individuele kampontginningen beschouwt,
waarin per blok slechts één erf deelnam I 56 . Deze interpretatie sluit goed aan bij ons idee dat
het hier gaat om ontginningen uit een tijd waarin het aantal erven door erfsplitsing reeds
enigszins was gegroeid. Met de nodige slagen om de arm kan men bij deze fase II denken
aan een datering in de hoge middeleeuwen (elfde-dertiende eeuw). Het natuurlijke bodemtype op deze plaats is een zwak lemige moderpodzol, die wat minder vruchtbaar en
zeker ook minder vochthoudend is dan de keileemverweringsgronden en sterk lemige moderpodzolen van fase I. Mogelijk behoren ook de daarachter liggende Gewannen (Middelwantges etc.) tot deze fase. Helaas kregen we van de grondeigenaar geen toestemming om
hier te boren, zodat het niet bekend is of hier oude akkerlagen voorkomen. We hebben
daarom in het midden gelaten of dit deel van de Zuideresch tot fase II offase III behoort.
De derde ontginningsfase die we onderscheiden zijn al die delen van de es die geen oude
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akkerlaag in de ondergrond hebben en die ook bij de retrospectieve analyse van de bezitsverhoudingen niet als oud uit de bus komen. Het gaat om de perifere delen van de Noordesch, het meest zuidelijke deel van de Noordes (De Laen, Blickackers, Reeackers, Bosa~
kers) , de Nijlinck ten zuiden van het dorp en mogelijke ook een deel van de Oosteres. Vnjwel zonder uitzondering gaat het hier om ontginningen op gronden die duidelijk droger of
natter zijn dan de bodemtypen van de eerste twee fasen en die bovendien vannature veel
minder vruchtbaar zijni57. Akkerbouw op dit soort profielen is alleen mogehjk wann~er
een plaggendek zorgt voor extra hangwater, een aanvullende bemesting of e~n vergrotmg
van de afstand tot de grondwaterspiegel. Het is vooralsnog onmogehjk om bmnen fase III
tot een nadere onderverdeling in subfasen te komen. Ook het dateren van deze fase is moeilijk. We denken aan de late middeleeuwen tot de zeventiende eeuw. In de omgeving van
De Laen en op de Nijlinck komen vrij grote percelen voor die mogelijk wijzen op een ontginningstijdstip niet al te lang vóór de } eventiende eeuw. Deze percelen zijn namelijk nog
niet opgesplitst door verervingen. De naam 'De Nijlinck' in 1642 wijst eveneens m d1e
richting.
.
Tijdens de bodemkartering bleken niet alle woerden in Balloo een oude akkerlaag m de
ondergrond te hebben. De meest zuidelijk gelegen woerd bleek bodemkun~1g met af te
wijken van de ontginningen op de Nijlinck. Percelen met de veldnaam 'woerd' kunnen
dus van verschillende ouderdom zijn en het is daarom onjuist het voorkomen van woerdnamen direct aan de oudste ontginningen te koppelen.
Een ander interessant probleem is dat van de zeggingskracht van de dikte van het esdek.
Is de es dekdikte van de oudereesontginningen anders dan die van de jongere ontginningen
op de es? Bij ons onderzoek in Balloo is hiervan niets gebleken. Er bleken geen significante
verschillen te bestaan in dikte van het plaggendek tussen de drie hierboven genoemde ontginningsfasen. Het overgrote deel van de es heeft een esdek van 40-60 cm diktei 58. Alleen
in de onmiddellijke nabijheid van het dorp (Stienackers, Heckackers, De Polackers, De
Hem, Spijckerackers) heeft het esdek een grotere dikte, namelijk 60-90 cm, terwijl aan de
uiterste noordzijde van de Noordes (Holtackers) de dekken niet dikker zijn dan 25-40 cm.
Bij een uitgevoerde variantieanalyse bleek de afstand tot het dorp de meest bepalende factor
te zijn voor de variatie in dikte van het esdek. Factoren als ouderdom en de aard van het
oorspronkelijke bodemprofiel bleken van veel mindere invloed te zijn. Het is dus zeker met
zo dat men de ouderdom van de ontginning zou kunnen aflezen aan de dikte van het esdek.
Het feit dat het ontginningstijdstip geen samenhang vertoont met de esdekdikte kan op
twee manieren worden verklaard. De eerste verklaring zou kunnen zijn dat de relatieflaat
ontgonnen haarpodzolen, stuifzandgronden en veldpadzolen van een veel slechtere kwaliteit waren dan de eerder ontgonnen moderpodzolen en keileemverweringsgronden, waardoor ze een sterkere mestbehoefte hadden en dus mogelijk een snellere ophoging hebben
gekend. Oorspronkelijke verschillen in esdekdikte als gevolg van de ouderdom van de ontginning kunnen hierdoor genivelleerd zijn.
.
.
Een tweede verklaring kan zijn dat de plaggenbemesting in Drenthe pas mtens1ef werd
toegepast in een periode dat de esontginningen reeds grotendeels plaatshadden gevonden.
Jonge en oude ontginningen kregen daardoor ongeveer dezelfde ophogmg. Dlt zou mhouden dat een intensieve toepassing van de plaggenbemesting op zijn vroegst mt de late nnddeleeuwen zou stammen en mogelijk pas uit de zeventiende eeuw 159 . Deze laatste datenng
sluit goed aan bij de door Bieleman gesignaleerde intensivering van de Drentse landbouw
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vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw' 60 . Het grootste deel van het opgebrachte
esdek stamt naar alle waarschijnlijkheid uit de zeventiende-negentiende eeuw en is dus bij
lange na niet zo oud als men vroeger dacht.

H ET RAADSEL VAN D E BALLOËRKUIL
z.oals we hierb~ven hebben beschreven kende het laatmiddeleeuwse Balloo een opmerkelijke concentratie van dom_aniale erven. Met name de aanwezigheid van vier bisschoppelijke goederenmeen dergelijke kleme buurschap roept de vraag op ofBalloo in een vroegere
penode wellicht van grotere betekenis is geweest dan men op grond van de huidige grootte
zou denken.
Het enige concrete bewijs voor een meer dan lokale rol van Balloo in het middeleeuwse
bestuur van Drenthe wordt gevormd door een bepaling in het Landrecht van r 4 r 2 ' 6 ' ,
waann gesteld wordt: 'Item soe is een olt lantrecht in den lande van Drenthe, dat men sal
holden dre luttinge ende niet meer, op dre termine, dat yrste des anderen maanciages nae
Paesschen to Banlo, dat ander to Roeide des dinxedaghes nae Pinxteren, dat derde luttinc
to sonte Magnusdaghe tot Anloe' . In Balloo werd dus in de middeleeuwen rechtgesproken
door de Etstoel, het hoogste rechtscollege van Drenthe in geestelijke zaken. Hoewel in dit
landrecht nog de oude gewoonte stond vermeld van het houden van een Paaslotring in Balloo, \\lerd deze m het begin van de vijftiende eeuw niet meer in Balloo gehouden, maar in
de SpiJcker te Rolde ' 62 . In het verleden was dit blijkbaar wel traditie geweest. Ook de naam
~all~o wijst hierop: Ban-lo, dat wil zeggen het bos dat onder de ban ligt, waarbij het woord
ban dan de betekems van rechtsmacht, rechtspraak of rechtszitting heeft '63.
