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Hoe Annen aan zijn oorkonde kwam -toen en nu- 

  en wat er allemaal uit voortvloeide 

 

    Marianne Mulders-Zonneveld  

     

 

 

 

1309.  

Annen schrijft geschiedenis. 

Een drietal mannen uit het gehucht Annen moet verschijnen voor het hoogste rechtscollege. Ze hebben in de rivier de Hunze een visweer of 

aalstal, die vroeger van de monniken van Aduard geweest was, grondig vernield. De gevolgen zijn groot, het aantal gedupeerden ook. 

De zijlvesten/waterschappen slaan alarm. 

De gemeenschap in Thrantawalda (Drentherwolde)
1
 is de aanklager. 

De aangeklaagde Annenaren zijn Alting, Olde Focking en Thicbolding
2
. 

Het hele watermanagement in de kop van Drenthe en het Gorecht loopt immers gevaar, want de loop van de Hunze is in het geding. Een 

grensoverschrijdend probleem. Daarom doen Liudolfus, ridder en heer van Gronebeke, stadhouder in Groningen, de gezworen rechters van 

Drenthe en de rechters van Fivelgo gezamenlijk uitspraak. 

De Annenaren draaien uiteraard voor de reparatie en de kosten op. 

Waarvan akte, zelfs twee. 

 

  oorkonde 

1309 variant A                                 oorkonde 1309 variant B 

 

 

2009 

Annen schrijft wederom geschiedenis. 

Maar wel een beetje anders: Annen beschrijft de geschiedenis. Liever gezegd dat doet de Historische Vereniging van Annen. Het 

uitgangspunt is de viering 1309-2009, 700 jaar. 

700 jaar wat? Niet het 700 jarig bestaan van Annen als dorp -Annen blijkt veel ouder te zijn-, maar het feit dat 700 jaar geleden voor het eerst 

de naam van ons dorp opduikt en wel in die twee oorkonden uit 1309. Dat is beslist een feestje waard. Dat doen we middels een groot 

brinkfestijn rondom onze eigen geschiedschrijving. 

We vatten de historie van Annen zoals men dat tegenwoordig zegt, in een canon van zo'n veertig vensters. En alle feiten en persoonsnamen 

die daarin voorkomen, vinden hun oorsprong ook echt in historische bronnen. Deze mensen zijn daadwerkelijk iemands voorouder van vlees 

en bloed geweest.  

De canon wordt tijdens de 'Brinkdieverdaotsie' gepresenteerd aan het dorp als een machtige eik, die gedurende 700 jaar getuige is van 

langstrekkend lief en leed; een panorama van taferelen die zich als de jaarringen van een boom laten lezen.. 

Het is geen canon van helden, het is de canon van de gewone man: van, voor en door Annenaren
3
. 

En als klap op de vuurpijl wordt de hele Canon van Annen in november als boek
4
 uitgegeven. 

Tot zover 2009. 

Maar hoe was 1309 als startpunt en oerbron van al dit moois boven komen drijven? 

Daarvoor gaan we iets terug in de tijd. 

 

Oprichting Historische Vereniging Annen 

In 2004 moesten de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze  hoognodig worden herzien. De gemeente riep de inwoners van 

Annen op om mee te denken over de toekomst van hun dorp en ideeën daarover te spuien in een zogenoemde Dorpsvisie. 
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Geen toekomst zonder kennis van het verleden echter en zo werd op verzoek uit het dorp een aparte groep Historische Ontwikkeling aan de 

vastgestelde themagroepen toegevoegd. Van die werkgroep maakte ik ook deel uit. We wisten in korte tijd zoveel interessant materiaal boven 

tafel te krijgen dat we besloten te bekijken of we daar  -los van de Dorpsvisie- niet iets meer mee konden gaan doen.  

Dit leidde tot de oprichting van de Historische Vereniging Annen
5
 in januari 2005. 

En dan wil je als vereniging natuurlijk bovenal weten hoe oud je dorp eigenlijk is. 

Dat betekent lezen, lezen, lezen, en "filteren" op alles met de naam Annen. 

Het bronmateriaal uit diverse publicaties verder uitpluizen en zo duik je dieper en dieper de tijd in.  

 

De aanloop naar '1309' 

Bewoning en ouderdom van Annen 

Er zijn veel sporen van bewoning in en om Annen teruggevonden.  

Al in de prehistorie, de tijd van de Trechterbekerboeren (~3200 v Chr), beroemd om de bouw van hun megalithische monumenten, de 

'stienbargen' of te wel de hunebedden. In het Anner hunebedje D IX (ook D 9) zijn meer dan honderd aardewerkscherven gevonden van de 

Trechterbeker-cultuur  maar ook potten uit het Laat-Neolithicum en de Vroege Bronstijd, zelfs kralen van barnsteen en git. 

