
BORGEN IN GRONINGEN V&'-
FreerkJ. Veldman

Een lange geschiedenis en een veelheid
aan elementen in het landschap die
daarvan getuigen of daaraan herin-
neren, maken het noordelijk deel van ons
land uitermate boeiend.
Zowel in de opgeworpen terpen of wier-
den, de aangelegde dijken, de vergraven
en verbeterde waterwegen, als in de
bouwsels van de streek-eigen roodbak-
kende klei ligt duidelijk in het verhaal
van onze voorouders. Of dat nu lekebroe-
ders van de kloosters, de boeren, de am-
bachtslui of de borgheren zijn geweest,
samen hebben zij het huidige aanzien
van dit land bepaald.

Geen enkele borg wordt meer zó bewoond
dat daarvan een uitstraling uitgaat naar de
omgeving zoals dat enkele eeuwen geleden
het geval was. Toen drukte de borgheer, als
"koning" op zijn domein, een stempel op de
organisatie van zijn gebied en op de da-
gelijkse gang van zaken in zijn omgeving.
Immers, klepte niet op bepaalde uren van
de dag de kleine klok aan de gevel van de
borg om orde en regelmaat te scheppen in
de dagindeling van omwonenden, perso-
neel en bewoners van de borg; en werd niet

Een advertentie van een houtverkoping in
1866 op het terrein van de borg Hanckema
te Zuidhom. De borg is in 1877 afgebroken.
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bij verkoop van een belangrijke borg in de
desbetreffende kerken een uitvoerige pro-
klamatie voorgelezen opdat iedereen zou
weten wie de nieuwe eigenaar was en bij wie
men zich diende te vervoegen?
Voor het gemak kan men de borgen in twee
groepen verdelen:
de borgen die gegroeid zijn uit de verdedig-
bare steenhuizen en de borgen die als ver-
vanging van een oud steenhuis daar vlakbij
of los daarvan, op een geheel nieuw terrein
zijn gebouwd.
De verdedigbare steenhuizen, die niet per-
manent bewoond werden, maar als toe-
vluchtsoord in woelige tijden dienden, be-
horen uiteraard tot de oudste groep. Deze
steenhuizen werden in de 13e/14e eeuw
gebouwd vlakbij de woonkernen, op of aan
de rand van een wierde of elders op een
strategisch punt.
De vorm van deze bouwwerken was uiter-
mate simpel, een vierkante of rechthoekige
toren van 2 of 3 verdiepingen, afgedekt met
een zadeldak. De "klip", het eilandje waar
het steenhuis op was gebouwd, ontstond
door het opwerpen van de grond uit de
rondom gegraven gracht.
Vanuit de toren was goed zicht vereist, zodat
we ons van enige aanleg rond een dergelijk
steenhuis niets moeten voorstellen; geen
romantische begroeiing of iets wat daarnaar
zweemt.
Zo'n huis had vanwege de smalle lichtsple-
ten en het materiaal waarvan het was ge-
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De borgteLellens, afgebroken in 1897. Een
duidelijk voorbeeld van een steenhuis met
vergrote vensters en aangebouwde vleu-
gels.

bouwd, baksteen, een massief en uitermate
afwerend karakter.
De indeling bood evenmin reden tot roman-
tische bespiegelingen. De begane grond
was opslagruimte voor gareel en wapentuig.
Een stenen gewelf sloot in veel gevallen dit
gedeelte af. De bovenverdiepingen waren
dan uitsluitend door een buitentrap bereik-
baar. Hier bevond zich een te verwarmen
woonvertrek, waarboven zolderruimte voor
opslag van levensbehoeften.
Naarmate de tijden veranderden en de posi-
tie van de eigenaar groeide, voelde hij be-
hoefte het steenhuis permanent te be-
wonen.
Aan het oude steenhuis met zijn zware mu-
ren, werden vleugels gebouwd. Vaak ook
werd de toegang naar de bovenverdiepin-
gen verbeterd door de bouwvan een trap-
toren.
De lichtspleten werden tot vensters ver-
groot. De dakkonstruktie werd ingewikkel-
der en samen met de torenbekroning ont-
stond een elegant silhouet. Een voorterrein
werd toegevoegd waarop dienstgebouwen
een plaats kregen. Rondom werden hoven
aangelegd die samen met het voorterrein
door een tweede gracht werden omsloten.
Een hamei of voorpoort en eventueel een
ophaalbrug, sloten het geheel af van de
gronden rondom.
Met de aanleg van buitengracht, singels, sin-



De Schierstins te Veenwouden als voor-
beeld van een oorspronkelijk steenhuis.

gelsloot, visvijvers, moestuinen en oprijlaan
werd in de bestaande struktuur van het
woongebied duidelijk ingegrepen.
Niet altijd was het mogelijk een bestaand
steenhuis te veranderen of in te passen in
een nieuwere vorm. Het zware muurwerk
liet zich niet "plooien en schikken" naar de
wensen van de opdrachtgever en bouw-
meester. In veel gevallen werd het oude
steenhuis afgebroken en werd het vrijge-
komen materiaal opnieuw gebruikt.
Ook was vaak door aangrenzende bebou-
wingen of aanzwettende landerijen, met na-
me op of bij de wierde, geen uitbreidings-
mogelijkheid aanwezig, zodat men een
nieuw terrein zocht.
Hier komen we bij het ontstaan van het
tweede type borg.
Op een gunstige plek werd in het bestaande
kavelpatroon een nieuw ontwerp gereali-
seerd. Sloten werden gedempt, kavels aan-
een getrokken en nieuwe grachten en wa-
terpartijen werden gegraven. Bossen wer-
den aangeplant, voor de houtvoorziening
en als windkering van de hoven en tuinen
met hun uitheemse planten. De met een
dubbele rij bomen beplante oprijlaan vorm-
de vanuit deze kompakte bossages een lan-
ge uitloop.