Traditioneel wordt de Balloërkuil aangewezen als plaats waar de Paaslottinge plaatsvond.
De eerste die met deze stuifkuil op de proppen kwam was de zeventiende-eeuwse onderzoeker Picardt, die bij een bezoek aan deze plaats zelfs 'van aerde gemaeckte banken' meende te herkennen waarop de Etten drie eeuwen tevoren gezeten zouden hebben. Gedurende de negentie~de eeuw, de eeuw van de Romantiek, werd dit verhaal nog wat aangedikt
en de Ballerkml werd m de fantasie een vergaderplaats in het heilig woud waarin de oude
Germanen_'bij klimmender sonne ' vergaderden' 64 . In de bronnen vinden we echter geen
enkel ~eWlJS van het gebruik van de Balierkuil als vergaderplaats. De huidige Balierkuil is
een stUifzandlaagte die in r 846 werd aangekocht door de provincie, wat werd uitgediept en
beplant met eiken telgen. Reeds meermalen is eraan getwijfeld of de provincie het juiste
terrem had aangekocht' 65. Ook in fysisch- geografisch opzicht zijn hiervoor redenen. Op
grond van het steile reliëf van het omringende stuifzandgebied is het waarschijnlijk dat het
hierJong stmfzand betreft, dat zeker niet ouder zal zijn dan laatmiddeleeuws I66 . Het is daarom niet waarsch_ijnlijk dat dit de plaats is , waar de Etstoei in de middeleeuwen vergaderde.
· Vervolgens riJSt Uiteraard de vraag waar de Etstoei dan wel vergaderde. Bij gedetailleerd
bodemkundig onderzoek in de omgeving van de Balierkuil is mij niets gebleken van een
ander~ kml die hiervoor in aanmerking zou komen . De oplossing voor dit probleem zou
miJnS InZiens dan ook in een geheel andere richting kunnen worden gezocht. We gaan
daarvoor terug naar de hierboven behandelde bisschoppelijke goederen. Zoals gezegd nemen de twee Remmennge-goederen een centrale plaats in. Met name het grote woerdperceel De Hem en de daarnaast liggende weikampen van het erf vanJan Rammeringe vallen
op (figuur 8). Wanneer men de directe omgeving van dit bisschoppelijke goed bekijkt, zo-
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als die op de grondschattingskaarten van r 642 ' 6 7 is weergegeven, trekken twee toponiemen
de aandacht. Allereerst heeft het perceel direct ten oosten van het erf vanJan Rammeringe
de naam 'Voor Ramminge Banserhof; daarnaast ligt ten zuidwesten hiervan een groep akkers met de veldnaam 'Spyckerackers'. De combinatie van de bestanddelen '-hof en 'spijcker' roept de vraag op ofhier wellicht in vroeger tijd een hof met voorraadschuur kan hebben gestaan.
Bisschoppelijke hoven of curtes kennen we in Drenthe tot nu toe alleen uit Anloo en Emmen. Ze vormden de centra waar de inkomsten uit de over een groot deel van Drenthe
verspreid liggende bisschoppelijke hofhorige goederen werden ingezameld en opgeslagen.
Voor de opslag van de in natura betaalde pachten was een graanschuur (spijker) aanwezig.
De beide hoven hebben, inclusief de daarbij horende horigheidsverhoudingen, tot het
begin van de veertiende eeuw gefunctioneerd. In r 3 I3 respectievelijk I3 I4 werden tijdens
een reorganisatie van het bisschoppelijke goederenbeheer de hoven van Emmen en Anloo
uitgegeven in erfpacht ' 68 . De hof te Emmen werd in twee delen uitgegeven, die te Anloo
aanvankelij k als één geheel, dat echter al snel in twee delen werd gesplitst ' 69 . Aannemelijk
is dat de beide 'hoven' die Roelof van Steenwij k in r 38 r van de bisschop in leen ontving' 70
oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van het Anloër hofcomplex. De oude hoven verloren hun oude centrumfunctie en waren vanaf deze tij d gewone bisschoppelijke pachthoeven.
Zowel door Lonsain als door Van Kalveen wordt het waarschijnlijk geacht dat ook in het
kerspel Rolde een dergelijke bisschopshof m et spijker moet hebben gestaan '7'. De plaats

82

Geschiedenis van Rolde

van deze hof is niet bekend, hoewel Van Kalveen het Tessinge-goed te Loon als kandidaat
noemt' 72 . Van Rolde is weliswaar bekend dat er in I394 een spijker moet hebben gestaan
die aan pastoor Alefhad toebehoord'73, maar deze diende waarschijnlijk als inzamelingspunt van inkomsten uit de pastoriegoederen en niet als bisschopshof
Op deze plaats willen we als hypothese naar voren brengen dat in het centrum van Balloo, op ofbij het grote bisschoppelijke domein Remrneringe, een bisschoppelijke hof met
spijker heeft gestaan die tevens heeft gediend als vergaderplaats voor de Etstoel. Aanwijzingen hiervoor vormen de opvallende concentratie van bisschoppelijk domeingoed in het
centrum van Balloo, de toponiemen 'Spijckerackers' en 'Banserhof in de onmiddellijke
omgeving van dit goed en de analogie met de hoven in Emmen en Anloo op het punt van
de opsplitsing van de voormalige hof in twee afzonderlij ke bisschoppelijke goederen. Tevens levert het een verklaring voor het raadsel van de Balloërkuil en de betekenis van de
naam Banlo. In onze optiek heeft de bisschopshofvan Balloo, analoog aan de ontwikkelingen op de andere bisschopshoven in Drenthe, in het begin van de veertiende eeuw haar
centrumfunctie verloren en werd dit vervolgens uitgegeven in erfpacht. U iteindelijk resteerden aan het eind van de eeuw twee goederen Remrneringe, die in de loop van de eeuw
door de bisschop in leen werden gegeven; het ene aan de familie Den Domer het andere aan
de Heren van Ruinen. Interessant detail hierbij is overigens ook de betekenis van de naam
van de leenmannen op de voormalige hof 'Den Domer' betekent in het middelnederlands:
rechter, oordelaar, een opmerkelijke naam gezien in het licht van het hierboven gestelde'74

Na de opsplitsing in normale pachterven verloor de Banserhof uiteindelijk ook haar
functie als vergaderplaats van de Etstoel. Hoewel bij de opstelling van het Landrecht van
I 4 I 2 de herinnering aan Balloo als vergaderplaats nog bestond, behoorde deze in I 399 al
definitieftot het verleden. In later eeuwen resteerde slechts een kleine buurschap onder de
rook van het veel sterker uitgegroeide kerkdorp Rolde en de mythe van een zandkuil als
vroeghistorische vergaderplaats.