Het  hunebedje ligt samen met vele andere hunebedden, grafheuvels en urnenvelden als een schakelketting langs een oeroud pad
6
 dat over de 

relatief hogere droge zandruggen van de Hondsrug voert.  

Door dit lineaire verband en de vondsten van het uitsluitend geïmporteerde rode Helgolandvuursteen, waaronder een vondst in D IX , werd 

zelfs de conclusie getrokken dat hier van Annen tot Angelsloo (Emmen) een belangrijke prehistorische transportader lag
7
. 

Er zijn bij luchtfotografie sporen van Celtic Fields geconstateerd op onze mooie ronde Zuidesch. Dat zijn de honingraat-achtige 

akkercomplexjes uit de periode lopend vanaf de  IJzertijd (800 - 12 v.Chr.)  tot de Midden-Romeinse tijd (70 - 270 na Chr.).  

Ook in de vroege middeleeuwen is er volop bewoning in en om Annen te constateren. 

Annen ligt dan als typisch esdorp aan een nog steeds bestaande doorgaande route en wel de oostelijke tak van de grote noord-zuid-verbinding 

Groningen-Coevorden, een zomerroute langs het Annermoeras. 

Uit oude belasting-inningen (de zogenaamde schuldmudden)
8 
heeft men kunnen berekenen hoeveel boerderijen of erven er in die ver 

verleden tijd gestaan moeten hebben.  

Annen zou in 944 al 13 boerderijen gehad hebben en rond 1300 17 erven.  

Daar zijn echter geen schriftelijke bewijzen van overgebleven. 

 

In allerlei boeken duikt steeds maar 1309 op: 

-De allereerste Drentse Volks Almanak
9
 uit 1837 komt met een intrigerende frase over de  

 beroemde hagepreker Menso Alting in combinatie met het jaartal 1309. 

 “Reeds in het jaar 1309 vindt men gewag gemaakt van het geslacht Alting, hetwelk  

 oorspronkelijk afkomstig is uit het vlek of de buurtschap Annen, nabij het dorp  

 Anloo.” 

-over het veen, of het Hunzedal: er wordt gerept over Anner aalstal-perikelen in 1309
10

 

-over de positie van eigenerfden en de boermarken: er wordt gerept over boeren in Annen en  

 gezworenen in 1309
11 

-over de middeleeuwen: er wordt gerept over Annen in 1309
12

  

Slicher van Bath stelt nadrukkelijk in zijn uitputtende verhandeling over de mens in de tijd van de middeleeuwen dat 1309 de oudste 

oorkondelijke vermelding over Annen is en vermeldt bovendien dat de uitgeschreven Latijnse tekst in het verzamelwerk van Blok
13

 (het 

Oorkondenboek Groningen Drenthe, afgekort tot OGD) opgenomen is.  

En wat of ik ook verder lees: 1309 blijft als vroegste jaartal overeind. 

Het OGD vertelt me dat het origineel zich bevindt in het Rijksarchief Groningen en dat er eigenlijk twee originelen zijn, afschriften van 

elkaar, genaamd A en B, met 1 dag verschil in datum.  

 

1309 zwart op wit, met zegels 

Op dus naar het archief in Groningen. Daar bof ik, want in de aanloop van de digitalisering op de website cartago.nl is een groot deel van de 

oorkondencollectie op dat moment niet toegankelijk. Maar onze 1309's zijn 'ontsnapt'
14 

Eerst wordt oorkonde A gefotografeerd: gedateerd op de dinsdag na Sint Egidius abt (2 september), afgegeven en oorspronkelijk bewaard te 

Kropswolde en dan versie B: datum de woensdag na abt Egidius (3 september) en oorspronkelijk bewaard te Middelbert.  

Allebei met de ietwat gehavende zegels er nog aan, uitgevoerd in een kriebelig moeilijk te lezen handschrift in Middeleeuws Latijn en 

bovendien vol afkortingen alsof het steno is. 

Wat staat er eigenlijk in over Annen en die aalstal-affaire? Nu zijn er zoveel bronnen die refereren aan deze oorkonden, maar nergens een 

vertaling te vinden. 

Dat moet ik dus zelf gaan doen. Ik neem de transcriptie uit het OGD als basis. Bloed, zweet, maar geen tranen, daarvoor is het veel te leuk.  

Mijn roestig gymβ-Latijn van veertig jaar geleden levert wel een vertaling op, maar echt snappen wat er bedoeld wordt, is andere koek. 

Middeleeuws Latijn lijkt wel heel veel op Klassiek Latijn, maar heeft zo zijn eigen specifieke trekjes. Ik krijg hulp van Redmer Alma van het 

Drents Archief.  

Er is inmiddels in het Groninger Archief ook een ongedateerde Middelnederlandse vertaling van de A versie opgedoken met daarin een 

overgeschreven jaartal 1315. Ook die wordt gefotografeerd. Dat handschrift is volgens Redmer Alma niet begin 14
e
 eeuw, zoals het jaartal 

suggereert, maar mogelijk uit de 16
e
 eeuw. 

