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Een mens moet zich er goed van bewust zijn dat bijna alles wat zij of hij weet, ontleend is aan 
de geest van hen die haar of hem zijn voorgegaan. Wij hebben bijna niets van onszelf. Dat 
geldt ook op het terrein van de ontdekkingen, van het blootleggen van dingen die voorheen 
voor ons verborgen waren. Zo is Amerika vele malen ontdekt, en is duizenden malen het wiel 
uitgevonden. En nog steeds zijn er lieden, die menen dat zij het 'rad' nog eens moeten 
'oetvind'n'. Dat geldt ook voor mezelf. Ik heb de Holterhoek ontdekt. Die plaatsaanduiding 
geeft de grenzen aan van het gebied waarvoor het waterschap in de dijkbrief van 1308 de 
verantwoordelijkheid kreeg. Vanaf het beekje de Hunnepe, dat ten zuiden van Deventer in de 
IJssel uitkwam en dat later de Dortherbeek zou heten, tot voorbij Wilsum.  Het gebied dat in 
dit boek wordt behandeld omvat één van de oude Overijselse steden, te weten Deventer, en 
het zuidelijke gedeelte van Salland dat bestaat uit de plattelandsgemeenten Batmen, 
Diepenveen, Holten, Olst, Ommen, Raalte en Wije. 
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Salon was de naam van een Frankische gouw in het westen van wat nu Overijssel is. De 
grenzen liepen waarschijnlijk samen met de IJssel, de Overijsselse Vecht, het Zwarte Water 
(afgeleid van zwet wat grens betekent), de Regge en de Schipbeek. De naam Salland (die 
tegenwoordig een groter gebied omvat) is hiervan afgeleid. 

Aan de overkant van de IJssel lag Felua (Veluwe); in het noordwesten van Salon lag de gouw 
Swifterbant aan de monding van de IJssel en het Zwarte Water, maar in de vroege 
Middeleeuwen is deze gouw grotendeels weggespoeld; ten noorden van de Vecht lag Treanth 
(Drenthe), in het oosten grensde Salon aan Twente; ten slotte lag stroomopwaarts de 
IJsselgouw (Hisloa, Isloi). Urk werd ook bestuurd door de graaf van Salon. 

De IJsselgouw, in 1086 gespeld als Islegowe (Oudsaksisch), eerder ook als Iselgo (Oudfries) 
en ook wel bekend onder de namen Hisloa, pagus Hisloi of pagus Isloi (Latijn), was een 
Frankische gouw aan de Gelderse IJssel in de Middeleeuwen. De belangrijkste plaats was 
Deventer, waar de bisschop van Utrecht zelfs enige tijd resideerde. De gouw wordt als eerste 
genoemd in een oorkonde van 29 juni 797, waarin een grootgrondbezitter verscheidene 
goederen schenkt aan de St. Salvatorkerk in Wichmond, waaronder onontgonnen land in de 
bossen langs de Hisla; de eerste vermelding van de IJssel in de geschiedenis. De gouw zelf 
krijgt de naam Hisloi toebedeeld. Een gedeelte lag aan de westelijke oever, grenzend aan Felua 
(de latere Veluwe). In het noorden grensde de IJsselgouw aan Salon; de grens liep van Rande 
over Holten en Westerflier naar Lochem. In het oosten omvatte de gouw een deel van het latere 
graafschap Zutphen. In het zuiden lag Liemers, waarmee de IJsselgouw lange tijd Hamaland 
vormde. Op 23 augustus 1046 schonk keizer Hendrik III de IJsselgouw, of in ieder geval het 
gedeelte van de IJsselgouw ten noorden van de Dortherbeek (of Hunepe) aan het sticht 
Utrecht. De tegen keizer Hendrik IV opstandige Egbert I van Meißen, die ook graaf van 
Midden-Friesland was, geldt als de laatste gouwgraaf; zijn grondgebied in de IJsselgouw 
(toentertijd geschreven als Islegowe) verviel terug aan de kroon, waarna de keizer het land aan 
de bisschop Koenraad van Utrecht overdroeg op 3 april 1086. Het gebied maakte voortaan 
deel uit van het Oversticht. 

Het gebied werd vanaf de zesde eeuw bewoond door de Saksen; de dialecten die er 
tegenwoordig nog gesproken worden in Salland (het Sallands) zijn nog steeds Nedersaksisch. 
Halverwege kwamen christelijke zendelingen om de bevolking te bekeren, wat echter niet 
gemakkelijk ging. Tijdens de Saksenoorlogen (772-804) werd het gebied onderworpen door de 
Franken en toegevoegd aan hun rijk als de gouw Salon. 

Oost-Nederland is in diverse opzichten bijzonder: het heeft een gevarieerd landschap en is een 
archeologisch rijk gebied met een unieke bewoningsgeschiedenis. De combinatie van 
informatie uit verschillende bronnen geeft een goed overzicht van de geschiedenis van een 
gebied dat tot dusver weinig wetenschappelijke aandacht heeft gekregen. Het Oost-
Nederlandse landschap is sterk versnipperd en gevarieerd, zowel locaal als regionaal. Dat 
geldt ook voor de bewoningsontwikkeling: er blijken sterke regionale verschillen te bestaan. 
Het karakter van de bewoning van Twente wijkt bijvoorbeeld in verschillende tijdvakken sterk 
af van de patronen in Salland en de Achterhoek. Zo komen uitgestrekte laat-prehistorische 
‘grafheuvellandschappen’ in Twente veel voor, maar zijn die uit Salland en de Achterhoek 
nauwelijks bekend. Dat betekent dat er niet alleen sprake was van uiteenlopende voorkeuren 
voor begravingsvormen, maar ook van een opvallend contrast in landschapsinrichting. Ook 
de schaarse Celtic Fields uit Oost-Nederland liggen bijna allemaal in Twente. 

Overijssel kende in haar geschiedenis slechts twee standen: ridderschap en steden. Samen 
met de drie ridderschappen in Salland, Twenthe en Vollenhove vormden de steden de staten 
van Overijssel. En dat bleef zo onder de Habsburgers Karel V en diens zoon Philips II. Toen 
echter de Spaanse koning Philips II in 1581 als Landsheer werd afgezet door de staten 
generaal, was Overijssel het daarmee niet onmiddellijk eens. Voor zo’n belangrijke beslissing 
was toestemming van de Duitse keizer en advies van de Duitse Hanze noodzakelijk. Toen al 
was Overijssel een brug tussen Holland en Westfalen. 
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Salland is een regio met een roerige geschiedenis en dat is te zien aan de statige landhuizen, 
romantische kastelen, gerestaureerde molens en de Hanzestad Deventer. 

De rivier de IJssel vormt in het zuidwesten grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland. 
Overijssel grenst in het noorden aan Drenthe, in het noordoosten aan Nedersaksen, in het 
zuidoosten aan Noordrijn-Westfalen, in het zuiden en zuidwesten aan de provincie Gelderland, 
in het uiterste westen aan Flevoland en in het noordwesten aan Friesland. De hoofdstad van 
Overijssel is Zwolle. De dialecten die in deze provincie worden gesproken, vallen onder het 
Nedersaksisch.  

Lange tijd hebben wetenschappers gedacht dat de streek rond Raalte tot ver in de 
Middeleeuwen een onbewoond gebied was vol bossen, moerassen en heidevelden. Niets blijkt 
minder waar. Het hart van Salland is vroeger juist vrij dichtbevolkt geweest en kent een 
onverwacht rijke ontstaansgeschiedenis. Dit boek geeft een overzicht van de bewonings- en 
landschapsgeschiedenis van het oude kerspel Raalte. Alle ontdekkingen die 
amateuronderzoekers én wetenschappers in de afgelopen vijftien jaar hebben gedaan worden 
voor een breed lezerspubliek ontsloten. Elke buurtschap krijgt daarbij een eigen hoofdstuk 
waarin een gedetailleerd beeld wordt geschetst van de opbouw van het landschap en van de 
middeleeuwse boerderijen en hun bewoners. 

De provincie Overijssel bestaat uit een met riviertjes en beken doorsneden zandgrondgebied, 
behalve in het noordwesten, waar polders en meertjes overheersen. Overijssel bestaat uit drie 
landstreken: de Kop van Overijssel, Salland en Twente. 

In 1528 werd de naam Overijssel voor het eerst gebruikt voor het gebied van de huidige 
provincie Overijssel. Voor die tijd sprak men van Oversticht, dat echter al in 1233 in het Latijn 
met Transysla/Transisalania (letterlijk: Over-IJssel) werd aangeduid. Dit gebied werd 
bestuurd door de bisschop van Utrecht. 

Het Oversticht bestond uit het land van Vollenhove, Salland, Twente en Drenthe. De bisschop 
van Utrecht stond in 1528 het Sticht (Utrecht) en het Oversticht af aan keizer Karel V. De 
keizer werd, naast keizer, ook heer van Overijssel. Zo kwam de naam heerlijkheid Overijssel 
in gebruik. De staten van Overijssel werden gevormd door de Hanzesteden Deventer, Kampen 
en Zwolle en de ridderschappen van Salland, Twente en Vollenhove. 

Het gewest, dat sinds de opstand tegen Philips II deel uitmaakte van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden, werd bestuurd door de burgemeesters van de grote steden en de leden 
van de ridderschappen. De stadhouders kregen meer macht na de korte bezetting (1672-1674) 
door de bisschop van Munster. Bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 werd 
Overijssel samen met delen van Gelderland, Drenthe en Friesland het Departement der Oude 
IJssel. De oude provinciegrenzen werden in 1801 na de oprichting van het Bataafs 
Gemenebest hersteld. 

Het Oversticht komt in 1086  onder bisschoppellijk bestuur. In prachtig gewaad, voorzien 
van mijter en staf, schreed bisschop David van Bourgondië (1427-1496) in 1456 van het 
Kamper Raadhuis naar de Bovenkerk, ter gelegenheid van zijn inhuldiging als landsheer van 
Overijssel. Deze gang van het bestuurlijke centrum naar het religieuze hart van de IJsselstad 
symboliseerde de dubbelrol die de Utrechtse bisschop in Overijssel vervulde. Hij was niet 
alleen kerkelijk leider in dit landsdeel, maar bekleedde er ook de wereldlijke macht. De 
bisschoppen van Utrecht waren dan ook vaak allesbehalve heiligen. Als wereldlijke leiders 
deden ze volop mee aan het politieke machtspel. Daarbij schuwden ze geweld niet. Hun 
kerkelijk gezag werd menigmaal ingezet om vijanden onder druk te zetten of zelfs in de ban te 
doen. Hoe was de bisschop in deze dubbelrol beland?   

Sinds de onderwerping en kerstening van Noordoost-Nederland door de Frankische keizer 
Karel de Grote in de negende eeuw, viel dit gebied in religieus opzicht onder het bisdom 
Utrecht. Na het uiteenvallen van het Frankische imperium behoorde Nederland tot het Heilige 
Roomse Rijk. Binnen dit uitgestrekte rijk zagen regionale leenheren kans om steeds meer 
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macht naar zich toe te trekken. In Nederland gold dat met name voor de graven van Holland 
en Gelre. Zij beschouwden de gebieden die ze in leen hielden van de Duitse keizer geleidelijk 
als hun eigendom. Om tegenwicht te bieden aan deze regionale machthebbers, verleende de 
keizer de bisschop van Utrecht, die vanwege het celibaat geen natuurlijke erfopvolger had, 
politieke zeggenschap over de regio Utrecht (het Nedersticht) en over Overijssel, Drenthe en 
de stad Groningen en omgeving (het Oversticht).  

Het eerste steunpunt van de bisschop van Utrecht over de IJssel was Vollenhove en omgeving. 
Bisschop Balderik van Kleef (897-975) verwierf er in 944 het recht om op onder andere 
elanden te jagen. De toenemende bisschoppelijke greep op dit gebied culmineerde in de bouw 
van een stenen burcht in 1165, een symbool van zijn militaire macht. Ook Twente kwam rond 
de millenniumwisseling onder bisschoppelijke invloed. Met de verwerving van Deventer en 
omgeving in 1046 en de IJsselgouw in 1086 was het grondgebied van het huidige Overijssel 
op hoofdlijnen afgebakend. De Overijsselse delen van het Oversticht groeiden in de eeuwen 
daarna uit tot een min of meer samenhangend geheel. Het afgelegen Drenthe en het 
handelscentrum Groningen lieten zich weinig aan de Utrechtse kerkvorst gelegen liggen en 
voeren een eigen koers.  

De benoeming van de Utrechtse kerkvorst lag aanvankelijk in handen van de keizer van het 
Heilige Roomse Rijk. Na het Concordaat van Worms in 1122 bezat de paus dit recht. De 
hoogste geestelijken in het bisdom droegen een kandidaat voor het bisschopsambt voor. Die 
geestelijken, veelal van adellijke afkomst, stonden sterk onder invloed van machthebbers als 
de graven van Holland en Gelre. Een kandidaat-bisschop moest zich diep in de schulden 
steken en allerlei beloften doen om verkozen te worden. Bovendien was een bisschop bij 
uitoefening van zijn ambt afhankelijk van financiële ondersteuning door zijn onderdanen. Dat 
alles verzwakte zijn positie aanzienlijk. De gewesten binnen het Oversticht genoten dan ook 
een grote mate van autonomie. De bisschop steunde bij zijn bestuur van het latere Overijssel 
op de Ridderschap en de steden Deventer, Kampen en Zwolle. In de Ridderschap had de adel 
zitting, die mede optrad als vertegenwoordiger van het platteland. De landsdelen Salland, 
Twente en Vollenhove hadden elk hun eigen Ridderschap, maar na verloop van tijd trokken 
deze drie gebieden op als gezamenlijke vertegenwoordiging. Jaarlijks vond er een (meerdaagse) 
landdag plaats, waarop de bisschop met de vertegenwoordigers van Ridderschap en Steden 
overlegde en juridische geschillen beslechtte.  

Overijssel ondervond keer op keer de gevolgen van de zwakke militaire positie van de bisschop 
van Utrecht. Aan het begin van de zestiende eeuw voerde het hertogdom Gelre een 
decennialange strijd tegen de Habsburgse Nederlanden goeddeels op Overijsselse bodem uit. 
Vanwege de desastreuze gevolgen van deze Gelderse Oorlogen (1502-1543) namen 
Ridderschap en Steden van Overijssel in 1528 hun toevlucht tot de Habsburgse vorst Karel V 
(1500-1558) als landsheer. Daarmee kwam na circa vijfhonderd jaar een einde aan het 
bisschoppelijk bestuur in Overijssel. 

De geschiedenis van Salland begint met Sint Willibrord. Nadat Willibrord in 695 door paus 
Sergius tot aartsbisschop der Friezen werd benoemd, met zetel te Utrecht, bleek later dat zijn 
bisdom bestond uit de tot 734 door de Franken veroverde delen van het koninkrijk Friesland 
en de vanuit Utrecht gekerstende gebieden der Saksen. Daarbij hoorde ook het latere Salland. 
Ten tijde van Willibrord stond Salland echter nog niet voor het Christendom open. Verovering 
en kerstening Na de dood van de Friese konig Radboud in 719 heeft Karel Martel de Veluwe 
veroverd en in 734 veroverde hij de huidige provincie Friesland. Na de dood van St. Bonifacius 
in 754 werden de huidige provincies Groningen en Oost-Friesland en delen van de Gelderse 
Achterhoek door St. Liudger gekerstend en Overijssel en Drenthe door St Lebuinus. De oudste 
kerk van Overijssel werd in Deventer gesticht en in 772 door de Saksen weer verwoest. Toen 
de kleinzoon van Karel Martel, Karel de Grote, rond 800 de Saksische bisdommen Minden, 
Munster, Osnabrück en Paderborn stichtte, werden de door Liudger gekerstende gebieden bij 
het bisdom Munster gevoegd. Het door Lebuinus en later door St. Plechelmus gekerstende 
gebied bleef bij Utrecht behoren.  



6 

 

Albert van Salland is waarschijnlijk de schoonvader geweest van Goert van Haersolte. Daarop 
wijst ook het feit, dat Goert in 1520 namens Albert in rechten optrad in een kwestie 
betreffende het door laatstgenoemde bewoonde goed Soesseler in Wytmen, het tegenwoordige 
Soeslo. Deze informatie is afkomstig  van Willem Lodewijk Worbert graaf van Wassenaar 
Starrenburg, geboren Florence 6 januari 1852 en overleden Bathmen 23 augustus 1913. De 
stukken Van Wassenaar Starrenburg zijn afkomstig van de vader van de overledene, Willem 
Lodewijk Worbert graaf van Wassenaar Starrenburg (1813-1857); de stukken Van Haersolte 
ongeveer zijn door zijn moeder Maria Catharina Frederika gravin van Rechteren Limpurg, 
Vrouwe van Oolde. 

Na de dood van Karel de Grote kwamen de Noormannen Utrecht en Dorestad verwoesten en 
vluchtte de bisschop naar Deventer, waar hij en zijn opvolgers enige decennia verbleven. De 
opkomst van Deventer als economisch belangrijke stad is in de Noormannentijd begonnen. In 
de latere machtsverhoudingen speelt graaf Wichman van Hamaland een grote rol. Hamaland, 
met het geestelijke centrum Elten, omvatte tot in de elfde eeuw ook Deventer en omgeving. 
Sinds de Ottoonse renaissance belastte de Duitse keizer bisschoppen met het bestuur van 
graafschappen. De Utrechtse bisschop kreeg de steden Utrecht, Groningen en Deventer en de 
graafschappen Salland, Twenthe en Drenthe te besturen. De bisschop was dus niet alleen 
geestelijk vorst, maar ook landsheer in Sticht en Oversticht. Graaf Reinoud II van Gelre kreeg 
in 1336 Salland, Twenthe en Vollenhove, heel Overijssel dus, met uitzondering van Kampen 
en Diepenheim, die in pand van de Utrechtse bisschop waren. Diens opvolger, bisschop Jan 
van Arkel, heeft het welhaast onmogelijke gepresteerd: na tien jaar heeft hij het pand gelost. 
Intussen was de graaf van Gelre gepromoveerd tot hertog van Gelre.  

De geestelijke macht oefende de bisschop uit samen met het generaal kapittel. Leden van het 
generaal kapittel waren de domkanunniken en de aartsdiakens. De aartsdiakens waren de 
proosten van de negen oudste en belangrijkste kapittels in het bisdom: vijf in de civitas 
Utrecht, dom of Sint Maarten, Oudmunster of Sint Salvator, Sint Pieter, Sint Jan en Sint 
Marie. En vier kapittels buiten de civitas, namelijk Sint Lebuinus in Deventer, Sint Plechelmus 
in Oldenzaal, Sint Walburg in Arnheim en Sint Maarten in Emmerik. Twee proosten dus in 
Overijssel en twee in Gelderland. 

De adjunct-archivaris van Deventer schrijft over de Noormannen: 

Het platbranden van Deventer is ons meegedeeld door een negende eeuwse schrijver 
Meginhardus, een kloosterling uit Mainz. Deze schreef enkele hoofdstukken uit een 
middeleeuws geschiedwerk. In een moderne uitgave daarvan staat onder 882: ‘De Noormannen 
hebben de aanlegplaats, die in de Friese taal Taventeri wordt genoemd – waar de heilige 
Lioboinus rust – in brand gestoken, nadat zij (daar) verscheidenen hadden gedood’. Taventeri 
en Lioboinus zijn oude schrijfwijzen voor Daventria en Lebuïnus. 

De indruk van van de archivaris is dat er een zeer groot leger is geweest. Volgens Meginhard 
stuurden de Noormannen in de zomer van 882 wel tweehonderd schepen met buit naar huis 
en bleven doorgaan met plunderen, ook in België. Tot keizer Karel de Dikke alle rijkslegers 
samenriep om de plunderaars te verdrijven. De Vikingen vertrokken,nadat de Frankische 
keizer hun veel goud en zilver had toegezegd, waarvoor men de kerken zelfs moest leeghalen. 
Toen de Noormannen bekeerd werden tot het christendom hielden de plundertochten op. 

Lebuïnes is de evangelieprediker van Overijssel geweest. Zijn Angelsaksiche naam was 
Liafwin. Hij predikte hier in de achtste eeuw en stichtte de kerk te Deventer. Op 23 augustus 
van het jaar 1046 schonk koning Heinricus (Hendrik 111) een graafschap in Hamalanda, dat 
onder meer begrensd werd door Steenderen en Weicggestapelen onder Holten, aldus een oude 
charter, volgens het Oorkondenboek van Overijssel (Rijksarchiefdepot te Zwolle). In het boekje 
‘Het archief der marke van Holten’ vermeldt de schrijver J. de Graaf onder 10 september 1689, 
dat: 

Weggestapel ende andere grote troppen gansen in ’t Brook houden waarover klachten komen. 
Weggestapel is een kasteel dat ligt in Holterdijk of ook wel Holterbroek geheten. Als het jaar 
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1046 wordt genoemd is dat een toevalligheid. Het kan er best 100 of 200 jaar eerder gestaan 
hebben. Kastelen werden in oude tijd opgetrokken van eikestammen. Ze heetten donjons. Later, 
in de Middeleeuwen kwamen de stenen muren. 

Bovenstaand citaat van De Graaf houdt nog niet in dat het kasteel er nog stond in 1689. Want 
in de archieven van de Hervormde Gemeente is in de Doop- en Lidmatenboeken ook 
meermalen sprake van een boerderij Wegstapel, in de buurtschap Dijkerhoek. Deze 
kerkboeken gaan terug tot ongeveer 1775. In 1849 stond er op de plek waar eens het kasteel 
heeft gestaan een boerenerf; het is het erf Beumer. Op die boerderij woont de familie Bleumink 
(Blumink).  De voorouders van boer Blumink hadden de boerderij gekocht van de weduwe 
Schoneveld uit Deventer en dat Schoneveld de grond had gekocht van Beumer. De 
kadasternummers kloppen met die van de koopakten. Dit is dus de plek waar kasteel 
Weggestapel heeft gestaan, al in het jaar 1010. Beumer, was dat degene die de tolboom opent 
en sluit? Was er een tol op deze plek? In het kerkeboek staat te lezen dat Albert Wegstapel op 
het erf van Jan Gerritsen woonde. Het erf van Reijlink die men Gijzenboer noemt wordt volgens 
een officieel stuk Jan Gerritsen of Wegstapel genoemd. Dit erf was dus de boerderij die bij het 
kasteel hoorde. En Albert Wegstapel, geboren in 1786, de stamvader van alle Wegstapels in 
Holten, uitgezonderd van de Lichtenberger groep, heeft daar gewoond. 

 

Donjon van kasteel Rosendael 

Het erf Beumer omvatte bij aankoop slechts een paar bunder grond terwijl ir. Van Roermund 
berichtte dat er ruim vijftien hectare bij het erf behoorde. Volgens mevrouw Reijlink die op 
Gijsenboer woont woonde er vroeger een Schoneveld. Beumer zal dus wel een deel van de 
bezitting geweest zijn. Verder hebben er nog twee boerderijen bij de erve Jan Gerritsen of 
Wegstapel gehoord, namelijk de boerderijen van Slijkhuis en Reilink aan de Dijkerhoek. Deze 
erven zijn dus in één bezit geweest. De boerderij van Blankens aan de Dijkerhoek, gelegen 
tussen die van Reijlink en Reilink, werd eertijds bewoond door Schoneveld, waarvan 
Schoneveld van de Zuurberg een afstammeling is. De boerderij van Blankena noemde men 
Timmer Arend en de voorouders van Schoneveld van de Zuurberg zijn van de Dijkerhoek 
gekomen, van Timmer Arend. Ook heeft de boerderij van Noteboom (Brand) nog toebehoord 
aan een Schoneveld. Aan de hand van de voornamen valt het volgende op te merken dat de 
naam van de boerderij Jan Gerritsen is te verklaren uit de namen van de vroegere bewoners 
Hendrik Gerritse, Gerrit Hendrikse, Jan Hendrikse. Misschien is Gijsenboer wel ontstaan uit 
Gerritsenboer of Gertsenboer. Teunis, die Nijstadt genoemd werd, maar in 1812 de naam 
Wegstapel koos, zal misschien de tweede zoon zijn geweest, die zich wellicht als boerenknecht 
had verhuurd op Nijstadt en ter onderscheiding van andere Teunissen tevens Nijstadt 
genoemd werd. Egbert Wegstapel wordt ook Bömer genoemd. Als deze Egbert dezelfde is als 
de Egbert die in 1812 geboren werd dan zou hij ook op de erve Beumer kunnen hebben 
gewoond. En de namen Beumer en Wegstapel zijn identiek. 
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Van Roermund schreef: Weggestapele, voormalig kasteel in Zalland, was in 1010 bekend en is 
gesloopt. Dat heeft hij gelezen in het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van A.J. 
van der Aa uit 1849. Ter plaatse, waar het heeft gestaan, ziet men thans een boerenerf. Daartoe 
behoorende gronden, beslaande eene oppervlakte van 15 bunder, worden in eigendom bezeten 
door Heer H. Schoneveld, woonachtig te Deventer. In het kadaster staat dat de heer Schoneveld 
te Deventer eerst bakker was, daarna zonder beroep. Hij kocht de boerderij op 3 juni 1847. 
Op Camaraarrekeningen staat dat het kasteel in het Holterbroek stond, niet ver van de 
Holterdijk. Van Roermund gaat verder: Dijkershoek of Holterdijk, buurtschap in Zalland, ¼ uur 
ten W. van Holten; met eene school. Der deel ik u mede dat op de veldminuut van de 1e 
verkenning van dat gebied (1850) de aanduiding Holterdijk voorkomt, vermoedelijk als naam 
van een boerderij. In 1880 is de naam van het erf Holterdijk gewijzigd in Bolnik. Op een oude 
kaart blijkt de Holterdijk en de Oude Deventerweg dezelfde te zijn. De Holterdijk was de weg 
van Holten naar Deventer. Er was ook een buurtschap Holterdijk, maar dat werd Dijkershoek 
genoemd. Het kasteel lag aan de Holterdijk. 

Een donjon is een middeleeuwse verdedigbare woontoren, al dan niet gebouwd op een motte. 
De eerste donjons waren van hout; later, na de (her)uitvinding van de baksteen, werden ze 
van steen gebouwd. De naam is afkomstig van het Gallo-Romaanse woord dominionem (op 
zijn beurt weer afgeleid van het Latijnse dominium/dominus) en betekent zoiets als "(huis van 
de) Heer". Inwendig bevat de toren drie tot vijf kamers boven elkaar, die oorspronkelijk steeds 
een hele verdieping beslaan. Over het algemeen had minstens één kamer een stookplaats. De 
oudste woontorens hebben een ingang boven de begane grond, zodat de meestal van een 
tongewelf voorziene kelder alleen van binnenuit toegankelijk was. De jongere woontorens 
hebben hun ingang op de begane grond. Een donjon was aanvankelijk een zelfstandig 
bouwwerk. In veel gevallen werden rond de donjon in de loop der tijd andere gebouwen 
opgetrokken, of werd de donjon opgenomen in een ommuurde vesting. Zo ontwikkelde zich 
het kasteel, waarbij de donjon diende als laatste toevluchtsoord. 

 

Wat betreft "kasteel", dat kunnen we wel met een korreltje zout nemen. In de vroege 
middeleeuwen werd in deze regio slechts met materialen als hout, stro en leem gebouwd. De 
betekenis van de dijk nam alleen maar toe toen in de late middeleeuwen het Oversticht en het 
graafschap Gelre elkaar voortdurend in de haren vlogen. 

Aan het einde van de zestiende eeuw werd in het veengebied ten noorden van Sint 
Jansklooster de kolonie Beulake gesticht. Door de grote vraag naar turf ontwikkelde zich een 
dorp met een kerk en een school. Maar Beulake raakte door dezelfde turfwinning in de 
problemen. De afgravingen hadden grote plassen gevormd, gescheiden door smalle dammen, 
die steeds verder afkalfden. Het water rukte op en de bevolking trok noodgedwongen weg. Een 
zware storm verwoeste in 1776 de laatste huizen en turfschuren. Er zijn nog laatste 
herinneringen te vinden aan Beulake, al moet je die vaak onder water zoeken. 
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Salland kende vanouds veel edelmanshuizen of havezaten. Raalte telde er maar liefst vijf. 
Hiervan hebben alleen 't Relaer en Schoonheten de tand des tijds doorstaan. Beide panden 
zijn rond 1900 drastisch gemoderniseerd. De andere drie, de Hofstede, de Luttenberg en de 
Velner, zijn aan slopershamer ten prooi gevallen. De Hofstede zelfs nog in de jaren zestig van 
de twintigste eeuw, toen monumentzorg in onze cultuur al gemeengoed was geworden. Van 
de Hofstede en de Velner zijn nog resten van de gracht in het landschap terug te vinden. Van 
de Luttenberg zijn naast een gedeelte van een waterpartij, nog enkele  bijgebouwen, waaronder 
het jachthuis, te bewonderen. 

De vijf havezaten zijn alle voortgekomen uit een al in de veertiende eeuw bestaande boerderij 
die in de eerste helft van de zeventiende eeuw "adellijk zijn getimmerd" en door Ridderschap 
en Steden, de Staten van Overijssel, als havezate erkend. Het bezit van een havezate was 
tijdens de Nederlandse Republiek (1588-1795) van groot belang voor de Overijsselse adel om 
deel te kunnen nemen aan de provinciale politiek. De edelman moest aantonen dat de 
havezate met bijbehorende bossen en boerderijen een waarde had van tenminste 
vijfentwintigduizend Carolusgulden, dat de familie van zijn vier grootouders al vóór 1622 als 
riddermatig op de landdagen op uitnodiging van de landheer waren verschenen en dat hij het 
protestantse geloof aanhing. Was de edelman in de Ridderschap opgenomen, dan bestuurde 
hij samen met vertegenwoordigers van de grote steden, Deventer, Kampen en Zwolle, de 
provincie. Dit bestuursorgaan werd Ridderschap en Steden genoemd en ging later op in onze 
Provinciale Staten. De bestuurlijke ambten, buiten die van de drie grote steden, waren in die 
tijd voorbehouden aan vertegenwoordigers van de adel. Zij leverden onder anderen de drosten 
van Salland, Twente en het land van Vollenhove of werden rentmeester van voormalige 
kloostergoederen zoals Sibculo en Albergen. Ook kon men namens de provincie worden 
afgevaardigd naar de Staten Generaal, of lid worden van een admiraliteit. De Bentincks van 
Schoonheten en de Van Ittersums tot de Hofstede (in Raalte) bekleedden daarbij veelal 
vooraanstaande posities. Om een grote staat te kunnen voeren waren de inkomsten uit deze 
ambten, naast de meestal geringe opbrengsten van het landgoed, van groot belang. 

Met de komst van de Fransen in 1795 was de rol van de adel vrijwel uitgespeeld. Het bestuur 
werd overgenomen door "het volk", de patriotten, onder het motto "Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap". De Ridderschap werd opgeheven en de lucratieve ambten gingen niet 
automatisch meer naar de adel. Het bezit van een havezate was dan ook niet meer van belang. 
Veel adel moest nu rondkomen van de opbrengsten van het landgoed. Het onderhoud van de 
weinig geriefelijke havezate viel velen steeds zwaarder. Veel adellijke families werden daardoor 
gedwongen hun bezit te verkopen, meestal voor sloop. Stenen brachten in de negentiende 
eeuw immers veel geld op! Gelukkig heeft een aantal bezitters, met heel veel inspanningen en 
beperkte middelen, het hoofd boven water weten te houden, en kunnen wij thans nog genieten 
van de voormalige havezaten die bewaard zijn gebleven. 

De meest aanzienlijke en exemplarische havezate van Raalte is Schoonheten. Deze havezate 
in de buurschap Heeten is opmerkelijk genoeg altijd in handen van dezelfde familie gebleven. 
In 1633 verzocht Henric Bentinck tot Werkeren aan de Staten van Overijssel de Hof te 
Wormgoor, die in 1382 al werd genoemd, voor havezate te erkennen. Dit werd toegestaan mits 
het huis "adellijk werd getimmerd" en van een gracht werde voorzien. Uiteindelijk is er voor 
gekozen niet de Hof te verbouwen, maar een geheel nieuw, eenvoudig adellijk huis te bouwen. 
Het huis is, op een aantal kleine aanpassingen na, tot 1893 geheel intact gebleven. In dat jaar 
werd het huis voorzien van een tweede verdieping en kregen de voor- en zijgevels een geheel 
nieuwe, Victoriaanse uitstraling. De wit gepleisterde achtergevel laat nog sporen van de oudste 
bebouwing zien.  

Het korhoen komt voor in noordelijk Eurazië. Het is een uitgesproken standvogel. In 
Scandinavië is de soort nog algemeen, maar in West-Europa heeft het korhoen het uitermate 
moeilijk. Dat geldt ook voor Nederland, waar het korhoen vanaf de Tweede Wereldoorlog in 
rap tempo in aantal is afgenomen. Tussen 1980 en 1996 verdween het korhoen als broedvogel 
uit Friesland, Drenthe, Gelderland, Het Gooi en Noord-Brabant. Alleen op de Sallandse 
Heuvelrug hield het korhoen stand. Hoewel de soort aanvankelijk juist profiteerde van de 
verdwijning van bossen ten behoeve van de landbouw, leidden omstandigheden als 
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bevolkingsgroei, recreatiedruk en ontginning van vochtige heide de teloorgang van het 
korhoen in. Of de populatie op de Sallandse Heuvelrug levensvatbaar is, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Hoewel er op de Sallandse Heuvelrug alles aan wordt gedaan om het 
korhoen te behouden, vertoont het aantal bolderende hanen geen opgaande lijn. Recentelijk 
zijn korhoenders uitgezet in het Nationaal Park de Hoge Veluwe. De uitzetting is omstreden 
en of deze tot een stabiele populatie zal leiden is maar zeer de vraag. 

Op 17 januari 1741 word het huwelijk tussen Anna Elisabeth en Frederik Jacob Derk van der 
Capellen voltrokken. Dit gebeurt in het huis van de vader van Anna Elisabeth; Reinier Derk 
van Bassenn. Op 2 november datzelfde jaar nog wordt Joan Derk baron van der Capellen tot 
den Pol te Tiel geboren. Hij is en blijft enige zoon van het echtpaar van der Capellen. Zijn 
gezondheid is echter zwak, zodat zijn vader twijfelt of hij wel een blijvertje is. De kindersterfte 
is groot in die tijd. Joan Derk blijkt een blijvertje te zijn.  
 
Joan Derk wordt praktisch door zijn grootvader opgevoed. Zijn vader is kapitein in het leger 
en daardoor vaak van huis. Joan Derk leert lezen en schrijven van zijn opa. Er wordt ook veel 
aandacht besteed aan de geschiedenis van de Bataafse Republiek. Rechten en geschiedenis, 
meent van Bassenn zijn de vakken waar het op aan komt. Erg belangrijk is een volmaakte 
beheersing van het Latijn. Hij vertelt Joan Derk uitvoerig over de kwalijke gewoonte van 
sommige heren die regerinfuncties willen bemachtigen via gehuurd rapalje (gemeen volk) die 
rellen veroorzaken. Hij vertelt over het kopen van stemmen en over het feit dat de belangrijkste 
posten in het land bezet worden door familie en beschermelingen van de stadhouder, prins 
Willem V. Op 29 mei 1751 sterft van Bassenn. Voor Frederik van der Capellen is dit een goede 
gelegenheid om met vrouw en kind naar het slot Appeltern te verhuizen, dat aan de Maas is 
gelegen. 
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Salland is de laagvlakte ten westen van de Overijsselse Vecht en de IJsselvallei. Salland vormt 
een overzichtelijk geografisch vierkant, dat wordt afgebakend door IJssel, Vecht, Regge en 
Schipbeek. Belangrijkste stad is Deventer. 

Nog niet zo lang geleden dacht men dat Salland vóór het jaar 1000 weliswaar niet onbewoond. 
maar toch wel dunbevolkt was. Diverse grote en kleinere onderzoeken maakten inmiddels 
duidelijk dat dit zeker niet overal het geval was en dat er ook vóór het jaar 1000 hier en daar 
zelfs sprake was van een relatief dichte bewoning. 

 

Het gebied dat Salland ongeveer bestrijkt 

 

Sallands cultuurlandschap 

Salland (Nedersaksisch: Sallaand) is een landstreek in het westen van de Nederlandse 
provincie Overijssel. 

De grenzen van deze streek zijn moeilijk aan te geven, maar over het algemeen wordt 
aangenomen dat Salland het Overijsselse gebied buiten de gemeenten van de Regio Twente en 
de gemeente Steenwijkerland, maar inclusief de gemeente Hellendoorn en de voormalige 
gemeentes Den Ham en Holten bestrijkt. 

Uit de kaart "Transisalania Provincia Vulgo Over-Yssel" van 1740 is af te leiden dat het 
Drostampt van Sallandt zich uitstrekt over een gebied dat ruwweg loopt van Coevorden, 
Hardenberg, Dalfsen, Staphorst, Zwolle, Deventer, Holten, Hellendoorn en Den Ham. 

De naam Salland werd traditioneel in verband gebracht met de Saliërs, een Frankische stam. 
Deze zouden dan in laat-Romeinse tijd (ca. 3e eeuw) verdreven zijn door de Saksen. De 
etymologie is echter omstreden. 

In 814 wordt een gebied beschreven dat men Salahom noemt en is gelegen waar de rivier de 
Hisla uitmondt in de zee. In 1225 is er een bisschoppelijke schout aangesteld over het gebied 
Psallandia. Bisschop Jan Van Arkel vormt in 1346 een nieuwe bestuurlijke eenheid en noemt 
het landschap Salland.  

Dit landschap Salland, was verdeeld in het drostambt Salland, het schoutambt van 
Colmschate, het drostambt IJsselmuiden, het hoogschoutambt Hasselt en de heerlijkheid 
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Zalk. Verder maakten de drie belangrijkste steden van Overijssel, Deventer, Zwolle en Kampen 
en de kleinere steden Grafhorst, Gramsbergen, Hasselt, Hardenberg en Ommen er deel van 
uit. 