Bronnen, literatuur en noten
I992. 98. Van Eldersloo en Amen zijn enige veertiende-eeuwse vondsten bekend, respectievelijk PMD I978/
V I 5 en particuliere collectie. 99. PMD inv. nr. H I88o- r. Zie hiervoor ook Van der Poel, O ude Nederlandse
ploegen, afb. 9, nummer IO. 100. Coert I985, 6. Een profielsteen van deze watermolen was al in de negentiende
eeuw gevonden; vgl. Gratama, Catalogus, Afd. lil, nummer 10. 101. De schrijvers danken prof dr. H.T. Waterbolk voor zijn kritische opmerkingen bij de eerste tekstversie en drs.J.N . Lanting en dr. P.B. Kooi, BAl, voor het
ter beschikking stellen van enkele in het eerste hoofdstuk opgenomen afbeeldingen.
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*De auteur is werkzaam bij de Vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouw Universiteit te Wageningen
en gedetacheerd bij het Staring Centrum te Wageningen (Afdeling Historische Geografie). H ij startte in december
I 990 een promotieonderzoek naar de genese van een aantal Drentse en O verijsselse zandnederzettingen. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. 1. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 681. 2. Ennik, 'Landschapserven' , 26- 35 . 3 . RAD, Oude
Statenarchieven inv. nr. 1777. Acht mudden Groninger maat komen overeen met ongeveer 730 liter (I mud=
9 I ,03 liter). Z ie:J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam I 982. 4. RAD, O ude Statenarchieven inv. nr. 681. 5. Bieleman, Boeren, 57-96. 6. Bieleman, Boeren, 131- 151. 7. Bieleman, Boeren,
228- 237; Edelman-Vlam en Veldhorst, 'Uit het agrarische verleden', 67. 8. Bieleman gaat in zijn dissertatie zeer
uitvoerig in op de demografische en agrarisch-economische veranderingen op het D rentse platteland, maar besteed vrij weinig aandacht aan de ruimtelijke gevolgen van deze veranderingen . Het door ons uitgevoerde onderzoek tracht voor een deel in deze leemte te voorzien. 9. Zie voor een overzicht van retrospectieve onderzoeksmethoden: M. Born, Die Entwicklung der Deutschen Agrarlandschaji. Darmstadt I974; Krenzlin, 'Die Aussage der
Flurkarten ', 376- 388; J.L.H. Hartmann, De reconstructie van een middeleeuws landschap. Nederzettingsgeschiedenis en
instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (1Oe- 19e eeuw). Maaslandse Monografieën 44 (Assen/
Maastricht 1986), 3-9. 10. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 620, 62I , 84 I, 845 . 11. O p hetmoment dat
dit artikel werd geschreven waren het palynologisch onderzoek en de bijbehorende C I4-dateringen nog niet zo
ver gevorderd, dat de resultaten ervan volledig in de beschouwingen konden worden betrokken. Medio I993 zullen de resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd. 12. Zie voor een overzicht van de prehistorische
vondsten in het kerspel Rolde: Van der Sanden en Van Vilsteren in dit boek. 13. Dit plateau maakt onderdeel
uit van een grote glaciale rug, die vanafSleen via Schoonlo, Grollo, Rolde en Balloonaar Noord-Drenthe doorloopt. De rug staat bekend als de 'Rolder rug' of de 'Tweede Hondsrug'. 14. De keileem ligt in dit gebied
meestal 80-120 cm beneden het maaiveld , soms wat ondieper. In het lemige dekzand bovenop deze keileemlaag
ontwikkelde zich een rnaderpodzol (bruine bosgrond) (STIBOKA Bodemkaart (I977) ; Concept Geologische
kaart van Nederland, blad 12). 15. Het potentiële natuurlijke bostype op deze bodems is het W intereiken- Beukenbos (Fago-Quercetum petraeae) met een ondergroei van o.a. adelaarsvaren, bochtige smele, kamperfoelie,
dalkruid en valse salie (V. Westhoffen A.J. den Held, Plantengemeenschappen in Nederland (Zutphen I 969), 26 I - 262;
S. van der Werf, Bosgemeenschappen. Natuurbeheer in Nederland 5 (Wageningen 1991), 78- 100). Pollenanalyse
van profielen op het Balloerveld wees uit dat, naast de dominant aanwezige eik, vooral de linde en de iep een rol
van betekenis speelden in deze bossen, een rol die later werd overgenomen door de beuk, die pas rond de jaartelling
in wat grotere getale in onze streken arriveerde (Cleveringa en De Gans, 'Stuifineelonderzoek', 210). 16. Langs het Smalbroekerloopje vinden we op een perceel met de naam 'Tichelhuus' kleiputten en een
verlaten steenoven uit een veellatere periode. In de vijftiende eeuw werden op deze plaats de stenen gebakken
voor de bouw van de laatgotische kerk van Rolde. 17 . Collectie D rents Museum, vondstnummers I929/VI18, 1968/VIII- I, I970/!X-I , I978/l-27, I986/Il- 6. 18. VolgensJ.A. Bakker, 'Einige Bernerkungen über die
niederländischen Grosssteingräber und deren Erbauer' , Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 49 (I 980), 3 I- 59,
is deze ligging van TRB-vondsten op hoge dekzandkoppen met het bodemtype Hd21 (haarpodzol) in de direkte
omgeving van een keileemerosierand zeer gebruikelij k in Drenthe. 19. C leveringa en De Gans, 'Stuifmeelonderzoek', 2- 10. 20. Van Giffen, 'Ballooërveld', 67-I 22. 21. Van Giffen, 'Ballooërveld', 67- 122; Brongers,
Air photography, 9 5. 22. In 1929 werden restanten van een Romeins grafVeld gevonden. Collectie D rents Museum, vondstnummer 1929/ X I- 6. Zie Van der Sanden en Van Vilsteren in dit boek. 23 . Ter hoogte van de
huidige Karnpsheide liggen drie dekzand- depressies (uitblazingsbekkens), waar water stagneert op de sterk verkitte B-horizont van een podzol (De Roo en Harmsen, Bodemkartering). 24. Zie Brongers, 1833: R euvens, kaart 2,