Samen komen we zo met het dubbele eindproduct zoals in de kadertekst hierbij is afgedrukt.. 
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Middelnederlandse vertaling met (foutieve?) datering 1315 

 

 
 

De uit de oorkonde gelichte regel met de namen van de drie Annenaren  

Alting, Olde Focking en Thicbolding 

 

1309 driedubbel belangrijk 

De oorkonde van 1309 is niet alleen bijzonder voor ons Annenaren.  

Het blijkt ook de eerste oorkondevermelding te bevatten van de gezworen rechters van Drenthe, later de etten genoemd
15

.
 
  

De 'iudices iurati de Thrantia / Thrinthia' (afhankelijk van A of B) handelen hier duidelijk als een zelfstandig rechtscollege, wanneer ze 

samen met de redgers ( = rechters) van Fivelgo en Liudolphus de prefect uitspraak doen in deze waterstaatsaangelegenheid. 

Vanaf ~1262 is al een rechtscollege van gezworenen actief, maar pas in 1309 wordt het voor het eerst als zodanig in een oorkonde 

aangetroffen
16

. 

 

Er zijn inmiddels diverse latere afschriften van deze oorkonden te vinden op www.cartago.nl , zowel van de A als van de B versie. Alle in het 

Latijn en uit verschillende perioden; twee B afschriften hebben een potlooddatum 1675; één van de A afschriften is ondertekend met de naam 

Alting met als toevoeging "4-2j-66". 

 

Zo rol ik meteen in de volgende speurtocht, namelijk naar die intrigerende samenhang van de naam Alting met de oorkonden, zelfs een 

ondertekenende Alting in dat afschrift uit de 17
e 
eeuw, en de veronderstelde afkomst van Menso Alting's voorouders 1309 uit het vlek 

Annen. Dan komt daarbij die vermelding van het jaartal 1315 naast die van 1309. 

De oorkonde van 1309 is zo voor de derde keer van bijzonder belang, nu voor de familie Alting. Op maar weer naar Groningen, dit keer naar 

de Universiteitsbibliotheek (de UB). 

 

 

De connectie met de familie Alting. 

Beginnen maar met wat genealogie. Wat vertelt het stamboomonderzoek van Polvliet
17 

en een familiekroniek
18

 over de Altings ? 

Polvliet brengt de 4 familietakken Alting terug op één Menso Alting, geheimraad van hertog Reinoud III van Gelre. Dat wil zeggen: 

vermoedelijk geldt dit voor alle 4 de takken, maar van 1 tak "is zulks gebleken" en dat is de lijn die via ene Egbertus uit Gasteren naar de 

beroemde Menso uit Eelde loopt.  

Het lijstje der Menso's levert me op: 

-Oudst bekende stamvader Menso Alting bijgenaamd Bettinge,geboren ~1325 in Drenthe, 

in 1361 geheimraad van Hertog Reinoud III van Gelre. 

-Deze Alting had ene zoon en overleed in hoge ouderdom op zijn Drentse hoeve.  

Het zou bijzonder leuk zijn als we konden aantonen dat deze Menso Alting zijn hoeve al in Annen had staan. Er zit slecht 16 jaar tussen 

'onze' oorkonde en zijn geboorte. Maar helaas, dat kunnen we niet. 

-Zoon Menso Alting, geboren nabij Beilen in 1384, overleden in 1454, vader van 

-Egbertus Alting, geboren ~1430 te Gasteren, dingspil Oostermoer. Slecht 4 kilometer van Annen vandaan !  

Hij is eigenerfde aldaar. Hij had 1 zoon en wel 

-Menso Alting geboren te Gasteren in 1476; gestorven te Gasteren in 1526, lid van de Staten van Drenthe en gijzelaar in 1523 bij Hertog 

Karel van Gelder.Hij liet twee zonen na: 

-1 Egbertus Alting , Gasteren (1549-1594). Afgezant aan het hof te Brussel, schrijver van het Diarium, zijn dikke dagboek lopend van 1553 

tot 1594. Hij is ook secretaris van de stad Groningen tot zijn overlijden in 1594, het jaar van de Reductie. Egberts zoon Joachim (1556-1625) 

wordt na het verjagen van de Spanjaarden burgemeester van de stad.  
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-2 Rudolf of Roelof Alting ,geboren te Gasteren in 1513, later schulte te Eelde. Hij wordt ook genoemd Roelof Luefoghe, naar zijn moeder. 

Overleden te Eelde 1589. 

-Roelof heeft een zoon Menso Alting, geboren te Eelde 9-11-1541, overleden in Emden 7-10-1612. Hij wordt de bekendste Menso. Van 

pastoor tot calvinistisch predikant, hagepreker in de tijd van Reformatie en Contra-reformatie. De Menso die duchtig van leer trekt vanaf het 

hunebed “de Papeloze Kerk” bij Schoonloo, steun en toeverlaat van de roemruchte en hardhandig reformerende Willem Lodewijk. 