 
Kaart van Salland uit 1757 

Voor en tijdens de warmere periodes gedurende de ijstijden hebben de rivieren Rijn, Wezer en 
Elbe de basis gelegd voor het huidige Sallandse landschap door enorme hoeveelheden zand 
aan te voeren. Door Salland liep een brede rivier naar het noorden. Via het dal hiervan schoof 
gedurende de voorlaatste ijstijd een ijskap van soms tweehonderd meter dik naar het zuiden. 
Het dal werd hierdoor dieper en aan de randen ver omhoog geduwd. Zo ontstonden de 
stuwwallen die nu nog aanwezig zijn als de Sallandse heuvelrug en de Noordoost Veluwse 
heuvels. De schuivende ijsmassa bracht stenen en leem mee uit Scandinavië. Dit bleef achter 
toen het ijs smolt maar werd door de woeste smeltwaterrivieren al snel bedekt door een dikke 
laag grof zand en keien die het brede dal opvulden. Hier overheen kwamen in grote delen van 
Salland door verstuiving nog oude en jonge dekzanden. In het laatste stadium zijn deze 
neergelegd in de vorm van ruggen die, afgewisseld door beekdalen, vanuit het oosten in de 
richting van de IJssel lopen. Afwatering naar het noorden werd door de dekzandruggen 
geblokkeerd. Tienduizend jaar geleden, aan het begin van het huidige geologische tijdperk, 
ontwikkelde zich al vrij snel een gevarieerde vegetatie met veel loofbomen. Doordat het klimaat 
natter werd vormde zich zo'n vijfduizend jaar geleden in veel lagere gebieden een veenlaag die 
nu soms nog vijftig centimeter dik is. Deze veenvorming stopte toen de IJssel weer veel 
Rijnwater kreeg af te voeren, er kwam daardoor een afzettingslaag van rivierklei over het veen 
heen. In minder mate geldt dit gegeven ook voor het Vechtdal. Vanaf de Middeleeuwen zal de 
mens grote invloed gaan uitoefenen op het landschap door bedijking, ontbossing en het in 
cultuur brengen van steeds grotere delen van het gebied. 

Salland is een landstreek die gedomineerd wordt door landbouw en veeteelt. Er zijn veel 
landgoederen te vinden met bijbehorende havezaten, landhuizen en kastelen. De voor het 
IJsseldal karakteristieke weteringen werden al in de Middeleeuwen gegraven omdat door 
stroomruggen en bedijking het water uit het gebied, dat voor een deel van de Sallandse 
heuvelrug afkomstig was, niet meer vrij naar de rivier kon wegstromen. In het oosten zijn 
grote negentiende eeuwse ontginningen van woeste gronden. Elders is vaak sprake van een 
kleinschalig coulisselandschap. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een bijzonder 
recreatie- en natuurgebied waar het in Nederland ernstig bedreigde korhoen nog voorkomt. 

De Sallanders spreken Sallands, een Nedersaksisch dialect dat meer Hollandse (westelijke) 
invloed onderging dan het Twents maar aanzienlijk minder dan het West-Veluws. In het 
noorden van het Salland - in en om Staphorst, Nieuwleusen, Dedemsvaart en Slagharen - 
spreekt men geen Sallandse maar Drentse dialecten. 

Volgens de provincie Overijssel behoren de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, 
Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe, Deventer en Hellendoorn in hun 
geheel tot Salland, terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten er gedeeltelijk deel van 
uitmaken. In die visie spreekt men wel van Noord-, Oost-, en Zuid-Salland. 
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De streek langs de Overijsselse Vecht rond de plaatsen Gramsbergen en Hardenberg is altijd 
tot Salland gerekend, ondanks haar ligging ten opzichte van de rest van Salland. Het dialect 
van deze streek is een overgangsdialect tussen Sallands en Drents. Tegenwoordig wordt het 
gebied aan weerszijden van de Vecht, van Gramsbergen tot aan Dalfsen vaak aangeduid als 
het Vechtdal. 

Het landschap of kwartier Salland was vanaf de late Middeleeuwen tot het einde van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1795 een van de drie kwartieren van 
Overijssel. Het gebied werd in 1346 door bisschop Jan Van Arkel tot een nieuwe bestuurlijke 
eenheid gesmeed met de naam Salland. Het bestond uit de voormalige gouwen Salon (een 
enkele maal in de tiende eeuw al Salalant genoemd), tussen de rivieren IJssel, Zwarte Water, 
Overijsselse Vecht en Regge; het stuk van de IJsselgouw rond Deventer, met een strook land 
tot aan Holten (voorheen deel van Hamaland); en ten slotte het Vechtdal, tussen de Reest, de 
Sethe, de Vecht tot aan Hardenberg, wat mogelijk de gouw Umbalaha was. 

Vóór 1346 behoorden de streek tussen Vecht en Reest en het land om Deventer nog niet tot 
Salland; zo wordt in een oorkonde van 2 februari 1240 gesproken over quatuor parrochias 
(vier parochies), namelijk Dalvesen, Ummen, Hemis en Nyensteden, welke duidelijk 
onderscheiden zijn van Salland.  

Salland was het belangrijkste van de drie Overijsselse kwartieren, met de drie IJsselsteden 
Kampen, Zwolle en Deventer op haar grondgebied. 

Ruwweg ten zuiden van de Frans-Nederlandse taalgrens in België waren de gouwen 
onderdelen van de voormalige Romeinse civitates of stadsgebieden. In de Nederlandse en 
Belgische geschiedenis speelden gouwen een rol van de vierde tot de elfde eeuw. Toen het 
Frankische Rijk in de zevende en achtste eeuw zijn gezag over de Nederlanden uitbreidde, 
vormden ze bestuurseenheden in het rijksverband onder vorm van gouwgraafschappen. 

Gouwen hadden meestal natuurlijke grenzen, zoals rivieren, kusten, heuvelruggen of 
bergketens of dichte wouden. Ze werden bestuurd door een gouwgraaf; een bestuurlijke 
functie, uitgeoefend in een bepaalde gouw, en vooreerst geen erfelijke titel, zoals graaf van een 
bepaald gebied. Een gouwgraaf werd aangesteld door de keizer als diens vertegenwoordiger; 
kwam hij te overlijden of misdroeg hij zich, dan werd er door de keizer een nieuwe gouwgraaf 
aangesteld. 

De centrale instelling was het gouwding. Dit was de bijeenkomst van dinggenoten, de vrije en 
weerbare mannen, op gezette tijden (meestal drie keer per jaar) op een vaste plaats 
(oorspronkelijk in de open lucht), waar werd rechtgesproken volgens het volksrecht en waar 
andere grote beslissingen werden genomen. De bijeenkomst stond onder leiding van een bij 
acclamatie aangewezen voorzitter, de rechter of richter. Deze voorzitter was na de inlijving in 
het Frankische Rijk de gouwgraaf. 

Naast de drie vastgestelde echte of geboden dingen waren er de ongeboden dingen voor 
bijzondere gevallen. De dinggenoten waren dingplichtig, dat wil zeggen dat zij verplicht 
aanwezig moesten zijn. Karel de Grote veranderde de dingplichten afvaardiging van scabini, 
waarvan afgeleid schepenen. 

Vanaf de tiende eeuw raakten gouwen en gouwdingen in verval door de uitbreiding van de 
horigheid en waardoor het aantal vrije mannen afnam en de verbrokkeling van de gouwen in 
graafschappen toenam. De gouwnaam bleef evenwel nog lange tijd in gebruik voor 
geografische situeringen. 

Elk van de drie onderdelen van het huidige Overijssel, Salland, Twenthe en Vollenhove is 
ouder dan de eenheid Overijssel. Salland is echter weer de jongste van de drie. De eerste keer 
dat Salland genoemd wordt, is in 814 als land in Salahom, daar waar de rivier de Hisla in zee 
stroomt, verworven wordt door de abdij van Lorsch (bij Worms). 
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Het oude gebied Salland ligt vooral tussen Wijhe, Mastenbroek en Dalfsen, dus rond Zwolle. 
In de tiende eeuw is sprake van een gouw of een graafschap Salalant en in 1086 verwerft de 
Utrechtse bisschop het markgraafschap Islegowe. 

10 april 1129, koning Lotharius bevestigd de gift van keizer Otto 111 aan het klooster te 
Heldena, ondermeer van de vistol in de gouw Salon en in de Issla, genaamd deKathentoll. 
Bron: regionaal archief Zutphen. 

Langzamerhand groeit het begrip Salland uit tot het deel van Overijssel ten zuiden van het 
Meppelerdiep en de Reest en ten westen van de Regge. Nog in 1046 blijken Deventer en 
omgeving tot het graafschap Hamaland te behoren, dat dan echter bij de gebieden van de 
bisschop van Utrecht wordt gevoegd en het gebied tussen Dalfsen en Gramsbergen wordt in 
1240 nog Bi den Vechte genoemd en blijkt dan een zelfstandige eenheid naast Salland te zijn.  
Vanaf 1169 wordt in Salland aan ontginningen gedaan door het Deventer kapittel, vanaf 1240 
zelfs op grote schaal. 

In 1225 is er voor het eerst sprake van een bisschoppelijke schout van Psallandia. Zijn 
opvolger is in 1230 getuige bij de eerste keer dat in Overijssel stadsrechten verleend worden 
(aan Zwolle). Overigens is er regelmatig sprake van dat ook de graaf van Gelre rechten op 
Salland claimt. In 1308 geeft de bisschop een dijkrecht aan het land tussen Ter Hunnepe en 
de zee aan die kant van de IJssel, waarop Deventer ligt. Later wordt dit gebied aangeduid als 
de Sallandse Schouw. In 1336 moet de bisschop bijna heel Overijssel verpanden aan de graaf 
van Gelre. Tien jaar later ziet de nieuwe bisschop Jan van Arkel kans het pandschap te lossen. 
Deze krachtige bestuurder hervormt het bestuur van het Oversticht en vormt een drietal 
gebieden, waarover hij een schout aanstelt: Twenthe, Vollenhove en het restgebied, dat hij 
Salland noemt. Dit zijn de latere drostambten 

Weliswaar groeien de plaatselijke schouten van IJsselmuiden en van Diepenheim en 
Haaksbergen later ook uit tot bovenlokale drosten en wordt de schout van Hasselt later 
aangeduid als een bovenlocale hoogschout, maar toch blijft de driedeling van Overijssel tot 
1814 manifest en is tot de dag van vandaag nog merkbaar. 

In de Middeleeuwen is er sprake van een Sallandse ridderschap; samen met de 
ridderschappen van Twente en Vollenhove en de magistraten van de drie IJsselsteden vormen 
zij een machtsblok, waarmee de bisschoppen en later hun Habsburgse opvolgers terdege 
rekening moesten houden.  

De drost van Salland was de hoogste bestuursambtenaar in het gebied. Wordt hij aanvankelijk 
benoemd door de bisschop van Utrecht en later door Karel V en Philips II, vanaf ongeveer 
1580 benoemen de Overijsselse staten deze functionaris uit de leden van de ridderschap. De 
functie van drost van Salland groeide uit tot de belangrijkste functie binnen de staten: hij was 
voorzitter van de statenvergadering. 

De drost was niet alleen bestuursambtenaar, maar ook de hoogste rechter in zijn 
ambtsgebied. Hij had in criminele zaken het halsrecht, mocht dus de doodstraf opleggen en 
door de beul laten uitvoeren. Binnen zijn ambtsgebied lagen echter exempte gebieden: de 
steden. Vanaf 1230 (Zwolle) ontstaat de gewoonte dat de landsheer, de bisschop van Utrecht, 
stadsrechtprivileges verleent aan dorpen, die daardoor stad werden en onttrokken werden aan 
de rechtsmacht van de drost. 

In de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) worden de drostambten naar Frans model omgevormd 
tot arrondissementen, waarbij de grenzen niet geheel parallel liepen. Economische activiteit 
in het gebied Salland is vooral agrarisch geweest. Landbouw en veeteelt op kleine schaal is 
nog steeds kenmerkend voor het Sallandse landschap.  
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 2001 is de grens van Salland met Twente geweld 
aangedaan: tot Salland behoren de huidige gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, 
Staphorst, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Raalte, Olst, Deventer, Bathmen en Hellendoorn, 
terwijl de gemeenten Twenterand en Rijssen-Holten in beide gebieden liggen. 
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De gouw Salland zoals wij die tussen de achtste en dertiende eeuw kennen grensde in het 
zuiden tegen het graafschap Hamaland, waartoe grosso modo in Overijsel de tegenwoordige 
gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen hebben behoord. Dit brok van Hamaland kwam 
door een schenking van koning Hendrik III in 1046 aan de bisschoppen van Utrecht, zonder 
dat het voorlopig met Salland werd verenigd. 
 
In het noordwesten maakte Urk deel uit van de gouw Salland. Verder oostwaarts vormde het 
Meppelerdiep de noordgrens. Dalfsen en de kerspelen die hogerop langs de Vecht lagen 
behoorden in de XIII eeuw nog niet tot Salland. 

 
In de veertiende eeuw is Salland, waarbij dan de parochies langs de Vecht en het noordelijke 
brok van Hamaland zijn ingelijfd, een staatkundige eenheid die bijeenkomt op de Spoolderberg 
bij Zwolle. In 1457 ontvangt het zijn Landbrief van bisschop David van Bourgondië. 
 
Uit dit afzonderlijke gebied Salland groeit na het einde van de bisschoppelijke 
landsheerlijkheid het Kwartier van Salland, dat met de kwartieren van Vollenhove en Twente 
de provincie Overijsel uitmaakt. Naast het Kwartier van Salland als staatkundige eenheid 
onderscheidt men dan het Drostambt van Salland als rechterlijk gebied. Dit drostambt is 
kleiner dan het kwartier door afsplitsing van het Drostambt van IJsselmuiden en van het 
Hoogschoutambt van Hasselt. 

 

 
Wat de kerkelijke geschiedenis betreft, in de Middeleeuwen vormde Salland in zijn 
uitgebreidste omvang met een stuk van de Veluwezoom (de parochies Nijbroek, Terwolde, 
Twello en Wilp) en het Utrechtse deel van de Graafschap Zutphen één archidiaconaat dat niet 
in diaconaten was onderverdeeld en dat gesteld was onder de proost van het kapittel van 
Deventer.  

 

De kerkelijke reorganisatie van 1559 stelde een bisdom Deventer in dat heel Overijsel en een 
deel van Gelderland omvatte. 

Restanten van bewoning en akkerbouw zien we nu nog op Twilhaar. Schanskorven markeren 
de plaatsen waar huisjes gestaan hebben. Maar ook de aanwezigheid van leilindes, beuken 
en een waterput verraden de vroeger bewoning.  

 

Kamp Twilhaar  

Het monument voor Rijkswerkkamp Twilhaar bevindt zich aan de Paltheweg (Sallandse 
Heuvelrug) te Nijverdal is onthuld op 2 oktober 2003 en bedoeld voor de mannen die op 2 
oktober 1942 vanuit het werkkamp werden afgevoerd naar het concentratiekamp Westerbork, 
om vervolgens bijna allemaal in Auschwitz de dood te vinden.  

Op 27 april 2012 is Rijkswerkkamp Twilhaar geopend door de Burgemeester van gemeente 
Hellendoorn mevrouw Raven, samen met districtshoofd van Staatsbosbeheer Hans van de 
Beek, de initiator Jan Fikken en de beheerder van het Memory Oorlogs- en Vredesmuseum 
Nijverdal Joop Staman. De Commissaris van de Koningin mevrouw Bijleveld was helaas 
verhinderd. Na enkele toespraken van de betrokkenen, werd de replica van de toegangspoort 
onthuld. Vervolgens konden de gasten een kijkje nemen bij het gerestaureerde monument en 
luisteren naar verhalen uit de overlevering. 
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Het monument bestaat uit twee betonnen panelen met elk een foto. Een van deze foto's is 
vervaagd, waarmee de kunstenares, Marjolein Rensen, wil laten zien dat 'de herinnering zelfs 
aan deze mensen kan vervagen.' Het monument is een van de resultaten van het onderzoek 
van de twee Nijverdallers Jan Fikken en Alex Alfering. Op het bord bij het monument staat de 
volgende tekst:  

In de periode van 1940 tot begin 1947 bevond zich hier het Rijkswerkkamp Twilhaar. Dit 
werkverschaffingskamp werd opgericht door de Rijksdienst voor de Werkverruiming en diende 
in de veertiger jaren van de vorige eeuw voor huisvesting van werkloze mannen, die nuttig werk 
moesten verrichten in de bossen van de Sallandse Heuvelrug. Deze werkzaamheden betroffen 
voornamelijk het ontginnen van woeste gronden en de aanleg van paden en wegen in de bossen 
en op de heide.  

 

Onderduikershut  

Aan de Tweede Wereldoorlog herinnert ook een onderduikershut en herinneringsmonument 
bij Helhuizen aan de westzijde van de heuvelrug. Op initiatief van onder anderen de heren 
Marsman en Tielbeek, destijds zelf ook onderduikers, is het monument in 1998 tot stand 
gekomen. De heer Marsman is begin 2012 overleden. Het monument is geplaatst op de plek 
waar Marinus Stevens op 14 oktober 1944 het leven liet tijdens een razzia. Sinds 2005 worden 
op deze plek ook de joodse onderduiker Maurits Bachrach uit Apeldoorn en verzetsman Gerrit 
Jan Piksen uit Haarle herdacht. Zij kwamen ook tijdens deze razzia om het leven. De 
Bosschool in Espelo heeft het monument geadopteerd. 

Espelo is een Sallandse buurtschap met driehonderdzeventig inwoners (2012) en ligt ten 
noorden van Neerdorp en Holten in de Nederlandse gemeente Rijssen-Holten. De buurtschap 
heeft een eigen verenigingsgebouw, Het Trefpunt. Ook heeft de plaats een eigen lied. De 
inwoners hebben het al meerdere keren gepresteerd om bijzondere records op naam te krijgen, 
zoals het grootste paasvuur van de wereld (die is 45,98 meter hoog geworden; 8 april 2012), 
de grootste sneeuwpop van de Benelux en het wereldrecord hooivorkgooien. Espelo staat 
regionaal bekend om zijn feesten zo vindt er ieder jaar in de maand juni (weekend van de 2e 
zaterdag) het Sploder Feest plaats. De Achterhoekse rockband Normaal heeft vaak optredens 
verzorgd. 

In 1876 richtten drie mannen, B.J. Stegeman jr. en H.J. Schoemaker en Brouwer steenfabriek 
De Petra op voor het vervaardigen van waalvormstenen. Dit deden zij op 't Hartenaasje, 
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gelegen onder de rook van de stad achter Noury & Van der Lande bij de Koerhuisbeek. 
Brouwer trok zich al snel terug. De Petra werd in 1895 ondergebracht in de Overijsselsche 
Steenfabrieken met als directeur B.J. Stegeman. De Petra maakte gebruik van een ringoven. 
Vanaf 1903 kwam er een stoommachine. De Petra was de enige steenfabriek met een 
spoorwegaansluiting. De fabriek gebruikte steenkolen uit Limburg. De panden zijn in 1947 
afgebroken. 

  

Buurtschap Oxe is gelegen aan de zuidkant van de A1. De landschappelijke schoonheid van 
Oxe wordt vooral gevormd door het landgoed Oxerhof. Op landgoed Oxerhof is op 6 mei 1991 
een monument onthuld ter nagedachtenis aan 10 verzetsmensen. In de oorlog werden zij hier 
door de bezetter gedood, enkele uren voor de bevrijding in 1945. Dit wordt jaarlijks op 4 mei 
herdacht. 

De Bannink is een buurtschap ten oosten van Colmschate dat wordt doorsneden door de 
Holterweg. Midden in het natuurrijke gebied bevindt zich het landgoed De Bannink. Om het 
landgoed staat een aantal pachtboerderijen. Deze zijn te herkennen aan de donkergroene 
luiken met verticale lichtgele strepen. 

 

Villa De Bannink 

Ten oosten van het dorp Colmschate, in de buurtschap Essen, ligt het landgoed De Bannink. 
Het landgoed is driehonderd hectare groot en telt acht pachtboerderijen. Ongeveer een derde 
van het landgoed bestaat uit bos. Er zijn diverse waterpartijen en houtsingels. Landhuis, 
koetsierswoning en koetshuis zijn Rijksmonumenten. Het huidige huis De Bannink werd aan 
het eind van de negentiende eeuw gebouwd. Het landgoed strekt zich uit van de Schipbeek in 
het zuiden tot De Vijfhoek in het Noorden en van Colmschate in het westen tot Bathmen in 
het oosten. 

De oppervlakte beslaat circa driehonderd hectare, waarvan tweehonderd hectare 
cultuurlandschap hoofdzakelijk veehouderij en  honderd hectare bos en houtwallen. De 
Bannink is een driehonderd hectare groot landgoed en buurtschap in de Nederlandse 
gemeente Deventer. De Bannink bevindt zich aan de Holterweg, de provinciale weg Deventer-
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Holten, twee kilometer ten oosten van Colmschate en tweeenhalve kilometer ten westen van 
Bathmen. 

De buitenplaats werd in de zeventiende eeuw gesticht bij de boerderij Bannink op de Essener 
enk ten noorden van de Holterweg in het toenmalige schoutambt Colmschate. De stichters 
waren patriciërs uit Deventer, die 's zomers buiten wilden wonen. In 1888 kreeg het landgoed 
middels de stopplaats Bannink een directe opstapgelegenheid voor treinen die reden over het 
traject Deventer - Almelo dat over het landgoed was gelegd. In 1932 werd deze stopplaats 
opgeheven. 

Het huidige landhuis dateert van 1896. Het werd gebouwd in opdracht van Rudolph Sandberg 
als zomerverblijf aan de zuidzijde van de Holterweg. Dochter Ada Wilhelmina woonde er na 
haar huwelijk in 1913 met Ferdinand François baron de Smeth. Het oude huis werd 
afgebroken. Huis en landgoed zijn in de jaren negentig door de familie Sandberg 
ondergebracht in een stichting om de instandhouding te waarborgen. 

Over het goed loopt de Rodijksweg, een halfverharde openbare weg, met daaraan een aantal 
boerderijen waarvan sommige nog in bedrijf zijn. In het omliggende bos zijn enkele vrij 
toegankelijke wandelpaden. Op het landgoed bevindt zich verder een zeer oude holle weg die 
onderdeel was van de postweg richting Duitsland. 

Ten westen van Colmschate ligt buurtschap Snippeling. Eerder lag Snippeling aan beide 
kanten van de Holterweg, met als herkenbaar punt de kalkovens van de firma Klosters. Door 
de bouw van bijvoorbeeld het politiebureau, een school, kantoren en woningen, heeft 
Snippeling het landelijk karakter grotendeels verloren. 

Voormalige buurtschap De Vijfhoek is gelegen aan de noordkant van Colmschate. De Vijfhoek 
dankt de naam aan een kruispunt van vijf wegen. Nu nog steeds is dit kruispunt herkenbaar 
op het punt waar Gooikersdijk, Maatmansweg en Vijfhoeksweg bij elkaar komen. In dit 
buurtschap woonden vroeger veel boeren. Door de uitbreiding van de stad Deventer hebben 
zij De Vijfhoek verlaten. 

Imponerende stadshuizen illustreren de macht en invloed van hun vermogende bewoners, de 
regentenfamilies. Deze woningen werden door hun bezitters als bolwerken van de familie 
beschouwd en moesten daarom representatief en imposant zijn. Daarnaast bezaten veel 
regentenfamilies een hof: een tuinhuisje dicht bij de stad, bijvoorbeeld in de Hoven, aan de 
andere kant van de IJssel. Enkele rijke families investeerden bovendien in landerijen buiten 
de stad. Dat werkte statusverhogend. Zij kochten dan nogal eens een boerderij met 
bijgebouwen. Deze gebouwen, spijkers genaamd, werden dan gedeeltelijk als zomerwoningen 
ingericht. 

Een prachtig voorbeeld van de barok in Deventer is de in 1735 gebouwde gevel van het pand 
Brink 101. Hij heeft tal van versieringen, waaronder twee wapenschilden. Wellicht waren dit 
oorspronkelijk alliantiewapens van het echtpaar Van Suchtelen-Ter Borch. Revolutionairen 
hebben in de Bataafs-Franse tijd deze familiewapens onherkenbaar gemaakt, waarmee ze 
wilden aangeven dat het gedaan moest zijn met de macht van de invloedrijke regentenfamilies. 
Thans zijn de schilden respectievelijk roodwit (de kleuren van de bisschop van Utrecht) en 
zwartgeel (de kleuren van de keizer van Duitsland). De gevel van het pand heeft een Lodewijk 
XIV-kroonlijst met een kuif. De wapenschilden en het jaartal 1735 worden geflankeerd door 
beelden van Juno en Diana. Op de kuif staan zandstenen vazen. 

Het Jordenshuis is een rijk patriciërshuis. Van 1806 tot 1929 was het eigendom van de familie 
Jordens, vandaar de naam. Leden van deze familie hadden als notaris, procureur en 
rentmeester hier hun kantoor. In 1749 gaf Adriaen Sloet opdracht van drie panden, die aan 
de achterzijde nog te onderscheiden zijn, één breed en statig huis te maken met een lijstgevel. 
De kroonlijst steunt op zes rocococonsoles. Het interieur heeft plafonds, wanden en schouwen 
met prachtig rococostucwerk. 
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In de Polstraat onderging het (latere) Van Marlehuis op nummer 18 enkele grondige 
verbouwingen. In 1664 waren twee oudere panden tot één huis samengevoegd en voorzien 
van een nieuwe classicistische voorgevel van (waarschijnlijk) Philip Vingboons. In 1769 werd 
het interieur op indrukwekkende manier in rococostijl verfraaid. Er hebben verschillende 
burgemeesters in het huis gewoond, onder wie de naamgever H.R. van Marle. In de twintigste 
eeuw kwam het huis in zeer slechte staat te verkeren. Aan die verwaarloosde toestand kwam 
een einde toen van 1996 tot 1998 de NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel een 
intensieve restauratie uitvoerde. 

De zomerwoningen van rijke regenten werden soms uitgebreid tot landgoederen met een groot 
huis met bijgebouwen en parkachtige tuinen. Vaak raakte de eigenaar van zo'n buitenverblijf 
betrokken bij het openbaar bestuur van het platteland. Sommigen werden zelfs schout van 
een schoutambt. 

Een voorbeeld van zo'n buitenhuis is de De Haere tussen Diepenveen en Olst. In 1329 werd 
De Haere voor het eerst genoemd als "Hof ter Hare". In de loop der eeuwen is het buitenhuis 
door diverse bezitters uitgebreid en verfraaid. In de achttiende en negentiende eeuw was De 
Haere in bezit van de familie Van Suchtelen van de Haere. Daarna wisselde huis en landgoed 
diverse keren van eigenaar. In 1962 werd De Haere aan de gemeente Deventer verkocht, die 
het geheel in beheer gaf aan de Verenigde Gestichten. In 1999 werd De Haere in oude glorie 
hersteld. Nadat de Stichting IJssellandschap, de opvolger van de afdeling landerijen van de 
gemeente Deventer, ook de tuinen, het park en de bizarre nepruïne, een zogenoemde folly, 
had gerestaureerd, nam zij in 2008 zelf haar intrek in het huis om er kantoor te houden. Heel 
bijzonder zijn de twintigste eeuwse verdedigingswerken op het landgoed, bestaande uit 
ondergrondse bunkers en kazematten, compleet met een medische hulppost, die ten tijde van 
de Koude Oorlog (1949-1989) deel uitmaakten van de IJssellinie. 

Enkele andere buitenhuizen rondom Deventer zijn Huis 't Joppe van de familie Bouwer; het 
Nijendal bij Olst van de familie Dumbar; De Bannink bij Colmschate van de familie Jordens 
en Boxbergen in Olst van de familie Van Doorninck. In de negentiende eeuw liet de familie 
Van Marle Het Schol bij Wilp tot een buitenhuis verbouwen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo begon het 
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De regio Salland wordt begrensd door de IJssel in het westen, het stedelijk gebied van Zwolle 
en de Overijsselse Vecht in het noorden, het Overijssels Kanaal Almelo - Haandrik en het 
Overijssels Kanaal Zwolle - Vroomshoop en de Regge tussen Hankate en de gemeentegrens 
tussen Ambt Delden en Enter, Goor en Diepenheim in het oosten, en de provinciegrens met 
Gelderland in het zuiden. 

Salland kent een verscheidenheid aan landschappen, gerangschikt in noord-zuid liggende 
zones. Bij de bewoning en de inrichting van het gebied is de terreingesteldheid van 
doorslaggevende betekenis geweest. De hoogteligging, de bodem en – vooral – de 
waterstaatkundige situatie bepaalden waar de akkers, de weilanden en de woeste gronden 
lagen. Zo zien we dat de terreingesteldheid op sommige plaatsen aanleiding was tot het 
ontstaan van grote aaneengesloten escomplexen, terwijl elders het kleinschalige reliëf leidde 
tot kleine kampen of eenmansesjes. 

In het westen stroomt de IJssel, geflankeerd door uiterwaarden met strangen (oude 
IJsselbeddingen), zand- en kleiputten en een enkel rivierduin. De bandijken van de IJssel 
liggen op de oeverwal waar ook verschillende dorpen en de stad Deventer op liggen. Het zijn 
oude nederzettingen die in ieder geval teruggaan tot de Vroege Middeleeuwen. De perceling is 
hier tamelijk onregelmatig, de akkers lagen in clusters bijeen of in een mozaiëk met weilanden 
en boomgaarden. Bij Deventer en bij Zwolle liggen diverse oude havezathen en buitenplaatsen. 
Verder bij de rivier vandaan vinden we een zone met oost-west liggende smalle dekzandruggen 
met daartussen laaggelegen voormalige broekgebieden die in de Late Middeleeuwen, na de 
aanleg van de grote Sallandse weteringen, zijn ontgonnen. Deze zone wordt gekenmerkt door 
grote open ruimten, die hier en daar worden onderbroken door verspreid gelegen boerderijen 
op de hogere delen. Verder naar het oosten, in de ruime omtrek van Heino, Raalte, Wesepe en 
Bathmen heeft het landschap een kleinschalig karakter. We vinden hier een 
kampenlandschap met plaatselijk kleine enken, onderbroken door voormalige heidevelden op 
de hogere en voormalige broekgebieden in de lagere terreinen. In het oostelijk deel van de regio 
liggen de grote stuwwallen van de Sallandse heuvelrug. De akkers lagen hier in grote enken 
bij elkaar op de flanken van de heuvels. De hogere gronden van de heuvels werden vroeger in 
beslag genomen door uitgestrekte heidevelden, die thans gedeeltelijk bebost zijn. In de lagere 
delen, zoals in het dal van de Regge, lagen de weide en hooilanden. 

Salland is een rijk geschakeerd en afwisselend cultuurlandschap, ondanks het feit dat de 
herkenbaarheid van de verschillende onderdelen van het landschap in de afgelopen eeuw door 
de ontwikkelingen in de landbouw en het ontginnen van broekgebieden en heidevelden is 
verminderd. 

Cultuurhistorische blikvangers: 

- De verschillen tussen het rivierengebied, het deklandschap en het gebied van de 
stuwwallen; 

- het plaatselijk kleinschalige landschap van esdorpen en kampontginningen; 
- de Sallandse weteringen; 
- buitenplaatsen en landgoederen; 
- de grote, open ontginningen uit de veertiende eeuw, zoals de polder Sekdoorn en het 

Lierder- en Molenbroek. 

Voor de ontwikkeling van het nationale landschap zijn de geologische processen van de twee 
meest recente geologische perioden – het Pleistoceen en het Holoceen – bepalend geweest. Het 
Holoceen, de huidige geologische periode, kenmerkt zich door veenvorming en door afzettingen 
van de IJssel. 

Het Pleistoceen is het tijdvak van de ijstijden, toen delen van ons land bedekt raakten met een 
dikke laag landijs en er in de koude perioden dekzanden werden afgezet  In het oosten van de 
regio liggen de stuwwallen van de Sallandse Heuvelrug. In het noorden ligt de 
Archemerberg/Lemelerberg met een hoogste punt van ruim zevenenhalve meter. Vier 
kilometer ten zuiden van de Lemelerberg begint de Eelerberg, de noordelijke uitloper van de 
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heuvels van de Hellendoornseberg, Haarlerberg, Sprengenberg en Holterberg. Ten westen van 
de Hellendoornseberg steekt de kleine geïsoleerde Luttenberg ongeveer vijfentwintig meter 
boven de omgeving uit. Tussen Goor en Markelo ligt de zesenveertig meter hoge Herikerberg. 

De heuvels zijn ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (200.000-125.000 jaar 
geleden). Het noorden van Nederland werd toen bedekt door een enkele honderden meters 
dikke ijskap. Aan de randen van de ijskap gleden grote ijsmassa’s of ijstongen naar het zuiden. 
De ijstongen, te vergelijken met kleine, snelglijdende gletsjers, werkten als bulldozers en 
stuwden de zand- en grindlagen uit de bodem op tot hoge ruggen, die stuwwallen genoemd 
worden. 

Op deze manier zijn de Sallandse heuvels ontstaan. De geologen zijn er nog niet uit of de 
heuvels zijn ontstaan voordat het landijs zijn maximale uitbreiding kreeg, of dat ze uit een 
latere periode stammen, toen het landijs na een lange tijd van afsmelting weer tijdelijk naar 
het zuiden schoof. Onder het landijs is keileem afgezet, een mengsel van leem en al dan  niet 
vermalen zwerfstenen, die plaatselijk een dikte heeft van enkele meters. Deze ijstijd werd 
gevolgd door een relatief warme periode, het Eemien (125.000-70.000 jaar geleden), waarin 
het klimaat te vergelijken was met dat van tegenwoordig. 

Tijdens de meest recente ijstijd, het Weichselien (70.000-10.000 jaar geleden), bereikte het 
landijs ons land niet. Wel heerste er een zeer koud klimaat; zo was er een constant bevroren 
bodem (permafrost). Met deze kou was er weinig begroeiing, de wind had vrij spel en in het 
hele land werden zandlagen afgezet, de zogenaamde dekzanden. Dit dekzand vormde vlakken, 
maar ook lage ruggen en koppen. In het centrale deel van Salland liggen de dekzandruggen 
ongeveer oost-west, van elkaar gescheiden door dalvormige laagtes. In perioden dat de 
ondergrond permanent bevroren was hebben smelwaterbeekjes kleine smalle dalen in de 
stuwwallen uitgeslepen, zoals de Wolfsslenk in de Sprengenberg en de Rietslenk in de 
Haarlerberg. 

Aan het eind van de laatste ijstijd werd de verbinding tussen het IJsseldal en de Rijn 
verbroken. De aanvoer van water uit de Rijn stagneerde en de toenmalige IJssel was niet meer 
dan een riviertje dat werd gevoed door verscheidene lokale beken. In het dal van de IJssel 
traden in die tijd verstuivingen op. Door de wind werd zand uit de drooggevallen rivierbedding 
verplaatst en tot rivierduinen opgestoven. Verschillende dorpen en steden langs de IJssel (o.a. 
Deventer en Zwolle) liggen op dergelijke rivierduinen. Ten noorden van Olst, in de 
uiterwaarden bij Fortmond, ligt ook een fraai complex rivierduinen. 

In het Holoceen, de geologische periode die ongeveer tienduizend jaar geleden begon, steeg de 
temperatuur en raakte het gebied begroeid met bomen. In gebieden met een slechte afwatering 
ontstonden moerassen waar plantenresten zich ophoopten. Op veel plaatsen, zoals aan de 
voet van de stuwwallen, ontstonden broekbossen. Door kwelwater uit de heuvels was het hier 
zo nat dat deze broekgebieden pas werden ontgonnen toen de waterhuishouding in de 
negentiende eeuw drastisch was verbeterd. Op andere plaatsen ontstonden hoogvenen waarin 
zich een veenlaag van enkele meters dikte kon vormen. 

Enkele duizenden jaren geleden kwam er opnieuw een verbinding tussen de IJssel en de Rijn 
tot stand. In de Romeinse tijd werd de wateraanvoer nog groter, doordat de Romeinen werken 
uitvoerden bij de splitsing tussen Waal en Nederrijn om zoveel mogelijk water door de 
Nederrijn te laten stromen. De Rijn was immers gedurende enkele eeuwen de noordgrens van 
het Romeinse Rijk. En doordat de Rijn meer water kreeg, voerde ook de IJssel meer water. De 
IJssel meanderde door haar brede dal en trad bij aanvoer van veel water snel buiten haar 
oevers. Hierdoor zijn langs beide zijden van de rivier lage zanderige ruggen ontstaan: de 
oeverwallen. Deze oeverwallen bestaan uit de grootste, zwaarste korrels die de rivier met zich 
meevoerde. Tussen Deventer en Zwolle is de oeverwal op sommige plaatsen meer dan één 
kilometer breed. De dorpen Olst, Wijhe en Windesheim liggen erop. De oeverwal bestaat uit 
vrij lichte grond: zavel of lichte klei. Verder van de bedding van de rivier, waar het water 
minder hard stroomde, kwamen de kleinere deeltjes tot bezinking. Dit fijne materiaal (komklei) 
bezonk in de laag gelegen kommen, zoals de polder Sekdoorn en het Lierder- en Molenbroek. 
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In de twaalfde en dertiende eeuw ging de IJssel meer Rijnwater verwerken. In deze periode 
zijn vele meanders ontstaan en oude rivierlopen afgesneden. In de uiterwaarden zijn de oude 
meanders nog in het landschap te herkennen. Doordat de rivier in de meanders zijn bedding 
steeds verder naar buiten verlegde ontstond het kenmerkende patroon van de  parallel aan 
elkaar liggende ruggen. Dit noemen we kronkelwaarden. De verleggingen van de rivier 
verklaren ook waarom er aan de westkant van de IJssel enkele Overijsselse enclaves liggen 
zoals de stadsweiden van Deventer. De overgang tussen het dekzandgebied en het 
rivierlandschap van de IJssel is niet scherp, maar geleidelijk. De rivierafzettingen wiggen uit 
over het zand, waardoor in dit gebied dekzandruggen boven het kleipakket uitsteken en een 
mozaïek van klei en zand is ontstaan. 

In de lage delen van het terrein treedt kwel op. Grondwater van de hogere gronden komt hier 
aan de oppervlakte. Dit water is voor een deel van lokale herkomst, bijvoorbeeld van de 
aangrenzende dekzandruggen, voor een deel komt het van veel verder weg. Dit water heeft een 
langere reis door de bodem gemaakt, en gedurende die lange verblijftijd heeft het water kalk 
en ijzer uit diepere lagen opgenomen. Als het kwelwater aan de oppervlakte komt slaan de 
opgeloste zouten neer; op deze manier worden oerbanken (ijzerconcentraties) en moeraskalk 
gevormd. In de omgeving van Deventer kwamen zoveel oerbanken voor dat er  in de achttiende 
eeuw in de stad een ijzersmelterij werd gebouwd. De Oerdijk bij Colmschate dankt zijn naam 
aan de oerbanken in de bodem. Ook in de buurt van Raalte werd ijzeroer gewonnen dat werd 
getransporteerd naar Deventer en zelfs naar het Ruhrgebied. 

