
BOERMARKEN IN DRENTHE 
 
•Historie Geschiedenis gaat ver 
terug. 
•Het begrip Boermarke, ook wel 
Marke genoemd, gaat in feite 
terug tot de tijd van de 
Germanen die zich op vaste 
plaatsen gingen vestigen.  
  

 
 



MARKE, EEN BEGRENSD GEBIED. 

 

• Het door een stam in bezit genomen gebied, dat 
door alle leden van de stam gemeenschappelijk 
werd gebruikt, is eigenlijk de oervorm van een 
Boermarke of Marke. 

• Marken waren er al voor het ontstaan van 
buurtschappen. 

• De noodzaak en het bewijs van samenwerken moet 
al duizenden jaren oud zijn.  

• Ik neem u mee op een reis door de historische 
en archeologische vondsten over de 
(boer)marken. Te beginnen bij deze tijd en het 
einde in het verre verleden. 
 



 BOERMARKEN VAN VANDAAG 

 Organiseren hulp bij calamiteiten. 
 Gezamenlijk verhuur jachtveld. 
 Gelden jachtveld worden hoofdzakelijk besteed 
aan machines die niet rendabel zijn voor 
individuele boeren. 

 1 keer per jaar Boervergadering 
 Vanaf 1979 wordt op initiatief van het DLG 
een keer per jaar alle 87 boermarken bij 
elkaar geroepen 

 Op 13 februari 1991 is de vereniging Drentse 
boermarken opgericht 

 http://www.boermarken.nl/organisatie.html 

http://www.boermarken.nl/organisatie.html




BOERMARKE IN DE 20STE EEUW 

 De verhuur van jachtvelden 
 Het aanwijzen van plaatsen voor zaadbulten. 
 Verhuur van grondbezit aan individuele boeren(met 

vaak de verplichting van locatie voor zaadbulten) 
 Beheer en onderhoud van landschapselementen in het 

bezit van boermarken. 
 Het beheer en onderhoud aan wegen die in het bezit 

zijn van de Boermarke. 
 Boeren waren verplicht aan deze werkzaamheden deel 

te nemen, zo niet volgde een boete. 
 Aanschaf en verhuur van machines 







WEGEN EIGENDOM VAN BOERMARKE NOORD SLEEN 

 Kampmoat weg 

 Tipmoa 

 Looweg 

 Grönigerweg 

 Knapbultsweg 

 Noorddiek 

 Tipstukk’n 

 Blikkendiek 

 Hullendiek 

 Zuuddiek 

 Grootmoatendiek 

 Smalmassendiekien 

 Kalverkampendiekien 

 Noordstukkendiek 



VOORBEELD MACHINES BOERMARKE 



VOORBEELD ZAADBULT LOCATIE 





HULP BIJ CALAMITEITEN JAREN 70 



IJZEL SCHADE IN 1987 



BOERMARKE VERGADERING 



GEZAMENLIJK ONTGINNEN 



BOERMARKE  NOORD-SLEEN HEEFT OOK  DE 

EERSTE SCHOOL IN HET DORP OPGERICHT. 



 De Boerhoorn 

 Een belangrijk instrument in het dorp. Bij 
bijzondere gebeurtenissen als brand, 
belangrijke vergaderingen, als er 
gezamenlijk bepaalde werkzaamheden gedaan 
moesten worden, ging de Boerhoorn rond.  

 Een ieder in het dorp werd dan geacht 
gevolg te geven aan de oproep. De klus 
werd met elkaar aangepakt.  



DE BOERHOORN IN SOORTEN EN MATEN 



MARKESCHEIDING 1847 







WEGENOVERDRACHT AAN GEMEENTE 



DE FRANSE TIJD 1807 - 1811 



0 



BETEKENIS VAN NAPOLEON VOOR 

BOERMARKEN 

 Napoleon voerde gemeenten in 

 Hij wilde dat het bezit van gronden in 
kaart werden gebracht. 

 Landmeters trokken door het gebied en 
hadden verregaande bevoegdheden(macht) 

 Boermarken melden zich vaak niet als 
eigenaar van gronden in verband met te 
verwachten belastingen. 



MARKE STEEN??   BIJ DE KIEL 



WERKELIJKE GRENS VAN BOERMARKEN 





SLEEN IN  1790 



DRENTSE ENCECLOPEDIE MET ??? 

 Omstreeks 1550 vond een splitsing plaats 
en ontstond Noord-Sleen (5 mud 2 schat 
schuldmudde) naast (Zuid-)Sleen (12 mud 2 
schat), samen goed voor 18 mud 
schuldmudde. Goederen van de abdijen 
Werden (curtis in Groningen) en Assen in 
Sleen aanwezig. De pastoor van Sleen, 
Johannes Steenberg, ontging in 1587 de 
functie van landdeken van Drenthe.  



VRAAGTEKENS BIJ ONDERSTAANDE BRONNEN 

 Literatuur 

 Lit.: G. Kuipers, Sleen in verleden en 
heden (Sleen 1992), J. Broekhuizen, De 
Rug van Sleen. Tussen Ellertsveld en 
Brammertshoop (fysisch-geografische 
studie) (Dalen 1986); G.A. Bontekoe, 
Mijn herinneringen aan Sleen (1927-1938) 
(Meppel 1985). 