-Deze reformator Menso heeft vele kinderen (12) waaronder  zoon Hendrik (1583-1644) de latere beroemde hoogleraar in Groningen en 

zoon Menso (1586-?) majoor of prefect van de militie in Emden. 

-Hendrik heeft een zoon Menso (1617 -1678), ook hoogleraar en daarna syndicus en raadsheer in Groningen ten tijde van het beleg van 1672 

(Bommen Berend).  

- Maar om het simpel te houden: Hendriks broer Menso heeft ook weer een zoon Menso (1636-1712 of 1713), secretaris en ambtman te 

Selwerd, rechter te Sappemeer en vanaf 1686 burgemeester te Groningen 

Het duizelt me inmiddels met al die Menso's! 

 

Polvliet verzint dit uiteraard ook niet zelf en noemt als een van zijn bronnen de Woordenboeken van Hoogstraten
19 ,

 een encyclopedieachtige 

verzameling van de meest uiteenlopende zaken. Deze zijn gelukkig ook aanwezig in de UB afd. Oude en Kostbare Werken. 

En jubel, jubel: dit blijkt tevens de bron te zijn die de Drentse Volks Almanak van 1837  hanteert (schrijver waarschijnlijk Lesturgeon) want 

wat staat er onder de 'A' bij Alting: 

 "Alting een out en beroemt geslacht, dat vele geleerde mannen heeft voortgebragt.  

 Van eenigen derzelven wordt in de volgende artykelen in het byzonder gesproken. 

 Dit geslacht is oorspronkelyk uit het vlek Annen in Drenthe. Onder den professor Isink  

 te Groningen berusten nog eenige oude kontracten van de jaren 1309 en 1315, waar  

 in van de Altings gewaagt wordt."  

 

Kijk, daar duikt ook het jaartal 1315 op. 

Maar wat heeft professor Isink  met de Altings te maken? 

Van der AA's Biografisch Woordenboek uit 1852 heeft daar het antwoord op: 

de heer Adam Menso Isinck is hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis in 1699 in Groningen, heeft diverse levensbeschrijvingen 

gemaakt van de Menso, diens zoon Hendrik en ook van Ubbo Emmius. 

En waarom had deze prof zoveel interesse voor de Altings? Omdat hij van moederskant uit het vermaarde geslacht van Alting stamt!  

Er is namelijk ene Juliana Barbara Alting, zus van die Menso van 1636-1712, die trouwt met Meester Gerhard Isinck.  En zo kwam Adam 

erbij. 

It's all in the family. 

 

Dus al deze leden van de familie hebben de oorkonden van 1309 en 1315 in bezit gehad en ieder op hun beurt veiliggesteld in tijden van 

oorlog, zoals het beleg van Groningen door Maurits en in de roerige Reductie periode rond 1594 met stadhouder Willem Lodewijk. 

Hiermee is dit cirkeltje  rond.  

Als deze geleerde familie zelf stelt uit het vlek Annen afkomstig te zijn, durf ik het wel in onze TOEN
20 

te zetten. 

 

Toeval bestaat niet ? 

Nog meer puzzelstukjes vallen op hun plaats 

Bij een van de keren dat ik het OGD van Blok van zijn plank in de UB haal, trek ik tegelijk een ander boekje mee. Het is een 

jaartallenboekje, van ene meneer A.J.de Sitter
21

. 

Nieuwsgierig als ik ben, kijk ik wat meneer de Sitter al zo aan jaartallen de revue laat passeren. 

Het eerste jaartal in het boekje is AD 640 en verhaalt over de Friese Wetten van vóór  Keizer Karel de Grote. Heel interessant en leuk voor 

later. 754 met Bonifacius. 

 

    Uit het jaartallenboek van De Sitter   

 

En dan valt mijn oog op het volgende jaartal: 

           "815 

 Bonorum virorum arbitrium, inter tres familias ALTINGAM, THIEBOLDINGAM,  

 FOCKINGAM, et Trentowaldios interpositum, super lite de coërcendo muniendoque  

 flumine Hunesa, et piscationis iure. 

 Gecit. By Alting Notit. Germ. Infer.part.2.p.99" 
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Daar hoef je geen Latijn voor te kennen.  Dat  zijn onze sleutelwoorden en dan ook nog eens opgeschreven  door een zekere Alting. Dat kan 

geen toeval zijn.  

Maar 815, staat daar echt anno domini 815……815 ?!? 

Dat kan toch niet! Een vermelding ouder dan ons kerkdorp Anloo waar zoveel meer papieren van bewaard gebleven zijn? Ongelooflijk. Wat 

zit daarachter? Dat zou zoiets als een primeur zijn, mits het waar is. Meteen uitzoeken!   

Over welke Alting gaat dit en wat is de Notit. Germ. Infer. ? 