Door opgravingen in de afgelopen decennia is er veel bekend geworden over de 
bewoningsgeschiedenis van Salland. Voor die tijd werd Salland beschouwd als een -          
archeologisch gezien – leeg gebied waar pas vanaf de Vroege Middeleeuwen bewoning had 
plaatsgevonden. Dit beeld is door het archeologisch onderzoek bijgesteld. Uit de oudere 
prehistorische perioden, zoals de Oude Steentijd en de Midden Steentijd, zijn de aanwijzingen 
voor menselijke aanwezigheid nog steeds schaars. In Raalte zijn sporen van bewoning uit de 
Jonge Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd gevonden. Bij opgravingen in Heeten zijn de resten 
van een Laat Romeinse boerderij, een bijgebouw, een hutkom en enkele ijzerovens 
tevoorschijn gekomen. In Raalte werden een huis uit de Romeinse tijd en een waterput 
opgegraven. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gebied sinds de Late Bronstijd continu 
bewoond moet zijn geweest. 

Salland is genoemd naar de Saliërs, een Germaanse stam die later is opgegaan in het grote 
Frankische stammenverbond. Zij vestigden zich in de regio aan het eind van de Romeinse tijd. 
De opgravingen in Heeten hebben niet alleen resten van verschillende hutten en boerderijen 
opgeleverd, maar er werd ook een vrijwel complete omheinde nederzetting met bijna 
industriële ijzerproductie blootgelegd, uit de eerste helft van de vierde eeuw. Het is niet de 
enige plaats waar resten van ijzerbereiding en – bewerking zijn gevonden. Volgens de 
archeologen is het opvallend dat in Salland op zoveel plaatsen sporen zijn gevonden van 
ijzerproductie in de Laat Romeinse tijd. Andere vindplaatsen zijn Wesepe, Raalte, Dalfsen en 
Bathmen. 

In de Vroege Middeleeuwen groeide de bevolking gestaag. De oeverwal van de IJssel (Wijhe) en 
rivierduinen bij de rivier (Deventer, Zwolle) waren in die tijd bewoond. Wanneer de ontginning 
van de laaggelegen dekzandgebieden in Salland precies heeft plaatsgevonden is niet bekend. 
Op grond van naamkundige gegevens is het waarschijnlijk dat diverse dorpen en 
buurtschappen al voor het jaar 1000 bestonden. Veel plaatsnamen die eindigen op – lo en – 
rade duiden hierop. Markelo bijvoorbeeld kende in de achtste eeuw al bewoning. Het specifieke 
landbouwsysteem van de zandgronden deed zijn intrede in het gebied. De akkers werden 
aangelegd op de meest gunstige plaatsen, meestal op de hogere delen van de dekzandruggen 
en op de flanken van de stuwwallen. De natte dalvormige laagten werden gebruikt als weide 
en hooiland en de meest voedselarme zandgronden – vaak de hoogste delen van het terrein – 
veranderden in heidevelden. De heidevelden waren noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Hier 
liet men schapen grazen en hier werden heideplaggen gestoken die met de mest in de potstal 
werden vermengd. In het voorjaar werd de mest op de akkers gebracht om de productie van – 
vooral – rogge te vergroten. 
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Er was vroeger - meer dan tegenwoordig het geval is - een sterke samenhang tussen het 
boerenbedrijf en het omringende landschap. De wijze waarop het land door de boeren werd 
gebruikt was afhankelijk van de terreinomstandigheden, zoals waterhuishouding en 
bodemvruchtbaarheid. De akkers lagen op de hogere kopjes dicht bij de boerderijen, de lagere 
delen werden gebruikt als weiland of hooiland. Onontgonnen gronden, zoals heidevelden en 
grasland, werden gemeenschappelijk gebruikt. In het boerenbedrijf stond de veeteelt in dienst 
van de akkerbouw. Het voedsel voor mens en dier werd geproduceerd op de akkers, de dieren 
leverden de mest die nodig was voor de gewassen op de akkers. De akkers lagen vaak bij een 
in grotere complexen, die essen of enken worden genoemd. De bodem van de akkers bestaat 
uit enkeerdgronden. Deze zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met potstalmest, die 
vermengd werd met heideplaggen, grasplaggen of bosstrooisel. Ook werden er plaggen 
gestoken in de rivierkleigronden. Door het opbrengen van zoveel organische bestanddelen 
kreeg de bodem een bruine, grijsbruine, donkergrijze of zwarte kleur. Wanneer het 
opgebrachte dek meer dan een halve meter dik is, worden ze door bodemkundigen tot de 
enkeerdgronden gerekend. Wanneer het opgebrachte dek minder dan een halve meter dik is, 
wordt er gesproken van Laarpodzolgronden. Daar waar het reliëf de mogelijkheden bood 
konden uitgestrekte escomplexen ontstaan. Op andere plaatsen lag een mozaïek van 
graslanden en bouwlanden, afhankelijk van de waterhuishouding en de bodemgesteldheid ter 
plekke. 

In 1308 en de jaren daarna werden er aan de oostkant van de IJssel doorgaande dijken 
aangelegd. Hierdoor werd de afwatering van de laaggelegen gebieden van Salland bemoeilijkt. 
Weliswaar werden op verschillende plaatsen in de IJsseldijk uitwateringssluizen aangelegd, 
maar kennelijk voldeed de situatie niet. Er werden grote waterlopen gegraven, de Sallandse 
weteringen, om het water uit het achterland naar het noorden af te voeren. Van de 
Zandwetering wordt verondersteld dat hij in de tweede helft van de dertiende eeuw is 
aangelegd. De Soestwetering dateert van omstreeks 1400. Bij Olst komen beide weteringen 
samen. De Nieuwe Wetering is al voor 1300 gegraven. De Sallandse weteringen liggen in het 
lage gebied tussen de zandgronden in het oosten en de oeverwal van de IJssel in het westen. 
Merkwaardig genoeg waterden de Sallandse weteringen niet af op de IJssel; het water werd 
helemaal naar Zwolle gevoerd om daar via de stadsgrachten te worden geloosd op het Zwarte 
Water. Kennelijk waren de waterstanden op het Zwarte Water gunstiger dan die op de IJssel. 
Misschien speelde ook de verminderde aanvoer van water naar Zwolle een rol. Voor de 
verversing van het water in de singel en de grachten was het van belang de Sallandse 
weteringen aan te sluiten op de stadsgracht. Ook voor de bevaarbaarheid van de verschillende 
waterwegen was dit van belang. De grote weteringen hadden een belangrijke invloed op de 
waterbeheersing in de omgeving van Zwolle. ten zuiden en oosten van de stad bestond het 
landschap uit een afwisseling van laaggelegen, drassige gebieden, broeken en lage 
dekzandruggen. Aanvankelijk waren alleen die plekken bewoond waar de boeren over een 
redelijke oppervlakte hooggelegen landbouwgrond konden beschikken. Door de aanleg van de 
bandijk van de IJssel, de grote weteringen en – daarop aansluitend – een fijn netwerk van 
kleinere weteringen en sloten, konden ook de lager gelegen gebieden in gebruik worden 
genomen. De ontginning van laaggelegen gebieden als de polder Sekdoorn en het Lierder- en 
Molenbroek dateren van de veertiende eeuw. 

In de tweede helft van de vorige eeuw zijn in Salland ruilverkavelingen uitgevoerd, waarbij de 
agrarische productie omstandigheden werden verbeterd door de percelen van boeren bijeen te 
brengen, nieuwe boerderijen te bouwen en de waterbeheersing te verbeteren. Veel 
landschapselementen als houtwallen en meidoornsingels zijn verdwenen en de verschillen 
tussen kleinschalige gebieden en grotere open ruimtes zijn voor een deel verloren gegaan. 
Grote veranderingen hebben zich na de Tweede Wereldoorlog voorgedaan bij de steden en in 
tal van dorpen. De groei van de steden was na de opheffing van de vestingstatus al in de 
negentiende eeuw op gang gekomen, maar kreeg na 1950 nieuwe impulsen. Ook veel dorpen 
zijn vanaf die tijd sterk gegroeid. Door de opkomst van de recreatie zijn in de tweede helft van 
de twintigste eeuw diverse recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals campings en complexen 
zomerhuisjes. We vinden deze voorzieningen vooral in de buurt van Raalte en bij de 
stuwwallen in het oosten van de regio. Bron: www.overijssel.nl. 
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De geschiedenis zoals Nagge hem beschreef 

 

 

Waarschijnlijk de eerste keer dat in de geschiedenis van Overijssel het begrip veen voorkomt, 
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is te vinden in een negende eeuwse beschrijving van Salland. Hierin werd voor Salland 

namelijk het volgende meegedeeld: 'Illa vinna in Salahon, ubi Ilsla flumen confluit in mare', 

ofwel dat veen in Salland dat daar ligt waar de IJssel in zee stroomt. Een volgende keer dat 

veen wordt beschreven is in het jaar 1227 toen Otto 11 van Lippe, bisschop van Utrecht met 

een ridderleger door Rudolf van Coevorden werd verslagen bij de befaamde slag bij Ane. Hierbij 

zijn de bisschop en zijn meer dan vierhonderd ridders tellende leger op 27 juli volgens de 

kroniek in het veen bij Ane weggezakt. Omdat de zwaar geharnaste ridders met hun paarden 

daar vast kwamen te zitten, waren ze een gemakkelijke prooi voor het Drentse boerenleger 

(mannen en vrouwen) onder leiding van Rudolf van Coevorden. De vluchtende volgelingen van 

de bisschop werden doodgeknuppeld. Doordat er op grote schaal is geplunderd werd er 

praktisch niets teruggevonden van deze tragedie. 

 

Die eerste bewoners der Lantschap van Over IJssel, worden van die oude schrijvers Busactori, 

Tubantes, Salij ende Sassen (Saksen) genoemt (sala: woonhuis, saalwere: landerijen), de 

inwoners van Oldenzaal zijn afstammelingen van de Salij: want Claudius Ptomaeus verhaelt in 

de beschrijvinge van Duitslant, dat beneden langs ende an den Rhijn de Sicambri, ende Kleine 

Busactori, ende boven de Bussactoren de Vriesen gewoont hebben. 

 

Aan het woord is Wilhelm Nagge, de predikant uit Twello, die daar in 1690 overleed. Hij 
schreef over de geschiedenis van Overijssel. 

Het selve schijnt Corn. Tacitus (Romeins geschiedschrijver) te bevestigen in zijn boek van de 

zeden der Duitsche volckeren, als hij segt, dat de Bructeri van voren mit de Vriesen paelden, 

ende van achter met de Dulgibiner ende Chasvaren besloten waren. Doch de namen van deze, 

gelijck van andere natien, sijn mit verloop des tijdts, ofte verplaetsinge van de ingesetenen, ofte 

onderdruckinge haerer vijanden meestendeel verdonckert: waerdoor een gehele vernietonge van 

veler volckeren kennise ende geheugenisse geschiet is. Oock waren verscheiden kleine natien 

soo gehecht ende verbonden met andere die machtiger waren, dat hoewel ter eniger tijdt van 

haer gewach wort gemaeckt, de selve nochtans op andere plaetsen vergeten worden. Alsoo 

verhaelt Tacitus in sijn historische geschiedenissen van de Tubanten, welcker hij evenwel niet 

en gedenckt in sijn boeck van de seden der Duitschen.  

 

Daer hij nochtans de Tenchteros, Usipios, Batavos, Bructeros ende veel andere beschrijft, 

waerom wij meinen dat de voorseide Tubanten onder den naam van een ander natie sijn 

begrepen geweest, en vermoedelick van de Bructeren: want de selve Tubanten woonden 

tusschen Rhijn ende Emse, en overmits de Usipetes, Sicambri, en die kleine Bructeri de 

benedenste landen naest den Rhijnstroom ende de Vriesen de zeekant tusschen de monden 

van den Rhijn ende Emse bewoonde, soo moeten deze Tubanten lantwaert in gelegen sijn 

geweest, alwaer men oock noch vint gelijckheit tusschen den oude ende tegenwoordigen name 

van Tuente, ende Bentheim, als of men seide Tubante, ende Tubantenheim: welcke lantschap 

van Twente is in het tweede deel van Over IJssel; doch Bentheim is een naburige Graefschap, 

sijnde de ingesetene der selver landen in haer spraecke ende manieren seer gelijckformig. Die 

Roomsche Historien vermelden in harer geschiedenissen enige daden van deze Bructeren, ende 

Tubanten: maer alsoo die oude ingesetenen van Duitslant voor een gewoonte hadden sich 

altemet van plaetse te veranderen, ofte om datse van andere worden verdreven ofte om betere 

ende vettere landouwe soeckende, haere vorige woonsteden verlieten: daeromme kunnen wij 

niet voor seecker seggen dat de tegenwoordige inwoonders van Over IJssel de voorseide 

(bovengenoemde) tot voorvaders gehad hebben, soo sullen wij oock hare daden overslaen ende 

niet beschrijven; dit nochtans seggen, dat dese, gelijck andere volcken van Duitslant, grote 

oorlogen mit de Romeinen hebben gevoert, doch entlick sijn sij haer vijanden verwonnen, en 
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wanneer sij dat uitheemsche juck sochten af te werpen, sijn sij tot verscheiden malen wederom 

bedwongen, ende den Romeinen onderdanig gemaeckt, mit grote bloedstortingen van 

wedersijden. 

 

Maar ten lesten wanneer die ontsichtelicke macht des Roomschen rijcks seer was geswackt, 

door die lichtvaerdigheit, en wreetheidt der Keiseren, ende onderlinge oneenigheiden der 

Romeinen, hebben vele overwonnen landen het hooft wederom beginnen op te heffen, ende haer 

heerschappije te versmaden. Onder andere de ingesetenen van Duitslant beneden Colen  

(bisdom Utrecht, bisschop Colen) gelegenheit siende om hare vorige vrijheit wederomme te 

verkrijgen, hebben onder malckanderen verbintenissen gemaeckt, ende een ieder haer beste 

gedaen om de Romeinen te verdrijven: Ende is ditselve soo geluckelick uitgevallen, dat se oock 

de vruchten van haren arbeit hebben gesien. Gelijck Marcellinus (Engelse priester die de 

Nederlanders wilde bekeren tot het katholieke geloof in 690, evenals Willibrordus, Wigbertus 

en Lebuinus), ende andere hebben aangeteickent van de Sicambren, Chamaven, Bructeren, 

Attuarier, ende andere, waeronder oock Salij, ende Tubanten genoemt worden omtrent het jaer 

300 na Christus.  

 

Die naam van Salij was enen nieuwen naem, ende in dese landen Tacito, Dioni, ende Ptolomaeo 

onbekent: sijnde het selve volck geseten beneden ande hoornen des Rhijns, als Claudianus 

vermelt, welckers noordelickste stroom is die IJsale, die van een klein rievierken tot een 

schiprijck water is angewassen, nadien Drusus de Roomsche veltheer een gracht hadde 

gegraeven uit den Rhijn, van een plaetse die nu IJssel-Oort wort genoemt, tot Duisburg in de 

Oud IJssale, waer door den Rhijn die tevoren tweehoornig van de poëten genoemt wort, oock 

sijn derde bekomen heeft, namelick den IJsselstroom. Van welcke riviere de Salij als daer langs 

wonende haren naem hebben bekomen, sijnde oock noch in Over IJssel overig, ende voor vele 

hondert jaren bekent, de namen van Sallant, Sallick ende Olden-sael, als overblijfselen van dit 

volck, twelcke de Latinen Salios noemden. 

 

Die Keiser Julianus vernomen hebbende die overkomst van de Saliers dede sijn krijgsvolck 

versamelen, ende heeft haer in haer nieuwe woonsteden overvallen, dan alsoo sij niet als 

vijanden, maer als verdreven van de Sassen, en Quaden die Roomsche lantpalen (grenspalen) 

overgekomen waren, heeft hij haer in genaden aangenomen, ende vergunt dat se onverhindert 

in Galliam mochten overkomen, ende aldaer besittinge nemen. Dit geschiede omtrent het jaer 

Chr. 358. Die Salij (Sallanders) vertrocken sijnde uit haer vaderlant, door gewelt van die Sassen 

(Saksen), die alsdoe begonden beroemt te worden, ende haer lantpalen te verbreijden: soo 

hebben voortaen de Sassen de verlatene landen der Saliers bewoont, ende is vermoedlick dat 

van dien tijdt af die ingesetenen van Over IJssel Sassen zijn genoemt; sulx dat ten tijde als 

Lebuinus, ende Marcellinus het Evangelium aldaer gebracht hebben, die inwoners van Over 

IJssel die Sassen waren geheten, en mit namen de van Deventer, Marckelo, ende andere; 

welcke Sassen als Marcellinus verhaelt, onderscheiden waren in Edelingen, Frijlingen en 

Lassen. 

 

Hoewel soodanige totale veranderingen van ingesetenen seer aanmerckelick sijn, soo en moet 

nochtans dit niemant vreemt geven, angezien die landen van Duitslant in, ende voor dese tijden 

seer woest, ende de inwoonders seer barbarisch waren, ende sich niet in steden ofte vestingen, 

maer hier ende daer in gehuchten ende dorpkens neergeslagen hadden, na dat een iegelick 

door de gelegenheit van een velt berg ofte fonteine genodigt worden, ende alsoo verstrooit 

wonende dies te lichter van een machtiger Natie worden verdreven, ofte haer hutten verlieten 

om bequamer woonplaetsen te verkiesen. Maer de tijdt, ende ervarenheit door die Roomsche 
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overheersinge die overall op die gelegenste oorden sterke vestingen maekten heeft allenxkens 

den Duitschen geleert vestongen ende steden te bouwen, om soo lichtelick uit haer vaderlant 

niet verstoten te worden, ende het gewelt haerder vijanden af te keren. Dit hebben oock de 

Sassen int werck gestelt die in den lande van Over IJssel tot haer versekeringe ten tijde Lebuini 

een Borgt ofte Vestinge gehadt hebben, Deventre genoemt, gelegen op een heuvel an den IJssel, 

sijnde die selve van dien tijdt angewassen tot een grote ende machtige hooftstadt des selven 

landes. Doch niettegenstaende namaels grote oorlogen sijn voorgevallen, ende schadelicke 

verwoestinge door die Noormannen geschiet, soo is nochtans geen endlicke uitroeijnge ende 

verdrijven der ingesetenen in deze landen gebeurt. 

 

Staende doemaels de Kercke van Utrecht, ende de Christenen der omliggende landen, onder 

die opsicht des Bisschops Van Colen, hebbende erven, goederen, ende privilegien haer verleent 

van de Coningen Clotario ende Theodeberto de voorsaten van coninck Dagobert, die geleeft heeft 

int jaer 631. Maer deselve Kercke worde merkelick onderdruckt van de naest gesetene heidenen 

(iemand van de heide, zigeuners), doch is nu ende dan wederom opgericht: want als Coninck 

Dagobert (Frankrijk) den Coninck der Sassen Beroald overwonnen hadde heeft hij tot Utrecht 

een Kercke gebouwt, ende de Christelijke relligie voor desen aldaer geplant, noch meerder 

bevestigt. Maer Ratbout een Coninck der Vriesen heeft Utrecht ingenomen, ende dese Kercke 

verwoest dan als de Franschen de Vriesen hadden overwonnen, ende Utrecht gerecupereert 

(terugwinnen, weer in bezit nemen), hebben de Christenen aldaer sich wederom versamelt, ende 

een weinig adems geschept, door authoriteit ende hulpe van de Fransche Coningen. 

 

De Engelse priesters bijvoorbeeld Willibrordus, Lebuinus, sich op reise begeven int jaer onses 

Saligmakers 690 ende komende tot Pipinum (Pepijn, opvolger van Dagobert) den prince der 

Franschen sijn sij aldaer goetlick ontfangen: welcke haer voorts naer Utrecht heeft gesonden, 

uit welcke plaetse hij de Vriesen wederom hadde verdreven, mit haren ongelovigen Coninck 

Radbout, alhier hebben sij een beginsel gemaeckt van haren dienst, grotelicks geholpen sijnde 

door de macht ende authoriteit van de Fransche Coningen: welcke tot meermalen de moetwille 

van de ongelovige Vriessen hebben gebreidelt (beheersen) ende entlicken oock gedempt, soo dat 

haer begonnen werck geluckelick voortginck, ende de gelovigen seer toenamen. Dese landen 

hebben gestaen onder den Bisschop van Romen als Patriarch van het Westen, ende also is 

Willibrordum tot eenen Bisschop van Utrecht gestelt, ende wederom naar Vrieslant gesonden, 

twelck geschiede omtrent het jaer 696, alwaer hij met groten ijver is voortgevaren in sijn 

bedieninge: ende sommige van sijne medelereraers sijn door Vrieslant, ende Duitslant verreijst, 

opdat se oock op andere plaetsen de ongelovigen mochten bekeren. Oock Lebuini ging ijverig 

voort in sijnen dienst, leerende ende bekerende aldaer, tot Marckelo, ende elders vele menschen. 

Maer namaels hebben oock de selve Bisschoppen de wereltlicke jurisdictie verkregen, van 

Keiseren, en de Coningen, welcke na het onderbrengen van de Sassen, Heren van deze landen 

geworden waren: waeruit gevolgt is dat de kerkelicke Praelaten meer sich gemoeijt hebben met 

conquesten (veroveringen) te doen om tijdelicke heerschappijen als geestelicke deugden, meer 

met oorlogen te voeren, als met Godes woordt te verkondigen. Ten tijde van Bisschop 

Theodardus, die uit Vrieslant geboren, ende een geleert en welsprekende Leraer. Ten tijde van 

desen Bisschop heeft Carel de Grote Coninck van Vrankrijck die Sassen volkomentlick onder 

sijn gehorsaemheit gebracht ende Witekindus haren Hertog worde gedoopt int jaer 785. Aldus 

sijn die Coningen van Vrankrijck overwonnen hebbende die Vriesen, ende Sassen, heren van 

alle dese landen geworden, als Hollant, Gelderlant, Utrecht, Over IJssel enz., ende hebben in 

alle de selve provinciën hare Amtluden (ambtenaren) ende bevelhebbers gestelt, tot dat se 

verscheiden van deze Landen en Graefschappen an bijsonderen Heren vergunt hebben, ende 

oeck namaels de wereldlicke heerschappij van Over IJssel en Drenthe den Bisschop van Utrecht 
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bij gifte hebben opgedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleg van Boxbergen  
1586  

Een guerillaoorlog op het Sallandse platteland 
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Het platteland van Salland lag tijdens de Tachtigjarige Oorlog doorgaans niet in de frontlinie. 
Er werden geen belangrijke veldslagen tussen het Staatse en Spaanse leger geleverd, maar 
het gebied was in de jaren tachtig van de 16de eeuw wel het toneel van allerlei paramilitaire 
groepen, die dorpen en landgoederen bezetten en van daaruit onderlinge strijd leverden. Ze 
stroopten dikwijls muitend, plunderend en brand stichtend het platteland af. Daarbij kreeg 
de bevolking het zwaar te verduren.  

De wijze van oorlogvoeren in deze periode is te vergelijken met een guerrilla: er waren 
voortdurend kleinschalige gevechten tussen kleine groepen soldaten en soms ook boeren, die 
hun tegenstanders probeerden te verdrijven om zodoende have en goed te beschermen of 
heroveren. Omstreeks 1579-1580 vormden boeren geregelde benden om de rondzwervende 
soldaten te bestrijden. Ze leverden zelfs met succes strijd tegen de plunderende bevelhebber 
van het Staatse leger, graaf Philips van Hohenlohe, maar deze wist hen uiteindelijk in bloedige 
veldslagen bij Raalte te verslaan. In april 1580 kwam het tot een overeenkomst waarbij de 
graaf beloofde zich met zijn soldaten terug te trekken tegen betaling van 6.400 daalders.  

Maar er zou geen vrede komen. De toestand werd er niet beter op toen stadhouder graaf van 
Rennenberg in 1580 naar de Spaanse zijde overliep. Prins Willem van Oranje benoemde de 
drost van Salland, Eggerik Ripperda, heer van Weldam en eigenaar-bewoner van huize 
Boxbergen, tot voorlopige plaatsvervanger van Rennenberg. Eggerik moest de strijd met de 
Spanjaarden in Overijssel aanbinden. Hij leed echter in 1581 een smadelijke nederlaag bij 
Goor en gaf zich over, samen met een groot aantal van zijn soldaten. Eggerik werd vervolgens 
door de Spanjaarden naar de Staten van Overijssel in Deventer gestuurd om losgeld te vragen 
voor het vrijlaten van zichzelf en anderen gevangenen. Het losgeld werd geweigerd en Eggerik 
werd als verrader opgepakt. Hij stierf in 1584 in gevangenschap.  

De bevolking van Salland bleef betrokken bij de vijandelijkheden tussen de Spaanse en 
Staatse partij. Zo viel op 6 februari 1585 het versterkte huis Boxbergen in Spaanse handen. 
De nieuwe bezetters hielden Deventernaren gegijzeld en terroriseerden de verre omgeving 
zodanig dat burgers uit Deventer, Zwolle, Kampen en zelfs uit Hasselt en Hattem optrokken 
om Boxbergen op 7 september 1586 na een kort beleg in te nemen. Het huis ging in vlammen 
op. De broer van de overleden kasteelheer Eggerik Ripperda, Herman Ripperda, en diens 
vrouw Margareta van Heyden lieten het huis in 1599 weer opbouwen.  

Hoe slecht Olst en andere dorpen op het Sallandse platteland eraan toe waren, blijkt uit de 
omslag van de onderhoudskosten van de garnizoenen in Deventer in het jaar 1585. We lezen 
bijvoorbeeld:"Colmeschate plach te geven ten 48 dagen f. 597,16 ½ st., is nu verwuestet, ergo 
alhier nihil. Olst plach te geven te 48 dagen f. 597,16 ½ st., is nu verwuestet, ergo nihil." Ook 
Wijhe, Raalte en Heino werden door het oorlogsgeweld in de jaren tachtig geheel of gedeeltelijk 
verwoest. De bewoners van Olst hadden vermoedelijk hun toevlucht gezocht in veiliger oorden, 
zoals binnen de muren van de steden Deventer en Zwolle. 

 

 

 

Havezaten  

 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd de financiële positie van de ridders voortdurend 
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slechter. Een omstandigheid die op het lot van verscheidene van hen afhankelijke boeren geen 

gunstige invloed zal hebben uitgeoefend! Bovendien dateren vooral uit de achttiende eeuw de 

klachten over het machtsmisbruik van de drosten. De toestanden bestonden in het 

zogenaamd vrije Nederland evenzo goed als in de naburige landen. De drostendiensten werden 

in het jaar 1782 min of meer formeel afgeschaft. Naast al deze 'Heerlijke inkomsten' bezat de 

edelman een aantal andere rechten genaamd 'Heerlijke rechten'. Het jachtrecht en het visrecht 

zijn de twee belangrijkste Heerlijke rechten voor de edelen geweest. Daarnaast uiteraard ook 

andere, plezierige of invloedrijke Heerlijke rechten als: het recht van duiventil, recht van water 

of het recht van collatie. Het recht van collatie is het recht de predikant en functionarissen 

als de koster, de organist en de schoolmeester te benoemen. De Heerlijke rechten waren vele 

en veelsoortig.  

 

Eén recht springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht geregeld moeten 

verdedigen want men is zeer gehecht aan dit recht, dat door anderen weer bestreden wordt. 

Heel Twente is het domein van de jager, de burger en de edelman. Door de laatste wordt 

regelmatig het jachtrecht van de burger betwist. De edelman heeft een bevoorrechte positie, 

hij stoort zich niet aan het gekrakeel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang. De 

steden daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen. Bij plakkaat 

van het jaar 1612 d.d. 15 maart wordt het de kleine steden verboden te jagen of te vissen:  

 
Die kleine steden averst en derserver borgeren sullen sich des vorscreven weidewercs als oick 
des visschens gantzelick enetholden, tenware genochsam bewijsen konden als van oldes daer 
to geprivilegiert. 

 
Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid rondom en 

buiten de eigen goederen voor de bewoners van de havezaten. Het is begrijpelijk dat de kleine 

steden uiteindelijk in actie zijn gekomen tegen deze eenzijdige bevoorrechting. 

 

Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten of kwartieren: Salland, Twente en 

Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten van dat gewest, die uit twee leden 

bestonden met name de Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De riddermatige Edelen 

omtrent Goor ende Diepenheim woonende' beklaagden zich er bij de drost van Twente, Adolph 

Hendrik van Reasfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich het recht toeeigenden 

'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens het placaat die bij de 

Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd verzocht hieraan paal en perk 

te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de inwoners van Goor nog langer op het wild 

te schieten, tenzij zij binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe gerechtigd te zijn. Dat 

recht hadden zij zeer zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich erop dat zij 'van outsheer 

ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ En daarmee begonnen de 

moeilijkheden.  

 

Er bestond in die dagen nog geen grondwet, noch een provinciale- of gemeentewet zoals wij 

die nu kennen en waarin praktisch alles is vastgelegd. Men beriep zich in die dagen 

noodgedwongen op het gewoonterecht met alle gevolgen van dien. Het gezag moest zich bij 

gebrek aan beter steeds beroepen op vroegere jurisprudentie (beslissingen van rechtscolleges 

waaruit de rechtsopvatting blijkt). Dat maakte de rechtspleging er niet eenvoudiger op. Zoals 

ook in dit geval. De zes burgemeesters van Goor gingen zich met de zaak bemoeien en schreven 

een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, waarin zij verzochten de 

drost van Twente in deze kwestie 'die handen to sluten.’ Dat wil zeggen de zaak uit handen te 

nemen, aangezien 'diewelcke immers een ongetwijfelt lidt der Edelen is' en Ridderschap en 
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Steden met de zaak te belasten. Waarschijnlijk is het niet tot een bevredigende oplossing 

gekomen want zo'n veertig jaar later was er weer een soortgelijke kwestie aan de orde. Nu ging 

het tussen de drost en de kleine steden van Twente. Blijkbaar kon men niet op de 

jurisprudentie terugvallen en waren de Ridderschap en de Steden niet in staat geweest 

wetgeving te maken. 

 

Het allergrootste verschil met een vrije boer kwam naar voren bij het overlijden van een horige 

boer. Oorspronkelijk verviel bij het overlijden van een horige de helft van alle roerende 

goederen aan de Heer. Later werd deze verplichting omgezet in een groot geldbedrag. Men 

moest zeer fors betalen voor het versterf, zoals deze verplichting heette. Waar nog bij kwam 

dat de jonge erfopvolger moest betalen voor de erfwinning: de aanvaarding van het erve. 

Trouwde de erfopvolger ook nog vlak daarna, dan was de ramp compleet. Voor de 'opvaart' 

van de jonge boerin moest ook nog eens betaald worden. Bij sterfgevallen vlak na elkaar was 

zo'n erve vaak geruïneerd. Men deed er jaren over om de schuld af te lossen. De enige 

zekerheid van een horige was dat zolang hij zijn verplichtingen nakwam, hij nooit van het erve 

verdreven kon worden. Waren vrijwel alle Twentse boeren eens horigen of pachters, ook enkele 

vrije boeren ontkwamen niet aan allerlei heffingen. Meestal in natura en soms voor een 

jaarlijks te voldoen bedrag voor afgekochte diensten, die de drost hen oplegde. Tal van boeren 

betaalden de drost jaarlijks ‘voergelt’, zodat ze gevrijwaard bleven van verplicht vervoer van 

goederen voor deze gezagsdrager. Anderen moesten met paard en wagen komen opdraven als 

de drost hen nodig had. De boeren moesten de weg naar de havezate aanleggen en werken 

aan de bouw van het kasteel. Men sprak toen wel van de gehate drostendiensten, waaraan 

pas op 1 november 1782 een definitief einde kwam. Eeuwenlang is rogge niet alleen een 

belangrijke grondstof voor het dagelijks voedsel geweest, ook was het graan een belangrijk 

betaalmiddel. De pacht werd voldaan met een gedeelte van de geoogste garven, soms eenderde. 

Ook de kerkbelasting werd in natura geïnd en bestond uit een deel van de roggeoogst. 

 

Om het te zelfstandig optreden van de slotbewaarder te voorkomen, droeg de landsheer vanaf 

de dertiende eeuw het beheer op aan een kastelein: een militair, meestal een adellijk 

ambtenaar die naar believen kon worden aangesteld en ontslagen. De kastelein werd 

bijgestaan door borchmannen. Dat waren ministerialen die in ruil voor één of meer tot het 

kasteel behorende leengoederen, werden verplicht in of nabij de borgt of burcht te wonen. Ze 

waren leden van het garnizoen, vandaar de naam 'borchmannen of borgmannen'. De 

borchmannen waarmee omstreeks het jaar 1200 graaf Hendrik van Dahle – de Westfaalse 

edelman, die Heer van Diepenheim was geworden – zich naar de gewoonte van zijn 

geboorteland omringde, hadden aanvankelijk een militaire taak. Zij waren ook de steunpilaren 

van de kerk en de beschermers van de burgers van het latere stedeke dat zich vormde voor de 

poorten van het huis te Diepenheim.  

 

Dit beschermheerschap institutionaliseerde zich veel later via de reformatie tot het College 

van Borchmannen en Burgemeesteren die gelden en goederen beheerden, de zogenaamde 

provisorie. Uit de gelden werden de hervormde kerk en de burgerij gesteund in behoeftige 

omstandigheden. Tot in de Franse tijd bestond het college uit de eigenaren van de huizen 

Diepenheim, Nijenhuis, Weldam en Peckedam. Zo ook borchmannen en de zes burgemeesters, 

van wie er twee in hun ambt benoemd werden door de burgerij, twee door de drost van Twente 

en twee door de borchmannen. De havezate Westerflier ontstond veel later dan de eerst 

genoemde huizen. De havezate was gedurende lange tijd na de reformatie in het bezit van een 

katholieke familie. Waarschijnlijk verklaart dit waarom het Westerflier geen borchman leverde 

en nog steeds niet levert. Behalve twee van de zes burgemeesters benoemden de borchmannen 
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ook de predikant. Tot beheerder van de provisorie werd een provisor aangesteld. Nog altijd 

kennen wij in Diepenheim de term 'provisorie' en nog steeds is er een 'provisor'. Het huidige 

College van Borchmannen en Burgemeester (na de Franse tijd werd de burgemeester een 

solist) beheert de provisorie aan de hand van een in prachtige oudhollandse letters gedrukt 

reglement. Artikel 1 van het reglement zegt dat het College wordt gevormd door natuurlijke 

personen van het mannelijk geslacht. 

 

Sinds het jaar 1768 leggen de provisoren de notulen vast en schrijven ze hun financiële 

verslagen onder de titel 'Resolutiën van Heeren Borchmannen en Burgemeesters van 

Diepenheim.’ De binding van de provisorie aan de kerk was en is nog steeds zeer groot. De 

steun is immers ook bij voorkeur 'ad pios usus' (voor de behoeftigen). Het reglement schrijft 

een keurige en overzichtelijke boekhouding voor. De provisor moet het boek inrichten 'om te 

dienen voor een vast ligger waaruit hij syne driejarigen rekeninge kan formeren: voor so verre 

den ontfangst belangt; want indien hij dat soude gebruyken tot een kladdeboek, so oude het 

selve meermalen moeten vernieuwd worden.’  

 

Voor hun arbeid ontvangen de kerkmeester zowel als de provisor een jaarwedde van vijf 

gulden. Het is een voor die tijd waarschijnlijk redelijk, echter niet al te ruime vergoeding. 

Borchmannen en burgemeesters hebben in die tijd een goed vertrouwen in de provisor. Hij 

mag uit eigen hoofde uitgaven doen tot de somma van twintig gulden. Een flink bedrag want 

het is viermaal zijn jaarsalaris. Op 22 oktober 1745 echter is 'den 9 den artikel veranderd dat 

de kerkmeester en provisor absoluut geen penningen zullen uittellen, geene rekeningen 

voldoen nog niet zullen laaten maaken, als met voorkennis van de Overkerkmeester en 

Overprovisor, en van niemand anders.’ 

 

Hoewel men nergens in de resolutiën leest dat de provisor niet goed op de guldens, stuivers 

en penningen heeft gepast, krijgt men uit het voorgaande toch de indruk dat vroeger ook niet 

alle mensen eerlijk waren. En dat er tweehonderd jaar geleden ook wel eens onbevoegd in de 

lade werd gegrepen. In het verslag over het jaar 1808 lezen we dat een broek en kousen werden 

verstrekt aan een man die lang ziek was geweest, geld werd verstrekt aan een man wiens huis 

verbrand was en aan een passagier met vrouw en twee zieke kinderen werd elf stuivers 

gegeven. Een soldatenvrouw kreeg vijftien stuivers en acht penningen en ook werden een oude 

vrouw en nogmaals een soldatenvrouw – nu met drie kinderen – financieel geholpen. Uit het 

jaar 1809 citeer ik het volgende: 'Op 24 april uit odder (order) van A. Huskes (één van de 

burgemeesters) aan J. Wolbers voor het varen van arme joden na Markel gegeven - :10: -. Ook 

toen al waren er dakloze, zwervende mensen die je zo snel mogelijk weer kwijt moet raken! 

Ook het onderwijs kon rekenen op steun uit de provisorie. Op 30 april 1810 wordt 

aangetekend: 'Aan de meester voor schoolgeld voor arme kinderen 3:11.’ 

 

Zo mag blijken dat de provisorie in de tijd een gewaardeerd instituut was en dat zij zeker in 

een behoefte voorzag. Herhaalde malen werd op de provisorie een beroep gedaan voor 

reparaties aan de kerk, de pastorie, de school en het meestershuis. In het jaar 1814 kostte 

een werkvrouw een halve gulden per dag en een opknapbeurt van de kerk vijftien gulden. We 

lezen in dat jaar: 'voor witten en schoonhouden der kerk betaald: vijf vrouwen, 6 dagen ad 10 

stuivers daags f 15.’ De kas werd gevuld uit de opbrengsten van verpachting en uit de renten 

van de uitgezette leningen. Bijzonder goed was de kerkelijke kas voorzien na een geslaagde 

handel in de gronden van de vicarij van Stokkum. (Vicaris is een plaatsvervangend geestelijke 

van de nederlands hervormde kerk, vicarie is de jaarlijkse opbrengst van vicariegoederen). 

Men had omstreeks het jaar 1780 de gronden van deze vicarie goedkoop gekocht. Men had de 
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ene helft ervan zo duur verkocht dat er behalve de andere helft van de grond ook nog een 

aanzienlijke som was overgebleven.  

 

Men kon dus eens royaal in de buidel tasten en deed dat ook per besluit van 11 oktober 1782. 