Borgterreinen
Beeldbepalend voor het landschap van de
17e en 18e eeuw waren deze borgterreinen,
waarvan ieder dorp er wel één telde, en
daarnaast de silhouetten van de dorpen met
hun kerktoren, forse weem en kleine hui-
zen, de vele molens, de met enig groen om-
geven erven van de pachtboeren en de wat

forser aangeplante heerden van de ei-
generfde boeren.
Toen in de late 18e en 19e eeuw vele bor-
gen en borgterreinen verdwenen en de boe-
renstand opkwam, vond er enigszins een
verschuiving plaats. De indrukwekkende
houtopstanden op de borgterreinen werden
verkocht en de grotere boerenbedrijven
plantten aan, al was dat niet in verhouding
met de hoeveelheden die op de borgen ge-
kapt en ter verkoop werden aangeboden.
Een greep uit de vele houtaanbiedingen in
de 19e eeuw leert ons dat behalve vruchtbo-
men in vele soorten en varianten, kersen,
moerbeien, appels en peren die wij helaas
alleen bij naam kennen, eiken, beuken, lin-
den enz. op de borgterreinen inheems wa-
ren.
Het volgende lijstje geeft ons enig idee van
de aantallen bomen die gekapt en verkocht
werden:
1800 grote partij zware eiken, iepen, linden

en witblad op de borg te Eenrum
1801 180 zware eiken, essen en beuken op

Nijenstein bij Zandeweer
1805 160 eiken en beuken bij het Huis te

Aduard
1806 grote partij eiken op Dijksterhuis te

Pieterburen
1834 100 lombardijsche populieren bij de

Saaksumborg bij Baflo
1838 400 zware eiken bij de borg Bijma te

Menkemaborg te Uithuizen in de sneeuw.

Een overzichtstekening van de in 1738 afge-
broken borg Fraam te Huizingen.
Deze tekening stamt uit het begin van de
20e eeuw en de afbeelding is misschien niet
geheel exakt. Wel komt duidelijk het belang
van de beplanting van een borgterrein uit
ten opzichte van het omringende landschap.

Faan
1862 150 eiken, 100 essen, 100 zware lin-

den, dennen en esdoorns bij de borg
Ewsum te Middelstum

1866 150 zware eiken en witbladbomen bij
de borg Rensuma te Uithuizermee-
den
150 zware beuken bij de borg Han-
ckema te Zuidhom

1867 150 zware eiken bij de borg Rensuma
te Uithuizermeeden enz. enz.

Bestaande borgen
Veel van de borgenrijkdom is verloren ge-
gaan, slechts enkele borgen staan nog
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glorieus overeind en zijn te bezoeken. Met
name de Fraeylemaborg te Slochteren, de
Menkemaborg te Uithuizen en de borg Ver-
hildersum te Leens verduidelijken aan de
duizenden bezoekers de positie en het uit-
stralingseffekt van deze kultuurmonumen-
ten op het Groninger land.
Dan is er nog een aantal borgen of resten
van borgen die geen museale bestemming
hebben en niet zo vrij toegankelijk zijn: De
Allersmaborg te Ezinge waar in het koets-
huis tentoonstellingen worden georgani-
seerd.
De Wedderborg te Wedde.
De Ennemaborg te Midwolda, in het bezit
van de stichting "Het Groninger Land-
schap".
De Coendersborg te Nuis, eveneens het ei-
gendom van "Het Groninger Landschap"
en partikulier bewoond. \

De Piloersmaborg te Den Ham, omstreeks
1700 verbouwd en sindsdien boerderij.
De borg Ekenstein bij Appingedam, thans
hotel en restaurant.
De Rensumaborg te Uithuizermeeden.
De borg Rusthoven te Wirdum.
De borg Welgelegen bij Borgercompagnie.
De borg Nienoord te Leek, na een brand in
de vorige eeuw opnieuw in de dan heersen-
de stijl herbouwd. Nienoord heeft wel een
museale bestemming, hierin is thans het Na-
tionaal Rijtuigmuseum gevestigd.
Ook diverse andere borgterreinen zijn in het
landschap duidelijk aanwezig, vaak niet
meer bebouwd maar als terrein met of zon-
der grachten heel goed te herkennen:
Het terrein van de borg Dijksterhuis bij Pie-
terburen.
De oprijlaan, grachten, voorterrein met
schathuis en borgklip met geschutstoren

Een luchtfoto van het terrein van de borg
Ewsum te Middelstum. Links in het midden
is net de borgklip met de geschutstoren nog
te zien.

van de borg Ewsum te Middelstum.
De oprijlaan en het borgterrein met schat-
huis van de borg Lellens te Lellens, en diver-
se andere resten van borgterreinen over de
gehele provincie verspreid.
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