De UB biedt wederom uitkomst. 

Het blijkt slechts een klein stukje uit een ellenlange titel te zijn:.  

 "Mensonis Alting descriptio, secundum antiquos, agri Batavi & Frisii; una cum  

 conterminis. Sive notitia Germaniæ Inferioris, cis & ultra Rhenum; quà hodie est in  

 Dicione VII - Foederatorum. Repræsentata tabulis geographicis V. & commentario in  

 loca omnia, hoc tractu, Romanis Scriptoribus & Monumentis, qua Latinis, qua  

 Græcis, memorata; a C. Julio Cæsare, ad Justinianum Aug.  

 Cuncta, adlitterarum ordinem, sic digesta, ut ipse Commentarius sit Ttabularum quasi  

 index, ex quo depromtu facillimum,quæ Lector desiderare poterit. 

 1697, Amstelædam apud Henricum Wetstenium " 

 

Kort samengevat : notities over van alles en nog wat en voor elk wat wils. 

Auteur is Menso Alting, de Menso van 1636-1712, die secretaris, rechter en later burgemeester te Groningen. Hij blijkt een kenner van het 

oud-Gronings Recht en verzamelt geschiedkundige feitjes over Nederlandse steden en dorpen vanaf de tijd van Julius Caesar, daarbij ook 

Romeinse bronnen als Tacitus en Plinius aanborend. Hij tekent daar ook fraaie landkaarten bij. Zijn visie op de geschiedenis is een tikkie 

anders dan de huidige opvatting maar moet natuurlijk wel gezien worden vanuit het wereldbeeld van toen.  

Hij heeft de nodige publicaties op zijn naam staan. Daar is de Notitia Germaniae Inferioris enz.enz. er een van. Met daarin part 2 of te wel 

pars altera en een pagina 99.  

En yes,yes, yes, het hele verhaal met onze drie families Altinga, Thieboldinga Fockinga. 

(het ”olde” bij Fockinga was weg)  En de strijd om de rivier binnen de perken te houden en begaanbaar te maken; het visrecht :” Piscationis 

iure up de wateringe de Hunesa genoempt”; over de flumen crepidini, de rivier met een rand of kade, die were genoemd werd maar nu ”hodie 

vulgo KNYPE”,  vandaag de dag gewoon een knijpe’. Het staat er allemaal in. 

 

 
  

Uit de Notitia bijeengezette tekst over de oorkonde van 1315  

 met daarin de drie namen van de Annenaren 

 

Komt dan nu de grote onthulling van 815? 

Nee, want dat staat er helemaal niet. Nergens! Wat een anticlimax. 

Lezen blijkt een kunst, ook in 1789 voor onze geleerde meneer de Sitter. 

Deze beste man maakte een foutje. Hij zag een half rondje over het hoofd. 

We zijn tegenwoordig wel gewend aan Romeinse cijfers om jaartallen weer te geven , vooral als verschijningsjaartal voorop een titelblad van 

een boek. 

Meestal gebruikt men voor 1000. de hoofdletter M, van Mille het duizendtal, de D van Dimidius voor de helft = 500 en C van Centum 100. 

Maar vroeger deed men dat ook wel anders. In plaats van de M staat er:   ( I )  en voor de D:  I ) De boogjes zijn dan wel iets meer als een c 

en een gespiegede c. Wat staat er in de Notitia? 

( I ) CCCXV.  Of te wel 1000+300+15= 1315 ! 

Lees je dus een halfrondje minder :  I )  of te wel de D dan staat er 500+300+15 =  815 !  

Geen 815!Geen primeur! 't Is jammer. Wel een hoop geleerd.  

Waarom Alting 1315 in de Notitia noteert en niet 1309? Ik zelf meen dat hij diezelfde Middelnederlandse vertaling uit de kadertekst (waarin 

immers mccc unde xv des dingesdaege na Egidius abt vermeld staat) op zijn bureau had liggen toen hij zijn Notitia aan het schrijven was. Hij 

neemt letterlijk een en ander over. 

 

De geschiedenis herhaalt zich, precies 600 jaar na 1309.......  

Raadsvergadering gemeente Anloo  12 maart 1909 

Voorzitter is burgemeester Römelingh en secretaris J H Mulder.  

 "De heer Sijbring vraagt en verkrijgt het woord.  

 Spreker deelt mede, dat van het bestuur der aardappelmeelfabriek Wildervank &  

 Omstreken een dam in de Hunze is gelegd, zoodat het water aldaar zijn vrijen loop  

 belemmerd wordt, waardoor de daar liggende landerijen meer last van het water  

 hebben, dan noodig is. Spreker oordeelt het wenschelijk dat die dam verwijderd wordt.  

 Naar aanleiding daarvan zegt de Voorzitter dat een onderzoek zal worden ingesteld."  