Met dat besluit werd de gemeenschap van de zware last bevrijd de school te moeten herstellen, 

waartoe de armoedige gemeente feitelijk niet langer in staat was. De provisorie beschikt in het 

jaar 2006 niet meer over die ruime middelen. Tegenwoordig heeft zij naast wat grond nog enig 

effectenbezit. Er wordt echter ook niet meer zo geregeld beroep gedaan op de middelen. De 

armen worden in onze tijd op andere manieren geholpen. De behoeftige kon vroeger met 

gebogen hoofd en met de pet in de hand wel eens minder eenzaam zijn geweest dan veel 

cliënten van de huidige sociale dienst, die met opgeheven hoofd en de vuist op de balie aan 

het loket staan. 

 

Nadat de woonplicht enigszins was versoepeld, mochten de borchmannen zich ook elders gaan 

vestigen, mits 'under der clocken van Ghoir, op gehoorsafstand van de kasteelklok. Het 

merkwaardig instituut van borchmannen kwam – waar het deze streek betreft – behalve in 

Goor, alleen nog in het naburige Diepenheim voor. Vroeger – en nog steeds – lag er rondom 

Goor en Diepenheim een gordel van adellijke huizen. Zoals gezegd, voor Nederland was het 

instituut van borchmannen een vrij uniek verschijnsel. Het was komen overwaaien vanuit 

Westfalen en Bentheim, daar kende men ook dergelijke borchlieden. De borchmannen werden 

beloond voor hun diensten met landerijen in de omgeving van het kasteel. De opbrengst 

hiervan voorzag hen in hun levensbehoeften. Borchmannen van Goor vinden wij voor het eerst 

genoemd in 1263. Vermoedelijk was het instituut veel ouder en dateerde het uit de tijd van 

het ontstaan van het graafschap Goor, zo omstreeks het midden van de elfde eeuw. 

Oorspronkelijk was het aantal borchmannen groot, een bisschoppelijke goederenlijst van het 

jaar 1310 noemt er twintig. Het werd echter geleidelijk kleiner en in de achttiende eeuw was 

het gereduceerd tot de bezitters van alleen de huizen Heeckeren, Wegdam, Stoevelaar, 

Nijenhuis en Weldam. Was de functie van borchman oorspronkelijk alleen van militaire aard, 

na de definitieve verwoesting van het kasteel in 1365 veranderde dit en concentreerde zich de 

macht in het bijzonder op het bestuur van de stad Goor en de kerk aldaar. De borchmannen 

hadden het recht van collatie, ze benoemden de predikant en functionarissen als de koster, 

de organist en de schoolmeester. De borchmannen van Goor maakten voor het laatst gebruik 

van dit recht bij de benoeming van dominee W.G. Planten in het jaar 1922. Daarna hielden 

hun bemoeienissen met kerkelijke aangelegenheden op. Voor het opslaan van voorraden van 

de borchman aangewezen op een spieker (voorraadschuur). Het woord spieker is afkomstig 

van het Latijnse spicarium, een plaats waar spicae (korenaren) worden opgeslagen. 

 

Vaak waren de spiekers omgeven door een gracht, vervaardigd van onbrandbaar materiaal en 

soms enigszins weerbaar gemaakt, zodat zij als versterking dienst konden doen. Het 

kenmerkende was verder dat zij gewoonlijk toebehoorden aan stedelingen. Omdat zij binnen 

de stad weinig ruimte en gelegenheid hadden om hun voorraden op te slaan, deden zij dat op 

de plaats van hun bezittingen: op het platteland. Het is dan niet onlogisch te veronderstellen 

dat de borchmannen die met zeer weinig ruimte op de borcht (burcht) of het borchtterrein 

woonden, spiekers voor hun graanvoorraden hadden laten bouwen. Het lijkt niet onlogisch 

dat toen zij op een gegeven moment toestemming kregen zich elders te vestigen, zij daarvoor 

de plaats van hun spieker kozen. De graanopslagplaats zal zijn uitgebreid met een 

woongedeelte. 

 

Oorspronkelijk was van elke havezate één persoon gerechtigd te worden 'verschreven', dit is 
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toegelaten tot de landdag. Nu waren destijds de toenmalige afgevaardigden – zonder 

uitzondering – leenmannen van de bisschop van Utrecht als landsheer. De leenmannen 

hadden eens hun goed aan de bisschop geschonken om het gelijktijdig van hem in leen terug 

te ontvangen. Aan het leenstelsel waren voordelen en nadelen voor de leenman verbonden. 

Tot de nadelen behoorde onder andere het feit dat hij steeds op militair gebied klaar moest 

staan voor zijn Heer. Tot de voordelen kan worden genoemd dat de inkomsten van het leen 

geheel aan hem ten goede kwamen. Bovendien werd hij door de bisschop 'gevrijd', dat wil 

zeggen dat hij geen belasting aan hem hoefde af te dragen. In het jaar 1528 moest de bisschop 

zijn landsheerlijke rechten afstaan aan de vorsten uit het Habsburgse Huis: eerst aan Karel 

V en later opgevolgd door Philips ll. 

 

Na de Tachtigjarige Oorlog, in het jaar 1648, kwam de soevereiniteit aan de Staten van 

Overijssel. Al deze soevereinen traden op als leenheer. In de leenkamer vond de administratie 

(bestuur) plaats van de overgang van het bezit van de lenen. Het betreft hier dus leengoederen 

die reeds van ouds als zodanig werden aangemerkt. Ook nieuwe aankopen konden in leen 

worden opgedragen aan de provincie Overijssel. Dan, na de Franse tijd, breekt een langdurige 

periode aan welke voor ons land wordt gekenmerkt door vrede en ook door economische 

vooruitgang, door sociale en culturele opbloei. 

Het oude gewest Overijssel telde vele havezaten. Deze ridderhofsteden en kastelen, die de 
bezitters doorgaans politieke stem gaven in hun gewest, lagen verspreid over de drie 
Overijsselse kwartieren. Het Land van Vollenhove had er twintig; Twente tweeenveertig; 
Salland telde niet minder dan vierenzeventig, meer dan de helft van het totaal. 

Een huis werd als havezate erkend als het verdedigbaar was en van een gracht voorzien, maar 
een belangrijke militaire betekenis hadden ze niet.  

In en rondom Dalfsen stonden vroeger een tiental prachtige huizen. Het waren de havezaten 
Den Berg, Leemcule, Vechterweert, Dieze, Melenhorst, De Kuile, Den Alerdinck, De 
Rutenberg, De Gerner en Rechteren.  In de negentiende eeuw zijn de meeste huizen 
afgebroken. Alleen Den Berg, De Gerner, Rechteren, De Rutenberg en Den Alerdinck staan er 
nog.  

De havezaten werden bewoond door adellijke families en hun bedienden. De bedienden deden 
al het werk op de havezate, zoals eten koken, schoonmaken, de was, de tuinen bijhouden en 
voor de dieren zorgen. Voor de adellijke kinderen op de havezaten waren er kindermeisjes en 
een onderwijzer.    

Het was niet goedkoop om een havezate en een landgoed te onderhouden. Daarom werden de 
boerderijen rondom de havezate aan boeren verhuurd. In ruil hiervoor betaalden de boeren 
geld of een deel van de oogst.    

Voor de Overijsselse adel was de havezate niet alleen een plek om te wonen. Als je een havezate 
bezat, mocht je bij de Ridderschap. Samen met het bestuur van Deventer, Kampen en Zwolle 
was de Ridderschap tussen 1578 en 1795 de baas in Overijssel. De leden van de Ridderschap 
mochten hun mening geven over het bestuur van Overijssel. Willem Jan van Dedem wilde ook 
wat te zeggen hebben over het bestuur van Overijssel. Daarom kocht hij in 1703 de havezate 
Den Berg. Hij liet het vervallen huis afbreken en bouwde op dezelfde plek een nieuw huis.   

"Alle mensen zijn gelijk!" Dat vonden de mensen aan het einde van de achttiende eeuw in 
Frankrijk. Sommige mensen in Nederland vonden dit een goed idee. Deze mensen noemden 
zichzelf patriotten. De patriotten wilden ook wat over het bestuur van Nederland te zeggen 
hebben. In 1795 kwamen Franse soldaten naar Nederland om de patriotten daarbij te helpen. 
De patriotten en de Fransen zorgden ervoor dat de adel niet langer de baas was. Ook gewone 
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mensen, zonder havezate, mochten nu meebeslissen over het bestuur van Overijssel. Veel van 
de havezaten zijn daarna afgebroken, of verkocht aan rijke burgers uit de steden.  

Binnen het schoutambt Wijhe lagen zeven havezaten. Een schoutambt kan men beschouwen 
als een voorloper van wat later een gemeente zal gaan heten. Havezaten waren voorname 
adellijke huizen, middelpunt van een landgoed. De bewoners waren in het algemeen rijke 
mensen met veel macht en aanzien. Het bezit van een havezate verschafte de eigenaar het 
recht om deel te nemen aan het bestuur van de provincie Overijssel. De zeven havezaten in 
Wijhe waren Het Ahnem, De Gelder, Hagenvoorde, Herxen, De Krijtenberg, Langeveldsloo en 
Het Nijenhuis. Van deze zeven huizen rest er nog één: Het Nijenhuis, veelal aangeduid als 
kasteel Het Nijenhuis. Havezate De Gelder aan de oostgrens van Wijhe heeft de meeste invloed 
gehad op het reilen en zeilen van dit dorp. Van De Gelder zijn nog de vijver, de brug, 
toegangspoort, hekwerk en een koetshuis bewaard gebleven. Het lommerijke landgoed 
fungeert in feite als achtertuin van Wijhe.  

Herman van der Beecke heeft De Gelder zijn glans gegeven door het in 1611 belangrijk te 
verbouwen en uit te breiden. In 1619 kon hij aantonen dat hij voldoende in de melk te 
brokkelen had om als lid van de Ridderschap een zetel in de provinciale statenvergadering te 
bemachtigen. De familie Van der Beecke heeft De Gelder ongeveer honderd jaar in bezit gehad. 
Niet duidelijk is of ze het huis steeds bewoond hebben. Om financiële redenen was men 
gedwongen om het goed te verkopen.  

De nieuwe eigenaar was Coenraad Willem van Dedem. Om zijn voornaamheid te benadrukken 
voegde hij, zoals gebruikelijk in adellijke kringen, de naam De Gelder toe aan zijn familienaam. 
Coenraad Willem van Dedem werd Coenraad Willem van Dedem tot den Gelder. 
Achterkleinzoon Frederik Gijsbert (1743-1820), geboren en overleden op De Gelder, is 
voorzitter van de Staten-Generaal geweest en later gezant (ambassadeur) te Constantinopel. 
In de patriottentijd gaf Frederik Gijsbert toestemming aan het vrijkorps te Deventer om zich 
te bewapenen met de kanonnen die bij het huis De Gelder stonden opgesteld. Een 
kopergravure uit die tijd herinnert nog aan deze bijzondere actie. Toen de kanonnen later 
geroofd werden door de kozakken, vroeg Frederik Gijsbert schadevergoeding aan de koning 
van Pruisen. Er kwamen nieuwe kanonnen. Deze hebben aanvankelijk bij die andere 
belangrijke havezate Het Nijenhuis gestaan, maar zijn weer op hun oude plek bij De Gelder 
terug.  

Een nieuwe familie verscheen ten tonele toen erfgename Johanna Philippina Hermanna van 
Dedem trouwde met Friedrich von Knobelsdorff. De gegoedheid van deze familie viel goed af 
te lezen uit de namen van de latere Willem Adriaan Karel Von Knobelsdorff, die zijn 
familienaam mocht uitbreiden met "tot de Gelder, De Krijtenberg, Ammerfeld, Scherpenzeel 
en Het Nijenhuis". Maar de familieroem was van beperkte duur. In 1905 moest Adelheid van 
Pallandt, weduwe van de laatste Von Knobelsdorff, De Gelder publiekelijk verkopen. De 
nieuwe eigenaar werd Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk. Helaas is de afbraak van 
het oorspronkelijke huis in 1913 niet gevolgd door de bouw van een nieuw herenhuis. Het 
enige wat rest van het oude gebouw is de witmarmeren zonnewijzer aan de zuidmuur van de 
dorpskerk en een groot aantal stenen die zijn hergebruikt voor de bouw van een schuur van 
mandenmaker Dekker aan De Dijk.  

Op de Wijhese havezaten rustte het recht van benoeming van predikanten en kosters, ook wel 
het "collatierecht" genoemd. Tot in de twintigste eeuw is dit recht blijven bestaan. De laatste 
maal dat gebruik gemaakt is van dit recht, was bij de benoeming van dominee H. Matzer in 
1910. Baron De Vos van Steenwijk eiste toen zijn stemrecht op. In 1922 werd dit recht bij 
staatswet vervallen verklaard.  

Eeuwenoude landgoederen vind je overal in Salland. Een mooi voorbeeld is het Nijenhuis bij 
Heino. Op dit landgoed is museum de Fundatie gevestigd, een museum met beeldentuin. Een 
bezoek is zeker de moeite waard. Maar ook andere landgoederen en havezaten in Salland 
hebben veel te bieden zoals de Sprengenberg, De Haere, en de Oostermaet. Onder architectuur 
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aangelegde tuinen, oude statige beukenlanen, fraaie waterpartijen en uitgekiende zichtlijnen 
halen je even weg uit het hedendaagse, hectische leven. 

Het landgoed de Haere kent een rijke geschiedenis, al in 1329 wordt de Haere voor het eerst 
genoemd als “Hof ter Hare”. In de loop der tijd onderging het huis verschillende verbouwingen. 
De Haere heeft de uitstraling van een statige havezate, gelegen in een gracht als centrum van 
het omliggende park en het landgoed. Het landgoed heeft mooie bijgebouwen zoals de 
portierswoning, het theekoepeltje en de voormalige stallen met koetshuis en dienstwoning. 
Stichting IJssellandschap is eigenaar van De Haere en heeft de havezate in 1999 geheel 
gerestaureerd en op de bovenverdieping haar hoofdkantoor gevestigd. Eind 2009 is de 
benedenverdieping van de havezate opengesteld voor het publiek. Wandelaars en fietsers 
kunnen zowel in het landhuis als op het schitterende terras aan de slotgracht genieten van 
lekkere drankjes en een kleine kaart met daarop eerlijke Sallandse producten. 

 

Het Nijenhuis 

 
Het tussen Wijhe en Heino gelegen kasteel Het Nijenhuis is een oase van cultuur. Kasteel Het 
Nijenhuis bij Heino is een van de best bewaarde havezaten in Overijssel. In het kasteel en de 
bouwhuizen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot halverwege de vijftiende eeuw, is een 
veelzijdige, internationale kunstcollectie te zien. Museum De Fundatie presenteert hier een 
bijzondere collectie oude en moderne kunst schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en 
toegepaste kunst uit vele perioden en culturen, waarvan de kern afkomstig is uit de 
omvangrijke privé-verzameling van dr. Dirk Hannema, voormalig directeur van Museum 
Boijmans in Rotterdam en laatste bewoner van het kasteel (1895-1984). 

 

De Gelder 
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Aan de rand van het dorp Wijhe ligt landgoed De Gelder. Het kasteel is in 1913 na een grote 
brand afgebroken. De koetshuizen zijn stille Getuigen van lang vervlogen tijden. Deze zijn 
samen met twee stenen leeuwen en kanonnen, bij de toegangspoort behouden gebleven. Vanaf 
de sierlijke brug over de slotgracht kunt u karpers zien zwemmen. Bovendien is het op het 
landgoed heerlijk wandelen, met een variëteit aan bomen zoals de walnoot, zwarte noot, iep 
en linde. 

 

Hoenlo 

Hoenlo is een van de oudste havezaten van Salland. Al in 1233 werd Albertus van Hoenlo 
genoemd. Schrijver Harry Mulisch heeft hier zijn boek de Ontdekking van de Hemel 
geschreven, dat later verfilmd is op kasteel Het Nijenhuis. Vrije wandeling over het het 
landgoed is toegestaan met uitzondering van het park rond het huis.  

Voor zover bekend dateert het landgoed De Kranenkamp uit 1600. Een eeuw later werd een 
begin gemaakt met de bouw van een landhuis en de aanleg van een park. In 1935 is het 
toenmalige landhuis helaas afgebroken maar de bijbehorende boerderij is er nog. Het park is 
een klassiek voorbeeld van een Engels landschapspark met vriendelijke natuur. Stichting 
IJssellandschap, de huidige eigenaar, herstelt momenteel de authenticiteit van Landgoed de 
Kranenkamp. Op het landgoed De Kranenkamp zijn drie wandelingen uitgezet. De drie routes 
starten aan de Averlose Houtweg, een zijweg van de Raalterweg tussen Deventer en Raalte, 
ongeveer tweehonderd meter voor restaurant Nunu aan uw rechterhand. 

 
 

De horigen  
 
 
 

De hofhorigen, onder de horigen de grootste groep, hadden allerlei rechten en verplichtingen, 

zoals het recht tot verkoop van het zogeheten bouw- en erfrecht, het erfelijk gebruiksrecht van 

het horige goed waarbij hun naaste bloedverwanten het recht van voorkoop hadden. De 

hofhorige mocht zich ook vrij kopen uit het horigheidsverband mits hij bij uittreding voor een 

plaatsvervanger zorgde (wederwissel). Hij bleef echter verplicht diensten voor zijn Heer 

verrichten. Voorts moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn horigheid te erkennen. 

Verzuimde hij dit gedurende drie achtereenvolgende jaren dan werd hij belmundig verklaard. 

Voor zijn huwelijk had hij toestemming nodig van zijn Heer. Bij zijn overlijden had de hofheer 

recht op de helft van het zogeheten versterf, een schatting die de erfgenamen moesten betalen 

uit de nalatenschap. Dit versterf bestond meestal uit de helft van alle op zijn hoeve aanwezige 
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viervoeters vee of uit de helft van ‘ale veltvlieghende ende veltgaende bestial’. Verder had de 

Heer recht op het ongemunte goud en zilver, van het spek dat in de wime (schoorsteen) hing, 

van de opbrengst van het land dat de hofhorige van vrije lieden had gepacht en van de 

opbrengst van het geld dat hij aan anderen tegen rente had geleend. De meier of scholte kreeg 

het beste kleed en landbouwgereedschap en ‘wat tot de rechterhand behoort’. Bij opvaart, de 

vergoeding verschuldigd als men in horigheidsverband opgenomen wilde worden, bij voorbeeld 

bij huwelijk ontving de meier van de hofhorige een paar laarzen. Zijn erfgenamen waren 

verplicht erfwinning te voldoen, dat wil zeggen dat zij een vergoeding moesten betalen voor het 

aanvaarden van het gebruik van het horige goed. 

 

De groep hofvrijen verkeerde in de gunstigste positie. Zij waren vrij in hun huwelijkskeuze. 

Zij mochten hun goederen doen vererven aan de naaste bloedverwanten binnen de kring van 

hofvrijen. Voorts waren zij vrijgesteld van versterf en erfwinning. Daar zij echter tot de echte 

of hofkring behoorden, moesten zij vrijkoop en opvaart voldoen en zorgen voor wederwissel bij 

uittreding. 

 

De keurmedigen, in Salland ook wel kamerlingen (kamerheren) genoemd, waren vrij in hun 

huwelijkskeuze, behalve met een eigen horige. Bij huwelijk behoefden zij geen opvaart te 

voldoen en bij het aanvaarden van het gebruiksrecht van het goed geen erfwinning. Bij 

overlijden van de kamerling moest het beste roerende goed dat op het erve aanwezig was ’t sy 

peert ofte koe, scaep, ketel, pot ofte cleet, so wel van vrouwen als van mannen’ aan de hofheer 

worden afgestaan. Bij vrijkoop moesten ook zij voor wederwissel zorgen. Op grond van hun 

geringe verplichtingen wordt aangenomen dat de kamerlingen tot de arbeidersklasse 

behoorden. Het was een groep horigen van wie na hun dood weinig te halen viel. De meeste 

kamerlingen in Salland behoorden tot de hof te Ootmarsum (Duitse orde, Tempeliers).  

 

De eigenhorigen waren geen beperkingen opgelegd in hun huwelijkskeuze. Bij overlijden 

vervielen alle roerende en onroerende goederen aan de hofheer. In dit opzicht verkeerden zij 

in dezelfde positie als belmundigen. In de Heerlijkheid Bredevoort werden een tweetal 

goederen door eigenhorigen bezeten, Geelink en Mensink te Kotten. Bij deze goederen verviel 

slechts de helft van het gerede goed bij versterf aan de hofheer en wel ‘tot den lepel toe’. 

 

Alle horigen, ongeacht hun klasse vormden binnen de curtis een speciale rechtskring, de 

‘echte’ geheten. De rechtskring impliceerde (omvatten, inhouden) een toestand van 

gebondenheid, die de Heer noch de horige eenzijdig kon verbreken. Waarschijnlijk was het 

aanvankelijk zo dat de rechtspositie van de horigen niet of slecht gebrekkig was geregeld. 

Langzamerhand ontstonden er tal van rechtskracht bezittende gebruiken en gewoonten. De 

hofrechten die in de loop van de tijden in rechtshistorische literatuur bijzondere aandacht 

kregen en die daar hebben bijgedragen tot de opvatting dat hofstelsel en horigheid steeds 

onverbrekelijk zouden samengaan. Deze aanvankelijk ongeschreven hofrechten werden in 

latere tijden opgeschreven, al is het moeilijk na te gaan wanneer dit heeft plaats gehad. 

Massink beweert dat zulk een optekening plaats vond zodra de Heer aanmerkelijk meer 

horigen kreeg en de behoefte voelde om de verhouding met hen op schrift te stellen. Slicher 

van Bath dateert de geschreven hofrechten evenwel in een vrij laat stadium van het hofstelsel. 

Hierin sluit hij aan bij Lohmeyer, die opmerkt dat in Westfalen het bekende Lohnse hofrecht 

pas is opgetekent toen men al niet niet meer op de hoogte was van de eigenlijke inhoud van 

de betreffende rechtsregels. In Twente zijn de rechten van de bisschoppelijke hoven pas in het 

jaar 1546 opgetekend. 
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Het hofrecht van het jaar 1546 heeft in Salland tot het einde van de horigheid onveranderd 

gegolden. Na de afzwering van Philips ll door de Verenigde Provinciën vielen de 

domeingoederen in Salland toe aan de provincie Overijssel, die deze goederen tot het einde 

van de achttiende eeuw (1798) in eigendom bezat. De omvang van het goederencomplex was 

inmiddels sterk achteruit gegaan, een gevolg van het ‘verduisteren’ van diverse goederen. De 

onroerende goederen van de provincie waren in de zeventiende en achttiende eeuw 

samengesteld uit: 

 

-  het oude domein van de landsheer, dat wil zeggen de tafel- of 

   kamergoederen; 

-  een deel van de tijdens de Opstand in beslag genomen 

   geestelijke goederen. 

 

Daarnaast bevond zich een aantal goederen, welke geheel bestonden uit voormalige geestelijke 

goederen, in handen van de Ridderschap van Overijssel. Op 19 november 1663 werden tussen 

de Staten van Overijssel en de Ridderschap de in beslaggenomen geestelijke goederen 

verdeeld. Aan de Ridderschap werd toegewezen ‘erfelyk voor zig en hunne nakomelingen’ de 

adelicke goederen, alsmede de ‘Stiften van der Hunnepe, Werseloe ende Swartwater, beneffens 

de uytgifte ofte redemptie (redemtorist: een lid van de congregatie van de Heilige Verlosser) 

penningen uyt de goederen behoort hebbende tot de Commandeurye van Oetmarsen, voorts 

de cloesteren van Oldenseel en Almelo, item de Proobsdye van Oldenseel, gelyck ook het 

Capittel van Oldenseel, ende eyndelyck alle de Vicaryen van Oldenseel, ende tot de 

voorschreven andere Corpora (altaardoek onder de miskelk) gehorende, met alle de goederen, 

regten en geregtigheden daar toe betrekkelyk.’ Deze overeenkomst van 1663 betekende een 

beslechting van de jarenlang gevoerde strijd tussen de Ridderschap en de drie hoofdsteden 

Deventer, Zwolle en Kampen met als inzet het bezit van de geestelijke goederen. 

 

De provincie Overijssel kwam als eigenares van de horige goederen op den duur voor zware 

financiële lasten te staan. En wel om de reeds bekende redenen, te weten de daling van de 

geldwaarde en de onveranderderlijkheid van de op te brengen lasten. De financiële wanorde 

waarin de provincie verkeerde aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog, deed haar uitzien 

naar een goede verzekering van haar inkomsten in de toekomst. Er werden plannen opgesteld 

de inkomsten uit de domeinen te verhogen. Tegelijkertijd werd gestreefd naar een redelijke 

behandeling van de horigen. Dit resulteerde in de opstelling van een ‘Ordre en Redres over ’s 

Landts Domainen van Twente’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari 1667 vergaderden de 

Twentse hofmeiers te Borne om hun bezwaren naar voren te brengen tegen de verschillende 

taxaties van de Ordre, die zij te hoog vonden. Op 26 april van dat jaar volgde te Deventer de 

algehele goedkeuring door Ridderschap en Steden. Alle verplichtingen werden getaxeerd op 

een bepaald vast bedrag. Versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop en wederwissel werden in 

1662 ‘nae billicheyt en natuire des goedes’ op een vast bedrag gewaardeerd. Ook voor de 

diensten werd een vast jaarlijks bedrag vastgesteld. De pachten die tot dusverre alle in natura 

werden geleverd, moesten voortaan in geld worden voldaan, terwijl ook de granen op een vast 

bedrag gesteld werden. Gedeputeerde Staten van Overijssel wilden zodoende zowel uit de 

horigheid voortvloeiende verplichtingen en ook de pachten en de diensten in geld omzetten. 

Voor de diensten is dit gelukt, voor de pachtbetaling in natura echter niet omdat de horigen 

zich verzetten tegen de naar hun idee te hoge taxaties. Vanaf het jaar 1668 hadden de Staten 

van Overijssel de inning van deze inkomsten onder bepaalde voorwaarden verpacht. Tot het 

jaar 1806 bleef deze verpachting bestaan. 
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Slicher van Bath heeft aangetoond dat deze verpachting op de lange duur voor de horigen veel 

gunstiger uitviel dan een betaling van vaste bedragen in natura volgens de regeling van het 

jaar 1662. De Ordre en Redres bleek in de praktijk niet helemaal aan de verwachtingen te 

beantwoorden. Telkens weer werden er adviezen ingewonnen over de vraag of het niet beter 

was de horige goederen om te zetten in pachtgoederen, dan wel de horigheid af te kopen. Zo 

stelden de resoluties van de Ridderschap en de Steden van Overijssel van 16 april 1714 en 13 

juni 1726 de mogelijkheid open tot afkoop van de horigheid. Hiervoor bestond van de zijde der 

horigen niet veel belangstelling. Ze lieten liever alles in de oude toestand. Op 18 april 1764 

werd opnieuw een afkoop van de horigheid voorgesteld. Dit voorstel hield waarschijnlijk 

verband met het feit dat de provincie in die tijd in grote financiële moeilijkheden verkeerde en 

geldleningen had moeten afsluiten. Daarom had men bepaald dat de horigen die tot afkoop 

van de horigheid over zouden willen gaan, voor het koopbedrag obligaties dienden te kopen 

van de provincie. Op 10 april 1767 werd nogmaals de mogelijkheid gegeven om de horigheid 

af te kopen. Naar aanleiding van deze resolutie gaven op 13 april daaraanvolgende de drost 

van Salland en de Gedeputeerden het volgende advies. Voor Salland stelden zij het 

afkoopbedrag vast op drieduizend gulden voor een vol erve, tweehonderd gulden voor een half 

erve en honderd gulden voor een kleiner erve. Deze afkoopregeling leverde echter 

moeilijkheden op bij die Twentse horige goederen die in hofverband verenigd waren en 

waarvan de horigen zich in de echte bevonden. 

 

Afkoop van de horigheid zou in Twente gemakkelijk kunnen leiden tot een ontwrichting van 

de diverse hofverbanden, wat talrijke administratieve en juridische verwikkelingen met zich 

mee zou brengen. Dat men hiervoor terecht bang was mag blijken uit de oeverloze discussies 

over deze kwestie die naderhand gevoerd werden toen de ontbinding van de hofverbanden en 

horigheid in het jaar 1811 eenmaal een feit was geworden. Uit de navolgende passage van het 

advies van 13 april 1767 blijkt dat men dit probleem duidelijk onder ogen zag. 

 
Dog dat belangende de Hofhoorige goederen onder het Land Rent Ampt van Twenthe, welk van 
een andere natura zyn, zoals de Hofregten van Twenthe genoegsaem uytwysen en de in echte 
bezeeten worden en waarvan de Hofhorigheid niet wel kan worden afgekocht, immers voor 
zoveel niet belmundig geworden, of het hofregt daarvan geexecuteert en kweyt geworden zyn, 
dezelve daarby behoorden te worden gelaaten. 

 
Uit het bovenstaande volgt dat de Gedeputeerde Staten afwijzend stonden tegenover een 

afkoop van de hofhorigheid in Twente. Hoewel de resoluties van de Ridderschap en Steden 

van de jaren 1714, 1726 en 1764 de mogelijkheid daartoe hadden geopend. De moeilijkheden 

die men voorzag bij het verbreken van het hofverband waren blijkbaar zo groot dat de provincie 

zulks met de grootst mogelijke ijver trachtte tegen te gaan. Tot het jaar 1770 werd in Twente 

hofhorigheid dan ook nagenoeg niet afgekocht. 

 

De bekende verwikkelingen rondom de drostendiensten die de gemoederen in Overijssel in het 

laatste kwart van de achttiende eeuw zo in beroering wisten te brengen, lieten de horigheid 

nagenoeg ongemoeid. Ogenschijnlijk is dit vreemd en inconsequent. Waar men immers zo 

gekant was tegen deze diensten, moest men ook ten strijde trekken tegen de horigheid; de 

horigheid, die evenmin met de toen ‘Burgerlijk vrijheid’ overeen viel te brengen. Vechten was 

meestal veel bezwaarlijker. Tenslotte waren de drostendiensten de afkoopbare prestaties van 

vrije mensen. Hoe was het mogelijk dat Van der Capellen ten strijde trok tegen deze 

drostendiensten en toch geenszins de horigheid aantastte? Hetzelfde zien we bij Racer die in 

het vierde deel van zijn ‘Overysselsche Gedenkstukken’ achtereenvolgens de dienstbaarheid 

der vrije en horige ingezetenen van Overijssel behandelt, de eerste categorie fel bestrijdend, 

de tweede slechts beschrijvend. Deze zo in het oog springende ongerijmdheid valt historisch 
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wel te verklaren. De drostendiensten waren een last van twijfelachtige herkomst. In het jaar 

1631 hadden de Ridderschap en Steden van Overijssel deze diensten afgeschaft. In de loop 

van de zeventiende eeuw waren ze echter weer ingevoerd ondanks het groeiende verzet van de 

bevolking. In de tweede helft van de achttiende eeuw vormde dit verzet echter een onderdeel 

van de regionale tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden. Daarbij stond het 

overgrote deel van de Ridderschap aan de zijde van de stadhouder, terwijl een groot gedeelte 

van de plattelandsbevolking patriotsgezind was. De rol die de drosten speelden in het verzet 

van de Ridderschap tegen deze afschaffing was hierbij van groot belang en droeg in hoge mate 

bij tot de tegenstellingen van dat moment. De patriotten zagen de horigheid echter als een 

zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid en daarom een zaak die hen niet aanging. Hun 

uitgangspunt met betrekking tot de horigheid was dat dit gebeuren een contractueel karakter 

had. Naar hun idee steunde de horigheid op een wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en 

horige, tot welke opvatting zij waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het hofrecht 

van het jaar 1546. De patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen geenszins aan te 

tasten daar zij met name burgerlijke vrijheid en politieke democratie voorstonden. Bovendien 

bestond er onder de verlichte achttiende eeuwers een toenemend respect voor het recht op 

eigendom. Dit is zeker ook één van de redenen waarom de patriotten het horigheidsstelsel niet 

hebben willen aantasten, ofschoon zij de feodale middeleeuwse structuur van dit stelsel zeker 

zullen hebben verafschuwd. Tegenstanders lieten dan ook niet na de patriotten op hun 

inconsequentie te wijzen. Overigens was de voorzichtigheid van de patriotten, van hun kant 

beschouwd niet geheel onrechtvaardig. Zij bezaten nog niet de middelen om de uit de opheffing 

van de horigheid voortkomende rechtsvragen op te lossen. Wel werden bij besluit van 23 

oktober 1773 de hofmeiers vrijgesteld van drostendiensten, terwijl reeds eerder de 

mogelijkheid tot afkoop was opengesteld. Wanneer wij de toestand van de horigen in Twente 

in de achttiende eeuw nader bezien, dan valt ons op dat van hun oorspronkelijke onvrijheid 

weinig was overgebleven, terwijl hun rechten en verplichtingen nauwkeurig vastlagen. 

 
Hunne rechten hadden gewonnen in omvang en kracht, het genot daarvan was hun op afdoende 
wijze gewaarborgd. Hunne plichten waren vastleggend en tot de kleinste afmetingen 
ingekrompen. Van hunne afhankelijkheid waren niet veel meer dan enkele, uit vrij 
onbeduidende vormen sprekende herinneringen overgebleven. Toch zij hadden een heer, zij 
waren niet vrij en er bestond geen gelijkheid voor de wet te hunnen aanzien. 
 

Vooralsnog (voorlopig) zag de Commissie tot de Administratie der Financiën de meest 

aangewezen oplossing in een geleidelijke afkoop van de diverse bouw- en erfrechten, teneinde 

de provincie vrij en allodiaal goed in handen te geven. Deze allodiale goederen kon de provincie 

nadien in het openbaar doen verkopen. Hetgeen ongetwijfeld hogere opbrengsten beloofde te 

garanderen zodra er geen twijfel en onzekerheid meer zouden bestaan over de hoedanigheid 

van de te verkopen goederen. Een zodanig afkoopproces werd inmiddels in zoverre door de 

horigen zelf in de hand gewerkt. Dat kwam omdat velen, gedwongen door de armoede 

gedurende de Franse overheersing, op hun goederen reeds een hypotheek hadden afgesloten 

waarbij de provincie als geldschieter was opgetreden. Nu vele horigen noodgedwongen hun 

goederen zouden moeten prijsgeven was het voor de provincie een geringe moeite om deze 

goederen als vrij en allodiaal in handen te krijgen. Gesteund door het advies van de Commissie 

tot de Administratie der Financiën organiseerde de provincie Overijssel in het jaar 1802 en de 

navolgende jaren een aantal publieke verkopingen van domeingoederen. In de eerste instantie 

werden de horige goederen nog buiten beschouwing gelaten. De provincie wilde moeilijkheden 

vermijden bij de afkoop van de diverse bouw- en erfrechten waarvan de taxatie in de praktijk 

te veel bezwaren zou geven. Om dit risico uit te sluiten beperkte de provincie zich bij de 

verkopingen tot enkel de tienden en lossen percelen landerijen. In het jaar 1813 werden alle 

vroegere Franse staatsdomeinen, voor zover binnen Nederland gelegen ten gevolge van het 
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oorlogsrecht eigendom van de Nederlandse overheid. De domeinen zouden voortaan worden 

bestuurd door het College van Raden en Rekenmeesters over de domeinen, terwijl de verdere 

ambtenaren zouden bestaan uit een hoofdadministrateur van de domeinen en inspecteurs en 

rentmeesters. Bij besluit van 26 april 1814 werd bepaald dat de hoofdadministrateur der 

domeinen en de president van het College van Raden en Rekenmeesters over de Domeinen 

hun beheer zouden starten op 1 mei 1814, op welke datum het Bestuur der Registratie van 

het domeinbeheer ontheven zou zijn. De nieuwe taak van het College van Raden en 

Rekenmeesters werd omschreven als ‘het bezorgen en surveilleren der comptabiliteit 

(verantwoording) en om cognitie (cognitief: betreffende het kennen) te nemen en uitspraak te 

doen in alle contentieuze (contenteren: tevreden stellen) zaken tot dat belangrijk vak 

behorende.’ De president werd belast met het algemeen beleid van de werkzaamheden van de 

raad en met de zorg voor de belangen van de Soevereine Vorst en van de staat en bovendien 

met de vervolging van alle overtredingen. Als zodanig werd aangesteld C.A. Fannius Scholten. 

 

De komst van de Russen, Kozakken en Pruisen in Overijssel in het jaar 1813 maakte een 

einde aan de Franse overheersing. Hoewel men met name de gebeurtenissen in de winter van 

het jaar 1813 op 1814 voor Twente vrij desastreus (rampspoedig) waren, was over het geheel 

genomen de Franse overheersing voor het toen nog vrijwel geheel agrarische Salland vrij 

voorspoedig geweest. Door het Continentale Stelsel konden de Sallandse boeren goede prijzen 

maken voor hun landbouwproducten. De prijzen van de agrarische producten stegen in de 

periode 1795 tot 1817 tot ongekende hoogten. De landbouw kreeg voor het eerst aandacht en 

aanmoediging van de Haagse autoriteiten. Door de stijging van de graanprijzen gedurende de 

Franse overheersing kwamen er meer geldmiddelen onder de boeren. Daardoor konden 

betalingen, vooral als ze niet te groot waren gemakkelijk worden voldaan. De verhoging van 

de belastingdruk werd als een zware last beschouwt. De geleidelijke verbetering van de 

financiële positie van de boeren zal in de loop van de negentiende eeuw een rol gaan spelen 

bij de afkoop van hun financiële verplichtingen, waaraan zij gemakkelijk konden voldoen. 

Waren de domeinverkopingen gedurende de Franse overheersing geen groot succes geweest, 

tijdens de negentiende eeuw zou hiervoor meer belangstelling bestaan. 

 

De toenemende neiging van het domeinbestuur om de horigen eigenaar te maken van de 

goederen, door hen bewoond en bebouwd, zonder vooraf eerst de wederzijdse rechten en 

verplichtingen te hoeven taxeren, bracht het domeinbestuur er toe om bij wijze van proef 

enkele domeingoederen in Twente te veilen. Op 28 juli 1819 volgde een Koninklijk Besluit tot 

verkoop van tien domeingoederen. Deze goederen die voor openbare verkoop in aanmerking 

kwamen waren: 

 

- erve Hademarink of Harberink te Tubbergen; 

- erve Ter Keurst of Boerhof te Enter en Wierden; 

- erve Averakker te Goor; 

- erve Bode te Goor; 

- erve Hofman te Rijssen; 

- erve Aarnink te Oldenzaal; 

- erve Breuking te Holten; 

- erve Geerdink te Twekkelo. 

