


DE SLOTPLAATS
RESTANT VAN EEN FRIESE 'VEENBORG'

De luchtfoto toont, in zuidwestelijke richting
gefotografeerd, de zogeheten Slotplaats, ten noord-
westen van Bakkeveen. Het is het restant van een
achttiende-eeuwse boerderij die behoorde bij het
Blauhuijs, een aan de vaart gelegen herenhuis.
Sinds de zeventiende eeuw doet Bakkeveen zich
met zijn lintbebouwing voor als een veenkolonie.
Toch liggen de wortels van dit dorp in de Friese
Walden, in de Middeleeuwen. Het begon, zoals de
meeste nederzettingen in de Friese Zuidoosthoek,
als streekdorp, hier georiënteerd op de ten noorden
van het dorp stromende Boorne of Koningsdiep.
Bakkeveen lag bovendien strategisch op een pas in
het veen die toegang bood tot Drenthe. Het land-
verkeer volgde de Beakendyk en zijn vervolg, de
goeddeels verdwenen Oude Drentsche Weg, waarin
het schitterende restant van een holle weg, op de
grens van Friesland en Drenthe.
Van de middeleeuwse en vroeg-moderne geschiede-
nis van Bakkeveen noemen we hier slechts de klui-
zenaar Dodo, de uithof van Mariëngaarde, de
beroemde slag tussen bisschopsgetrouwe Friezen en
balorige Drenten, die door de laatsten werd gewon-
nen op 12 september 1232, en de Zwartendijkster
Schans, 1593. In 1669 bereikte de Drachtster
Compagnonsvaart, waaraan in 1641 was begonnen
en hier Bakkeveensche Vaart heet, het dorpsgebied
van Bakkeveen. De Drachtster venen waren eigen-
dom van de grietmansfamilie Van Aylva (spreek uit:
Aleva). Rond 1700 bouwde Tjaerd van Aylva, naar
verluidt van afbraakmateriaal van het overblijfsel
van de vroegere uithof van Mariëngaarde, op de
plek van de Slotplaats een herenhuis, het Blauhuijs,
gelegen aan de vaart (onderaan op de foto).

Lustige wandeldreeven

Volgens de chroniqueur van de Friese hoge verve-
ningen, S.J. van der Molen, bedreefTjaerd van
Aylva in en rond Bakkeveen een soort 'particuliere
planologie'. Door zijn huis aan de vaart te bouwen,
zette hij de toon voor de andere woningen, die hij
alle aan de vaart wilde hebben. Het Blauhuijs lag
tussen van de heidevelden in het westen, en de
hoogvenen ten oosten van de vaart.
In 1786 wordt het Blauhuijs omschreven als 'zeer
vermaakelijk door hooge phntaadjen, en lustige wan-
deldreeven. De Friese, uit Hessen afkomstige hove-
nier Johann Hermann Knoop, meldde in 1763 in
zijn Tegenwoordige Staat van Friesland, dat jonkheer
Edzard Hobbe van Burmania (getrouwd met een
kleindochter van Tjaerd van Aylva) omstreeks 1735
'in navolging van enige Heeren in Engeland, was
begonnen met het inzaaien van 'Pijn- en Denne-
boomeri op de schrale heide- en zandgronden. Aan
Van Burmania herinnert nog de Burmaniazuil in
het nauwelijks meer als sterrenbos te herkennen
opgaande geboomte achter de Slotplaats.
Bij een verkoping in 1798 behoorde tot het geheel
eveneens een ' rojaale Alée, ten oosten van de vaart
en de Zwarte en Witte Singel. Deze allee is het hui-
dige fietspad, dat als het ware een zichtas op de
Slotplaats vormt, doch op deze luchtfoto niet zicht-
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baar is. Via Frans Godard Aijzo Boelens, baron
van Lijnden, grietman van Opsterland, kwam het
Blauhuijs, toentertijd ook al 'slot' genoemd, in
handen van de familie Van Eijsinga en via hen in
bezit van de Van Harinxma's. Deze lieten omstreeks
1880 de meer naar het westen gelegen heidevelden
bebossen.

Het Blauhuijs, ooit als herenhuis temidden van de
verveningen ontstaan en als zodanig een soort
Friese 'veenborg', lag direct aan de vaart. Het werd
in 1838 gesloopt. Bij het Slot behoorde al in de
achttiende eeuw een boerderij (pleats), de zogehe-
ten Slotplaats. Deze stond op de plaats van het hui-
dige, gelijknamige gebouw. De boerderij werd vol-
gens de gevelsteen in 1818 vernieuwd en vervolgens
in 1920 door baron Johan van Harinxma thoe
Slooten drastisch verbouwd tot zijn tegenwoordige
villa-achtige vorm met het front van een stjelpboer-
derij. De caravans rechtsboven behoren tot de
belendende camping De Waldsang. **•
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