 

Houdt dat geduvel met dat water dan nooit op ......? 
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Oorkonde OGD No 1228 (230) 

Linker kolom:  vertaling van de Latijnse tekst door Marianne Mulders-Zonneveld, verklaard  

  en waar nodig gecorrigeerd door Redmer Alma (Dr Archief) 

Rechter kolom: parallel lopend de transcriptie door Redmer Alma van de ongedateerde  

  vertaling met het (foutief?) overgeschreven jaartal 1315 

 

Wij, Liudolfus, ridder en heer van Gronebeke, prefect (stadhouder) 

in Groningen, de gezworen rechters (etten) van Drenthe en redgers 

(rechters) van Fivelgo, verklaren aan allen die dit zullen zien of 

horen, 

dat het geschil tussen de gemeenschap in Thrantawalda 

(Drentherwolde)  aan de ene kant en de buren van Annen aan de 

andere kant, over de waterloop of rivierstroom die de Hunesa 

(Hunze) genoemd wordt, is gezoend (bijgelegd) door de 

onderscheiden mannen Rickardus en Johannes, lekebroeders van 

Esse (B: Jesse) en  Eneco en Nonno, buren van Zuidlaren, uit beide 

eerdergenoemde partijen gekozen mannen (B: scheidsrechters), 

dat de bezitters van de drie huizen in het dorp Annen, namelijk 

Altinga, Oldinfokkinga en Thicboldinga (B: Altenga, Oldenfockinga 

en Thadboldinga), de visweer (of aalstal), die eens de monniken van 

Aduard gehad hebben, door genoemde buren van Annen verwoest  

is, die gewoonlijk “were” genoemd wordt, op hun kosten en door 

hun arbeid  zullen herstellen en het herstelde eeuwig zullen 

onderhouden, 

waarvan de breedte 7 ½ voet zal zijn, de diepte gelijk aan de diepte 

van de genoemde visweren  of weren  van de genoemde buren. 

 

De arm van de oosterkant zal (in hoogte) gelijk zijn aan het ernaast 

gelegen land. De westerarm echter zal drie voeten hoger zijn dan het 

ernaast gelegen veld, en de lengte zal zijn zes roeden. 

 

 

Indien waarlijk een scheur/breuk zal zijn in de armen of de velden, 

dan zullen de bezitters van de drie bovengenoemde huizen de 

eerstvolgende dag beginnen te repareren, en zullen ze blijven 

repareren en zullen ze niet ophouden totdat de scheur/breuk zal zijn 

hersteld, op straffe van honderd marken sterling.  

 

 

Voor welk herstel of onderhoud van de genoemde visweer de 

zijlvesten (B: gemeenschap) van eerdergenoemde Thriantawalda 

aan de bezitters van genoemde huizen de visserij in genoemde were  

[toe zullen staan] (B: en) van allerwegen  [toe zullen staan] 

(letterlijk schadeloos zullen houden) grondmateriaal (aarde) te 

nemen, (letterlijk: genomen) waar dan ook van buiten het veld,  op 

straffe van honderd marken sterling. 

 

Toegevoegd is eveneens, indien door boosaardigheid van iemand of 

van iemanden er heimelijk een scheur/breuk gemaakt zal worden en 

dit aan iemand of  iemanden ten laste gelegd zal zijn, deze zichzelf 

met een twintigvoudige eed (de beklaagde met 19 eedhelpers) van 

geloofwaardige eigenerfden uit de dorpen Eext, Gieten en Bonnen 

zal of zullen zuiveren. 

Na deze zuivering zullen (A:) allen, zowel van de zijlvesten als die 

van Annen (B: = de gehele gemeenschap van Threntawalda in 

Annen ) een dergelijke scheur/breuk repareren. 

 

Indien echter iemand met een machtig man of machtige mannen de 

genoemde were deels of in zijn geheel verwoest zal hebben, zo 

zullen alle vaker genoemde mannen van het zijlvest (de al 

vaakgenoemde gemeenschap) en de buren van Annen repareren, en 

de bezitters van de al vaak genoemde huizen zullen (het 

gerepareerde) voor altijd onder bovengenoemde voorwaarden 

onderhouden. 

 

In getuigenis van het voorgaande zijn onze zegels in (aller) 

aanwezigheid aangehangen. 

In het jaar van Onze Heer 1309,   

A: De dinsdag na Sint Egidius abt. 