 

Het voorgenomen voorstel werd aan Twentse zijde slecht ontvangen, met name bij 

Pagenstecher uit Almelo. Hij was bang dat enerzijds het rijk grote schade zou lijden door de 

voorgenomen verkoop en dat anderzijds de band tussen het Domein en de horigen die 
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eeuwenlang had voortbestaan, teniet zou worden gedaan doordat bij de verkoop 

domeingoederen in wildvreemde handen zou komen. In een rapport van Pagenstecher, gericht 

aan de directeur van de registratie en domeinen in Overijssel en aan de gouverneur vinden 

wij de voornaamste bezwaren beschreven. Met name richt hij zich tegen het feit dat de 

wederzijdse rechten en verplichtingen nog geenszins zijn getaxeerd. Iets wat volgens hem 

strikt noodzakelijk is om het rijk bij verkoop geen schade te doen lijden doordat de goederen 

ver beneden de prijs zouden worden verkocht. Groot zou de kans zijn dat de horigen, wanneer 

zij niet voldeden aan hun verplichtingen weldra door de nieuwe eigenaar van hun goederen 

zouden worden verdreven. 

 

Wanneer wij de loop van de gebeurtenissen achteraf overzien, blijkt dat Pagenstecher op heel 

wat punten blijk gaf van een vooruitziende blik. Enkele jaren later zou dit blijken uit het 

proces Von Bönninghausen tegen Aarnink in De Lutte, dat een direct gevolg is geweest van 

enerzijds de min of meer overhaaste  veiling en anderzijds het feit dat nog steeds geen 

duidelijke en afdoende regeling was getroffen inzake de afkoop van de horigheid. Nagenoeg 

bewaarheid werd de uitspraak van Pagenstecher in zijn rapport. ‘De oude en ouderwetsche 

verbintenissen zouden blijven voortbestaan. Het zou niet kunnen uitblijven, of zouden na die 

grote veranderingen van tijden en omstandigheden en door het wederzijdsch vasthouden aan 

differente opinien inzonderheid mede omtrent de quaestie of de Hofregten al dan niet 

afgeschaft zijn, na verloop van tijden allerhande soorten van strubbelingen en geschillen te 

wegen brengen.’ In het advies aan de koning, uitgebracht op 10 maart 1820 door de 

Staatsraad directeur Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen wordt 

nogmaals het belang van de openbare verkoop beklemtoond. 

 

- Uit het bovenstaande blijkt dat aan publieke verkoop de voorkeur gegeven dient te 

worden boven de onderhandelingsprocedure met de horige. Over de vaststelling van 

de rechten en verplichtingen van beide partijen wordt in overweging gegeven de 

erven met de lusten en lasten te verkopen. In zekere zin valt uit het voorgaande 

slechts een voorlopig uitstel van moeilijkheden af te lezen. Immers, zo lang er geen 

duidelijke regeling of voorziening over de horigen was getroffen konden 

verwikkelingen optreden. De koning werd in overweging gegeven het verzoek van de 

rekwestranten af te wijzen, waaraan deze bij besluit van 18 maart 1820, no. 15 

voldeed. Tegen de voorgenomen verkoop van de tien Twentse domeinerven kwam 

ook de Staatsraad-President van Raden en Rekenmeesters der Domeinen, Fannius 

Scholten in het geweer. Bij brief van 29 maart 1820, gericht aan de Directeur-

Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen zette hij zijn 

bezwaren uiteen. Allereerst verzet hij zich tegen de opvatting van velen dat verkoop 

der goederen in het belang van de horigen zou zijn, daar meer het belang van 

sommigen dan het algemeen belang gediend zou zijn. Voorts trok hij in twijfel of het 

domeinbestuur wel inziet welke de eigenlijke inhoud is van de openbare verkoping, 

te meer daar bezwaarlijk is vast te stellen welke rechten nu eigenlijk voor deze 

verkoping in aanmerking komen. De werkelijke waarde van de domeingoederen zal 

veel onzekerheid te weeg brengen daar deze, volgens Fannius Scholten niet in zijn 

geheel in aanmerking kan worden genomen. Waarbij enkel en alleen gelet moet 

worden op wat het Domein aan jaarlijkse vaste bedragen en casuele (casualisme: 

leer dat alles van het toeval afhangt) prestaties (opvaart, versterf, opvaart, vrijkoop) 

ontvangt. Terwijl de horige al het overige geniet en zal blijven genieten zolang als hij 

zijn verplichtingen nakomt. De opmerkingen van Fannius Scholten werden niet ter 

harte genomen. Bij brief van 5 mei 1820 werd hem meegedeeld ‘dat het Koninklijk 
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Besluit van 26 Julij een volkomen uitvoering behoorde te worden gegeven; en wij 

ons minder over eene mislukking van de voorgenomen proef behoorden te 

bekommeren, als te zorgen dat men ons niet ten laste legde, het een en ander te 

hebben nagelaten, dan tot de volkomen uitvoering van Zijne Majesteits last zou 

kunnen hebben bijgedragen.’ Fannius Scholten nam geen genoegen met dit besluit 

en tekende nogmaals protest aan tegen de voorgenomen verkoop. Zonder resultaat, 

op grond van het Koninklijk Besluit van 28 juli 1819, no. 8 vond op 24 juli 1820 de 

openbare verkoop plaats van de tien Domeinerven, welke de verkoop de eerste zou 

zijn in een vrij lange reeks. Door deze verkoop veranderde het erve erve Breukink te 

Holten van eigenaar, het erve werd aangekocht door J. Breukink, ‘bouwman op ’t 

erve’; 

 

Kenmerkend voor deze eerste grote openbare verkoop van domeingoederen is het feit dat het 

merendeel van de verkochte goederen in handen kwam van de bewoners zelf. Waarschijnlijk 

was de financiële positie van de boeren in Twente en Salland gedurende het eerste kwart van 

de negentiende eeuw vrij gunstig, nu zij in staat waren om de door hen bewoonde en bebouwde 

erven te kopen. De opbrengst van deze verkoop ‘aangelegt ter beproeving of die Publieke 

verkoop derzelver meerder voordeel aan het Domein zoude te wegen brengen dan de 

geprojecteerde afkoop derzelve regten aan de Hofhoorige Meijers zelve’ was boven ieders 

verwachting, al was de opbrengst uiteraard geen maatstaf van wezenlijke waarde van de horige 

goederen. Rond 25 augustus 1829 werd de verkoopacte gepasseerd tussen de bewoners van 

de navolgende erven in de buurt van Enter en tweehonderd anderen. 

 
Dank zij de gunstige afkoopregeling kon het merendeel van de voormalige horige bezitters de 

volle eigendom van de door hen bewoonde en bebouwde goederen verwerven. Een aantal was 

evenwel niet in staat de bedongen termijnen op tijd te betalen. Door deze boeren werd een 

schikking met het domeinbestuur getroffen. Volgens de schikking werd het rijk vrij-eigenaar 

(allodiaal) en de vroegere gebruiker pachter. Dat gebeurde vaak nadat het domeinbestuur de 

goederen in het openbaar had doen verkopen. Aldus zien wij dat een deel van de vroegere 

horige eigenaar, een ander deel pachter werd van de bedrijven waarop eeuwenlang hun 

voorouders en voorgangers als horigen gevestigd waren geweest. Deze differentiatie, in 

overeenstemming met de verschillen in welstand onder de horigen betekende een continuering 

(voortgang) van de welstandsverschillen, waarvoor reeds in de achttiende eeuw de basis was 

gelegd. 

 
 
De marken  
 
 

De marke, ook markegenootschap of boermarke genaamd, is een middeleeuws collectief van 
grotere boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden 
reguleerden. Het woord 'marke' (letterlijk grens of scheiding) wordt ook gebruikt om het gebied 
mee aan te geven dat bij een dorp hoort. 

Andere benamingen voor de boermarke zijn boermande, boermanje, hamrik, hammerk in 
Groningen, in Friesland himrik. De Brabantse equivalent van de marke was de gemeynt, in 
Vlaanderen ook vroen(te) genoemd. 
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Men neemt aan dat de marken omstreeks de dertiende eeuw zijn ontstaan om het gereguleerde 
gebruik van het ongecultiveerde land te formaliseren, als opvolger van de reeds bestaande 
informele afspraken binnen een buurschap. De (boer)marke bestond hoofdzakelijk op de 
Saksische zandgronden in het oosten van Nederland: (Westerwolde, Drenthe, Salland, Twente, 
de Veluwe en de graafschap Zutphen, in het westen tot aan Het Gooi en de Utrechtse 
Heuvelrug). 

Elke buurschap had een afgebakend grondgebied ter beschikking, de marke. Incidenteel kon 
een marke ook bestaan uit verscheidene buurschappen. De marke was als onverdeeld 
grondgebied in gezamenlijk eigendom van de eigenaren van de boerderijen in de buurschap, 
die er elk een vastgesteld aandeel in hadden. Dit aandeel wordt waardeel genoemd. De 
hoeveelheid waardelen die iemand bezat bepaalde hoeveel macht hij had in de boermarke. Tot 
de landerijen van een marke behoorden ook de meenten, waar elke markegenoot recht had 
('gewaard' of 'gewaardeeld' was) tot een aantal zaken als het laten grazen van een aantal stuks 
vee of het steken van een bepaalde hoeveelheid turf.  

Aan het hoofd van een markeorganisatie stond een markerichter. De inwoners van een marke 
werden markegenoten genoemd. Ook in het geval dat de landerijen van een marke in handen 
kwamen van een heer bleven de leenmannen gebruiksrechten behouden, hetgeen markerecht 
(of markekeure) werd genoemd. Zaken met betrekking tot het beheer van de marke werden 
opgeschreven in een markeboek. Ter verdediging had men de markeweer. 

De marke kon erg groot zijn. In de Drentse en Groningse veenkoloniën waren de aanliggende 
buurschappen eigenaar van enorme percelen woeste grond, die later zeer waardevol bleken te 
zijn. 

De bewoners van een middeleeuws buurschap kunnen in een aantal groepen worden 
onderverdeeld: 

• Edelen, die waren meestal buiten het dorp woonachtig op een eigen landgoed, de 
havezate 

• Geestelijken, van de parochie of van het klooster 
• Eigenerfden (vrije boeren), die hadden hun erf in eigen bezit 
• Keuterboeren (kleine zelfstandige boeren), die bezaten minder dan een kwart waardeel 
• Pachtboeren (ook meiers genoemd), die bewoonden een erf dat in eigendom was van 

een ander (een edelman, kerk, klooster of een eigenerfde) 
• Landarbeiders, in dienst van een eigenerfde of keuterboer 

In Drenthe vormden de eigenerfden de kern van de buurschap, hetgeen blijkt uit het feit dat 
daar enkel zij buren werden genoemd. Het waren enkel de eigenerfden, en dan nog enkel de 
mannelijke gezinshoofden, die het bestuur van de boermarke (en daarmee van de buurschap) 
vormden. Zij vormden in vergaderingen, samen met een vertegenwoordiger van de landsheer, 
het openbaar gezag en daarmee tegelijk het laagste bestuurlijke en gerechtelijke niveau. Zij 
waren ook met de adel de enigen die vertegenwoordigd waren in het 'provinciaal' bestuur. 

In Twente en Salland lag het bestuur van de marken in handen van de eigenaren van de 
gewaarde boerderijen. Er waren maar weinig eigenerfden. Het voorzitterschap van de marke 
was vaak gekoppeld aan een bepaalde boerderij. De voorzitter werd holtrichter of 
markenrichter genoemd, de vergadering van de markegenoten holtgericht of holtink. Deze 
termen verwijzen naar een van de belangrijkste functies van de marke: het beheer van de op 
de gemeenschappelijke grond groeiende houtgewassen en de dreigende teloorgang daarvan. 

Op de markevergadering verschenen zowel de "erfgenamen" (eigenaren) als de "buren" 
(boeren). Voor het dagelijks beheer van de marke (vooral toezicht op het gebruik en van de 
gezamenlijke gronden) werden uit de buren enkele "boermannen" gekozen. Verscheidene 
zaken die oorspronkelijk de buurschap betroffen (belastingen, kerspelzaken) werden later bij 
de verantwoordelijkheden van de marke getrokken. 
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Een belangrijk probleem van de marke was de zogenaamde tragedie van de meent: elke boer 
zal proberen zijn eigen voordeel te maximaliseren, hetgeen uiteindelijk ten koste gaat van het 
geheel. Een ander nadeel was dat door de overerving van rechten deze binnen een kleine groep 
boeren bleef. Voor keuterboeren en landarbeiders was het onmogelijk een volwaardig bedrijf 
op te zetten, omdat hiervoor het gebruik van de gemene gronden en met name de mest van de 
potstallen noodzakelijk was. 

De macht van de boermarken kwam in het nauw door de Bataafse Revolutie in 1795 en werd 
door invoering van nieuwe Staatsregelingen in 1801, 1805 en 1806 steeds meer beperkt, 
alsmede door de komst van de burgerlijke gemeente in de Franse tijd 1807/1811. 

Koning Willem I waren de onverdeelde markegronden een doorn in het oog. Hij stimuleerde 
de scheiding (verdeling) van de markegronden, door wettelijk vast te leggen dat één 
waardeelhouder een scheiding van de gehele boermarke kon eisen. Met de Markewetten van 
1847 en 1886 werden alle gronden naar hoeveelheid waardelen juridisch verdeeld onder de 
waardeelhouders. In de praktijk duurde het echter nog tot de komst van de kunstmest eind 
negentiende eeuw en de daaropvolgende heideontginningen begin twintigste eeuw, voordat 
alle gronden daadwerkelijk in aparte kavels werden verdeeld. 

De boermarken bleven na de scheidingen bestaan als beheerders van de overgebleven gronden 
en de vele boerwegen, de landwegen die gezamenlijk door de boeren werden gebruikt. Pas in 
de twintigste eeuw werden ook deze taken op veel plaatsen door de gemeenten overgenomen. 
In de meeste dorpen raakte de boermarke daardoor overbodig en werd ze afgeschaft. 

In een aantal dorpen in het Nedersaksische taalgebied bestaat de boermarke nog. De 
boerwegen en de ruige gronden, die veelal in de loop van de tijd met bos zijn begroeid, worden 
er nog steeds door de marke beheerd. Bovendien fungeert de boermarke op sommige plaatsen 
nog als dorpsvereniging, die de belangen behartigt en allerlei activiteiten organiseert. 

De 'Vereniging Drentse Boermarken' heeft een tachtig-tal Boermarken in haar ledenbestand. 

In Ede is de buurschap Ede-Veldhuizen nog steeds, zij het op bescheiden schaal, actief. 
Eigenaren van een huis of grond zijn geërfden. Er is nog sprake van het bezit van enige grond 
(een stuk bos) in gemeenschappelijk bezit, en er is een jaarlijkse vergadering van geërfden, de 
buurspraak. Op de buurspraak doet het buurbestuur verslag, bespreken geërfden de gang 
van zaken m.b.t. de buurschap, en worden besluiten genomen. Voor zover bekend is de buurt 
Ede-Veldhuizen daarmee de enige nog als markegenootschap fungerende buurschap.  

De marke-archieven zijn vooral van belang voor het aankleden van genealogische gegevens. 
Er zijn gegevens tot in de dertiende eeuw; gegevens die houvast bieden tot in de vijftiende 
eeuw. De marke was een oude instelling op zandgronden van oost-Nederland; letterlijk: een 
door grens omsloten gebied, een gebied met gemeenschappelijk beheerde grond. Overijssel, 
Gelderland en Drenthe telden elk ruim honderd marken. In Drenthe zijn weinig marke-boeken 
bewaard gebleven. De geschiedschrijving is onduidelijk over de oorsprong; waarschijnlijk in 
de Middeleeuwen. De woeste gronden waren belangrijk. Een systeem van jaarlijkse 
toewijzingen hiervan, met veel wisselingen, had men al gauw verlaten. Een heel kenmerkende 
periode was 'de tijd van voortijdige bloei' (1150-1300): toen werden veel uitvindingen gedaan, 
onder andere nieuwe landbouwmethoden. Daardoor ging het goed met de economie en de 
bevolkingsgroei. Daarna ging het slechter onder andere door de pest. Een gebruikt stuk land 
had twintig jaar rust nodig om te herstellen, dus er was een groot areaal nodig voor de 
landbouw. Veel geslachten woonden generaties lang op de woeste gronden en verenigden zich 
om nieuwkomers te weren en om sterk te staan tegenover de overheid. Het markegenootschap 
was een vereniging van rechthebbenden: de gewaarde boeren, die een aandeel in die gronden 
hadden. Het markegenootschap beheerde de verschillende gronden: heide, broekland, veen, 
enz. Er waren ook ongewaarden, die alleen gebruiksrecht hadden. Het aantal gewaarden lag 
in principe vast en er waren weinig verschuivingen. Het aantal ongewaarden kon wel groeien. 
Er waren veel regels: over het graven van stenen, het onderhoud van dijken en sloten; het 
aandeel in dit laatste ging naar erfgrootte dus het zegt iets over het aanzien van de boerderijen. 
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Dankzij deze regels heeft het lang gewerkt. Men was verplicht om bij vergaderingen (meestal 
in een kerk) aanwezig te zijn. Boetes en entrees van nieuw gewaarden werden in natura 
betaald. Het markebestuur werd gekozen uit de gewaarden. De markerechter werd bijgestaan 
door 'gezworenen' en de 'schutter', een soort veldwachter die vreemd vee opsloot. 
Er was in Overijssel een strikte scheiding tussen het markegenootschap en het buurtschap, 
dat een meer sociale funktie had. Belangrijk zijn de markeboeken: zij beginnen eerder van de 
DTB-boeken. Hierin staat een lijst met de gewaarde boeren en de ongewaarden. Ook de regels 
staan er in. In een later stadium kwamen er aantekeningen in over vergaderingen en dergelijke 
een warenlijst en ook bijzondere dingen zoals oorlogen en natuurrampen. Ze bevatten 
betrekkelijk weinig namen maar ze geven wel een goed beeld van de leefomstandigheden: waar 
de knelpunten lagen. Een aantal markeboeken zijn (niet foutloos) overgeschreven en de oude 
weggegooid. Omdat er vaak grenskonflikten waren, werden er kaarten getekend. 
Het funktioneerde tot midden negentiende eeuw. De landbouw kreeg steeds meer aandacht, 
de bevolking nam toe en eind achttiende eeuw gingen er stemmen op om te veranderen: meer 
privébezit: men wilde de marke verdelen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het mirakel van Hellendoorn 
 
 
 

 
In ‘Oud-Hellendoorn en Omgeving’ van pastoor Rientjes is vermeld: ‘Het merkwaardig geval 

van een St. Antoniusbeeld, dat door de koster in het jaar 1643 zou mishandeld zijn en van 

het gewelf neergesmeten, waardoor de toenmalige koster, Hendrik Vrieze heel wat narigheid 

zou zijn overkomen.’ Dit voorval is beschreven in een oud lied dat in de omgeving van 

Hellendoorn werd gezongen. De geschreven tekst van dit lied is afkomstig van Vrielink en is 

in het archief van de parochie in Hellendoorn. Röring vermeld in ‘Kerkelijk en wereldlijk 

Twente’ een beschouwing over dit lied maar het wordt niet in het geheel geciteerd. 

 

Pastoor Sprakel was zo vriendelijk het boekje waarin Vrielink (1807-1880) het lied 
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waarschijnlijk al op jeugdige leeftijd heeft overgeschreven af te staan aan Ponsteen, die de 

tekst publiceerde. Vrielink was samen met nog twee families het oude geloof trouw gebleven. 

In het jaar 1600 gingen de rooms-katholieken van Hellendoorn over naar de gereformeerde 

kerk. 

 

De tekst komt behoudens de spelling op een kleinigheid na overeen met de tekst die voorkwam 

op een pamflet. Het pamflet is in het jaar 1644 in Antwerpen gedrukt en is in het jaar 1940 

in het bezit gekomen van de Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. In het 

boekje van Vrielink luidt het opschrift: 

 

Verhaal van het merkwaardig mirakel te Hellendoorn in Zalland (Provincie OverIJssel) geschied 

in het jaar ons Heere. Anno 1643. 

 

Boven het pamflet in het jaar 1644 in Antwerpen gedrukt staat: 

 

Een wondere ende waerchtige geschiedenisse in Salland binnen Heldern int jaer 1643, den 

verleden vasten (als ick selve getuyge, niet veer van daer woonachtigh) ende verhale aen mijne 

medebroeders gerifformeerden. Stemme (d.w.z. op de wijs van): ‘Noch heb ick al mijn leven’ of 

‘Het maenthen scheen so helder’. 

 

In Christo Lieve broeders 

Zo schapen als behoeders (1) 

Die zijn van één geloof 

Laat ons voortaan ons wachten 

De beelden te veragten 

De Sancten zijn niet doof 

 

In Zalland in de Lente 

Te Heldern bij het Twente 

Dit tegenwoordig jaar 

Sestienhondert drie en veertig 

Na duiven zeer begeertig 

Twee onze broeders daar 

 

Zijn in de Kerk gekommen 

En op ’t gewelf geklommen 

Begonden zonder vrees 

De nesten aan te tasten 

Die van voorleden vasten 

Verlangden naar het vlees (2) 

 

Waar zij ook beelden vonden 

Die daar van ouds nog stonden (3) 

Terstond den Predikant 

Hermannus Ongewassen (4) 

Begon daar op te bassen 

En wees haar tot den brand (5) 

 

Den custer zeide Amen 
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Zij staken de hoofde te samen 

Wee U, o beelden, Wee! 

Zij staken uit haar handen 

Sint Teunis moest eerst branden (6) 

Den custer nam hem mee 

 

Als hij verstond dat dezen 

Sint Teunis nu verwezen 

Daar eertijds was geeert 

Voor Pest en andre kwalen 

Hij segt: Wel mogt ik halen 

Den Sanct van mijn begeert (7) 

 

Hij zal mijn varkens hoeden 

Na huis hij zig ging spoeden 

En stelde voor zijn schot 

Het beeld om te bevrijden 

Zijn zwijn voor alle Lijden 

En hield daar mee den spot (o, sot!) (8) 

 

Na schimpen en verachten 

De straf niet lang bleef wachten 

O, Lasteraars aanhoort 

Wat custer Hendrik Vrieze 

Daardoor kwam te verliezen: 

Het varken stak de moort (9) 

 

Hij ’s morgens opgerezen 

Met een gramstorig Weesen 

Zag zijn verdiende straf 

St.Teunis moest ’t betalen 

Hij sloeg hem zonder dralen 

Den eenen arm af 

 

De neuse mond en ogen 

Hij schonde naar vermogen 

De rugge en het hooft 

Ook schandelijk doorbouwen 

Met wredelijk aanschouwen (10) 

Van zinnen schier berooft 

 

De vrouw van deze custer 

Ook al een fijne zuster 

Na zwanger op het leste 

Ze fel als een leeuwinne 

Alsof zij niet was bij zinne 

Vloog schielijk uit haar nest 

 

Dit spel haar wel behaagde 
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Zij zei aan die ’t beklaagde (11) 

Dees beeldenstormerij 

Ik zal nog deese Jare 

U een Sint Teunis baare 

Aanziet de staat van mij 

 

Het beeld dat kan niet horen 

Het heeft geen ogen meer 

Het kan nog zien nog spreken 

Het kan zijn leet niet wreken 

Gelooft dat ik u leer 

 

Maar in de kraam gelegen 

Heeft zij een kind gekregen 

Als eveneens mismaakt 

Met eenen arm geboren 

Oog, mond en neus verloren 

In ’t hooft en rug gekraakt 

 

Den predikant ging lopen 

Hij wou het kind niet dopen 

En zegde dat het was 

En vrugt niet regt geschapen 

En bleef niet lang staan gapen 

Maar keerde weder ras 

 

Het kind drie dagen leefde 

De buurte rondom beefde 

Van deze straffe groot 

Den Predikant verslagen 

Half in zijn mond geslagen 

Die lag op stervensnood 

 

Ons andere Predikanten 

Die ver van alle kanten 

Verstonden deze maar 

De sommige die zwegen 

Andere waren verlegen 

Ze zeijden allegaar 

 

Men moet de oude figuren 

Niet ligtelijk aanruren 

Al hebben zij geen pijn 

Men moet daar niet mee gekken 

De gramschap Gods verwekken 

En laten zo ze zijn 

 

Laat ons Gerifformeerden 

Dan horen die geleerden 
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De beelden laten vrij 

Gods lieve vrinden eren 

Die zij representeren 

Is geen afgoderij 

 

Zijn hoogheid onze Prinse 

Die straffe wel de minse 

Die schende zijn figuur 

Zo zien wij God kastijden 

Die zijne vriend doorsnijden 

En werpen in het vuur 

 

Finis 

 

Zo schapen als behoeders: zowel gemeenteleden als leraren. De beide ‘broeders’, dat wil zeggen 

dominee Halfwassius en zijn koster Hendrik Vrieze klommen op het gewelf van de ‘gervekamer’ 

om een vogelboutje te bemachtigen. Zij verlangden na de vasten naar vlees. 

 

Omdat Hellendoorn in het jaar 1597 was overgegaan naar de ‘nije leere’ hadden de beelden 

daar sindsdien blijkbaar gestaan. In het te Antwerpen gedrukte stuk staat niet Hermannus 

Ongewassen, maar Hermannus Halfgewassen. De predikant heette namelijk Halfwassius. De 

overschrijver was daarvan niet op de hoogte of vond Ongewassen mooier. Begon tegen de 

beelden uit te varen en veroordeelde ze om verbrand te worden. Antonius van Padua (1195-

1231), bekend als volksprediker, in het jaar 1232 heilig verklaard (in het jaar 1946 tot 

kerkleraar verheven) wordt vooral vereerd als patroon van verloren zaken. 

 

Aantekening: het is mogelijk dat met de Antonius van dit gedicht een andere figuur bedoeld 

wordt, namelijk Antonius Abt, een  Egyptische woestijnheilige, ongeveer 250 na Chr., die 

evenals zijn naamgenoot buitengewoon populair was. Hij wordt vaak afgebeeld met een 

varken, symbool van de onreine lusten 

 

Toen de koster verstond (begreep) dat de nu verwezen  (veroordeelde) Sint Teunis vroeger zulke 

goede diensten had gedaan, zei hij: nu heb ik de heilige van mijn begeert (die mij van pas kan 

komen). De koster plaatste het beeld voor het varkenskot. Sint Antonius en de varkens hadden 

wel iets met elkaar te maken. Vóór de Hervorming was ook in Hellendoorn een Sint Antonius 

broederschap. Het beeld waarvan hier sprake is was daarvan afkomstig. De broederschap zal 

zoals ook in andere plaatsen gebruikelijk was, loslopende varkens onderhouden hebben. Die 

werden door de dorpelingen graag gevoederd om daarmee een goede daad ten bate van de 

armen te verrichten. Want als de beesten vet waren gemest werden ze geslacht en werden 

vlees en spek ervan aan de armen uitgedeeld. De koster zal het beeld voor zijn varkenskot 

geplaatst hebben om er de spot mee te drijven en om Sint Antonius uit te dagen. 

            

      (1)  Het varken stak de moord: het varken lag ’s morgens dood  

       in het hok. De moord steken: sterven. 
(10) De laatste twee regels van couplet toen vormen de aanhef 
       van  couplet elf. 
(11) Zij richtte zich dus tot iemand die ’t beklaagde, dat wil 
       zeggen die tegen deze beeldenstormerij protesteerde. 
 

Hoewel bij het lezen van het lied allerlei vragen opkomen ontkomt men toch niet aan de indruk 
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dat het elementen van waarheid bevat. De plaatsaanduiding: ‘Heldern in Salland bij Twente’ 

is bijvoorbeeld al heel nauwkeurig. Inderdaad was in die tijd dominee Hermannus Halfwassius 

predikant te Hellendoorn. Hij werd er beroepen in het jaar 1637 en vertrok in het jaar 1646 

naar Deventer ‘tot de latijnse schooldienst’. 

 

Hendrik Vrieze was waarschijnlijk in het jaar 1643 net als koster begonnen en werd in het 

jaar 1656 door zijn zoon Laurens opgevolgd. Ook is het wel zeker dat bij de overgang naar de 

Hervorming de beelden niet werden vernield. Misschien is het tekenend voor het volkskarakter 

dat ze veilig opgeborgen werden op het gewelf van de gervekamer. De gervekamer werd later 

consistorie, na de restauratie in het jaar 1962 werd het een deel van de kerkruimte. Men keek 

nog even de kat uit de boom, wie weet, misschien keerde het tij. In het jaar 1804 vond de 

koster Harmen Derk van Corbach nog twee van deze beelden op het gewelf. Was er in het jaar 

1643 iets gebeurd waardoor de dominee en koster toch onder de indruk kwamen en derhalve 

de ‘beeldenstormerij’ niet verder voortgezet hadden? 

 

Van koster Van Corbach wordt verteld dat hij ‘bij avond’ deze beelden naar J.B. Wolberink 

bracht. In diens pakhuis waren de rooms-katholieken bezig hun kerk in te richten. Of ze 

misschien nog van pas kwamen? Het aanbod werd dankbaar aanvaard. Een lang leven is de 

beelden niet gegund geweest. De schuurkerk werd in het jaar 1836 door een felle brand 

verwoest en van de beide beelden wordt niets meer vermeld. Dat ‘bij avond’ duidt er wel op 

dat Van Corbach dit deed op eigen verantwoording. Als de daad een bewijs is geweest van zijn 

oecumenische gezindheid is hij zijn tijd ver vooruit geweest. 

 

Het is dus zeer goed mogelijk geweest dat in het jaar 1643 het Sint Antoniusbeeld van het 

gewelf is gehaald en door de koster oneerbiedig is behandeld. En dat een varken dood is 

gegaan en zijn vrouw een mismaakt kind kreeg. Volgens andere bronnen zou de koster zelf 

door het luik in het gewelf naar beneden zijn gevallen en daarvan zijn hele leven de gevolgen 

gedragen hebben. Als er ook maar iets in deze geest gebeurd is zal de bevolking, hoewel 

hoofdzakelijk protestant, dit gemakkelijk in verband gebracht hebben met de 

‘beeldenstormerij’. Zij die trouw waren aan het oude geloof (Haarle bijvoorbeeld was geheel 

katholiek gebleven) zullen dit zeker gedaan hebben. 

 

Wat de predikant volgens het lied is overkomen zouden wij nu waarschijnlijk een beroerte 

noemen. In het diaconieboek van Hellendoorn waarin dominee Halfwassius de armenrekening 

bijhoudt, gaan zijn aantekeningen in keurig regelmatig handschrift in het jaar 1643 en daarna 

ongestoord door. Er is niets te merken door een catastrofe die de predikant getroffen zou 

hebben. 

 

Wie was de dichter van dit lied? Deze stelt zich zelf voor als een protestants geestelijke, dicht 

bij Hellendoorn wonend. Als men het lied aandachtig leest is dat te betwijfelen. Men kan zich 

van een ‘gerifformeerd’ predikant niet best voorstellen dat hij zo fel tegen zijn medebroeders 

van leer trekt. De vrouw van de koster noemt hij ‘ook al een fijne zuster’. Hij schrijft dat 

predikant en koster trek hadden in vlees. Dat dezen als protestanten nog zouden vasten lijkt 

zeer onwaarschijnlijk. Ook de nadruk die hij legt op ‘gerifformeerd’ zijn ligt er al te dik boven 

op. De conclusie van Ponsteen is dat we hier te doen hebben met een ‘slimmigheidje’ van een 

katholieke dichter die zich hult in het kleed van een protestant. Hij denkt op deze wijze de 

meeste kans te hebben dat zijn lied indruk zal maken. Het is moeilijk voor te stellen dat een 

protestantse dominee zulke ‘ongerifformeerde’ gevoelens zou koesteren en de heiligenbeelden 

in bescherming zou nemen. Mogelijk is dat de dichter door deze wijze van voorstelling minder 
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kans sloopt vervolgt te worden wegens zijn ‘papistische’ propaganda. De conclusie van 

Ponsteen is dat de dichter van het lied een rooms-katholiek is en dat hij zich door zich voor 

te doen als een protestantse dominee meende op deze wijze de meeste indruk te maken op de 

lezers. 

 

In het begin van dit artikel werd de gedrukte prent genoemd die de Vereeniging voor Overijssel 

Recht en Geschiedenis in het jaar 1940 in haar bezit kreeg. G.J. Ter Kuile schreef hierover 

dat op deze plaat met fraaie gotische letters twee liederen zijn afgedrukt. Ze is ‘na copije 

gedruckt ’t Antwerpen bij Hieronymus Verdussen int jaer 1644 in de maant Junius.’ 

Merkwaardig is dat het eerste lied, gemaakt in het jaar 1643 reeds in het jaar 1644 in 

Antwerpen in druk verscheen. Nog merkwaardiger is dat op de prent een tweede lied staat 

afgedrukt. Daarin wordt de waarheid van de gebeurtenissen die in het eerste lied zijn vermeld,  

met nadruk ontkend. De dichter doet voorkomen dat hij de ‘Pater-Jezuiet de Landsheere is’. 

En dat hij de maker is van het lied over het mirakel van Hellendoorn, dat op de prent staat 

afgedrukt. Hij bekend echter ‘valsheyt te hebben erdacht’, dat geen van de feiten daarin 

genoemd waar zijn. Dat er geen misvormd kind, geen dood varken, geen lichamelijk ongerief 

van dominee of koster geweest is. Het lied heeft als opschrift: 

 
Een nieuw droevich ende Claegliedt van de catholieke en de insonderheyt van den Pater 
Guillelmus Lantsheere Jesu-wijt tot Antwerpen over het gemaeckte liedt en de gedane predicatie 
dat in Sallandt tot Hellendoorn van St. Teuinus beelt een groot mirakel is geschiedt. 

 

De wijs waarop het lied kan worden gezongen wordt aangegeven door Stemme: ‘Het maentjen 
scheen zoo helder’ of ‘In Christo lieve broeders’. 
 
Het begint: 
 
Wij fijne Romanisten 
Gesuyverde Papisten 
Wij Jesu wyten mee 
En ick Pater Landtheere 
Vermaert sijnde soo seere 
t’ Antwerpen in de stee 
Een fabelke verhalet 
Een schrikkelijk gedwalet 
Ick loose Jesu-wijt 
Wy gants onvertogen 
Hebben met grote logen 
Ons selver soo geschent 
Ick Peter Wil’m Lantsheere 
Van concientie teere 
Ben nu geheel verbaest 
Van buyten en van binnen 
Wat sal ick doch beginnen 
 
Wy mogen ons beclagen 
In deze laetste dagen 
Dat wij soo onbedacht 
Valsheyt hebben erdacht 
Ick heb te veel geraest 
In Christo lieve broeders 
Susters, Vaders en Moeders 
Ick spreek u aen in ’t ent 
Wilt my myn sond’ vergeven 
Die ick hebbe bedreven 
Ghy syt van ons gewent 
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Ick segget U voorwaer 
Ick heb u voorgelogen 
Ghy sijt van mij bedrogen 
Ick ben een leugenaar 
 

De overdreven woorden, de al te nadrukkelijke zelfbeschuldigingen doen al dadelijk 

vermoeden dat hier iets niet in de haak is. Er is reeds verondersteld dat de maker van het 

eerste lied een rooms-katholiek was en nu bevestigd het tweede lied dat uitdrukkelijk. En is 

de toon van dit rijmsel zeer onwaarschijnlijk. Zou een Jezuïet zich zelf zo voorstellen? Hij heeft 

een heel goede dunk van zichzelf: ‘Ick Pater Landtsheere, vermaert zijnde soo seere, ’t 

Antwerpen in de stee.’ De zelfvernedering en zelfbeschuldiging: ‘Ghy syt van mij bedrogen, ick 

ben een leugenaar’ vormt daarmee een wonderlijk contrast. 

 

G.J. Ter Kuile meende dat de dichter hier op ironische, speelse wijze zijn eerste genoemde 

wonderverhaal heeft willen bevestigen en versterken en dat dit tweede lied een gefingeerde 

betekenis heeft. Is het niet aannemelijk dat het tweede lied van protestantse zijde afkomstig 

is? Het verhaal van het mirakel heeft zeker veel indruk gemaakt in het land, juist door de 

opzet als geschreven door een ‘gerifformeerde’. Het tweede lied nu ontmaskert de maker van 

het eerste als een paterjezuïet. Hoe kon men dat beter doen dan op deze manier waar een 

jezuïet zich als de ‘dader’ meldt en meteen verkondigt dat alles van het mirakel uit de duim 

gezogen was? Men beantwoordt de slimmigheid van de maker van het eerste lied door hem te 

bestrijden met zijn eigen wapen. Waarschijnlijk is deze bestrijding wel doeltreffend gewest en 

heeft het geloof aan het mirakel een grote schok ondervonden. 

 

Merkwaardig lijkt het dat men zo snel reageerde. In het jaar 1643 vond het ‘mirakel’ plaats. 

In dat zelfde jaar werd het bezongen en al een jaar later kwam in Antwerpen de gedrukte print 

uit met de twee liederen. Dit is echter in overeenstemming met de tijdgeest. Dergelijke 

pamfletten waren de voorlopers van onze dagbladen. De ‘dichters’ hebben beide liederen het 

karakter willen geven van een volkslied: ‘Stemme: Het maentjen scheen soo helder’. Brom, die 

aan het eerste lied een studie heeft gewijd (het tweede was toen nog niet opgedoken) meent 

dat het ‘een oorspronkelijke uiting van de volksgeest’ is. Ter Kuile betwijfelt dit en zegt dat het 

‘blijkbaar vervaardigd is door een elders wonend Jezuïet en het niet aanwijsbaar is dat de 

volksmond het ooit gekend, laat staan ooit gezongen heeft.’ Het lijkt inderdaad niet 

waarschijnlijk dat in Hellendoorn, dat op enkele families na, geheel tot de ‘nije leere’ was 

overgegaan, dit lied als volkslied was aangenomen. Daaruit is misschien ook te verklaren dat 

bijna niemand in Hellendoorn en omgeving het lied kent.    