en N DV (1968), I95· Bronstijdvondsten Kampsheide: Collectie Drents M useum, vondstnummer I963 / V3· 25. Van Giffen , 'Het doodenveld bij het Tumulibosch', 94-97; Kooi, Pre-roman umfields. 26. Brongers
(1833 : R euvens, en Air photography). Collectie Drents Museum, vondstnummer I963/V- 4. 27. Collectie
Drents Museum, vondstnummers I93 3/Ill-34 en -35, I934/ Il-2, 1934/Ill-5, 1937/XI-5. Zie ook: Van Giffen ,
' Het doodenveld', 94-97. 28. Van Giffen, ' H et doodenveld', 94-97; Kooi Pre-roman umfields. 29. Brongers,
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183 3. Reuvens. 30. WaarnemingJ.E.Musch; mondelinge mededelingJ.A.Bakker. Uit de directe omgeving van
hunebed DI 6 zijn verscheidene vondsten van de TRB-cultuur bekend (Collectie Drents Museum, vondstnummers I963/XII-3 en -4, I967/Il-I6, I969/X-3, I97I/IX-2, I972/Ill-I, I973/IX-2, I98I/XI-25, I986/III7). 31. Collectie Drents Museum, vondstnummers I977/VI-2, I98I/IV-2, I98I/XI-24. 32. Collectie
Drents Museum, vondstnummer I929/IV-9. 33. Kooi, Pre-roman urnfields. 34. Van de meer centraal gelegen delen van het plateau is geen enkele vondst bekend van vóór de vroege middeleeuwen. De vondsten van de
plateauranden en die van het keileemplateaulijken chronologisch complementair te zijn. Uiteraard kunnen nieuwe vondsten hierin verandering brengen. Het is mogelijk dat de esdekken en de huidige bebouwing van Balloo
sporen van vóór de V roe ge Middeleeuwen afdekken. Gezien de geringe dikte van de esdekken op de Balloer essen
en het intensieve systematische speurwerk van amateurarcheologen op deze essen lijkt dit voor wat betreft de essen
minder waarschijnlijk. 35. Tegenwoordig lijkt deze vochtige ligging van het plateau wel mee te vallen. Wanneer men echter de esdekken wegdenkt, blijkt de bovenkant van de keileem zich vrijwel steeds binnen de 50 cm
beneden het maaiveld te hebben bevonden. Bron: Bodemkundige overzichtskaart van De Roo en Harmsen (Bodemkartering), alsmede eigen bodemkundig veldwerk. 36. Collectie Drents Museum, vondstnr.I987/VII26. 37. Mondelinge mededeling W.A.B. van der Sanden (Drents Museum). De sterk humeuze laag, waarin de
vondsten zich bevonden was bedekt met een laagj e stuifzand van ongeveer vijftien centimeter en een esdek van
ongeveer 8o cm dik. 38. Zie Van der Sanden en Van ViJsteren in dit boek, noot 92. Het hout had een C-I4
leeftijd van I 27 5 ± 2 5 BP. Na calibratie (68 % betrouwbaarheidsgebied) levert dit een datering in kalendeljaren op
van 545 - 635 AD. 39.
Object
Monsternr.
Ongecalibreerd
Gecalibreerd (1-sigma)
Cultuurlaag
-bovenkant
GrNI3236
I29o± 75BP
656-8ooen846-848AD
-midden
GrN I3237
I6oo ± 6o BP
404-540 AD
-onderkant
GrNI3238
I6IS±IroBP
26o-28oen330-550AD.
41. Datering Van ViJsteren (Drents Museum). Het aardewerk lag onder een voor Drenthe dik esdek van 70-80
cm. 42. E. Glässer, 'Zur Entstehungsgeschichte der bäuerlichen Kulturlandschaft gezeigt arrEeispielen aus dem
westfalischen Sand- und Lehm-Münsterland', Geographische Rundschau (I967), 383-389; G. Smit, 'De genese van
de Drentse zandnederzettingen en hun okkupatiepatroon', Recherches de Geographie rurale I (I979), 7I-8o; idem,
'Beschouwingen ten aanzien van de vroegmiddeleeuwse nederzettings-en occupatiepatronen op de zandgronden
van Noord-Nederland'. In: Geplaatst in de tijd. Liber amicorum voorM. W. Hes/inga (Amsterdam I984), 374-384;;
J.A.J. Vervlo et, Inleiding tot de historische geografie, 30-33. 43. M.J.W.M. Bongers, en V. T. van ViJs teren, 'Waldviehbauerntum: een wildwestverhaal?', Historisch-geografisch Tijdschrift 4 (I 986), 76-8 I, en de repliek van J.A.J. V ervloet in Historisch-geografisch Tijdschrift 5 (I987), I77-I I9, H.A. Heidinga, 'Die Siedlungsentwick:lungin den Sandgebieten nördlich und südlich des niederländischen Rheinabschnitts während des Mittelalters'. In: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 7 (Bonn I989), 5I-65. 44. Blok, 'Vroege middeleeuwen', I66I70. 45. Waterbolk, 'Drenthe, Salland en Twente', 357-369; H.T. Waterbolk, 'Das mittelalterliche Siedlungswesen in Drenthe. Versuch einer Synthese aus archäologischer Sicht'. In: H. G.Böhme (red.), Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit 1 (Sigmaringen I99I), 47-I08. 46. Bardet e.a., Peelo; Van der Sanden en Van ViJsteren
in dit boek. 47. OGD I99· 48 . Van der Sanden en Van ViJsteren in dit boek. 49. Blok, 'Vroege middeleeuwen', I66-I7o; Tijms, 'Schuldmudden', 2I-44· 50. OGD 6; Blok, 'De schenking', 6I-68. 51. Blok,
'Vroege middeleeuwen', I66-I70; Tijms, 'Schuldmudden ', 21-44. 52. SlichervanBath, Mensch en land, I, I47I 48. 53. Heringa, 'De heerlijke marke van Ansen', 87- I 3 r. 54. Zie voor een meer uitgebreide bespreking
van het begrip 'domaniaal goed' het hoofdstuk van Noomen in dit boek. 55. Blok, 'Vroege middeleeuwen',
I47-I5I. 56. OGD 6; Blok, 'De schenking', 6I-68. 57. OGD 21. 58. Gosses, 'Organisatie', 66-82; Slichervan Bath, Mensch en land, I, I62-205; Blok, 'Vroege middeleeuwen', I6o-I63; Noomen, 'Koningsgoed', 97I44· 59. OGD 3. 60. OGD 34. 61. SlichervanBath, Menschen land, I, I4-16. 62. Noomen, 'Koningsgoed', roS, noot 70; en idem in dit boek noot 48. 63. RAU, Archiefbisschoppen van Utrecht inv. nr. 408*;
OGD 699. 64. Noomen (als in noot 62). 65. De hoven van St.-Pieter te Uffelte, Wittelteen Peelo waren