     Gegeven te Kropswold 

B: De woensdag na abt Egidius 

 

 A:  Kropswolde         B: Middelbert 

 

NB. "Sint Egidius abt" is de middeleeuwse aanduiding voor 1 

september 

Wij Luloff, ridder, here van Groenebeeck, stadtholder in 

Groeningen, etten van Drenthe, richters van Fyvelinge landt doen 

kundt allen dessen seen-de ofte hoeren lesende  

 

dat sodane twist als dair verresen was tusschen den van 

Drenthewalden ener unde ingheseten ofte borgher van Annen ander- 

deels, up de wateringhe de Hunesa ghenoempt is nederghelecht 

dorch scheydesluyden van beiden parten dairtho verkoren 

naemptliken de erbaren 

mannen Rychardt unde Johan, begheven broederen van Essen, 

Eneko unde Nonno, borgher van Suytlaren bij alsoe de besitters 

drier huysen in den 

dorpe Annen, als Altinga, Oldefockinga, Thieboldinga,  

de visschenije de die monnike van Adwert pleghen tho hebben unde 

van den vors. borgher van Annen verdorven offte destrueert, de men 

ghemeenlick hetet de were, sollen up hoire kost unde arbeyt 

repareren offte wedermaken unde tho ewighen daeghen also holden, 

 staende dair de wijte achtedehalff  

(8-1/2=7+1/2) voet van sijn sall, de deepte sall sijn als de deepte der 

visschenijen offte der weren der vors. borgher 

 

boven gheleghen de oesterarm vloegell offte sijdt, sall gelijck soe  

hoeghe sijn als dat landt dair naest an gheleghen, de westerarm offte 

sijdt sall dre voeten hoeghen sijn dan dat velt offte landt dairnaest 

an gheleghen, de lenckte sall sijn ses roden 

 

unde weer 't oick sake dat dair enich ghebreck in den armen offte 

sijden, vloegelen offte velden sollen de vors. besitters den [lees: der] 

vors. dren huysen des daeges dair aldaernaest nae voert begunnen 

tho maken unde niet upholden solanghe 

de repareert offte thobroken stucken synt gemaket, bij pene hundert 

marck steerling,  

 

voir welckeer reparatien unde de underholdinge der vors. were den 

vors. dren huysen besitters hebben de sijlvesten van de 

Drentewalden hiem thogestaen de visscherije in de selve were unde 

de eerden 

sollen se moeghen nemen uuth den velden unde lande unbehindert 

aller-weghen bij pene hundert marck steerling  

 

 

bij oick also weerdt dorch  

boesheit emants worden verdorven, doergesteken, hemelick unde 

men tijede dat wel an, de sal sick untghaen self twintichsten myt 

eghenar vede luyden de loffweerd<i>ich</i> sint in de dorpen 

Eelthe
*
, Gheten unde Bunnen 

 

dat dan also geschien synde, sollen alle de sijlvesten myt den van 

Annen de ruptuer offte thobrekinge wedermaken offte repareren,  

 

 

weer 't oick dat dorch enich gewalt groter personagen offte 

vermoegende luiden de vors. were in een part offte geheel 

verdorven worden, so solle de vors. sijlvesten allen unde de van 

Annen wedermaken unde besitters der vors. dren huysen tot 

ewighen daegen in weerden holden myt conditien als vors. 

 

 

 

 In tuichnisse van dessen vors. alle, sint unse segele an dessen 

ghehanghen.  

In den jaire mccc unde xv   (1315 !) 

des dingesdaeges 

na Egidii abt. Gegeven tho Cropswolde. 

 

 

 
*In de Latijnse tekst staat duidelijk Esethe .dwz  

Eext en niet Eelde. 
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Eerste en tweede titelblad van de Notitia van Menso Alting 

 

 

  

 

 

 

Noten bij de tekst.  

 

 

 
1
  Het Gorecht bestond uit twee delen: het Go, de hoge zandrug ten westen van de Hunze, en het  

 "Drentherwold", of het Wold, de lage veenstrook  ten oosten hiervan.waarop oa. de dorpen Middelbert en , Engelbert lagen. 

 
2
  Hun namen worden in twee verschillende afschriften -A en B- van de oorkonde  geschreven in de toen gebruikelijke  

 gelatiniseerde vormen; in A: Altinga, Oldinfokkinga en Thicboldinga en in B: Altenga, Oldenfockinga en Thadboldinga 

 
3
  Werkgroep Archief en Bewoningsgeschiedenis van de Historische Vereniging deed een flinke greep uit die verzameling feiten en  

 feitjes, geput uit de archieven van de voormalige Gemeente Anloo, van Drenthe en van Groningen  

 't Jong Verleden werd door de 

 gelijknamige werkgroep eraan toegevoegd.  

 De Schrijverskring, geheel van eigen bodem, voorzag de droge nuchtere gegevens van een levendige 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hunze
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  context, met een knipoog naar de geschiedenisboekjes. 

 Het Schildersgilde, eveneens uit eigen gelederen, gaf daar expressie aan en legde haar visie vast op  

 grote panelen (1.20 x 2.40 m.) die door weer andere dorpsgenoten hiervoor geprepareerd waren.  

 De Schooljeugd voorzag het geheel van 700 uilen, icoon van onze geuzennaam Anner Oelen.  