 
 
Kruiden Marie  
 
 

"Waar nu de spoorlijn van Zwolle naar Almelo ligt, een kwartiertje bezijden de breede zandweg 
die dwars over de heide van het dorp Heino naar Raalte voerde, woonde indertijd een oude 
vrouw, die daar in de buurt bij ieder bekend stond onder de naam van Kruiden-Marie". Met 
deze woorden begint Eli Heimans zijn herinneringen aan een bijzondere vrouw, over wie 
oudere Heinoërs in hun jeugd vaak hoorden vertellen.  
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Toen Eli Heimans Kruiden-Marie voor het eerst ontmoette, werkte hij als zestienjarige mee in 
de ververij van zijn vader in Zwolle. Net als Marie had hij een grote belangstelling voor de 
natuur. Hij kreeg later landelijke bekendheid door zijn vele artikelen en boeken over planten 
en dieren. Samen met Jac. P. Thijjsse behoorde hij tot de eerste natuurbeschermers van ons 
land. In 1897 verscheen hun boek Hei en Dennen. Daarin lezen we dat Heimans in zijn jonge 
jaren af en toe van Zwolle, via Heino naar Raalte moest wandelen, waarschijnlijk in opdracht 
van zijn vader. Op één van die wandelingen, vermoedelijk omstreeks 1877, ontmoette hij 
Kruiden-Marie. "Vóór mij stond een hooge, zwarte gedaante, geleund op een boomtak, nog 
langer dan zij zelf; uit het droge rimpelige gelaat keken een paar scherpe, grijze oogen mij half 
spottend, half nieuwsgierig aan. Het schepsel leek op 't eerste gezicht zoo sprekend op de heks 
in Grimm's sprookjesboek van mijn broer, dat ik werkelijk een oogenblik rilde van angst; maar 
dat was gauw over. Toen ik haar even bedaard aankeek, zag ik de kruidenmand op haar rug, 
en ik begreep, dat ik te doen had met Kruiden-Marie, van wie ik al een paar keer had horen 
spreken in de dorpsherberg als van een heel knappe en goede kruidenvrouw; zij wist nog beter 
raad voor ziek vee en vooral voor geiten en kinderen dan de veearts en de dokter met hun 
beiden."  

Wie was Kruiden-Marie? Tot op de dag van vandaag heeft niemand haar identiteit weten te 
achterhalen. Ook waar ze precies woonde, is onbekend. Heimans schrijft dat haar huisje op 
de hei weliswaar enigszins vervallen was, maar er toch veel steviger en gerieflijker uitzag dan 
de hutten van de boerenarbeiders "waarvan er een twintig hier en daar uit de heide opstaken; 
dat waren niet veel meer dan hutten uit ruwe planken samengespijkerd en met plaggen of riet 
gedekt". Ook spreekt Heimans van een torentje dat vanuit het raam van Kruiden-Marie's 
huisje in de verte te zien was. Mogelijk was dit de kerktoren van Heino.  

Het werd Heimans al snel duidelijk dat Kruiden-Marie een meer dan gemiddelde kennis van 
de natuur had. Ze kende niet alleen de verschillende soorten planten, vogels en insecten in 
haar omgeving, maar ook hun Latijnse namen. Heimans was totaal verrast toen hij het huis 
van binnen mocht bekijken: " 't Was of ik opeens in een museum voor Natuurlijke Historie 
stond. Op de tafel, op de kast, voor het venster, langs de wand, overal flesschen met dieren 
op sterk water, en doozen met glazen deksels, vol met vlinders en torren. Hier en daar hing 
aan een touwtje een gedroogde vleermuis te bengelen; op plankjes zag ik hazelwormen en 
slangen bevestigd; overal in het rond dieren, en daartusschen in bloempotten, maar ook op 
glazen, in schotels, in kopjes en op drankfleschjes levende, bloeiende planten."  

De levensgeschiedenis van Kruiden-Marie bleef mysterieus. Slechts één keer liet ze zich 
ontvallen dat de man die vóór haar in het huis woonde haar echtgenoot geweest was. "Ja, we 
konden het niet recht vinden", zei ze. En voegde eraan toe dat ze haar man in de steek had 
gelaten omdat ze in de stad wilde blijven wonen, terwijl hij van de stilte op het platteland 
hield. Door de plaatselijke bevolking werd hij als een zonderling gezien. Want, schrijft 
Heimans, "hij las soms tot laat in de nacht in dikke boeken; dat had een boer, die eens door 
een luikspleet gluurde, zelf gezien."  

Kruiden-Marie voorzag in haar onderhoud met het zoeken van planten en kruiden, die ze 
verkocht aan een apotheek. Ook verdiende ze iets met het genezen van de kwalen en kwaaltjes 
van de vaak straatarme buurtbewoners en hun vee. Als de mensen haar niet konden betalen, 
nam ze ook genoegen met een boterham of een glas melk. De mensen respecteerden haar 
daarom, al waren ze heimelijk vast ook wel een beetje bang voor deze ongewone vrouw.  

Met name op het platteland was het in die tijd nog heel normaal bij ziekte geen hulp in te 
roepen van een arts, maar van een natuurgenezer, zoals Kruiden-Marie, of van een kwakzalver 
in de omgeving. Bijgeloof speelde daarbij een belangrijke rol. Zo werden inwendige 
kneuzingen, naar men dacht, verholpen door het drinken van de eigen urine en uitwendige 
kneuzingen door het op de wond smeren van bijvoorbeeld schinkenbotmerg, ganzen- of 
snoekenvet. In hoeverre de geneeskundige behandelingen en adviezen van Kruiden-Marie 
hielpen, is niet bekend.  
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Eli Heimans werd onderwijzer en vertrok naar Amsterdam. Jaren later maakte hij de 
wandeling over de heide van Zwolle naar Raalte nog eens en ontdekte dat er een spoorlijn liep 
op de plaats waar vroeger het huisje van Kruiden-Marie had gestaan. Kruiden-Marie zelf bleek 
te zijn overleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Sallandse streektaal 
 

Het Sallands is een taal binnen de taalfamilie van het Nedersaksisch. Het wordt gesproken in 
het westen van de provincie Overijssel, behalve in de Kop van Overijssel, waar men varianten 
van het Stellingwerfs spreekt. De dialecten uit het oosten van Overijssel vormen het Twents. 
Het Sallands wordt gesproken in het historische Salland, (echter niet in Hellendoorn, Nijverdal 
en Holten, dorpen die tegenwoordig nauwe banden met Twente hebben en waar het dialect 
meer Twents dan Sallands klinkt) en in Kampen en omstreken. Raalte ligt bij benadering 
midden in het Sallandse taalgebied. Het dialect met absoluut gerekend de meeste sprekers is 
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het Zwols. Het Sallands wordt door Ethnologue als aparte taal gezien en heeft de ISO 639-3-
code sdz. 

 

Sallands taalgebied 

Kenmerkend voor het Sallands is dat het in de klinkerverschijnselen sterk is beïnvloed door 
het Nederlands, meer in het bijzonder de Hollandse dialecten van de zeventiende eeuw. Deze 
invloed deelt het Sallands met het West- en Oost-Veluws, het Stellingwerfs en het Drents, 
waarin deze talen tegenover het behoudender Twents en het Achterhoeks staan. Kenmerkend 
zijn de oe voor de oudere oo (Sallands goed tgov. Twents good), de ie voor de ee (Sl. niet, Tw. 
neet) en de uu voor de oe (Sl. huus "huis", Tw. hoes). Dit laatste verschijnsel komt echter niet 
consequent voor: een "muis" heet zowel in het Sallands als in het Twents een moes. Dit is een 
belangrijk verschil met bijvoorbeeld het West-Veluws, waar elke oe in een uu is veranderd en 
het dus ook muus is. 

Het Sallands heeft als alle Saksische dialecten umlaut ondergaan in de woorden met een 
Oudgermaanse lange ô; hierbij heeft bovendien een verandering plaatsgevonden volkomen 
analoog aan de mutatie van oo naar oe. Hierdoor klinkt het Oudgermaanse *grônaz "groen" 
nu als gruun of gruujn (tegenover het Twentse greun). Ook heeft het Sallands umlaut in de 
verkleinwoorden, waardoor het zich aansluit bij het Veluws en Twents en het zich 
onderscheidt van het Stellingwerfs en Drents. Een "boekje" wordt een bukie(n) of boekien, een 
"bakje" een bäkkien of bakkien, een "hondje" een hunnechie(n), hontien of `huntie(s). 

Verschillen tussen de verschillende Sallandse dialecten zijn er overduidelijk. Meestal zijn ze 
oost-west georiënteerd en laten ze van het westen naar het oosten een toenemende afstand 
van de Nederlandse standaardtaal zien. Zo zegt men in Kampen nog gewoon beter voor het 
Nederlandse "beter", rond Zwolle en Deventer is dat baeter, in de rest van het Salland better . 
Ook kent men in het westen van Salland maar twee woordgeslachten, terwijl de dialecten 
tegen de Twentse taalgrens wel drie geslachten behouden hebben. Een ander opvallend 
verschil doet zich in het noordwesten van het Sallandse taalgebied voor: in en om Kampen en 
Zwolle laat men de h weg. Dit verschijnsel loopt verder naar het noorden door tot op Urk. In 
de steden Kampen, Zwolle en Deventer kent men een brouwende uitspraak van de r, die 
volkomen beperkt is gebleven tot de steden. In de noordoostelijke hoek van Salland (b.v. 
Dedemsvaart en omgeving), is de uitspraak gerelateerd aan het Zuiddrents. Veel 
verkleinwoorden met -ien (meissien, jonchien, pannechien, vrouwchien etc.) Ook de ô-achtige 
klank wordt oa zoals in zwaar = zwoar, daar = doar) waar anders better staat, is het hier beter. 
Bij, wij, zij, hij wordt met een i'j uitgesproken (korte i met een j). 
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Het verschil is het beste te horen voor mensen die zelf uit een van de streken komen en de 
taal zelf te spreken, of er bekend mee te zijn. Iemand uit de Randstad zal amper verschil horen 
tussen het Sallands en het Twents, of zelfs tussen het Gronings en het Twents. 

Naar het dialectbehoud van het Sallands is geen diepgaand onderzoek gedaan. Wel is de 
algemene indruk dat het Sallands meer onderhevig is aan taalverlies en in minder hoog 
aanzien staat dan het Twents. De taal wordt hier en daar door gelegenheidsschrijvers en -
dichters en regionale muziekbands gecultiveerd. De Hellendoornse dichteres Johanna van 
Buren had een Sallands-Twents overgangsdialect (het Helderns ofwel Hellendoorns) als 
moedertaal maar dit werd op schrift vertwentst, omdat ze in een Twentse krant publiceerde. 
Een Sallandse dialectmuziekgroep die een nationale hit scoorde was het duo Höllenboer, maar 
deze hit (Busje komt zo) was Nederlandstalig. In 2011 komt echter een nieuwe band Bökkers, 
met een album dat geheel in Sallands gezongen is. In 2013 komt de opvolger, waarvan de 
single "De Neuze" een regionale hit wordt. In Zwolle, juist de plaats waar het Sallands het 
snelst verdwijnt, is er een redelijk actieve dialectkring, die onder meer cursussen Zwols aan 
de volksuniversiteit geeft. 

Uit Salland wil ik Broos Seemann en H.J. Grooote Schaarsberg gedenken. Broos Seemann is 

niet meer onder ons, hij is uit de tijd en hij rust in vrede. Vanaf het jaar 1964 schreef Broos 

Seemann week na week in het Sallands dagblad zijn stukje Broenvenne. Het is een doorlopend 

verhaal over het gewone, alledaagse leven in een denkbeeldig gehucht ergens in Salland. Broos 

Seemann heeft ongelooflijk veel voor de streektaal betekend. De Drentse schrijfster en 

taalactiviste Marga Kool vindt Broos Seemann een der beste schrijvers uit Noord- en Oost-

Nederland. De wijze waarop Broos met de taal en streektaal omging, was zo authentiek, zo 

eigen, dat hij een heel nieuwe wereld schiep. En Broos schreef eens: 'Marga Kool heeft mij 

weten te overtuigen van het gelijkwaardige bestaansrecht van streektalen naast de landstaal. 

In het verhaal 'De keizerin van Salland' zal menige vrouw zich kunnen herkennen. Broos 

Seemann werd op 2 februari 1934 aan de Veenweg in Deventer geboren. Zijn jeugd lag in 

Deventer maar zijn hart in de buurtschap Junne bij Ommen. ‘Elke vakantie maakte ik dat ik 

wegkwam naar Junne’, zo liet hij zich in een interview ontvallen. Een totaal andere wereld. 

Dat verdroomde dwalen door het boerenland, in die jeugdige onbekommerdheid, is wellicht 

ook Broos’ kostbaarste tijd. Zonderlinge overeenkomst is dat ook Aar van de Werfhorst, hoewel 

hij in het Duitse Ruhrgebied woonde, de vakanties in zijn jeugd doorbracht in deze omgeving. 

In Junne schreef Aar van de Werfhorst zijn bekendste werk: ‘De Groote Stille Knecht’. De 

streek van de Overijsselse Vecht bleef het land van zijn heimwee dat ook de stof van zijn 

romans werd. Broos Seemann heeft Aar van de Werfhorst altijd als zijn leermeester gezien. In 

het jaar 1980 had Seemann persoonlijk contact met Van de Werfhorst. Wat Seemann deed 

was het verzamelen van fragmenten uit de werkelijkheid: hier een schommelend wijf, wier 

man weggelopen is, daar een fier op de fiets gezeten postbode, wiens dochter een nagel aan 

zijn doodskist is, de volgende keer een uit de gevangenis teruggekeerde vrouw, waarvan je 

weet dat ze er weer in terechtkomt, eigenlijk allemaal mensen gemangeld in de bankschroef 

van het leven. Broos had een speciale antenne voor abnormale details. Al die fragmenten 

werden opgeslagen en wanneer hij in zijn werkhut ging zitten, met het uitzicht op het veld en 

de bossen bomen, selecteerde hij een aantal fragmenten uit zijn verzameling. Door het 

aanbrengen van een verhaalstructuur, door zorgvuldig rangschikken, door hier iets aan te 

dikken en daar iets weg te laten maakte hij na veel schrapwerk een van zijn talloze stukjes – 

het zijn er duizenden geweest – Broenvenne, Harm en Eultien, Bladharken, af en toe een 

langer verhaal. Allemaal miniatuurtjes, opgebouwd uit her en der vergaarde en nog meer 

verzonnen details. Het is de kleine wereld van Broos, bezien door een bril van melancholisch 

mededogen. Die beschreven wereld komt zo bedrieglijk echt over dat het moeilijk is voor te 

stellen dat Salland in werkelijkheid anders is. Broos had plezier in het Sallandse woord. ‘Op 

de poesterige weiden maken de stormen gang.’ Hij paste beelden toe van een haast 
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fotografische juistheid. Als Bats Kleinhoonderveld –  alleen de naam al – zijn zojuist ontvangen 

lapjes van duizend achter de boezeroen vosselt, zie je hem het doen, net zoals het u helder 

voor ogen staat als iemand ‘blauw van bleekheid ziet.’ In een zin kon hij feilloos een situatie 

tekenen: ‘Niet gearmd. Veronderstel!’ Of meer schrijnend: ‘Al zwoegden zij wel veertien uren 

op hun gierige lapjes grond.’ Broos Seemann heeft duizenden van die stukjes geschreven, elke 

week weer, onafgebroken soms in drie, vier bladen tegelijk. Ook schreef hij de novelle ‘De 

keizerin van Salland’ en dat ging hem ook goed af en zij beslaat jammer genoeg veertig 

bladzijden. Broos voelde zich sterk verbonden met de grond waarop hij woonde. Medelijden 

met het lot van de mensen, wier leven hij dagelijks om zich heen waarnam, was een 

karaktertrek van hem. Arno Guldemond in een Broos Seemann-herdenking voor Radio Oost 

in het jaar 1998, sprekend over het eerste boekje ‘Broenvenne’ in het jaar 1982: ‘Ik haalde 

hem toen letterlijk van de straat, hij liep bij ons voor de winkel langs.’ En het toen volgend 

gesprek verliep een beetje op z’n Haags-Sallands: 

 
Bent u Broos Seemann? 
 Ja, nou ja. 
 Kijk, we willen Salland-serie starten en u bent voor het eerste nummer de aangewezen man. 
Hm, moet dat nou? 
Ja, dat moet, want het is goed. 
Ja, ja. Nou ja. ’t Ziet er niet zo netjes uit. Dan moe’j maar zien.  
 
Arno: En twee weken later komt ie met een grote schoenendoos vol kladjes, doorslagen, van die 
velletjes, blauw van het carbon, doorhalingen en krassen. 

 

In de Salland-serie volgden nog vier nummers van Broos, allemaal lieve boekjes voor billijke 

prijzen.  Broos is ‘as schriever neet vanzelfsprekkend ’n plat-schriever’ zo lezen we in een 

voordracht in het jaar 1997. ‘Maar de streektalen bint zo boeiend en beeldend da’k t’r völle an 

edaon hebbe miej dee eigen te maken.’ Daarin is hij meer dan geslaagd. 

 
Uit: De keizerin van Salland  
 
Hendra zwom in de beek. Al in maart. Tot aan november. Ze kleedde zich om in een schuilhut 
voor het vee op de dijk. Rende schuins omlaag. Ze kloofde het water. Haar lijf leek in losse 
ribbels voort te schieten op de fermdrukkende ledematen. Werk al het water achter je, werk het 
weg. Zo zwom zij. Zij zong onder water. De luchtbellen rappelden dof in haar hoofd. Voor wie er 
op de kant zou staan moest dat een koddig gorgelen betekenen. Wie zou daar staan? De pinken 
en kwenen gooiden van pret de achterpoten knullig op en lachten diep in de hals. Het haar van 
de zwemster werd tot een plankje achter het hoofd, omdat ze zo vlug vorderde. Ze schrikte de 
eenden op. Dat gaf driftig snateren. Daar kon een boer van opkijken, van zijn veldarbeid. Maar 
als hij geen buizerd of havik zag, vreesde hij niet voor zijn kippen en liet het kwaken voor wat 
het was. 
 

Uit: Noenog’s wat: 
 
Hoeneer ’t secuur ewes hef zo-k nie meer weten da-k op weg ware naor ’n dialectaovend hoge 
in de Kop van Aoveriessel. ’t Was zuk husterig weer dat de witte wieve achter de kachel bleven. 
Ik maken de reize niet allinig, want in Ommen ha’k Dieks Makkinga op-epikt. Niet umme in de 
benzine te reuren ha-k ‘m met-enömmen maar umme met puntjes an de oren naor ‘m te 
luusteren. Hiej mengen aid zukke beeldende uutdrukkings deur zienen weurdenstroom. 
Onbedach gaaf e zo weerdevolle dialectlessen an miej den ’t plat nie met de slief was in-egötten. 
Nee, ’t dialect van miene geboortestad Dèventer leren ik van de straote, van ’t schoelplein en nie 
van miene aolen. 
   

H.J. Groote Schaarsberg schrijft in het ‘plat’ van Luttenberg en naaste omgeving. De manier 

van vertellen is van groter belang dan wij tot ons laten doordringen. Taal is van oudsher een 
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spreektaal en vertellen is daar een bijzondere vorm van. Voor 'platpraters' is vertellen van huis 

uit een oude traditie die nog steeds in heel hoog aanzien staat en in ere wordt gehouden. De 

streektaalschrijver heeft allereerst te maken met zijn taal, die traditionele manier van spreken, 

en die niet of soms geschreven wordt. Hij dient de taal naar zijn hand te zetten, om op papier 

te kunnen werken naar zijn wil en mogelijkheden. Hij zal afstand moeten nemen van zijn als 

omgangstaal vertrouwde streektaal. Vertellen is de kunst en de verhalen van Groote 

Schaarsberg voldoen daaraan.  

 

 

 

 

Essen 
 

Een es of esch in oude spelling, (ook: eng of enk (het Gooi, Veluwe, Salland, Achterhoek, 
Twente), akker (Noord-Brabant), veld (Limburg) of kouter (Vlaanderen)) is een hoog gelegen 
akker, te vinden op de zandgronden van Noord-, Oost-, Midden- en Zuid-Nederland en 
Vlaanderen. 

Internationaal gezien komen essen voor in grote delen van Noord-, West- en Oost-Europa.Over 
het ontstaan van de essen in de lage landen is nog betrekkelijk weinig bekend. De Drentse 
essen zijn het best onderzocht. De oudste kernen van de es dateren aldaar uit het eerste 
millennium na de jaartelling. Het ging daarbij om een aantal kleine, vierkante of rechthoekige 
percelen met een lengte-breedte-verhouding van tachtig tot honderdtwintig meter en een 
oppervlakte van driekwart tot anderhalve hectare. Ze liggen doorgaans op enige afstand van 
de huidige esdorpen, omdat ze dateren uit een periode waarin de bebouwing nog regelmatig 
verschoof. De percelen werden individueel gebruikt en waren omheind, wat men een kamp 
noemde (van het Latijnse voor veld, campus). Hiervan afgeleid kent men het kampenlandschap 
(landschap met verspreid liggende erven) alsook de streeknaam "de Kempen". 

De tweede fase betreft de zogenaamde woerden. Zij werden aangelegd toen de bewoning aan 
het einde van het eerste millennium fixeerde. We moeten deze percelen van ongeveer een tot 
twee hectare dan ook bij het huidige erf zoeken. Vermoedelijk werd het perceel voor speciale 
teelten gebruikt. 

De volgende fasen, beginnend in de volle Middeleeuwen, hebben geleid tot de klassieke es 
zoals we die kennen. De blok- of strookvormige percelen werden meer en meer collectief 
bebouwd en nabeweid, maar waren niet, zoals men wel denkt, collectief eigendom. Door de 
talloze omheiningen die zich op de oudere delen van de es en om het jongere deel van de es 
bevonden, moeten we er aan denken, dat de 'open es' een zeer tijdsgebonden beeld uit 
voornamelijk de laatste eeuwen is. 

Afhankelijk van de streek in de lage landen en het historische moment waarop intensivering 
van het gebruik nodig was, deed de plaggenbemesting zijn intrede. In Noord-Brabant kan dat 
al in de dertiende of  veertiende eeuw nodig zijn geweest, in Drenthe niet vóór de zeventiende 
eeuw. Het bestaan van essen is dus niet noodzakelijk altijd verbonden aan het voorkomen 
van plaggenbodems of potstalmest], hetgeen verklaart waarom de term esdek voor de 
ophogingslaag eigenlijk foutief is. 

De plaggen werden aanvankelijk nog vaak in de beekdalen gestoken, doch later werd dit op 
veel plekken verboden. Het steken van plaggen gebeurde daardoor voornamelijk op de veel 
schralere heidevelden, ook de primaire gronden voor beweiding door schapen en heidekoeien. 
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De Belgische "Kempen", een streek in de provincie Antwerpen (voor 1830 Brabant) en een 
klein gedeelte in het noordwestelijk deel van Belgisch Limburg en het zuiden van Noord-
Brabant, zijn nauw verwant met het ontstaan van Essen verspreid in de lage landen in de 14e 
E door toedoen van het turfsteken in de eutrofe gebieden en pelen. Hoewel de volledige 
toedracht nog steeds niet duidelijk is door toedoen van het immer veranderende landschap 
en moderne landbouw. De Belgische Kempen net als de meer noordelijke 
kampenlandschappen met essen zijn typische landschappen die hun ontstaan te danken 
hebben aan de uitdijende en inslinkende noordelijke ijskap tijdens de laatste ijstijd. 

 
 
De "Bolle Es" van boerderij "Eskes" bij Bredevoort. 

Naast de essen komen ook kleinere percelen bouwland voor. In Salland, de Achterhoek en 
Twente behoorden sommige bouwlandcomplexjes tot maar één boerderij. Deze individuele 
essen worden ook kampen (campus Lat. voor veld) genoemd. Het woord "es" heeft een 
vergelijkbare herkomst als het Gotische woord atisk, dat "zaailand" betekende. Er zijn in 
Nederland nog maar een paar plaatsen bekend die de oorspronkelijke spelling nog dragen: 
Roderesch, Zuideresch, Westenesch. Het bestanddeel -ink in veel Oost-Nederlandse plaats- 
en achternamen heeft geen relatie met het woord enk; zie onder: patroniem. 

Essen worden omgeven door een eswal, ook wel wildgraaf of wildwal geheten, die ervoor moest 
zorgen dat wild of het eigen vee het bouwland niet konden betreden. Ook moest de eswal 
verstuiving tegengaan, zodat de vruchtbare grond niet zou verdwijnen. De wildwal, ook wel 
houtwal genoemd, ontstaat door de ophoping van afgesneden hout dat werd gestapeld langszij 
het veld, en dat dan langzaam wordt verteerd. Eenmaal verteerd, en omdat die strook grond 
niet wordt bewerkt, vestigt zich daar allerhande vegetatie en nadien bomen. Ook worden 
walstroken doelbewust meteen met struiken beplant. 

Salland is met zijn grote verscheidenheid aan landschappen door de eeuwen heen steeds een 

wildrijk gebied geweest. Enkele grote zoogdiersoorten waren door toedoen van de mens echter 

in de Middeleeuwen al verdwenen. In de achttiende eeuw moesten de wolf, het edelhert en het 

wilde zwijn het veld ruimen. In recenter tijden werd de otter uitgeroeid terwijl het voortbestaan 

van enkele andere soorten zoals de das, boommarter en de steenmarter aan een zijden draad 

hangt. Als de onttakeling van het Sallandse landschap doorgaat zoals het de voorgaande vijftig 

jaar is gegaan, dan zullen ook soorten die momenteel nog vrij algemeen zijn tot de 

zeldzaamheden gaan behoren of totaal verdwijnen. Zeer kwetsbaar zijn in dit verband enkele 

kleine muizensoorten en de vleermuizen. Slechts een enkele soort gaat het goed zoals de mol, 

de bruine rat en de ree. De vestiging van exotische diersoorten zoals muskusrat, wasbeer en 

nerts is een faunavervalsing die allesbehalve een verrijking betekent en daarom zeer 

ongewenst is. Zeldzaam is de walvisrib, de schuur- of wrijfpaal, waaraan het vee zich kon 

wrijven of ‘schobben.’  

 

Tussen Heino en Zwolle stonden deze walvisribben als zwartwit gekleurde palen in het weiland 
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tegenover het erve Davenschot en op de Alerdinck in het land van baron Van Voorst tot Voorst. 

In het museum de Waag te Deventer wordt nog een walvisrib bewaard, die in Salland in de 

weide heeft gestaan als schuurpaal voor het vee. De ribben werden in torens, stadhuizen of 

kerken tentoongesteld om ze te kunnen bezichtigen. Dat rariteiten zoals deze walvisribben in 

kerken terecht kwamen, was in de Middeleeuwen heel gewoon. De Heilige Carolus 

Borromaeus vermeld dat men deze onderdelen van monsters en vissen in de kerken hangt 

zonder toestemming van de bisschop. De Heerlijkheden waren vroeger op deze merkwaardige 

dingen even belust als stadhuizen en kerken. 

 
 
Oude familie 
 

 

Het moet een imposante aanblik zijn geweest: tienduizenden jaren geleden trokken over de 
grassteppe van Overijssel in het voorjaar mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten 
naar het noorden en in het najaar richting het zuiden, op zoek naar grazige weiden. Vanaf de 
verhogingen in het landschap keek de Neanderthaler likkebaardend toe. Zodra hij de kans 
kreeg, doodde hij zijn prooi met speren om deze boven een houtvuurtje te roosteren. 

Ongeveer vijfenzestigduizend jaar geleden kwamen de eerste Neanderthalers naar deze 
streken. De homo sapiens neanderthalis oogde gespierd en robuust; wat kleiner dan de 
moderne mens. Hij had geprononceerde wenkbrauwbogen en grote neusopeningen. 
Waarschijnlijk had de Neanderthaler beter ontwikkelde zintuigen dan de huidige mens. Dat 
hield verband met de klimatologische omstandigheden en zijn nomadisch bestaan als jager-
verzamelaar. De Neanderthaler leefde primair van de jacht, maar verzamelde ook noten en 
vruchten. Hij was in staat om allerhande stenen wapens en werktuigen te maken. De techniek 
van steenbewerking verfijnde zich in de loop van de Oude Steentijd (tot 10.000 v.Chr). In 
Overijssel zijn bijna tweehonderd artefacten uit deze periode teruggevonden. Op de westelijke 
helling van de stuwwal van Ootmarsum bij Mander ontdekten (amateur)archeologen de 
afgelopen decennia met het blote oog vele tientallen artefacten van Neanderthalers: stukken 
bewerkte steen van tienduizenden jaren oud! De meest opzienbarende vondst was een 
vuurstenen vuistbijl. 

In het verleden is vaak een karikatuur gemaakt van de Neanderthaler als een primitief en 
moordzuchtig monster. Dat beeld strookt niet met de feiten. Neanderthalers leefden in 
tamelijk complexe sociale groepen. Ze hadden veel gevaren en ziektes te duchten, maar lieten 
zieken en gewonden niet aan hun lot over. Dit blijkt onder meer uit het herstel van 
gecompliceerde botbreuken. Intussen verschraalde het leefklimaat van de Neanderthalers 
door het intreden van de laatste ijstijd. Grote grazers als mammoeten verschenen op het 
toneel. De Neanderthalers verlegden letterlijk hun grenzen. De vondst van vuurstenen 
halffabricaten ver vanaf de plaats van productie laat zien dat hun actieradius geleidelijk 
toenam van circa honderd tot driehonderd kilometer. Ongeveer vijfendertigduizend jaar 
geleden werd het hen in deze streken echt te koud en verdwenen ze van het toneel. In Zuid-
Europa wisten ze zich aanzienlijk langer te handhaven, maar uiteindelijk stierven ze ongeveer 
negenentwintigduizend jaar geleden om onbekende redenen uit. 

Rond 13.000 v. Chr. verschenen er nieuwe jagers-verzamelaars in onze streken. Nu ging het 
om homo sapiens, de moderne mens. De laatste ijstijd liep ten einde en geleidelijk verbeterde 
het klimaat. In Overijssel zijn diverse sporen uit deze Midden Steentijd teruggevonden. 
Opzienbarend was de ontdekking van een nederzettingcomplex op een dekzandrug in het 
Vechtdal bij Mariënberg. De vele honderden grondsporen in de opgraving bleken maar liefst 
vijfentwintighonderd jaar te beslaan (ca. 7600-5000 v.Chr.). In deze periode zijn hier minstens 
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twaalf jachtkampementen in gebruik geweest. Er zijn verschillende graven gevonden waarin 
de doden gehurkt waren begraven. De bewoners hadden er ideaal uitzicht over het dal en 
profiteerden van de nabijheid van het water. Getuige de vele brandhaarden hebben ze er menig 
smulpartij gehouden. 

Grafheuvels vormen de oudste sporen van menselijke bewoning in het Overijsselse landschap. 
De heuvels zijn een halve tot twee meter hoog en hebben een doorsnee van acht tot tien meter. 
Tientallen grafheuvels zijn bewaard gebleven, vooral langs de rivier de Vecht en op de 
stuwwallen van Overijssel. Ze vormen een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die 
zich vanaf 5.000 v.  Chr. op deze hoger gelegen gronden in de provincie vestigden. Zij maakten 
de overgang van een leven als jager-verzamelaar naar dat van landbouwer, om op die manier 
meer bestaanszekerheid te hebben. Hun begraafplaatsen bij de eerste nederzettingen getuigen 
nog altijd van deze revolutionaire stap. 

Even noordelijker in Drenthe lieten diezelfde boeren als laatste rustplaats imposante 
hunebedden na. Bij gebrek aan grote zwerfkeien kwam het daar in Overijssel amper van. Er 
zijn hier wel enkele hunebedden geweest. Een reisgids uit het jaar 1700 merkte over Steenwijk 
op dat "de reizigers niet moeten vergeten hier buiten de stad te gaan bezien de grafsteden of 
groote Steenhopen der oude Hunnen of Reuzen." Deze grafmonumenten zijn helaas rond 1840 
verwoest. Een ander hunebed bij Mander is het meest zuidelijk gelegen exemplaar in 
Nederland. Hiervan werden in 1957 de incomplete restanten gevonden. 

De grafheuvels in Overijssel dateren uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd tot en met 
de Midden Bronstijd (ca. 3000-1200 v.Chr.). Van de hierin begraven mensen is doorgaans 
niets meer terug te vinden. Een uitzondering vormde een grafheuvel in Mander, waar een 
verkleuring in de grond in de vorm van een lijk werd aangetroffen: de zogenoemde Man van 
Mander. Soms bevatten grafheuvels giften die de doden meekregen voor het hiernamaals, 
waarvan vooral het aardewerk resteert. Juist vanwege deze grafgiften vielen veel grafheuvels 
ten prooi aan schatgravers. In de negentiende eeuw gingen "liefhebbers van vaderlandsche 
oudheden" op zoek naar "ongeschondene begraafplaatsen onzer Heidensche voorvaderen". Het 
zorgvuldig graven van sleuven dwars door de heuvels heen bracht enkele keren bijzondere 
vondsten aan het licht, zoals een bronzen zwaard op de Herikerberg bij Markelo. Pas in 1961 
kregen grafheuvels een beschermde monumentale status. 

In de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ca. 1200-500 v.Chr.) maakten de individuele 
grafheuvels plaats voor collectieve urnenvelden. De doden werden niet langer begraven, maar 
op brandstapels gecremeerd. De asresten deed men veelal in urnen die in dodenakkers werden 
bijgezet. Lage heuveltjes markeerden de graven, veelal met een greppeltje rondom. Overijssel 
telde in deze periode waarschijnlijk niet meer dan tweeduizend inwoners. Hun onopvallende 
verschijningsvorm bracht met zich mee dat boeren bij het ploegen regelmatig op dergelijke 
urnenvelden stuitten. Pas de laatste decennia is meer systematisch archeologisch onderzoek 
verricht naar deze grafvelden en de bijbehorende nederzettingen. De grafvelden zijn in een 
aantal gevallen langs belangrijke doorgaande wegen aangelegd. Ze lijken daarmee ook 
gefungeerd te hebben als markering van het eigen territorium van de boerenbevolking. 

Het oudst bekende schriftelijke stuk waarin Den Ham wordt genoemd dateert uit 1321. 
Archeologische vondsten bewijzen dat er voordien ook al menselijke activiteiten in onze 
omgeving hebben plaatsgevonden. De Linderbeek begon in de prehistorie ter hoogte van 
Vroomshoop. Aan weerszijden van de Linderbeek tussen Den Ham en Vroomshoop liggen 
talrijke archeologische vindplaatsen uit de middensteentijd (Mesolithicum, 9000-4500 v.Chr). 
Het zijn botresten van oeros, paard en edelhert. Uit de jonge steentijd (Neolithicum, 5300-
2100 v. Chr.) zijn ook botresten gevonden van onder meer eland, wild zwijn, hond, beer en 
bever. De gevonden botten zijn slachtafval van jachtwild en bewerkingsafval van werktuigen, 
gemaakt uit het gewei van edelhert. Van gewei zijn zelfs een guts en een meetlat gemaakt. 
Voor Nederland is dit uniek. Ook een viertal bijlen is in de beekbedding gevonden (uit de jonge 
en middensteentijd). De vondst van een kano onder een ijzeroerbank in de beekbedding geeft 
aan dat in de vroege Middeleeuwen (500-1000 na Chr.) rond Vroomshoop werd gevaren en 
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dat er ook werd gevist in de Linderbeek. Een gevonden middeleeuwse netverzwaarder bewijst 
dit. 

Bij Vroomshoop is ook een zeer oude houten weg (knuppelweg) gevonden van wel zesduizend 
meter lang, circa anderhalve meter breed, onder het veen in de richting noord -zuid. Er waren 
in deze omgeving dus al mensen op doortocht. Het is ook heel bijzonder dat een eeuwenoude 
mantelspeld (fibula) en een middeleeuwse lanspunt langs zo'n oud pad zijn gevonden bij een 
opgraving. De bronzen La Tene fibula is een uit een dikke bronsdraad getrokken fibula met 
zes windingen in het scharnier. Deze mantelspeld is te bewonderen in museum Twentse Welle 
in Enschede. 

Vermeldenswaardig is de betrokkenheid van de Hammer rietdekker A.G. Kleinjan (1928-
2003), een verwoed amateurarcheoloog. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw 
ging het land rondom Den Ham vanwege bouwactiviteiten op een aantal boerenbedrijven op 
de schop. Het bood Kleinjan een uitgelezen mogelijkheid om bewijzen van vroege 
nederzettingsactiviteiten te ontdekken en te verzamelen. Op de Noordmeerse Es zijn op 
verschillende plaatsen scherven gevonden uit de ijzertijd, ca. 800 v. Chr.-100 ná Chr. Aan de 
Meersendijk werden scherven gevonden uit de jonge steentijd, en een pijlspits en aardewerk 
uit de periode 2500-2000 v. Chr. In een bouwput aan de Magelerweg zijn resten gevonden van 
een grote pot uit de bronstijd, ca. 1400 v. Chr. In de Oudheidkamer van de Oudheidkundige 
Vereniging Den Ham-Vroomshoop, Het Middendorpshuis, is een vitrine met de door Kleinjan 
gevonden voorwerpen te zien.   

In 1936 werd bij een zandafgraving langs de Koerhuisbeek aan de zuidoostkant van Deventer 
een schedel gevonden die destijds tot de oudst bekende menselijke botresten uit Nederland 
behoorde. Deze ‘eerste Deventenaar’ komt uit de middensteentijd en bevindt zich tegenwoordig 
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.  

Na de laatste ijstijd, rond 9000 v. Chr., verbeterde het klimaat en raakte het open landschap 
weldra bebost. Er ontstond een rijke vegetatie, aanvankelijk met veel dennen en berken, met 
wilde zwijnen, oerossen, wolven, edelherten, reeën en talrijke vogelsoorten. In deze periode, 
de middensteentijd (8800-4900 v. Chr.), leefden de mensen nog van de jacht, visvangst en het 
verzamelen van vruchten, wortels en noten. Bij de jacht trokken ze achter de kudden aan en 
maakten daarbij gebruik van speren, slingers, boemerangs en wapens van vuursteen. Ze 
zwierven door het landschap op zoek naar de benodigde middelen van bestaan en richtten 
door het jaar heen her en der op strategische plaatsen kampementen op. De meeste 
voorwerpen die zij maakten van hout, riet, gewei, bot en leer zijn in de droge zandgrond 
vergaan. Wat resteert zijn hoofdzakelijk voorwerpen van steen.  

Door archeologisch onderzoek zijn in de gemeente Deventer verschillende verblijfplaatsen van 
de vroegste bewoners uit de middensteentijd bekend. Sommige van deze plekken zijn te 
herkennen door de aanwezigheid van donkere, houtskool houdende vlekken in de bodem. Dit 
zijn de resten van haardkuilen. Vanaf 2005 zijn er aan de zuidzijde van de rijksweg A1 bij 
boerderij de Olthof in Epse-Noord zo'n honderd opgegraven. Ze lagen op een langgerekte 
zandrug langs de Dortherbeek. Ouderdomsbepalingen met de C14-methode hebben 
uitgewezen, dat ze zijn gegraven tussen ca. 8700 en 6500 v. Chr. Op hetzelfde terrein zijn 
duizenden stukjes bewerkt vuursteen gevonden, waaronder pijlpunten en schrabbers. Deze 
laatste dienden om de huiden van gevilde dieren mee schoon te maken. Ook op andere plekken 
in Deventer zijn restanten van haardkuilen sporen van vuursteenbewerking aangetroffen. Op 
het Swormink in Colmschate-Zuid is een steen met een opvallende inkeping gevonden. Deze 
is door steentijdjagers gebruikt om de schacht van hun pijlen mee glad te vijlen.  