vóór 1040 eigendom van een zekere Uffo en zijn broer, die een aanzienlijk grondbezit moet hebben gehad in
zowel Groningen als Drenthe (OGD I8 en I9). Klaarblijkelijk gingen de bezittingen van leden van de oude elite
over in handen van de nieuwe machtshebber, i.c. de bisschop. De bisschop schonk de hoven met grootgrondbezit
aan het kapittel van St.-Pieter. 66. OGD 199: 'Item apud Banle una domus lil uncias Gronienses'. In hetzelfde
stuk staat overigens vermeld dat Serendinge-hus in Loon ook erfgoed in Balloo bezit, waarover het een pacht in
natura moet betalen. Dit erfgoed konden we niet nader traceren. Het is overigens onduidelijk ofSerendinge een
domaniaal erf was; dit valt niet op te maken uit de oorkonde. 67. Wanneer de Drentse goederen van het kapittel , zoals we dat uit de laatmiddeleeuwse bronnen leren kennen, in kaart brengen zien we in geografisch opzicht
twee duidelijke concentraties van St.-Pietersgoederen; de eerste ligt in zuidwest- Drenthe, met als centrum de hof
van Uffelte. De tweede concentratie ligt in het kerspel Rolde en is duidelijk een relict uit de tijd dat de hofvan het
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kapittel in Peelo nog in gebruik was. Deze curtis werd (ongetwijfeld met het bijbehorende goederenbezit) in 1040
door de Duitse koning onteigend van een zekere Uffo en zijn broers en ging daarbij over in handen van de bisschop
van Utrecht ( OGD I9). Het is aannemelijk dat de oorsprong van deze hof en het bijbehorende grondbezit verder
teruggaat dan 1040. De hoffunctioneerde dus ook vóór 1040 als zodanig, maar ging in datjaar alleen van particuliere in bisschoppelijke hand over. 68. Noomen (als in noot 62). 69. RAU, Archiefkapittel van St.-Pieter
inv. nr. 973, fol. 46V 0 -47· Op datzelfde blad ook een herinneringsacte uit I446 met dezelfde gegevens. 70. De
naam Meijering komen we in het vijftiende-eeuwse Balloo vaker tegen. In de Zwolsche hoofdgeldlijst uit het
midden van de vijftiende eeuw komt de naam Jan Meijering voor (Oud administratiefarchiefZwolle inv. nr. 333).
Een acte uit I 445 vermeldt als buur van Balloo onder anderen Johannes Meygeringe (RAD, Archief abdij Dikninge inv. nr. 2I8). Ook in de zeventiende eeuw kwam deze naam nog voor. In I630 zien we Hermen Meijering als
volle buur en Willem Meijering als keuter optreden (RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84I). 71. RAU, Archiefkapittel van St.-Pieter inv.nr. 965. 72. Zie ook de bijdrage van Noomen in dit boek. Voor de genealogie
van de familie Hiddinge, zie Pol en Siertsema, 'Hidding(h) ', en voor die van de familie Broeyls: Nanninga, 'Wapen
Broeils'. 73. RAU, Archiefkapittel vanSt.-Pieterinv. nr. 973, fol. 46v0 -47. 74. Als de waartalleninde tweede helft van de dertiende eeuw zijn vastgesteld (Slicher van Bath, Mensch en land), zal een eventuele splitsing van
Banninge tussen deze periode en I423 moeten hebben plaatsgevonden. 75. RAD, Oude Statenarchieven inv.
nr. 84 1. 76. Van Kalveen, 'Beheer', 20-50. 77. RAU, Archiefbisschoppen van Utrechtinv. nr. 2 (d.d. 3 mei
14I4). 78. RAD, Archiefabdij Dikninge inv. nr. 2I8 (d.d. I6januari I445). 79. OudAdministratiefArchief
Zwolle inv. nr. 333· Gezien de slechts gedeeltelijke overeenkomst van deze hoofdgeldlijst met de namen uit de
hiervoor genoemde charter in het Archiefvan Dikninge, moet m.i. getwijfeld worden aan de door Datema aangedragen datering van 1445 van de hoofdgeldlijst (Datema, 'Meer dan 700 Drenthen'). In de hoofdgeldlijst worden
als buren van Balloo onder anderen vermeld Wolter Lantinge, RolofElskinge en Jan Aeltinge, terwijl het charter
van I445 Engelbertus Lantinge,Johannes Elsekinge en Zygerus Alinge vermeldt. Gezien het feit dat in de hoofdgeldlijst staat aangetekend datJan Aeltyng betaalt over Siger Aeltynghe guede, ligt een datering van na I445 voor
de hand. De exacte achtergrond en betekenis van de Zwolse hoofdgeldlijst is tot nog toe helaas niet bekend. In dit
verband wil ik ter overweging meegeven de interessante koppeling die kan worden gelegd tussen deze lijst en een
eenmalige belastingheffing omstreeks I45 5 door de Etstoei (KeverlingBuisman, De Etstoel, 54). Om een nieuw te
bouwen spijker in Rolde te bekostigen kwamen Drost en Etten op een lottingin I454 overeen dat hiertoe een
eenmalige belasting zou worden geheven, waarbij volle boeren 2 oude Vlaamsche moesten opbrengen en keuters
I oude Vlaamsche. De benodigde lijsten blijken op de Pinksterlotting van I455 nog niet gereed te zijn, maar het
lijkt niet onmogelijk dat de aan ons bekende hoofdgeldlij st, waarin vrijwel steeds sprake is van bedragen van I en
2 oude schilden, met deze belasting te maken heeft. Dit zou een datering van de hoofdgeldlijst van omstreeks I 45 5
inhouden. 80. Keverling Buisman, Ordelm 1399-1447, nr. I473 en I490. 81. RAU, Archiefbisschoppen
van Utrechqo8*. Zie over deze rekening ook Van Kalveen, 'Beheer', 20-50. 82. C. Reinicke, Agrarkonjunktur
und technisch-organisatorische Innovationen auf dem Agrarsektor im Spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200-1600.
Rheinisches Archiv I23. Bonn I989. 83. RAD, Drosten- en Rentmeestersrekeningen inv. nr. }I, 32, 3439· 84. Het eerste was in handen van Hendrik Hiddinge, het andere werd gepacht door de familie Klinge, die
het op hun beurt weer doorverpachtten aan een meier, RoelofHuizinge (RAD, Oude Statenarchieven inv. nr.