 
4
  onder redactie van J.S. Uffen, M. Mulders-Zonneveld en G. Douma  

 Canon van Annen 

 Editekst, Een (Dr), 2009 

 
5
  Het complete verhaal van de oprichting is te vinden op onze website www.annentoen.nl. 

 
6
  S. Jager  

 Een reconstructie van een prehistorische hoofdroute in de gemeente Anloo 

 alsmede eeuwenoude fossiele karresporen 

 scriptie 1984 

 

 Hans Elerie; Sake Jager; Theo Spek 

 Landschapsgeschiedenis van de Strubben/Kniphorstbos 

 REGIO-PRoject  van Dijk en Foorthuis, Groningen 1993  

 
7
  J. R. Beuker 

 De import van Helgoland-vuursteen in Drenthe 

 N Dr Volks Almanak 1986 

 
8
  Dr. W. Tijms 

 Schuldmudden in Drenthe en het Gorecht 

 in Noorderlicht: berichten uit het verleden van Noord Nederland (bundel) Historia Agriculturae xviii 

 Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut Groningen 1988 

  

 De schuldmudde was in Drenthe min of meer de enige heffing op het waardeel en bestond aanvankelijk  

 uit de jaarlijkse leverantie van 1 mudde graan per boerderij.Deze werd kort na AD 944 ingesteld.  

 Er zijn echter geen specifieke namenregisters daarvan bewaard gebleven. 

 Rond 1300 kregen de marken meer vaste vorm en werden de waartallen of te wel het aantal waardelen  

 per marke "voor eens en voor altijd" vastgesteld. 

 Zo was men in staat om met behulp van latere lijsten met bekende aantallen waardelen per dorp terug te  

 rekenen dat Annen in het jaar 944 al 13 boerderijen/erven gehad moet hebben, in 1300 17 erven en in  

 1612 inmiddels 23 erven.  
 

9 
L (= Lesturgeon?) 

 Menso Alting 

 Drentse Volks Almanak 1837 blz 145 

 
10

  G A Coert 

 Stromen en schutten, vaarten en voorden 

 Boom Meppel 1991 

 
11

  Dr. A.F.W.Lunsingh Meijer 

 De rechtspositie van de Eigenerfden in Drenthe 

 Van Gorcum Assen 1934  

 
12

  B. H. Slicher van Bath 

 Mensch en Land in de Middeleeuwen 

 bijdragen tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland 

 Van Gorcum Assen 1944 

 
13

  P.J. Blok e. a. 

 Oorkondeboek Groningen Drenthe (OGD)  

 1896-1899 

 no 1228 (230) 
 

14
  Rijks Archief Groningen 

 toegangsno 2:Inventaris der Ommelander Archieven 

 Regestenlijst 1309 2 sep. no 1 & 2 en RVR0059003, 1315  

 
15

  F. Keverling Buisman 

 De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw 

 De Walburg Pers Zutphen 1986 

 
16

  Er is in die vroege tijd ook nog geen sprake van de benamingen lotting of etstoel.  

 Omdat de oorkonden aanvankelijk allemaal in het Latijn opgesteld worden, heeft men het over de  

 iudices of iurati  (terre Thriente).In 1322 komt de term iudices ettheman voor; in 1339 iurati dicti etten  

 en daarna -als de volkstaal steeds meer in zwang komt bij officiële documenten- wordt den richteren  

 ettheman of die richters etten gebruikt. 

 Het oudfriese woord etthe betekent eedaflegger, gezworene dus.  

 Het woord lotting duikt pas op in 1399; vanaf 1406 is er een St Magnuslotting in Anloo, en de  

 benaming etstoel wordt schriftelijk voor het eerst in 1435 gebruikt. (uit Keverling Buisman) 
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17   
Chr.J. Polvliet 

 Het geslacht  Alting 

 in Algemeen Nederlandsch Familie Blad  1885 

 
18. 

Erich von Reeken (vertaler) 

 Familiekroniek van Menso Alting 1541-1612 en dr Hendrik Alting 1583-1644,  

 Apeldoorn 1984: 

 
19. 

D van Hoogstraten, J.L. Schuer  

 Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek, : behelzende  

 het voornaamste, dat vervat is in de woordeboeken van Moreri, Bayle, Buddeus, enz. ... 

 Amsterdam 1733 

 
20 

"Toen" is de naam van het kwartaalblad van de Historische Vereniging Annen. 

 
21.

 A.J. de Sitter.  

 Voorlopig register van charters, privilegiën, placaaten, ordonnantiën enz STAD en LANDE betreffende, 

  en kunnende dienen tot het opmaaken van derzelver GROOT PLACAAT en CHARTER-BOEK loopende  

 tot aan de reductie, of het jaar 1594”   

 1789 

                                                  ****************** 

 

http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Groot
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=algemeen
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=historisch
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=geographisch
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=genealogisch
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=oordeelkundig
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=woordenboek
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=behelzende
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=voornaamste
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=dat
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=vervat
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=woordeboeken
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Moreri
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Bayle
http://catalogus.rug.nl/DB=1/SET=9/TTL=8/CLK?IKT=4&TRM=Buddeus
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