Halverwege de jaren dertig werd naast de Koerhuisbeek zand afgegraven. Daarbij werden in 
een grindlaag ruim acht meter onder het oppervlak talrijke botten van dieren gevonden. Ook 
bij de aanleg van de jachthaven op de Zandweerd in 1939 en bij de bouw van de Prins 
Bernhardsluis eind jaren veertig haalden zandzuigers van grote diepte botten van 
mammoeten, rendieren, edelherten, oerossen en tal van andere dieren naar boven. Maar het 
meeste opzien baarde toch wel de vondst van een groot deel van de schedel van de ‘eerste 
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Deventenaar’. Deze werd aangetroffen vlak boven de eerder genoemde grindlaag bij de 
Koerhuisbeek. Op hogere niveaus vond men nog drie schedels en andere botten van 
prehistorische mensen, evenals bijlen en hakken, gemaakt van hertengewei. Dankzij hun 
ligging onder de grondwaterspiegel zijn deze vondsten vrij goed bewaard gebleven. De oudste 
schedel dateert vrijwel zeker uit de middensteentijd.  

In de nieuwe steentijd (4900-2100 v. Chr.) veranderde het landschap in de omgeving van 
Deventer geleidelijk in een eikenmengbos. Het was een periode waarin de mensen in deze 
omgeving leerden om akkers aan te leggen en ze geleidelijk overgingen naar een meer 
agrarische leefwijze.  

Ergens tussen 4000 en 3000 v. Chr. vestigden zich in Deventer en omgeving de eerste boeren. 
Deze mensen leidden niet langer een nomadisch bestaan als jager of verzamelaar, maar ze 
woonden op een vaste plaats, hielden vee, deden aan akkerbouw en maakten gebruik van 
aardewerk. De boeren verlegden na een aantal jaren hun akkers om uitputting van de grond 
te voorkomen. Waar op Deventer grondgebied de woonplaatsen van deze eerste boeren uit de 
nieuwe steentijd precies lagen, is niet bekend. Dat zij zich in deze contreien ophielden valt 
vooral af te leiden uit de vondsten van gepolijste stenen bijlen. Van deze karakteristieke 
werktuigen uit de nieuwe steentijd zijn er verspreid over de gemeente al meer dan tien 
gevonden, niet alleen op de hoger gelegen gronden langs het IJsseldal (aan de Zwolseweg, 
Hoge Hondstraat en President Steynstraat), maar bijvoorbeeld ook langs de Schipbeek bij de 
Oxersteeg en langs de Bathmenseweg.  

Vanuit de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein werd in januari 2000 het gebied Epse-
Noord aan de gemeente Deventer toegevoegd. Al spoedig daarna volgde een uitgebreid 
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Het unieke onderzoek bracht naar voren dat dit 
gebied ruim tienduizend jaar lang bewoond is geweest. Uit de nieuwe steentijd is tijdens dit 
onderzoek een bijzonder, multifunctioneel werktuig uit ongeveer 3000 v. Chr. aangetroffen, 
gemaakt van vuursteen, afkomstig uit de vuursteenmijnen van Rijckholt in Zuid-Limburg. 
Oorspronkelijk werd dit werktuig gebruikt als kling of mes, maar na een breuk kreeg het een 
nieuwe functie als schrabber en ruimer. Als schrabber kon men er vleesresten op 
dierenhuiden mee verwijderen, of hout, gewei en bot schrapen en bewerken. Gebruikt als 
ruimer was het geschikt om een reeds bestaand gat groter te maken.  

In Epse-Noord, maar ook in de omgeving van de Polstraat en op diverse plaatsen in 
Colmschate zijn scherven van standvoetbekers, klokbekers en ander aardewerk uit de laatste 
fase van de steentijd gevonden. Uit de klokbekerperiode (2500-2000 v. Chr.) betreft dat zowel 
resten van jagers als van boeren. De overgang van een samenleving van jagers naar boeren is 
in deze omgeving rond 2000 v. Chr. voltooid. Het is niet verwonderlijk dat die oude resten 
langs de oeverwal van de Schipbeek en de Dortherbeek gevonden zijn. Dat gebeurde elders in 
Salland bijvoorbeeld ook langs de Vecht en de IJssel. 

Een groot informatiebord geeft het startpunt aan voor enkele wandelroutes door het 
Engelandsche Bosch, in de buurt van Collendoorn. De routes zijn niet lang, maar het bosje is 
wel bijzonder. Volgens het bord zou in de beboste heuvel, de Korrelbelt, een gouden wieg 
begraven liggen, die echter nog nooit gevonden is. Als je hard stampt, kan je hem horen 
rinkelen. 

Verhalen over begraven schatten, liefst met veel goud erin, zijn van alle tijden. De oorsprong 
van dit soort verhalen ligt in het feit dat in oude grafheuvels nogal eens ‘schatten’ gevonden 
zijn, die zijn meegegeven aan de overledene(n). Al is er dan in het Engelandsche Bosch nog 
steeds geen gouden wieg gevonden, wel zijn er sporen van prehistorische bewoning 
aangetroffen (vuursteenwerktuigjes uit ca. 6600 v.Chr.), terwijl tientallen scherven duiden op 
een nederzetting uit de Romeinse tijd (3e-4e eeuw). 

Het oudste voorwerp dat is gevonden in de gemeente Hardenberg is van ver vóór deze tijd. Het 
gaat hier om een Neanderthaler vuistbijl, die is gevonden bij Balkbrug nabij  molen ‘De Star’ 
tijdens het graven van een hoofdgasleiding. Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen 
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schatten de fraaie, hartvormige vuurstenen bijl tussen de vijftigduizend - honderdduizend jaar 
oud. Deze is achtergelaten door Neanderthalers, de uitgestorven mensensoort vóór de huidige 
moderne mens. 

Het Engelandsche Bosch ligt op een hoger gelegen deel aan de oever van een vroegere 
Vechtarm. Dergelijke hoogten - stuifduinen, dekzandruggen - boden bescherming tegen het 
water en waren daarom in trek bij jager/verzamelaars en later bij de eerste boeren. De oudst 
bekende vorm van menselijke bewoning in de Vechtstreek (8800-4900 v.Chr.) werd in 1973 
ontdekt bij nieuwbouwwerkzaamheden op de Hoge Esch in Gramsbergen. Het betrof  een 
jagerskampement met meer dan tweehonderd vondsten van stenen werktuigjes. Bij 
Mariënberg, op een hoge dekzandrug met uitzicht over het Vechtdal, ontdekten vader en zoon 
Timmerman eind jaren zeventig sporen in hun "Lange Akker". Een archeologische opgraving 
volgde. Er werden honderden brandkuilen (de oudste van 6.600 v.Chr.) en zes grafkuilen 
(4.200 v.Chr.) gevonden.  

Vlakbij Hardenberg zelf, in het gebied van Baalder en de Baalder-Esch, zijn ook veel vondsten 
gedaan. Zo vond men in 1937 tijdens het afgraven van de Baalder-Esch vijfendertig kommen, 
bekers, schaaltjes en aardewerken kraagflesjes, afkomstig uit de Trechterbeker-periode 
(3400-2900 v.Chr.). De oorspronkelijke eigenaren hiervan waren geen rondtrekkende jagers 
meer, maar boeren die zich voor langere tijd op een bepaalde plaats gevestigd hadden. 

Bovengenoemd gebied vertoont kenmerken van een langdurige bewoning: er zijn in Baalder 
ook vondsten uit de IJzertijd (700 v.Chr.-50 n.Chr.) en sporen van bewoning uit de tijd van 
Karel de Grote (rond 800) bekend. Bij grondwerkzaamheden zijn aardewerk uit het jaar 900 
en paalgaten van boerderijen uit 1100 aan het daglicht gekomen. Uit bodemvondsten blijkt 
dat ook de hoogten van de Reest al vroeg bewoond waren. Bij Oud Avereest zijn klokbeker-
scherven gevonden (2500 v.Chr), bij De Pieperij stenen bijlen, beitels en een grote schrabber 
(ca. 2900 v.Chr.). Geleidelijk aan woonden er hier steeds meer mensen, getuige de bouw van 
een kerk in 1236 op het hoogste deel van het huidige kerkhof in Oud Avereest. 
Ook uit andere delen van de gemeente Hardenberg zijn bodemvondsten bekend: 
rolsteenhamers uit Bruchterveld en Radewijk, een vuurstenen dolk uit Kloosterhaar en 
grafurnenveldjes bij Mariënberg. De Bronstijd wordt vertegenwoordigd in de vorm van een 
versierd bronzen offermes, gevonden in een oude Vechtarm bij Hardenberg. Al met al heeft de 
bodem uit onze gemeente heel wat schatten opgeleverd. Helaas: het goudgehalte ervan laat 
wel te wensen over. 

De oudste menselijke bewoners in het huidige Nederland waren Neanderthalers, die hier 
ongeveer tweehonderdvijftigduizend jaar geleden rondzwierven. Deze rondtrekkende jagers-
verzamelaars, die her en der hun kampementen opsloegen, deden ook het grondgebied van 
de tegenwoordige gemeente Hellendoorn aan. Bewijzen daarvoor zijn de vuurstenen 
werktuigen en afslagen (reststukken van bewerkte stenen), die zijn gevonden bij het afgraven 
van rivierduinen op verschillende plekken in onze gemeente, waaronder het dal van de 
Daarlerbeek, de Kalvenhaar en de Eversberg. De oudste sporen van min of meer permanente 
bewoning in de gemeente Hellendoorn zijn een stuk recenter van datum. Op de Nieuwstad in 
Daarle trof men op de afgegraven bouwkamp langs de Daarlerbeek, naast vuurstenen 
werktuigen, eveneens sporen van een permanente nederzetting aan, zoals aardewerk 
(trechter-, standvoet-, klok- en potbekers). Deze vondsten dateren vanaf de steentijd tot en 
met de ijzertijd.  

Vanaf het noordeinde van de Daarler es bevond zich ooit, dwars door het veen, een 
knuppelbrug in de richting van het huidige Sibculo. Dit was een weg van takkenbossen en 
stammetjes, vastgehouden door staande houten paaltjes, om wegspoelen te voorkomen. Het 
eerste deel is in 1887 bij ontginningswerkzaamheden gevonden. Uiteindelijk bleek de 
knuppelbrug zes kilometer lang te zijn. Het voetpad van ongeveer twee meter breed lag 
anderhalve meter onder het veen. Uitgaande van drie centimeter veengroei per eeuw, lag de 
brug ongeveer vijfduizend jaar geleden aan de oppervlakte. Hij diende waarschijnlijk om de 
nederzetting op de Nieuwstad te bereiken. Naast de brug werden een vuurstenen bijl, een 
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bronzen mes en een bronzen mantelspeld aangetroffen. Dit soort vondsten wordt meestal 
getypeerd als een offergave. 

Tussen 1951 en 1954 werd er bij het graven van ijzererts in het dal van de Daarlerbeek 
anderhalve meter onder het maaiveld opnieuw een stuk van de (oude) knuppelbrug naar 
Sibculo gevonden, bestaande uit zware berkenstammen. In de directe omgeving trof men ook 
een middeleeuwse boot en een stenen bijl aan. Een veel jongere knuppelbrug, uit circa 700 v. 
Chr., werd gevonden in de buurt van de spoorweghalte Daarlerveen. Het pad liep vanaf de 
voormalige nederzetting langs de es, in de huidige kern van Daarle, de venen in. Hierbij werden 
in 1930 een bronzen armband en een speerpunt gevonden die opnieuw kunnen worden gezien 
als rituele gaven aan de goden. 

Verspreid over de gehele gemeente zijn diverse grafvondsten gedaan, allemaal op de hoger 
gelegen gedeeltes in het landschap. Op de flanken van de heuvelrug bevinden zich aan beide 
zijden velden met grafheuvels, onder andere op de Eelerberg en de Sprengenberg. Rondom 
Daarle werden urnen gevonden op de Daarler es (een restant van een grafheuvel). Bij de 
prehistorische nederzetting op de Nieuwstad kwam een urnengrafveld tevoorschijn. Tijdens 
de ontginning van de Zuidberg werden in 1942 ook vele urnen gevonden, inclusief nog 
aanwezige beenderresten. In 1948 kwam in Hulsen een compleet urnengrafveld aan het licht. 
De gevonden urnen met beenderresten liggen nu in depot bij het Rijksmuseum Twente en 
eentje is in bezit van dorpsmuseum De Valkhof.  

Rond het begin van onze jaartelling woonden in de omgeving van Hellendoorn al geruime tijd 
mensen in kleine nederzettingen bij elkaar. Een nederzetting mag het eigenlijk nog niet heten. 
Vaak gaat het om één groot erf met een paar bijgebouwtjes, een waterput en een spieker voor 
de opslag van het graan.  De bewoners oefenden het boerenbedrijf uit. Van hen is geen 
schriftelijke neerslag in de historie bekend; voor informatie over hen en hun leefwijze zijn we 
aangewezen op archeologische waarnemingen en toevalsvondsten op het akkerland. Zo 
werden resten van nederzettingen uit die tijd gevonden op de Schuilenburger Es en aan de 
Leemkampweg in Marle. Onder het esdek werd op beide locaties een grote concentratie van 
potscherven aangetroffen, waarvan een aantal met vingerafdrukken van de pottenbakker of -
bakster.  

De omgeving is waarschijnlijk continue bewoond geweest. Er was sprake van zogenaamde 
zwervende erven. Als de ene plek uitgeput was,  werd een erf even verderop opnieuw gebouwd. 
Uit de periode rond 800 werd bij bouwwerkzaamheden aan de Hofsteestraat een gave kogelpot 
gevonden. Deze bevindt zich nu in dorpsmuseum De Valkhof. Bij de aanleg van een koeienstal 
op de Schuilenburger Es werden aardewerken potten uit de achtste of negende eeuw 
gevonden. In een eerste laag werden alleen bodems van de potten aangetroffen. Een paar 
meter verderop lagen alle potranden. Dit duidt erop dat er meer hoogteverschil is geweest op 
de es en dat boeren later geprobeerd hebben de grond te egaliseren. Het is goed mogelijk dat 
het hier om huisraad gaat van erven die een paar eeuwen later bekend staan als Cruceberge, 
Meijerink, Imhof en Hof te Hulsen. Deze behoorden tot de latere havezate Schuilenburg. 

In diezelfde periode gingen de Germaanse bewoners geleidelijk over tot het christendom. In 
1961 werden bij de restauratie van de Hellendoornse dorpskerk resten gevonden van een 
romaanse voorganger van de kerk, waarbij ook een begraving aangetroffen werd. Het ging 
hierbij om een houten kerkje, dat waarschijnlijk gedateerd kan worden op de achtste of 
negende eeuw. Dat duidt erop dat deze omgeving al vroeg tot het missiegebied behoorde. De 
overlevering in Hellendoorn wil trouwens dat op dezelfde plek ooit een Germaanse offerplaats 
was, of dat er een schapenschot (schaapskooi) gestaan heeft. 

De bewoners zullen een hard bestaan hebben geleid in deze omgeving, want de meeste grond 
moest nog in cultuur worden gebracht. Restanten van dergelijke werkzaamheden zijn 
teruggevonden bij het Blik aan de Meester Ponsteenlaan, waar grondsporen aangeven dat de 
onvruchtbare zandgrond stelselmatig is gemengd met mest en plaggen. Daarnaast moesten 
de boeren een constante strijd leveren tegen een buiten zijn oevers tredende Regge. De hogere 
plekken werden gebruikt voor grondbewerking en bebouwing, de lage graslanden voor het 
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grazen van het vee. Deze staan bekend onder namen als maste en mars, de hoger gelegen 
akkergronden dragen vaak de naam es of enk voor grotere akkercomplexen en kamp voor 
afgebakende individuele akkers. Verschillende veldnamen die hieraan herinneren zijn nu 
opgenomen in straat- of wijknamen.  

De mensen die in de Romeinse tijd aan de zuidkant van de Holterenk woonden, hadden 
ongetwijfeld een naam. Als we de schoolboekjes mogen geloven waren het Germanen, maar 
het is zeer de vraag of zij daar zelf ook zo over dachten. Het is best mogelijk dat de naam 
"Germaan" door de Romeinen is bedacht als gemeenschappelijk aanduiding voor alle "wilde 
volkeren" ten noorden en westen van de grens van het Romeinse rijk. Later in de Romeinse 
tijd duiken de namen ‘Franken’ en ‘Sali’ op. Vermoed wordt dat een groep met de naam ‘Sali’ 
(Saliërs) deel uitmaakte van de Franken en dat het huidige Salland hun thuisbasis was.  

In de jaren 1990-2000 hebben archeologen bij Colmschate en Heeten resten van grote 
nederzettingen onderzocht waar deze lieden gewoond kunnen hebben. Zowel in Colmschate 
als Heeten moeten grote boerderijen hebben gestaan. Mogelijk waren deze Salische Franken 
ook de bewoners van de gevonden nederzetting bij het Beukenlaantje in Holten. Bekend is dat 
in de vierde eeuw een groep Salische Franken zich, na een tussenstop in de Betuwe, heeft 
gevestigd in het huidige Frankrijk.  

Dat er al lang mensen op het grondgebied van Holten woonden, betekent niet dat het dorp 
zelf zo oud is. Prehistorische woonplaatsen werden namelijk van tijd tot tijd verplaatst, onder 
meer omdat de grond die men bewerkte uitgeput raakte. Het is niet bekend op welk moment 
men zich definitief vestigde op de plaats die nu Holten heet. Er zijn wel een paar aanwijzingen. 
Aan het eind van de negende eeuw groeide de bevolking in Salland sterk. Het gebied ten westen 
van de IJssel lag indertijd onder Saksische invloed. De namen die eindigend op -lo (Espelo, 
Loo) en op -hem of -heim (Bathmen) zijn typisch Saksisch. Het is aannemelijk dat in de holte 
van de Sallandse heuvelrug, op de route van het opkomende Deventer naar Munster, een 
nederzetting ontstond. Sporen van bewoning uit deze tijd zijn niet gevonden. Uit opgravingen 
aan de Reilinksweg bleek wel dat Holten in de elfde en twaalfde eeuw bewoond is geweest. 
Gezien de resultaten van archeologische opgravingen in de andere dorpen in de buurt, kunnen 
we aannemen dat Holten ook vanaf de negende eeuw een vaste woonplaats werd.  

De ligging van Holten tussen de Holterberg, de Beuseberg en de Zuurberg was voor eerste 
bewoning zeer geschikt. Er was volop bos, heide, water en moerasgrond (veen) en bovendien 
was er op de Borkeld voldoende leem voorhanden. De zuidhelling bleek voor de landbouwers 
zeer geschikt te zijn en daar werd dan ook laag voor laag de ‘enk’ gevormd. Ten zuiden van 
Holten zijn de laaggelegen broeklanden met rietvelden, die nut hadden voor de toenmalige 
bewoners. De grond was nog gemeenschappelijk bezit en iedereen kon zich er vestigen. Holten 
bestond waarschijnlijk enkel uit wat verspreid liggende boerderijen. Een echt dorp werd 
Holten vermoedelijk pas in de veertiende eeuw.  

Het was melktijd op een zomerdag in 1967. Boerin Bolks uit Stegeren haastte zich naar haar 
koeien. Onderweg wierp ze een blik op de pas afgegraven persvoerkuil. Haar oog viel op een 
voorwerp dat uit het zand stak. Nieuwsgierig liep ze erheen en bukte zich om het op te pakken. 
Het bleek een aardewerken pot te zijn met bruingrijze en zwarte kleuren. De boerin begreep 
dat ze een bijzonder voorwerp gevonden had. Nader onderzoek bracht aan het licht dat er 
asresten van een verbrand lichaam in de urn zaten. In de buurt werd nog een tweede urn 
gevonden. Ze waren afkomstig uit een urnenveld van circa 800 v. Chr. 

Ommen kent een bijzonder lange bewoningsgeschiedenis. De hoge gronden langs de Vecht 
waren vanaf circa 9.000 v. Chr. een geliefde verblijfplaats van rondtrekkende groepen jagers-
verzamelaars. Ze leefden van de jacht, visvangst en verzamelden vruchten en noten. Vanaf 
5.000 v. Chr. vestigden zich de eerste boeren in deze streken. Ze legden bescheiden akkertjes 
aan en hielden vee. Evenals hun jagende voorouders maakten ze uitsluitend gebruik van 
stenen en houten gebruiksvoorwerpen. Rond 2.000 v. Chr. beschikten ze ook over bronzen 
voorwerpen en vanaf 800 v. Chr. over ijzeren producten. Op basis van deze materialen spreekt 
men ook wel van steen-, brons- en ijzertijd. 
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Op diverse plaatsen in Ommen zijn sporen van vroege bewoning gevonden. De aanwezigheid 
van de prehistorische bewoners is in Stegeren nog in het landschap zichtbaar in de vorm van 
tientallen grafheuvels. Deze dateren van de late steentijd tot en met de ijzertijd. Ook zijn hier 
enkele grafcomplexen uit de Romeinse tijd gevonden. Het grootste terrein met minimaal 36 
heuvels uit de IJzertijd staat in de volksmond bekend als Calsum, wat "dodenheem" zou 
betekenen. Opmerkelijk genoeg zijn de oudste grafheuvels het grootst. Aanvankelijk werden 
de doden onder deze heuvels begraven. Later werden ze gecremeerd en in urnen bijgezet in 
grafvelden met veel kleinere heuveltjes en greppeltjes rondom, de zogenaamde urnenvelden. 

Bij de aanleg van gasbuizen door de Varsener es in de jaren 1971, 1973 en 1991 zijn resten 
aangetroffen van een Germaanse nederzetting met urnenveld uit de late bronstijd. 
Opmerkelijk was de vondst van een dubbelkonische urn van vierendertig centimeter hoogte. 
De urn bevatte crematieresten van een vermoedelijk circa twintigjarige vrouw. Ook werd door 
vrijwilligers een eikenhouten waterput opgegraven, die een plek heeft gekregen in het 
streekmuseum van Ommen. 

Veel grafheuvels, urnenvelden en andere bodemvondsten zijn in de loop van de tijd verloren 
gegaan. Een grafheuvel in de buurt van de kern van Stegeren, 'n Zandbaarg genoemd, waar 
in 1929 nog een stenen mes of dolk gevonden werd, is naderhand afgegraven om een boerenerf 
mee op te hogen. Tegenwoordig hebben archeologische waardevolle vindplaatsen een 
beschermde status. In 1999 zijn de grafheuvels van Calsum door Staatsbosbeheer 
gerestaureerd. De monumentale "zandbergen" getuigen van de oeroude 
bewoningsgeschiedenis van deze streek.  

Aan het einde van de negentiende eeuw deed boswachter Geert Remmelts op het landgoed 
van de Duitse grootgrondbezitter Eduard Lüps in de buurt van de Ommerschans een 
bijzondere vondst: op een verhoging van berkenstammetjes in het veen vond hij een groot 
bronzen zwaard met daarop verschillende andere voorwerpen uit de bronstijd. Een collega-
boswachter in dienst van Lüps, A. Seemann uit Junne, spijkerde alles in een vitrinekast. Veel 
meer is over de toedracht van deze belangwekkende vondst niet bekend. De omstandigheden 
van de ontdekking van deze bronsschat zijn daarmee al net zo schimmig als de manier waarop 
de schat op deze locatie is terechtgekomen. 

In 1927 bracht directeur J.H. Holwerda van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden een 
bezoek aan Ommen. De burgemeester liet hem ook de kast met curiosa van boswachter 
Seemann zien. Hoewel Holwerda altijd ontkend heeft dat er een bronstijd in Nederland heeft 
bestaan, was hij heel enthousiast over wat hij zag. De gerenommeerde archeoloog nam de 
voorwerpen mee naar Leiden, waar hij ze documenteerde, fotografeerde en van het zwaard een 
afgietsel liet maken. De voorgenomen aankoop van de bronsschat ging niet door, omdat er 
met de familie Lüps geen overeenstemming kon worden bereikt over de prijs. De originelen 
keerden terug naar Ommen. Toen de familie Lüps het landgoed verkocht, is de bronsschat 
met hen meeverhuisd naar Beieren. 

De schat dateert van circa 1100 v. Chr. Naast het bronzen zwaard bevat deze een Siciliaans 
scheermes en gereedschap van een smid, waaronder polijststenen, beitels en een priem. 
Vermoedelijk is de bronsschat een verstopplek van een rondreizende smid geweest of een 
offergave. Dergelijke al dan niet rituele depots zijn wel meer gevonden. Dat het een offergave 
zou kunnen zijn, leidt men verder af uit de natte omgeving waarin het gevonden is. Ook het 
type zwaard wijst in die richting: het is namelijk totaal ongeschikt als wapen en diende enkel 
voor ceremonieel gebruik. Het geeft blijk van uitmuntend vakmanschap. 

Het bijzondere aan het zwaard is dat er een volkomen identiek exemplaar gevonden is bij 
Plougrescant in Bretagne. Sterk gelijkende zwaarden zijn gevonden bij Beaune in Oost 
Frankrijk en bij Aalborg in Denemarken. De aanwezigheid van soortgelijke zwaarden op ver 
uiteen liggende locaties in Europa stelt onderzoekers voor een groot raadsel. Was de smid een 
rondreizende handelaar die her en der zijn smeedkunst vertoonde? Of zijn de zwaarden op 
een bepaalde locatie gemaakt en vervolgens meegegaan met de kopers? Het mysterie van de 
bronsschat zal wel nooit helemaal opgehelderd worden. Twee exemplaren van het zwaard zijn 
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als duplicaat van het bronzen afgietsel te bewonderen in Ommen, één in het Streekmuseum 
en de ander in het Tinnenfiguren museum. Het origineel bevindt zich nog in Duitsland.  

Voordat de moderne mens in onze streken verscheen, zo'n tienduizend jaar geleden, 
bewoonden Neanderthalers gedurende circa vijftigduizend jaar het gebied. Door de ogen van 
de Neanderthaler zag het landschap rond Raalte er totaal anders uit dan nu. Zo was de 
Luttenberg in die prehistorische tijd zo’n honderd meter hoog en leefden ze in koudere tijden 
in een steppeachtig landschap met mammoeten en reuzenherten samen. Een paar honderd 
km naar het noorden keken ze tegen een wit glanzende gletsjermuur op en het klimaat was 
droog en koud. Gewend aan de kou jaagden ze op wolharige neushoorns, paarden, herten en 
mammoeten. In de warmere perioden werd op hyena's, holenberen, holenleeuwen en 
hoefdieren zoals oerossen gejaagd. De omgeving was dus met al deze wilde beesten ronduit 
vijandig. In die warmere tijden kwam de zee tot vlak bij Raalte. De Neanderthalers zwierven 
door een paradijselijk open boslandschap met bloeiende weiden, uitgestrekte moerassen en 
traag stromende rivieren met nijlpaarden. Na de warme periode met de naam Eemien werd 
het kouder. De laatste ijstijd met de naam Weichselien werd zelfs voor ijstijdenbegrippen 
bijzonder koud. Ook de meest geharde, doorgewinterde Neanderthaler zal hierdoor iets naar 
het zuiden zijn getrokken.  

Sinds 1998 zijn in een zandwinningsput aan de Hogebroeksweg in het Raalterwoold door J.G 
Brewer tien tot twaalf voorwerpen van de Neanderthaler-mens gevonden. Afgezet tegen het 
totaal van de honderdtwintig Nederlandse Neanderthalervondsten tot dan toe, is het een erg 
hoog aantal. Ook werden door hem fossiele resten van dieren aangetroffen. De vuurstenen 
werktuigen kwamen vanaf een diepte van ongeveer veertien meter. Het zijn zogenaamde 
schrapers en schaven waarmee de huiden van het vet werden ontdaan om ze klaar te maken 
voor gebruik. Ook werd er vlees mee van de botten afgeschraapt. Uit onderzoek van de 
vuurstenen voorwerpen door dhr. Stapert van het GIA (Groningen Institute of Archeology) is 
met zekerheid vastgesteld dat ze van Neanderthalers afkomstig zijn. Interessant is dat drs. 
Stapert en zijn vrouw aan de bewerkte vuurstenen konden zien of een gereedschap gemaakt 
was door een ongeoefende beginner of door een meester. Uit onderzoek is tevens duidelijk 
geworden dat de werktuigen uit Raalte altijd op de vindplek zijn blijven liggen. In de oudste 
tijden leefden de Neanderthalers dus ook hier, maar dan tien tot veertien meter onder onze 
voeten. In de tienduizenden jaren die volgen kwamen er dikke lagen leem, veen en zand 
overheen en ontstond de bodem waar wij nu op lopen. Er zijn tot nu toe ook ruim 1.700 
fossiele overblijfselen van prooidieren van de Neanderthaler uit de zandwinningsput 
verzameld, zoals een tand van een nijlpaard. 

In Luttenberg is in 1972 in de tuin van Huize Bloemenbosch een opmerkelijke vondst gedaan 
uit de Hamburgien-cultuur. Er zijn ongeveer driehonderd stuks vuursteen gevonden op een 
oppervlakte van vijf vierkante meter. Het gebruikte grijze vuursteen is semi-transparant en 
licht bruinachtig van kleur. De stenen zijn gevonden in ongeroerde grond en lagen nog op de 
plek waar ze ooit zijn achtergelaten. Verder zijn hier pijlschacht-effeners en een zitsteen 
gevonden. Het BAI (Biologisch Archeologisch Instituut) uit Groningen heeft nader onderzoek 
naar deze vondsten gedaan. Uit de grondlaag waarin de overblijfselen zijn gevonden heeft men 
precies kunnen berekenen dat ze moeten stammen uit de zogenaamde Dryas II-periode. Dat 
is 13.350-13.480 jaar geleden, een periode van slechts honderddertig jaar. Er bestaat een 
Oudste, Oude en Jonge Dryas, ofwel Dryas I, II en III. De "Luttenbergvondst" stamt met andere 
woorden dus uit het Oude Dryas-Stadiaal. Dit is een periode op het eind van de laatste ijstijd. 
Hier heerste toen een koud, droog toendraklimaat. De laatste ijstijd wordt het Weichselglaciaal 
genoemd. Deze ijstijd duurde van 116.000 tot 11.500 jaar geleden.  

De Hamburgien-cultuur is vernoemd naar een grote vindplaats bij Hamburg in Duitsland. Het 
kamp op Bloemenbosch wordt gerekend tot de zogenaamde "Havelte-groep Hamburgien". Deze 
jagers waren cultureel verwant aan de door hun kunstuitingen welbekende Franse 
Magdalénienjagers. Ze volgden de rendierkudden op hun jaarlijkse trek en waren daarvan 
economisch vrijwel geheel afhankelijk. Ze leefden in kleine, door familiebanden 
bijeengehouden groepen. Die groepen kenden ver uit elkaar gelegen zomer- en winterkampen 
en hun mobiliteit, die samenhing met de rendiertrek, was groot te noemen. Hun kampen lagen 
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op honderd of meer kilometer van elkaar verwijderd. De rendierjagers hebben zeker sledes 
gebruikt als voertuig, maar overblijfselen hiervan zijn niet gevonden in Nederland.  

Deze jagers maakten van vuursteen werktuigjes voor onder andere de jacht en slacht. Een 
vuursteenafslag, waarbij de lengte zeker twee keer zo lang is als de breedte, wordt een kling 
genoemd. Zo'n kling werd vaak als werktuigje afgewerkt door middel van het afslaan of 
afdrukken van kleine flintertjes van de vuursteen. Deze werkwijze wordt retoucheren genoemd 
en het resultaat ervan heet retouche. Het waren vooral de rendierjagers uit de Hamburger-
cultuur die gebruik maakten van klingen.  

Tijdens de onderzoeken zijn twee fragmenten gevonden van zogenaamde pijlschacht-effeners. 
Dit is een voor Nederlandse begrippen unieke en zeer zeldzame vondst. De effeners zijn 
gemaakt van scherpkorrelige zandsteen. Pijlschachteffeners zijn stenen met groeven van 
ongeveer één centimeter breed. Ze zijn gebruikt om cilindrisch gevormde objecten, zoals 
pijlschachten glad te schaven. Zulke werktuigen kennen we uit het Laat-Magdalénien en dus 
ook uit het Hamburgien. Voor pijl en boog zijn minder lange houten stokken nodig dan voor 
speren; een voordeel op de grotendeels boomloze vlaktes van het noorden.  

Op 2 mei 1996 deed een kraanmachinist van het Waterschap Dinkel en Regge een bijzondere 
vondst. Bij het graven van een bergingsvijver in verband met de aanleg van een stuw in de 
Bornse beek stuitte hij op enkele grote botten. De kraanmachinist zag dat de botten 
ongebruikelijk groot waren, stopte zijn werkzaamheden en waarschuwde het Waterschap.  

De gevonden botten werden meegenomen naar het kantoor van het Waterschap te Almelo en 
daar werden de deskundigen van het Natuurmuseum in Enschede te hulp geroepen. Het bleek 
te gaan om een scheenbeen, een opperarmbeen en enkele wervels van een wolharige mammoet 
van circa vierendertigduizend jaar oud. Een nadere inspectie van de vindplaats leverde nog 
eens vijf wervels en een voetwortelbeen op.  

De geraadpleegde deskundigen stelden voor om de vindplaats op een officiële manier te  
onderzoeken. Er werd een zogenaamde grid uitgezet: een stuk grond van honderd vierkante 
meter werd om de meter afgezet met piketpaaltjes. Binnen het ontstane ruitjespatroon werd 
om de vijf centimeter voorzichtig een ijzeren pin in de grond gestoken. Zo ontdekte men nog 
veel méér botten. De medewerkers moesten dus op een vierkante meter vierhonderd keer in 
de grond steken. Ondertussen kwamen veel belangstellenden naar de opgraving van de 
mammoet kijken. In totaal werden vierenzestig botten opgegraven, de grootste vondst van een 
mammoet in Nederland. Ze lagen waarschijnlijk in een holte in de bodem van een beek. Helaas 
kwamen de grootste beenderen van de kop en het bekken niet tevoorschijn; die moeten zijn 
weggespoeld. De mammoet kreeg de naam Boris van Borne.  

Rondom de nederzetting bestond het gebied uit broekbos: bosachtige vegetatie op natte 
gronden, bestaande uit elzen, elzeneiken en wilgen. Blijkbaar was veeteelt niet de 
hoofdbezigheid van deze boeren. Er was wel vee, maar dat graasde voornamelijk rondom de 
boerderij en op de braakliggende akkers. In die tijd moesten de boeren wisselteelt toepassen. 
Een paar jaar zaaien en oogsten, waarna men het land een jaar braak liet liggen. De 
boerderijen waren zelfvoorzienend; de bewoners leefden van wat ze verbouwden. Er was weinig 
handel. Op de akkers werden zeven gebruiksplanten gezaaid en geoogst: emmertarwe, 
pluimgierst, spelt, vlas, gerst, hazelnoot en paardenboon (een voorloper van de tuinboon). 
Gezien de vele spiekers gaat men ervan uit dat emmertarwe en spelt het meest verbouwd 
werden. Ook zijn er sporen van geneeskrachtige kruiden gevonden.  

De boerderijen zijn na verloop van tijd verplaatst of verlaten. Dit bleek onder meer uit de 
vondst van een zogeheten verlatingskuil. Dat was een rituele kuil gevuld met duizenden 
grotendeels verbrande aardewerkscherven, de resten van acht weefgewichten en de resten van 
een haardkraag. De verbranding van huishoudelijke zaken symboliseerde het opgeven van 
een boerderij. Bijzonder aan deze vondst was de aanwezigheid van Fries streepband-
aardewerk en Noord-Nederlands keramiek. De komst van Friese immigranten is dus niet uit 
te sluiten. Het vermoeden bestaat dat een stijgende grondwaterspiegel in Friesland voor teveel 
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wateroverlast zorgde om goed te kunnen boeren. Tot de Karolingische periode is Friesland 
nauwelijks bewoond geweest. 

De families leefden van de landbouw en van wat de natuur bood. Hun kleine akkers moeten 
naast de nederzetting hebben gelegen. In een door zand overstoven grondlaag vond men 
sporen van een haakploeg (die de grond openscheurt) en een keerploeg (die de grond ook 
omkeert). De laag bevatte ook hoefafdrukken van runderen. Er waren sporen van kleine 
verhoogde graanschuurtjes (spiekers). Dit geeft aan dat ze hun oogst wilden beschermen tegen 
ongedierte en vocht. Aan de westzijde van de nederzetting vond men enkele wigvormige kuilen, 
mogelijk vangkuilen voor wild. In de nederzetting bedreven de families ook ambachten. Er zijn 
resten van hutkommen ontdekt. Ze deden dienst als werkplaats of opslagruimte. Daar 
produceerden ze voor eigen gebruik houten en stenen voorwerpen en aardewerk. De vondst 
van weefgewichten en spinklosjes duidt op spinnen en weven. Ook werd er een kleine 
hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen; men was dus bekend met vervaardiging van ijzer. De 
aanwezigheid van Romeins aardewerk en van stukken maalsteen (om graan tot meel te 
vermalen) uit de Duitse Eifel wijst op contacten over langere afstand. De meest bijzondere 
vondst was een loden baar van meer dan vijf kilo. Het voorwerp werd bijna puntgaaf 
teruggevonden in een kuil. 
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Het dijkrecht van Salland  
1308  

 

"Wij Guy, bij de genade Gods bisschop van Utrecht, […] hebben met het oog op het welzijn 
van onze kerk van het bisdom Utrecht ons teweer gesteld tegen de onduldbare schade die 
wordt teweeggebracht in ons land, dat tussen de Hunnepe en de zee ligt aan die zijde van de 
IJssel waar ook Deventer gelegen is, en wel door het overstromingswater dat dikwijls van hoger 
gelegen streken komt en door de slechte dijken die wij daar hebben aangetroffen." Dit zijn de 
eerste woorden van het dijkrecht van Salland uit 1308, uitgevaardigd door bisschop Gwijde 
van Avesnes (ca. 1253-1317). Het dijkrecht vormde het begin van het geïnstitutionaliseerde 
waterbeheer in Overijssel.  