 



 De markegronden vormden een begrensd gebied.  

 Marke betekende oorspronkelijk grens. In de 13e 
eeuw kregen Marken een duidelijke vorm.  

 Er werden grenzen vastgesteld en regels 
opgesteld voor het gebruik van die 
gemeenschappelijk gronden.  

 De erven bij de Boerderijen en het bouwland bij 
de dorpen bleef particulier bezit.  

 Op veel plaatsen in Nederland en ook in het 
buitenland kwamen Marken voor. 

 Drenten kregen meer privileges 

 



 In het Lantrecht van 1412 bleven de Drenten het 
recht behouden om markegrenzen te handhaven en 
om bepalingen en verordeningen te maken. Die 
verordeningen werden willekeuren genoemd en 
werden uitgevoerd door het dagelijks bestuur 
van de Boermarke ook wel Volmachten 
genoemd.  Het begrip Volmachten wordt nog 
steeds gebruikt.  

 Na de inlijving bij Frankrijk, in de jaren 1807 
- 1811, werden vele taken van de Boermarken 
overgenomen door provincies, gemeenten en 
waterschappen. 
 



INVLOED BISSCHOP VAN UTRECHT IN DE 

MIDDELEEUWEN 



HET LEENREPERTORIUM VAN DE BISSCHOP 

 In het leenrepertorium zijn rechten van 
gronden vastgelegd in de tijd dat de 
bisschop van Utrecht in o.a. Drenthe de 
scepter zwaaide. 

https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/leenrepertorium.pdf
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/leenrepertorium.pdf
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/leenrepertorium.pdf
https://www.historischcentrumoverijssel.nl/files/leenrepertorium.pdf


GERMANIË 



De geschiedenis van Drenthe is vol met conflicten 
tussen de bewoners van de verschillende dorpen 
over het gebruiksrecht van afgelegen delen van 
de marken.  

Het woord marken wordt hier gebruikt in de zin 
die Prof. Heringa (Maastricht) daaraan  geeft 
als territoria waarop de dorpsgenoten 
gezamenlijk recht hebben en waarbinnen zij het 
gebruik in onderling overleg konden regelen. 

De plaats van nieuwe ontginningen, van nieuw te 
bouwen boerderijen, van een eventuele kapel 

of kerk konden zij binnen de grenzen van het 
dorpsterritoir zelf bepalen. 



DE BOERMARKEN SLEEN EN NOORD-SLEEN 

 Professor Waterbolk heeft in de jaren 60 
i.o.v de R.U.G met een team onderzoek 
gedaan naar het ontstaan van de Drentse 
dorpen.(buurtschappen / Boermarken) 

 Hij komt tot de conclusie dat de 
buurtschappen Zuid-Sleen en Noord-Sleen 
in of rond de 9e eeuw zijn ontstaan. 

 http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/roo
t/1982/IV_82/oudvandeDre_3/article.pdf 

http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1982/IV_82/oudvandeDre_3/article.pdf
http://groniek.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/1982/IV_82/oudvandeDre_3/article.pdf


HISTORISCH ONDERZOEK  ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

 Documentatie 

 Archief onderzoek  

 Redelijk nauwkeurige 
periode van 
gebeurtenissen 

 Vanaf globaal halfweg 
middeleeuwen redelijk 
veel materiaal.  

 Gebruiksvoorwerpen 

 Grond onderzoek 

 Globale periode van 
materiaal gebruik. 

 Materiaal van duizenden 
jaren geleden. 

 Conclusies trekken uit 
gebruik van materiaal in 
het verleden.  

 





ONDERZOEK WATERBOLK TUSSEN  1960 EN 

1970 

 Het huidige territoriale patroon van de 
Drentse boermarken is in de loop van de 
vóór-Romeinse ijzertijd tot stand 

gekomen, dus meer dan 2000 jaar geleden. 



WAT IS DE HERKOMST VAN DE HUIDIGE 

BEWONERS? 

 Wanneer je voorgaande gegevens hebt 
bekeken wordt het interessant wie onze 
stamvaders / moeders waren. 

 In 2008 is onderzoek gedaan naar de 
oorsprong van de Nederlandse bevolking.  

 waar stammen we vanaf.pdf 

waar stammen we vanaf.pdf
waar stammen we vanaf.pdf


VAN HUNEBED BOUWER TOT HEDEN 

 Al het vorige overziend lijkt mij de 
conclusie dat wij voor een groot deel 
afstammen van de hunebedbouwers reëel 

 Samenwerking is dus duizenden jaren oud 

 Marken zijn begonnen als 
samenwerkingsverbanden met tijdelijke 
nederzettingen binnen de marke. 

 Rond de 9e eeuw zijn buurtschappen ontstaan 
die nu nog een vergelijkbare naam hebben. 

 

 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT  

 

De informatie van deze presentatie is te vinden op de site van 
dorpsbelangen Noord-Sleen op de pagina van de historische 

commissie  