84I). 85. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 68 I. 86. Ditzou inhouden dat Lantinge oorspronkelijk twee
waardelen in de Balier marke had, een aantal dat oorspronkelijk ook bij de andere bisschoppelijke goederen (Remmeringe en Houwinge) lijkt te behoren. 87. Willem Hidding was pachter in I55I (RAD, Drosten- en Rentmeestersrekeningen inv. nr. 4 I); Aleyt Hiddinge wordt als pachter van het goed genoemd in I 570 en in de periode
I572- I577 (ibidem inv. nr. 22 en 23); van I537- I539 wordt RoelofCrabbe genoemd als pachter (ibidem inv. nr.
3 ren 32). De meeste percelen met een Lantinge- afLandige-toponiemzijn in I642 in gebruik bij Willem Crabbe
(RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 845) en diezelfde percelen blij ken bij een boedelscheiding in I674 erfgoed
te zijn van Hendrik Hiddinge (RAD, Archief Overcinge inv. nr. I 54). Claes Clinge, pachter van Lantinge tussen
I598 en I62I, is aangetrouwde familie van de Biddinge's (Pol en Siertsema, 'Hidding(h)'). Na zijn dood in I62I
(?)pacht RoelofHuising zijn goederen in Balloo. In de registers van de grondschatting van I63o (RAD, Oude
Statenarchieven inv. nr. 84 I) wordt Huisingaangeduid als 'meier van de weduwe en erfgenamen van wijlen den
secretaris Klinge'. In hetzelfde register staat aangegeven: 'Lantinge, nu Huisinge goedt'. Het eigenerfd goed en het
domeingoed van wijlen Klinge werd klaarblijkelijk afzonderlijk aangeslagen. Het domeingoed wordt aangeslagen
als een half erf (22 50 Caroliguldens). Daarnaast had volgens datzelfde register ook Hendrik Hiddinge in I 630 een
vol erfLantinge in gebruik (aangeslagen voor 4500 Caroliguldens). 88. Lantinge Camp, O lde Mo tot Lantinge,
Landige Mosbloc, Landige Vortacker, Landige Collewant, D'engelsche acker tot Landige, Lantinge Bosacker,
Landige Spijcker, Landige Vuylinck, De Polackers van Lantinge. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr.
845. 89. Vgl. noot 87. Egbert Rommeringe was meier van Care! Hiddinge (r6o8-I658) , een oomzegger van
Hendrik Hidding. Onduidelijk is nog wie bedoeld wordt met de weduwe van Hendrik Hiddinge. Claes Clinge
ten slotte, de pachter van het hierna besproken andere Lantinge-goed, was getrouwd met een nicht van Hendrik
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Hidding (Pol en Siertsema, 'Hidding(h)'). 90. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 68I en I777, fol.
10.
91. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 841. 92. 'Ende alsoe voernoemde Clinge verklaert het domeinenlandt vant voersereven erve onder syn eigen landt vermenget te wesen, sulks dat men niet en wete 't ene van
't andere te onderscheiden, is de rentmeester Vos gelast daarvan informacie te nemen' (RAD, Oude Statenarchieveninv. nr. 68I). 93. Zie ookNoomenin dit boek. 94. OGD699. 95. Na de dood vanHendrikMepsche
werd in I 394 zijn vrouw Agnesa beleend. In I 399 beleende de bisschop hun zoon Johan, die in I4I I weer werd
opgevolgd door zijn zoon Hendrik. In de leenacte van I4I I wordt aangegeven dat Houwinge een 'borchleen tot
Vollenhoe' is, wat aangeeft dat de leenman in tijden van oorlog het bisschoppelijk kasteel in Vollenhave moest
helpen verdedigen. Nadien blijkt Houwinge-goet in handen te zijn van de familie Lunsche, die het leen tot in het
midden van de I 6e eeuw zou behouden. Het leengoed wordt in deze periode vermeld als een normaal 'koddenleen', waaruit we kunnen afleiden dat de speciale verdedigingstaak op Vollenhave tot het verleden behoorde. Als
beleenden zien we achtereenvolgens optreden Y eye Lunsche (I 43 3), haar kleinzoon Johan Lunsche (I 4 78-r s I 2)
en diens zoonJacob Lunsche (Is I2- I S2S). Tussen I S2S en I ssS treedt Johan Lunsche als laatste in de rij van Lunsches op als leenman van Houwinge (RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer van Overijssel, volgens mededeling
van mr. E.D. Eijken). 96. Tussen I ss8 en I S7I werdJacob Weyteren beleend met Houwinge; na zijn dood in
I S7 I ging het leen over op zijn zoon Thiman die het tot I sSS heeft behouden (RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer). 97. In I668 krijgtJan Camps uitstel van belening; in I676 wordt hij beleend. Na zijn dood in I7I2 wordt
zijn zoonJacob Janssen Camps de leenman van Houwinge (RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer). 98. RAD,
Oude Statenarchieven inv. nr. 84s. 99. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84S· 100. KeverlingBuisman,
Orde/en 1399- 1447, nr. 630. 101. RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer. 102. H.T. Waterbolk, 'Mobilität
von Dorf, Ackerflur und Gräberfeld in Drenthe seit der Latenezeit. Archäologische Siedlungsforschungen auf der
Nordniederländischen Geest', Offa. Berichte und Mitteilungen zur Urgeschichte, Frühgeschichte undMittelalterarchäologie
39 (I982), 97- I 36, ald. I3S· 103. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84s; Kadastervan r8p, gemeente Rolde, sectie A. 104. Kamps had in 1630 een vol waardeel in de Balloër marke (RAD, Oude Statenarchieven inv.
nr. 84I); Weyteren had in IS72 driekwartwaardeel ( Goorspraken 1572-1577, 33-34). 105. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 841. 106. De buren van Balloo beschouwden de W eyteringes niet als binnenburen en vonden
daarom dat zij hun schapen niet als een binnenbuur in de marke mochten laten weiden. De broers Weyteren betoogden dat 'sie blyven by hoer rustlyck ende langwylich besidt, dat sie van older tot older beseten noch her gehad
hebben' en dat ze 'doch drie verrendel wardeels do er al Balloer marcke hebben'. In een laterstadiumgaat het geschil
over de aantallen schapen die toegestaan zijn. Bronnen: Goorspraken 1572-1577, 3 3-34 (I S72) en 347- 348 (rsn);
Goorspraken 1577-1579, r r-12 (r s78) en 89-90 (r S79). 107. Van Giffen, 'Het zogenaamde klooster Kamps',
133-I36. 108. CollectieDrentsMuseum,vondstnummeri934/VI-Ir. 109. OGD699.110. RAO,Archief
Provinciale Leenkamer. 111. Tussen 13 8 3 en I 66o komen we de volgende leenmannen uit deze familie tegen:
Willam die Domer (1383), Willem Remmerinc (I394), Willem die Duemer (r 433), Henric die Duemer (I437),
Henrik Dumer (I463), Klaes Dumer (I492-I542), Hinrick Duemer (IS4S-ISS6), Henriek Duemer die Olde
(I s7o), Boele DuymerenJohanDuymer (I S77), HenrickDuemer (I603),JohanDuymer (I603), HenrickDuemer
(I 644) en Hillechien Duimer (I 66o). Bron: RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer. 112. RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer. 113. RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer. Zie voor de genealogie van de regentenfamilie
Tabing ook: Ons Waardeel (r98 r) nr. 6 en (I982) nr. s. 114. Kadastervan I8p, gemeente Rolde, sectie A (Balloo). 115. In de r 4e en r se eeuw wordt Remmering meermalen als onderdeel van de heerlijkheid genoemd
(I 38I/83: OGD699; I394: RAU,Archiefbisschoppenvan Utrechtinv. nr. 272,fol. 12; I434: ibidem272,fol. sov0 ;
r478: RAO, ArchiefProvinciale Leenkamer). 116. J.J.S. Sloet enJ.S. van Veen, Register op de Leenaktenboeken
van het vorstendom Ge/re engraafschap Zutphen. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen). Uitgave Gelre, Vereeniging tot beoefeningvan de Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht (Arnhem I9I2), r89. 117. Op IS
maart I 6o I verkopen Johan Rummeringe en zijn vrouw Grete hun helft in Rummeringe- erve te Balloo aan Bastiaan Hiddinge en zijn zoons, die reeds de andere helft kochten vanJacob van Minden en zijn andere mede-erfgenamen (Rijksarchief Groningen, FamiliearchiefTrip inv. nr. s4r). 118. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr.
62I (I6I2), 84I (r63o); RAD, Archief Etstoei I4 , deel IO, 327 (I639); Oude Statenarchieven inv. nr. 84S
(I 6 54). 119. Kadastervan I 8 32, gemeente Rolde, sectie A. 120. Crabbe, Rammering, Rommmering, Huising, Camps. Het erf van Hermen Meijering is een twijfelgeval. mogelijk pachtte ook dit erf domaniaal
goed. 121. Uit een Ordeel van de Etstoei uit ISS9 blijkt duidelijk dat RolofRommeringe naast erfgoed ook
eigen goederen had aangewonnen (J oosting, Orde/en 1518-1604, 347). Ook RoelofHuising beheerde als meier
zowel domaniaal goed als eigenerfd goed van de familie Clinge (RAD, Oude Statenarchieven inv. nr.
84I). 122. Het erfvan Abel Marissen was in I630 slechts voorde helft zijn eigen bezit; de andere helft was eigendom van Barelt Schuiringe uit Deurze. Jacob Corthuys wordt vermeld als meier van Harders en Syert Schierbeek.
W igbolt V adderinge was meier vanJan Coijters en RoeloffKruik. Jan Leffers was in I 6 3omeiervan Carst en Henriek Hillebrans. Alleen Taele Harders was werkelijk eigenaarvan zijn hele bedrijf. Bron: RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 841. 123. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 367,fol. JV0 ; ibidem 62 I en 841. 124 . Oud admi-
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nistratief archief Zwolle inv. nr. 33 3. In de vijftiende eeuw wordt Mauricius Elsinge genoemd als buurvan Balloo
(RAD, Archief abdij Dikninge inv. nr. 2I8). 125. Collectie Drents Museum, vondstnummer I948/VIr. 126. Slicher van Bath, Mensch en Land. 127. Heringa, 'De heerlijke marke van Ansen', 87I3I. 128 . Bronnen: RAD, Drosten- en Rentmeestersrekeningen over I537138-ISS21S3, ISS415S-ISS81s9,
IS72173 en IS96. Literatuur: Blok, 'Vroege middeleeuwen', I64-I70; Tijms, 'Schuldmudden', 2I44- 129. H.T. Waterbolk en O.H. Harsema, 'Medieval farmsteacis in Gasselte (province ofDrenthe)', Palaeohistoria 2I (r979), 227-265. 130. Waterbolk, 'Archeologie'. 131. Deze problematiek zal een van de centrale
thema's vormen van mijn onderzoek in de komende vier jaren. 132. Zie het artikel van Noomen over de stad
Groningen (Noomen, 'Koningsgoed'). 133 . RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 845. 134. RAD, Oude
Statenarchieveninv. nr. 84S· 135. Goorsprake I I maart! 563 (VanRiel, Goorspraken 1563-1565, 49). 136. E.
Houting, K.R. de Poel en]. van der Vaart, Brinkenboek. Een verkenning van de brinken in Drenthe. Assen I98I;
H.A.M. Knijpers, enJ.M.J. van Sikkelerus, 'De brink, niet langer langs de lijn. Een studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de brink in hetlandschap van morgen'. Doctoraalscriptie LU Wageningen I 990. 137. RAD,
Oude Statenarchieven inv. nr. 868, 869 en het Kadaster van I 832, gemeente Rolde, sectie A. 138. JA. Harms,
'Het Drentsche kernesdorp in zijn veranderde functie', Bulletin K.N. O.B., 6e serie, JOe jrg. , afl. 3 (I 9 S7), I 29- I sS,
ald. I48. 139. Waterbolk, 'Archeologie'. 140. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 845. 141. De exacte
maten van de percelen, die op de zeventiende-eeuwse kaartjes staan aangegeven in roeden (I roede= 4, r I 6 meter),
werden ingemeten op de kadasterkaart van I 832 (uitgevoerd door A.D.M. Veldhorst, Afdeling Historische Geografie Staring Centrum). Omdat de verkaveling tussen I 642 en I 832 niet ingrijpend is gewijzigd zijn de zeventiende- eeuwse percelen vrij eenvoudig te lokaliseren. Deze werkwijze levert een reconstructiekaart, waarop naast de
verkaveling ook het grondbezit en de veldnamen van I 642 worden aangegeven. Interessant is voorts dat de exacte
ligging van de eswallen op de kaartjes is terug te vinden en dat ook langs de es liggende bospartijen zijn aangegeven. 142. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84s (Ommeslagen anno I643). 143. De ger1nge grootte van
deze akkertjes geeft aan dat de boeren in Balloo louter voor eigen gebruik vlas teelden. 144. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 84s, 868, 869 en het Kadaster van I832, gemeente Rolde, sectie A. Deze gegevens wijzen op
een sterke intensivering van de akkerbouw op het oude areaal (Bieleman, Boeren, 668-67 I). 145. Genealogisch
onderzoek is hiervoor een betere, maar tijdrovende ingang. De in de tekst gedane constatering geeft ook direkt de
beperkingen aan van het gebruik van de kadasterkaart bij retrospectief onderzoek van oude bezitsverhoudingen.
Het reconstrueren van middeleeuwse bezitsverhoudingen met behulp van alleen de kadasterkaart is voor een klein
dorp als Balloo een onmogelijke opgave gebleken. Te vrezen valt dat deze mogelijkheden in grotere dorpen, of
in gebieden met een hogere bevolkingsgroei en een nog sterkere dynamiek van het grondbezit, nog slechter zullen
zijn. 146. Johan de Vos van Steenwijk en Cyse van Ansen schenken aan het klooster Assen een akker op de Balier
es, genaamd de Steenacker, 'de gheleghen is bi der sudersijt dar de wedemenacker alreneestleghet' (RAO, Archief
De Vos van Steenwijk inv. nr. I). 147. Voorbeeldstudies: H. Hamblo eh, 'Einödgruppe und Drubbel.EinBeitrag zu derFrage nach Urhöfen und AltBuren einer bäuerlichen Siedlung', Landeskundliche Karten und Heften der
Geographischen Kommission für Westfalen, Rei he Siedlung und Landschaft 4 (I 960)' 40- s6; idem, 'Langstreifenfluren im
nordwestlichen Alt-Niederdeutschland', Geographische Rundschau I 4/9 (I 962), 346-3 s7; A. Krenzlin, 'Z ur Genese
der Gewannflur in Deutschland nach Untersuchungen im nördlichen Unterfranken', Geografiska Anna/er, vol. 43/
r - 2 (I 96 I), 190-20 3; J.K. Rippel, 'Eine statistische Methode zur Untersuchung von Flur- und Ortsentwicklung',
Geografiska Annaier 43 (I 96 I), 2 s2-26 3; H.-R. Marten, Die Entwicklung der Kulturlandschajt im alten Amt Aerzen des
Landkreises Hameln-Pyrmont. GöttingerGeographischeAbhandlungen 53. Göttingen I969; M. Balzer, 'Besitzrückschreibung und Flurkarte. Möglichkeiten undBedeutung kartographischer Darstellung der Ergebnisse von Besitzrückschreibung', Westfälische Forsehungen 28 (Münster I976), 30-40; Krenzlin, 'Die Aussage der Flurkarten', 376409; en Hartmann, De reconstructie (als in noot 9). 148. In het najaarvan I989 werden de essen van Balloo onderworpen aan een gedetailleerd booronderzoek, waarbij 4- 6 boringen per hectare werden verricht. 149. Munsell
Colour Cards, 10YR4/2, 10YR4/ I of 10YRs/ 2. 150. H.C. de Roo, 'Enkele bodemkundige aantekeningen
over de Drentse essen', Boor en Spade 6 ( r 9 s3), s9-76;]. Wieringa, 'Bodemkundige en toponymische verkenningen
in de marke van Wachturn (Dr.)', Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in hetoosten van Nederland (I963/64),
I24-I 38. 151. Munsell Colour Cards, wYR2/z , IO YR3/ r of 10YR3/z. 152. Zie voor een overzicht van
veldnamen in het kerspel Rolde: Edelman-Vlam, 'Veldnamen', r28-Is6. 153. Zie voor een overzicht van de
Duitse literatuur op dit punt Krenzlin, 'Die Aussage der Flurkarten', 376-409, en Born, Die Entwicklung (als in noot
9). 154. Wanneer de keileem zeer ondiep ligt (binnen 40 cm) zijn deze gronden (zonder esdek) wat minder
geschikt. In het vomjaar geven ze wateroverlast; in de nazomer drogen ze vrij snel uit, vanwege hun geringe vochtbergend vermogen. Een interessant gegeven hierbij vormt het feit dat dergelijke natte keileemgronden veel geschikter zijn voor het telen van in het vooijaar gezaaide zomergewassen dan voor wintergewassen, die in de winter
en het vroege vooijaar veel te lijden hebben van wateroverlast. 155. De resultaten van dit onderzoek zullen
medio I993 worden gepubliceerd. 156. Krenzlin, 'Die Aussage der Flurkarten' , 376-409. 157. Aan de natte
kant gaat het om veldpadzolen en gooreerdgronden en aan de droge kant om haarpadzolen en stuifzandgron-
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den. 158. Om de werkelijke ophoging ten gevolge van plaggenbemesting te bepalen moet men van deze 40-60
cm nog aftrekken dat deel dat oorspronkelijk tot het natuurlijke profiel behoorde en bij ontginning is ingeploegd.
Wanneer we een oorspronkelijke ploegdiepte van 15-20 centimeter aannemen (A. Steensberg, Man the manipulator.
An ethno-archaeological basisforreconstructing the past. Kopenhagen 1986) zal dus de werkelijke plaggenophoging 20- 45
centimeter bedragen. 159. Zie voor de eliverse theorieën m.b.t. de datering van esdekken: Th. Spek, 'The age
ofplaggen soils. An evaluation of dating methods for plaggen soils in the Netherlands and Narthem Germany', te
verschijnen in: Papers Permanent European Conference for the Study ofthe Rural Landscape, Baarn/Gent 1990,
themanummervan: Tij'dschrifiBEVAS(r992). 160. Bieleman,Boeren,668-671. 161. KeverlingBuisman,De
Etstoel, 51. 162. Keverling Buisman, De Etstoel, 52. 163. Ibidem. 164. Mulder, 'De Ballerkuil', 214-218;
Gratama, 'De Ballerkuil', 199-216. 165. Gosses, 'Organisatie', 219; Keverling Buisman, De Etstoel,
53. 166. Zowel in Drenthe als ook in andere delen vanzand-Nederlandblijken dergelijke stuifzanden niet verder terug te gaan dan de veertiende à vijftiende eeuw en vaak zelfs van nogjonger datum te zijn. Zie: I. Castel, E.
Koster en R . Slotboom, 'Morphogenetic aspects and age ofLate Holocene eolian driftsands in NorthwestEurope',
Zeitschrififür Geomorphologie 33 (Berlijn-Stuttgart 1989), r-26; Heidinga, Medievalsettlement;J.M. van Maurik (red.),
Landschap in beweging. Ontwikkeling en bewoning van een stuifzandgebied in de Kempen. Nederlandse Geografische Studies 74· Amsterdam 1988; l.l.Y. Castel, Late Holocene eolian drifi sands in Drenthe (Ihe Netherlands). Utrecht
1991. 167. RAD, Oude Statenarchieven inv. nr. 845. 168. OGD 244 en 247. 169. OGD
470. 170. OGD 699. 171. Lonsain, 'De voormalige korenspijkers', 71-75; Van Kalveen, 'Beheer'. 172. Van Kalveen, 'Beheer', 24 en noot 29. De enige aanwijzing voor een dergelijke hofvormt het gebruik van de term 'mijns heren hofi' in een bisschoppelijke rekening uit 1489/90 (RAU, Archiefbisschoppen van
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