Aanvankelijk legden de diverse buurschappen langs de IJssel lokale dijkjes aan ter 
bescherming van hun akkers. Rond 1300 waren deze waterkeringen tot een aaneengesloten 
dijklichaam uitgegroeid. Het reguliere onderhoud van de dijk berustte bij de eigenaren van 
het betreffende land. In geval van beschadigingen aan de dijk diende er een vertegenwoordiger 
van alle huishoudens in het achterland te komen helpen bij het herstel. Bij acute dreiging - 
als het water op de dijk stond - luidden de kerkklokken en moest iedereen zich met spade 
richting de rivier haasten.  

De IJsseldijk ondervond veel schade van de uitschurende werking van het IJsselwater. De 
ondergraven waterkering moest van tijd tot tijd gedeeltelijk landinwaarts verlegd worden. Voor 
de realisatie van deze zogeheten inlaagdijken bood het Sallands dijkrecht een voor die tijd 
revolutionaire oplossing: elke boerderij in het achterland moest naar rato van het oppervlak 
een gedeelte van de inlaagdijk aanleggen. Een vroege vorm van waterschapsbelasting in 
natura dus. De dijkgraaf met zijn heemraden voerden drie keer per jaar een controle of schouw 
van het dijklichaam uit.  

De aaneengesloten dijk had als nadeel dat het water uit de hoger gelegen delen van Salland 
niet meer op de IJssel kon afwateren. Het hoopte zich op in de lage komgronden langs de 
rivier. De oplossing lag in het graven van afwateringskanalen parallel aan de IJssel. Dit deed 
men door bestaande natuurlijke waterlopen met elkaar te verbinden. Zo kwamen de Sallandse 
weteringen tot stand, die het regionale hemelwater in noordelijke richting naar het 
Zwartewater leiden.  

De lokaal verantwoordelijken verwaarloosden - ondanks de hoge boetes - geregeld hun 
dijkvakken of ze lieten hun landerijen in tijden van oorlog in de steek. De vele kolken langs 
de rivier getuigen van de herhaaldelijke dijkdoorbraken die West-Overijssel teisterden. Pas 
vanaf de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) kwam er een einde aan de lokale aanpak, mede 
ingegeven door de overstromingen van 1809 en 1825. De Dijkwet van 1810 bepaalde dat naast 
het toezicht ook het onderhoud bij de dijkbesturen kwam te liggen. Het onderhoud in natura 
werd vervangen door een jaarlijkse contributie. Voor Overijssel kwam in 1835 bovendien een 
Dijkreglement tot stand met bepalingen over de modernisering van het bestuur. De bedijkte 
gebieden in Overijssel werden in negen dijkdistricten ingedeeld. Aan het hoofd van de 
districten kwam een door de grondbezitters gekozen algemeen bestuur te staan, het Verenigd 
College. Sinds deze moderniseringsslag heeft Overijssel geen desastreuze overstromingen 
meer gekend.  

Door grootschalige vervening in Noordoost-Overijssel en ontginning van de heidegronden nam 
in de negentiende eeuw de noodzaak voor een meer integrale aanpak van de provinciale 
waterbeheersing toe. Het Grondreglement voor de waterschappen in Overijssel uit 1879 leidde 
tot omvorming van de dijkdistricten tot waterschappen en de oprichting van nieuwe 
waterstaatkundige verbanden in met name Twente. De waterschappen richtten zich steeds 
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meer op de effectieve ontwatering van de binnenlanden ten behoeve van de landbouw. Door 
grootschalige verbeteringswerken in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kreeg 
men de waterstand definitief onder controle en behoorden de overstromingen tijdens de winter 
tot het verleden. De waterschappen maakten sindsdien een proces van schaalvergroting door. 
Tegenwoordig zijn nog twee grote waterschappen in Overijssel actief: Groot Salland en Regge 
en Dinkel. In de Wieden en de Vechtstreek werkt men samen met Drenthe; rondom de 
Schipbeek met Gelderland.  
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Kasteel Voorst geslecht  
1362  

 

Met man en macht toog bisschop Jan van Arkel (1314-1378) op 29 juli 1362 naar de vesting 
Voorst, even ten zuidwesten van Zwolle. Legereenheden uit Deventer, Kampen en Zwolle en 
troepen van diverse edellieden sloegen het beleg rondom het huis, "het sterckste dat in 't 
gehele sticht gelegen was, hebbende dubbele wijde graften modderig ende weeck, en an beiden 
sijden mit steenen muren uit die gront opgemetselt". De coalitie was het eigengereide en 
gewelddadige optreden van de heren van Voorst meer dan beu. De belegeraars bestookten het 
kasteel onophoudelijk met "bussen, bogen en slingeren". De voorburcht viel al spoedig in hun 
handen. Met stormrammen en blijden wisten ze, ondanks het hevige verzet, tenslotte een 
gedeelte van het kasteel ten val te brengen. De heer van Voorst gaf zich vervolgens op 9 
september gewonnen. De bisschop liet de burcht, toonbeeld van riddermacht en eer, tot op de 
grond toe afbreken.  

De val van kasteel Voorst is meer dan een staaltje middeleeuwse heroïek, maar vormde een 
keerpunt in de machtsverhouding tussen adel en burgerij in het Oversticht. De bisschop van 
Utrecht leunde bij zijn bestuur aanvankelijk sterk op de plattelandsadel. Zo oefenden de 
graven van Goor als leenmannen van de bisschop belangrijke militaire en bestuurlijke functies 
uit in Twente. De heren van Rechteren (bij Dalfsen) en Voorst groeiden uit tot zijn belangrijkste 
militaire steunpilaren in Salland. De bisschoppen lieten aan de landsgrenzen versterkingen 
bouwen, waarover zij edellieden aanstelden. Tot de belangrijkste bisschoppelijke burchten 
behoorden het huis te Vollenhove (1165) aan de grens met Friesland, kasteel Hardenberg 
(1228) aan de Drentse grens en huize Diepenheim (1331), de Waardenborg bij Holten (1347) 
en Arkelstein bij Bathmen (1360) aan de zuidgrens met Gelre. Maar het doorgaans zwakke 
bisschoppelijk gezag en de voortdurende militaire conflicten leidden ertoe dat de lokale 
machthebbers zich steeds onafhankelijker opstelden. Ze hieven belasting en tol op hun 
grondgebied en persten voorbijtrekkende kooplieden af. Dit was tegen het zere been van de 
bloeiende handelssteden Deventer, Kampen en Zwolle.  

Al in 1294 hadden deze hoofdsteden een verbond gesloten met enkele machtige edellieden 
tegen de heren van Voorst. Een jaar later belegerden ze tevergeefs de burcht, die werd ontzet 
door de graaf van Gelre. In 1352 sloten de steden onder leiding van bisschop Jan van Arkel 
opnieuw een verbond, nu zonder adellijke partners, gericht tegen plaatselijke potentaten die 
het handelsverkeer belemmerden. De steden zouden geen nieuwe of versterkte burchten op 
het platteland dulden. Alleen voor de heren van Voorst en Rechteren werd nog een 
uitzondering gemaakt. Maar nadat Zweder van Voorst de hertog van Gelre als bondgenoot was 
kwijtgeraakt, verklaarde bisschop Jan van Arkel hem in 1361 de oorlog. De succesvolle 
belegering en vernietiging van zijn slot was ook een waarschuwing voor andere krijgsheren. 
Onder leiding van bisschop Floris van Wevelinkhoven (ca. 1315-1393) ondernam de 
zelfverzekerde burgerij van Overijssel met succes strafexpedities tegen onder meer de 
roofridders van het strategisch gelegen kasteel Eerde bij Ommen (1380) en de Schuilenburg 
aan de Regge bij Hellendoorn (1381). Tegelijkertijd verwierven de steden steeds meer invloed 
op de benoeming van slotvoogden of kasteleins op de bisschoppelijke burchten. Hiermee was 
de macht van de adel in Overijssel fors ingeperkt en waren de stedelijke handelsbelangen 
veiliggesteld.  

Toch was het niet in het belang van de bisschop om de macht van de adel volledig te breken. 
Als militaire bondgenoten en vertegenwoordigers van het platteland had hij ze nodig om 
tegenwicht te bieden aan de steden. Mede hieraan is te danken dat er in Overijssel één 
middeleeuwse burcht is blijven staan: kasteel Rechteren. De donjon (toren) van Rechteren 
getuigt nog van de oorspronkelijke militaire functie van dit bouwwerk. Het kasteel is vanaf de 
veertiende eeuw tot op heden onafgebroken in bezit geweest van de familie Van Heeckeren, 
later Van Rechteren genoemd. 
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De eerste vrouwelijke katholieke 
wethouder van Nederland 

 

Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw waren de burgemeesters, wethouders en 
raadsleden van Heino allemaal mannen. Niet zo verwonderlijk als we bedenken dat het passief 
vrouwenkiesrecht in 1917 en het actief vrouwenkiesrecht pas in 1922 in de grondwet 
verankerd werden. Maar dan treedt in 1923 Annette Passtoors als eerste vrouw in de Heinose 
gemeenteraad aan. Vier jaar later wordt zij bovendien de eerste vrouwelijke katholieke 
wethouder van Nederland.  

Agnes Jeannetta Maria (Annette) Passtoors werd op 27 juli 1878 in Hilversum geboren als 
dochter van banketbakker Joannes Franciscus Passtoors en Suzanna Reyn. Haar vader 
stamde uit een Brabantse familie en haar moeder uit een fabrikantenfamilie te Hilversum. In 
1912 verhuisden Annette en haar twee oudere zusters naar Heino. Annette ging wonen in het 
"Munnikenhuus" aan de Stationsweg. Dat was het huis van haar oom Daniel Peel, de 
dorpsdokter, die de hulp van Annette goed kon gebruiken. Na het overlijden van dokter Peel 
in 1913 trokken de beide zussen Passtoors bij Annette in.  

In de jaren die volgden was Passtoors actief in het katholieke verenigingsleven. Zij was in 
oktober 1927 nauw betrokken bij de oprichting van de St. Elisabethsvereniging, die tot doel 
had de armen van de parochie te steunen door onder meer het vervaardigen van 
kledingstukken. Daarnaast zette zij zich vooral in voor de belangen en de educatie van 
vrouwen. Annette Passtoors was pionierster en bestuurslid van het Wit-Gele Kruis, een rooms-
katholieke kruisvereniging op het gebied van zieken- en gezondheidszorg. Ook nam zij in 1927 
het initiatief tot een moedercursus in Heino, waaraan maar liefst vijfenvijftig vrouwen 
deelnamen. Tijdens een bijeenkomst aan het eind van deze cursus benadrukte zij dat het 
geven van deze vorm van voorlichting leidde tot vermindering van de kindersterfte.  

In 1923 werd Passtoors raadslid in de gemeenteraad van Heino voor de Rooms-Katholieke 
Staatspartij (RKSP), een fractie die destijds uit zeven leden bestond. Deze benoeming was 
bijzonder: pas sinds 1917 hadden vrouwen in Nederland het recht zich verkiesbaar te stellen 
en vanaf 1922 mochten vrouwen ook zelf naar de stembus gaan. Haar politieke carrière past 
in de laatste fase van de katholieke emancipatie, een beweging die aan het eind van de 
negentiende eeuw werd ingezet door de latere staatsman Herman Schaepman.  

De notulen van de gemeenteraad in die tijd geven spaarzaam informatie over haar werk als 
gemeenteraadslid. Zeker is echter dat haar belangstelling veelzijdig en breed was. Passtoors 
behartigde niet alleen de belangen van de katholieke inwoners, zoals voldoende 
straatverlichting bij de katholieke kerk tijdens de zondagse vroegmis, maar zij pleitte ook voor 
verharding van het marktplein in het belang van de marktkooplui en hun klanten en het 
verbeteren van het fietspad langs de Stationsweg. Daarnaast maakte zij zich sterk voor het 
openbaar onderwijs en hamerde ze op het goed bijhouden van het bevolkingsregister.  

In 1927 werd Passtoors gekozen tot wethouder van Heino. Extra opmerkelijk was dat 
Passtoors daarmee de eerste vrouwelijke katholieke wethouder van Nederland werd. Haar 
medewethouder was B.J. Lindeboom voor de Christelijk Historische Unie (CHU). De twee 
wethouderszetels werden al jaren broederlijk verdeeld tussen protestanten en katholieken. 
Deze verdeling was een goede afspiegeling van het evenwicht tussen het protestantse en 
katholieke volksdeel in Heino. Eind 1930 telde de gemeente 2.795 inwoners, 1.303 
protestanten tegenover 1.472 katholieken.  

In haar tweede zittingsperiode als wethouder trad Passtoors vaker voor het voetlicht. Er deden 
zich enkele incidenten voor, die leidden tot spanningen tussen haar en burgemeester Van 
Sonsbeeck. Zo was zij het in de zomer van 1932 volstrekt oneens met de handelwijze van de 



77 

 

TBC-commissie van de gemeente Heino, die de kosten van het verplaatsen van de 
tentenbewaarplaats op gemeentelijk terrein rechtstreeks declareerde bij het gemeentebestuur. 
Passtoors vond dat de commissie vooraf toestemming had moeten vragen aan het college. De 
raad steunde haar in deze opvatting. De kwestie leidde maandenlang tot een gespannen sfeer 
tijdens de raadsvergaderingen.  

Eind april 1934 kwam er onverwacht een eind aan Passtoors' politieke carrière. In een kort 
briefje aan de Raad kondigde zij haar vertrek aan: "Edelachtbaar College, Door mijn vertrek 
naar Zeist ben ik gedwongen te bedanken als lid van de Gemeenteraad, hetgeen ik bij deze 
doe […]." Of de spanningen tussen haar en de burgemeester mede debet waren aan haar 
plotselinge vertrek blijft giswerk.  

Tot aan de verkiezingen in 1935 nam de heer A. Kamphof haar plaats in. In dat jaar kwamen 
de CHU en de Vrije Kiezers Links (socialisten) in het college en werden katholieke politici daar 
tot in de jaren zestig buiten gehouden. Al jaren had Heino immers een katholieke 
burgemeester en zo vond men de politieke macht in het college beter gespreid. 

Annette Passtoors overleed op 16 september 1970 in rusthuis St. Jozef te Amersfoort. Het zou 
nog tot 1990 duren voor er zich weer een vrouwelijke wethouder in het Heinose college zou 
aandienen. Tot dat jaar bleef de Heinose gemeentepolitiek louter mannenwerk.  
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Het Rozendael: van spieker tot landgoed 
 

 

In 1583 wordt voor het eerst melding gemaakt van een erf Rosendal. Dit erf behoorde destijds 
toe aan de heer van Rechteren, één van de grootste landeigenaren in Salland. Over de 
geschiedenis van dit erf is niet erg veel bekend. waarschijnlijk betrof het destijds een spieker: 
een boerderij met een herenkamer en een schuur. 

Spiekers wegen al in de late Middeleeuwen een veel voorkomend verschijnsel op het Sallandse 
platteland. De stenen schuur was bedoeld voor de opslag van graanoogsten. Deze 
graanoogsten vormden een belangrijk onderdeel van de pacht aan de landheer.Aan deze 
functie dankt het spieker ook izjn naam. Spieker is afgeleid van het Latijnse woordt 
'spicarium', wat voorraadschuur betekent. Naast een stenen voorraadschuur bestond een 
spieker ook vaak uit een herenkamer. Zo'n herenkamer diende als rustplaats voor de 
pachtheer en izjn familieleden op het platteland. 

In 1651 wordt er voor het eerst gesproken over twee erven Rosendal. De bezitters zijn 
respectievelijk de heer Van Vilsteren en kolonel Bentinck van Schoonheten. Waarschijnlijk 
was de bezitting van de kolonel het spiekerachtige erf, terwijl het erf van Van Vilsteren een 
boerderij is gebleven. In 1722 wordt 't Rozendael voor het eerst als spieker aangeduid. In dat 
jaar wordt het goed door Isabelle Voedt verkocht aan Freule E.M. van Voorst. Het wordt dan 
omschreven als 'haar eigendommelijke woninghe off spijker 't Rozendal genoemd, met alle 
getimmerte zoals door haarzelf bewoond is geweest'. Tot het goed behoren dan ook de 
boerderijen en 't Groene en de Rovoort. 

Lange tijd lagen er twee erven 'Rozendael' vlak naast elkaar. De ene boerderij lag vlak naast 
het spieker, waar freule Van Voorst in het midden van de achttiende eeuw woonde. Op dit 
halve erve Rozendal (later onderdeel van Groot Rosendal) woonde destijds Jannes Lamberts 
met zijn familie. Op het andere halve erve Rosendal (later Klein Rosendal genoemd), iets verder 
naar het zuidwesten, woonde Lucas Gerrits. Zowel Jannes als Lucas werden zonder patroniem 
aangeduid als Jannes Rosendal en Lucas Rosendal. 

In 1805 biedt Jannes het erve en goed Rozendal ter verkoop aan. In de Overijsselsche Vourant 
van 4 december 1805 staat de volgende aankondiging: 'Jannes Rosendal en Vrouw Egbertien 
Teunis zyn van voornemens, om op Vrydag den 6 December 'smorgens om 10 uur, ten heuze 
van Frederik Vulder, aan den Born onder Heino, te doen inzetten, en den zo daar aan 
volgenden, uur en plaats als boven: publiek aan den meestbiedenden, ten overstaan der 
Scholten Gerichte al daar, in parcelen of massa te verkopen: Het ERVE en GOED ROSENDAL 
genaamd, bestaande in Huis, Schuur, Twee Hooibergen en de Grote Zaaikamp met 
Akkermaais Hout'. Daarnaast worden nog enkele percelen groenland en een aantal morgen 
hooiland ter verkoop aangeboden. 
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In het midden van de negentiende eeuw volgen de ontwikkelingen op 't Rozendael elkaar in 
snel tempo op. In korte tijd verandert het goed drie keer van eigenaar. Al deze eigenaren 
proberen hunstempel op het landgoed te drukken. In 1851 wordt de familie Meijes te 
Amsterdam de nieuwe eigenaar van het landgoed. Twee jaar later verkoopt hij het weer aan 
stadsgenoot Hendrik Croockewit, directeur van de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Het 
landgoed is dan tweeentwintig hectare groot en omvat onder meer het herenhuis, de tuin, een 
bouwmanswoning, schuur of koetshuis, bouwland, weide en bos. 

In 1984 koopt de Croockewit ook erve en goed 't Klein Rosendal, ter grootte van circa vijf 
hectare. Hiermee is de tweedeling van het erve Rosendal ongedaan gemaakt en zijn beide halve 
erven Rosendal weer een geheel. in 1858 wordt het landgoed 't Rozendael voor 
negentienduizend gulden verkocht aan de heer Coster van Houten te Zwolle. Deze was van 
1837 tot 1852 predikant te Heino geweest. 

 

Huize 't Rozendael in 1906 
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In de voor 't Rozendael onrustige periode in het midden van de negentiende eeuw is het 
landhuis aanzienlijk vergroot en aangepast. De tuinmanswoning is, getuige de gevelsetenen 
in het huis, in 1984 gebouwd door Croockewit, niet lang na de aankoop van het landgoed. 
Vermoedelijk is rond 1860 de bovenverdieping op het landhuis gebouwd en kreeg het 
aanzienlijk vergrote huis toen izjn neoclassicistische aanzicht. De manier waarop de zuilen 
aan de hoeken en boven de deurpartij verwerkt zijn, doet vermoeden dat deze rote verbouwing 
in de hoogtijdagen van het laat-neoclassicisme, onder Coster van Houten heeft 
plaatsgevonden. Ook het feit dat Coster van Houten rond 1860 veek bezittingen in Raalte heeft 
verkocht, zou hiermee te maken kunnen hebben. De verkoop van deze bezittingen zou fondsen 
moeten vrijmaken om de verbouwing van 't Rozendael te kunnen financieren. Coster hvan 
houtyen liet het landgoed na zijn door na aan een nicht. Van haar ging het landgoed over aan 
notaris W.C. van Reede te Zwolle. Deze verkocht het landgoed in 1914 aan F. A. R. A. baron 
van Ittersum. 

De Van Ittersum hebben van de veertiende tot de achtiende eeuw voorname posities bekleed 
in Zwolle en naaste omgeving. De Hof van Ittersum (met onder meer het Karel V huis) 
herinnert nog aan de belangrijke plaats die de Van Ittersums in het Zwolse leven innamen. 
Tevens was de familie Van Ittersum eeuwenland eigenaar van de havezate 't Nijenhuis in het 
schoutambt Wijhe. In de achttiende eeuw verdween de familie Van Ittersum echter uit de 
omgeving van Zwolle door vererving van 't Nijenhuis op de familie Bentinck en doordat de tak 
op de Hof in Zwolle uitstieft. 

Een andere tak woonde tot in het begin van de twintigste eeuw op havezate de Oosterhof in 
Rijssen. In de tweede helft van de achttiende eeuw keerde deze tak terug naar Salland, door 
het huwelijk van Mr. F.A.R.A. baron van Ittersum met Reiniera Johanna Albertina Sandberg. 
De vader van de bruid had in 1847 de boerderij het Crayenschot bij Heino gekocht. Na zijn 
dood in 1879 kreeg zijn dochter deze toebedeeld. In 1892 kocht Van Ittersum zelf boerderij de 
Vos, ook wel Vossebelt genoemd. Deze boerderij is in 1950 afgebroken. 
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De Leug’npompe  
1931  

 

Je kunt hem niet over het hoofd zien. Middenin het dorp staat op het plein van de Hervormde 
Kerk de oude dorpspomp van Heino. De Leug'npompe wordt hij door de Heinoërs genoemd, 
een verwijzing naar een oud volksverhaal. Tot 1931 zwengelden de inwoners drinkwater uit 
(onder andere) deze pomp. De aanleg van de waterleiding maakte een eind aan dit dagelijks 
ritueel.  

Eeuwenlang haalden Heinoërs hun drinkwater uit waterputten en pompen bij hun eigen huis 
of boerderij. De bewoners van het centrum maakten gebruik van de dorpspomp bij de kerk. 
Ook werd wel regenwater opgevangen in een speciale bak op het erf. Voor andere doeleinden 
haalde de Heinose bevolking het water soms gewoon uit een nabijgelegen sloot. Dat slootwater 
was vaak van slechte kwaliteit. Het was verontreinigd door mest en afval, waaronder zelfs 
slachtafval. Maar ook de pompen en putten van het dorp waren niet altijd te vertrouwen, 
omdat veel inwoners gewend waren hun privaten te legen in de goot voor hun huis, met alle 
gevolgen van dien.  

Deze praktijken hadden, zonder dat men het besefte, dramatische gevolgen voor de 
gezondheid. Tot ver in de negentiende eeuw werd Heino, net als de andere plaatsen van ons 
land, getroffen door besmettelijke, levensbedreigende epidemieën, zoals tyfus, cholera, pest 
en dysenterie. Samen met de gebrekkige hygiënische verzorging en de vaak erbarmelijke 
woonomstandigheden, zorgde de slechte kwaliteit van het water ervoor dat de mensen veel 
minder oud werden dan tegenwoordig.  

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werden artsen zich ervan bewust dat de 
slechte kwaliteit van het water oorzaak was van veel besmettelijke ziekten. De oplossing had 
heel wat voeten in de aarde. Er moesten bronnen worden gevonden met voldoende zuiver 
water. Vervolgens moesten waterzuiveringsinstallaties het water honderd procent 
betrouwbaar maken en er waren watertorens nodig om het gezuiverde water onder druk door 
een netwerk van waterleidingen te pompen.  

Nederland reageerde laat. Terwijl in landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland al vanaf 
1836 watertorens gebouwd werden, kreeg Den Helder pas in 1856 als eerste gemeente in 
Nederland een watertoren. Zwolle moest met zijn watertoren en waterleidingen wachten tot 
1898. Voor kleinere plaatsen zoals Heino duurde de komst van goed drinkwater nog langer. 
Het platteland kwam ‒ zoals wel vaker ‒ als laatste aan de beurt. De aanleg van een watertoren 
was te duur, zodat het dorp moest wachten op aansluiting op een al bestaand netwerk van 
waterleidingen. Pas op 1 september 1931 was het zover. Vanaf die dag kregen de Heinoërs ‒ 
na de aanleg van leidingen en kranen in hun huis ‒ water geleverd van de Waterleiding 
Maatschappij Noord-Overijssel NV.  

De komst van de waterleiding betekende het einde van de dorpspomp als leverancier van 
drinkwater, maar ook als centrale ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van de laatste 
dorpsroddels. De huidige pomp stamt uit eind jaren vijftig van de twintigste eeuw. Hij is 
gemaakt van arduinsteen en is een reconstructie in de stijl van de vroege achttiende eeuw. 
Bovendien is de pomp voorzien van het gemeentewapen van Heino. Zeker is dat de pomp vele 
voorgangers heeft gehad, maar hoeveel en uit welke tijd is niet bekend.  

De pomp wordt in de volksmond wel de Leug'npompe genoemd, een naam die mogelijk is 
ontstaan door een oud volksverhaal. Eeuwen geleden reed een voerman met paard en wagen 
over de zandweg ter Heijne binnen, zoals Heino toen werd genoemd. Het slechte weer deed 
hem besluiten in het dorp te blijven. Hij liep naar de dorpspomp om water te tappen voor zijn 
vermoeide paard, maar hoe hij ook zijn best deed, er kwam geen druppel water uit de pomp. 
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De inmiddels gealarmeerde gasten van de herberg reageerden verbaasd. In al die jaren had de 
pomp namelijk nog nooit dienst geweigerd. Eén van de kroeggangers besloot het zelf te 
proberen. Hij greep de zwengel en er kwam als gebruikelijk een flinke waterstroom uit de 
pomp. Toen de voerman de volgende dag Heino verlaten had, kwam men erachter dat de wagen 
van de voerman vol had gezeten met gestolen goederen. Sindsdien gaat het verhaal dat alleen 
mensen met een zuiver geweten water uit de pomp kunnen halen.  

De pomp ontbreekt inmiddels op geen enkele ansichtkaart waarop de bezienswaardigheden 
van Heino zijn uitgebeeld. De Leug'npompe is uitgegroeid tot een bekend symbool van het 
dorp. Zowel de afbeelding als de naam wordt tijdens meerdere gelegenheden gebruikt om 
Heino op de kaart te zetten. Denk alleen maar aan de Heinose Pompdagen, het dorpsfeest in 
de derde week van augustus, of aan herenkoor de Pompedoers. De Leug'npompe is zelfs de 
naam van een uitgave van carnavalsvereniging De Sökkestoppers.  

Of de Heinoërs nog steeds roddels of leugens bij de dorpspomp vertellen is niet bekend. Zijn 
oorspronkelijke functie heeft hij allang verloren, maar de Leugn'pompe is tot op de dag van 
vandaag een markante verschijning in het centrum van Heino gebleven. 
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Oude volksgebruiken 

 

In onze moderne tijd zijn er ook in dorpen als Heino weinig oude volksgebruiken meer over. 
Toch waren die tot in de twintigste eeuw niet weg te denken uit het dagelijks leven in het dorp 
en op het platteland. Geboorten, huwelijken en sterfgevallen werden door vaak eeuwenoude 
rituelen omgeven, evenals de manier waarop man en vrouw een band met elkaar aangingen. 
De "noaberplicht" versterkte de goede relaties tussen buurtbewoners.  

In het begin van de negentiende eeuw was nog op vrijwel iedere boerderij een spinnewiel 
aanwezig. In de winter kwamen de vrouwen en meisjes bijeen om te spinnen. Er bestonden 
rondom deze vorm van huisnijverheid allerlei gebruiken. De spinvisite is de bekendste. Als de 
huwbare meisjes aan het spinnen waren, verschenen bij afspraak ook de jongens. Ze konden 
dan vrijblijvend met elkaar kennis maken. Dan ging het er vrolijk aan toe. Er werden liederen 
gezongen en het hoogtepunt van "het spinmaal" waren gezelschapsspelletjes als 
pandverbeuren en "kies maar een vogeltje". In de jaren na 1830 ‒ in dat jaar werd in Twente 
de eerste spinmachine in gebruik genomen ‒ verloor het spinnen op de boerderij langzaam 
maar zeker zijn betekenis. De nog steeds bekende nieuwjaarsvisites bij boerenfamilies zijn er 
nog een overblijfsel van.  

Andere geliefde plaatsen waar jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten, waren van 
oudsher de markt en de kermis. De rooms-katholieke jongelui uit Heino gingen naar de kermis 
in Raalte. Die kermis, gehouden op de eerste woensdag in mei, was een trekpleister. De boeren 
gaven dan hun knechten en meiden vrij. De protestantse jongens en meisjes gingen naar de 
meimarkt in Zwolle. Protestantse jongens mochten niet omgaan met roomse meisjes en 
andersom.  

Ook bij bruiloften waren er verschillen tussen beide geloofsrichtingen. Bij een roomse 
boerenbruiloft ging het paar eerst naar het gemeentehuis, om pas weken later in de kerk te 
trouwen. Bij de protestanten was het de gewoonte na het gemeentehuis direct naar de kerk te 
gaan. Maar katholiek of protestant, het feest werd op "de delle" (deel) gehouden, die door de 
buren was versierd. Er werden stukjes opgevoerd en de bruiloftsgasten zongen een vast 
repertoire van voor de gelegenheid geschikte liederen. Om 21.00 uur was het feest afgelopen, 
want de meesten moesten de volgende dag vroeg weer op voor de verzorging van het vee.  

Het volgende moment in de levensgeschiedenis was de geboorte van een kind. De kraamvisite 
stond in Heino bekend als "kroamschudden". Familie en buren brachten bij de geboorte van 
een kind een groot krentenbrood mee, dat in een blauw geblokte handdoek geknoopt was. 
Kinderen werden lang onwetend gehouden. In Heino werden kinderen die vroegen waar de 
kindertjes vandaan kwamen wel afgescheept met het antwoord: "Uut de boom van Wi'je" 
(Wijhe).  

Met name de dood is op het platteland altijd met vaste gebruiken omringd geweest. Buren 
hadden bij overlijden de plicht elkaars begrafenis te verzorgen. De naaste buur zorgde er voor 
dat de medeburen op de hoogte werden gesteld. En vaak zorgden de buren ook voor het 
afleggen van het lijk en het bestellen van de doodskist bij de timmerman in Heino. Ook 
bijkomende werkzaamheden zoals klokluiden, doodgraven en de eventuele verzorging van het 
vee werden door de buren geregeld.  

Aan de uiterlijke tekenen van de rouw werd grote aandacht besteed. In de kamer waar de 
overledene stond opgebaard, werden beide vensters of luiken aan de buitenkant gesloten. Voor 
de andere ramen ging er één venster dicht. De klok in de kamer, waar de overledene was 
opgebaard, werd stilgezet. Hier komt het gezegde "Uut de tied raken" vandaan. De spiegels 
werden bedekt met een zwarte doek.  
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Woonde de overledene op een boerderij, dan werd de kist vanuit het voorhuis naar de deel 
gebracht. Daar werd door de timmerman het deksel van de kist verwijderd en kon iedereen 
afscheid nemen. Als de kist weer gesloten was, werd deze op een boerenwagen gezet, terwijl 
de familie, de buren en andere belangstellenden plaatsnamen in een tentwagen of op een brik. 
De met zwarte of donkerbruine paarden bespannen lijkwagen werd meestal gemend door twee 
buren. Stapvoets ging het daarna richting kerkhof, waar de dominee of pastoor een toespraak 
hield en voorging in gebed.  

Na de begrafenis kwamen familie en buren weer bijeen in het sterfhuis voor het "doodmaal" 
of voor het eten van het groevenbrood (speciaal voor de begrafenis gebakken brood). Nog lang 
na de begrafenis werd de omgeving door het dragen van donkere rouwkleding aan het 
overlijden herinnerd. Voor een echtgenoot, ouders of kinderen duurde de rouw 1 jaar en 6 
weken. Om een broer en zus rouwde men negen maanden.  

Al deze gebruiken en rituelen versterkten in hoge mate de toch al sterke band tussen de 
buurtgenoten. Het verdwijnen van veel van deze volksgebruiken heeft zich voltrokken tussen 
ruwweg 1950 en 1970. Daarmee is de onderlinge band tussen de Heinoërs niet verdwenen, 
maar de inwoners geven er tegenwoordig wel een andere invulling aan.  
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Geert Grote  
1340-1384  

 

"Diepzinnige woorden maken niemand heilig en rechtvaardig, maar een deugdzaam leven 
maakt ons welgevallig voor God." (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus.). 

De Moderne Devotie was een beweging van Europese betekenis. De bakermat van deze 
middeleeuwse stroming lag in de IJsselstreek. Grondlegger Geert Grote (1340-1384) was als 
zoon van een Deventer lakenkoopman en stadsbestuurder een typische vertegenwoordiger van 
de welvarende stedelijke elite. Hij doorliep de Deventer kapittelschool en ging als 15-jarige 
studeren in Parijs. Hij leek voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan, maar na een ernstige 
ziekte besloot hij zijn luxeleven vaarwel te zeggen. Hij koos voor een godvruchtig leven in 
relatieve armoede en trok als diaken rond om zijn ideaal van innerlijke devotie te prediken. 
Zijn uitgesproken afschuw van verrijking en vervlakking in de Kerk kwam hem op een 
preekverbod te staan. Hij zette zijn strijd voort met de pen. In 1384 stierf hij in Deventer aan 
de pest.  

Na zijn bekering had Grote zijn ouderlijk huis aan de stad Deventer geschonken voor de 
opvang van vrouwen die hun leven aan God wilden wijden. Deze schenking legde de basis 
voor de vorming van lekengemeenschappen die de idealen van armoede en gemeenschapszin 
van de eerste christelijke gemeente nastreefden. In het huis van Grotes opvolger Florens 
Radewijns (1350-1400) ontstond de eerste broedergemeenschap. De zusters en broeders 
hielden er eigen leefregels op na, zonder een kloostergelofte af te leggen. Spoedig volgden er in 
Deventer en elders nieuwe vestigingen. Ze stonden bekend als de Broeders en Zusters van het 
Gemene ("gemeenschappelijke" of "gewone") Leven. Hun bezittingen en inkomsten vloeiden in 
een gezamenlijke kas. De broeders leefden vooral van het kopiëren van boeken; de zusters van 
textielnijverheid.   

Naar verluidt stemde Geert Grote nog op zijn sterfbed in met de oprichting van een klooster 
waar zijn idealen zouden kunnen voortleven. Hiermee kwamen de devoten tegemoet aan de 
kritiek vanuit de kerk dat hun beweging zich teveel buiten de gebaande wegen zou begeven. 
Bovendien werd op die manier aan beter gesitueerden, die nauwelijks welkom waren in de 
broeder- en zusterhuizen, gelegenheid geboden een geestelijk leven te leiden volgens de 
idealen van Geert Grote. Het eerste klooster opende de deuren in 1387 te Windesheim, even 
ten zuiden van Zwolle. In 1400 volgde de opening van een vrouwenklooster in Diepenveen ten 
noorden van Deventer. Deze formalisering van de beweging bleek buitengewoon succesvol. 
Het klooster te Windesheim groeide in ruim een eeuw uit tot een congregatie met een kleine 
honderd kloosters in Noordwest-Europa.  

De moderne devoten waren in veel opzichten nogal traditioneel. Ze ontwikkelden geen nieuwe 
visie op het christelijk geloof, maar bleven de kerkelijke dogma's, heiligen en rituelen juist 
trouw. De nadruk lag op een christelijke levenswandel en innerlijke vroomheid. Alle middelen 
werden gebruikt om het geloof voor een breed publiek te ontsluiten: onderwijs, prediking, 
publicaties, liederen, levensbeschrijvingen en overdenkingen. Vanaf het begin maakte men 
daarbij gebruik van de volkstaal. De overpeinzingen van Thomas a Kempis (ca. 1380-1472), 
een kloosterling uit het Zwolse Bergklooster, groeiden uit tot de grootste spirituele 
nalatenschap van de Moderne Devotie: De Navolging van Christus is in vele talen en landen 
uitgebracht.  

Alleen al vanwege de naam heeft de Moderne Devotie tot op heden veel mensen aangesproken. 
De middeleeuwse beweging is door de eeuwen heen geclaimd door rooms-katholieken, 
protestanten, humanisten en seculiere postmodernisten. Maar wel beschouwd staat de 
Moderne Devotie met al deze stromingen op gespannen voet: de oorspronkelijke devoten 
keerden zich immers tegen misstanden in de rooms-katholieke kerk, hun beweging is door de 
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Reformatie om zeep geholpen en boven alles waren zij diepgelovig. Kennelijk blijven bepaalde 
denkbeelden van de moderne devoten brede weerklank vinden:  

"Probeer alle gebreken en zwakheden van anderen geduldig te dragen, want u hebt zelf ook 
vele gebreken die anderen verdragen moeten." (Thomas a Kempis, De Navolging van Christus.)  
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"Een perfecte lantcaerte"  
1648  

 

In 1639 bepaalde het gewestelijk bestuur van Ridderschap en Steden dat er "een betere ende 
perfecte lantcaerte van dese provintie van Overijssel ende derselver limiten" moest komen. De 
prestigieuze opdracht ging naar Nicolaas ten Have (1604-ca. 1650), conrector van de Latijnse 
school in Zwolle. Hij bracht in vijf jaar de hele provincie minutieus in kaart, waarna de 
Amsterdamse graveur Evert Simons Hamersvelt het eindproduct vervaardigde. In 1648 
verscheen de eerste editie van de kaart, die ruim honderdvijftig jaar het kaartbeeld van 
Overijssel zou bepalen. Er kwamen vier edities van de kaart, waarvan de laatste door de 
Deventenaar Jan de Lat uit 1743 als de meest sublieme geldt.  

De kaart van Ten Have moest duidelijkheid brengen in diverse grensdisputen. Een geschil 
over de grenzen van heerlijkheid De Eese bij Steenwijk was voor eigenaar Johan van Raesfelt, 
drost van Twente, aanleiding geweest om aan te dringen op een accurate kaart van Overijssel. 
De provincie was omgeven door de Zuiderzee, Friesland, Drenthe, Bentheim, Munster en 
Gelderland. In het westen en zuiden lag de Gelderse grens dankzij vele conflicten in de 
Middeleeuwen tamelijk helder vast. Maar in het noorden en oosten vormden onafzienbare 
moerassen veelal de afbakening van de grens. Door toenemende exploitatie van deze wildernis 
kwamen bewoners met elkaar in conflict. De historische band met Drenthe als gebiedsdelen 
binnen het Oversticht was bovendien in de zestiende eeuw doorbroken, waardoor de loop van 
deze buitengrens aan belang won. De gedetailleerde kartering van Ten Have hielp inderdaad 
een aantal grensgeschillen te beslechten. Plaatsing van grenspalen of stenen vormde vaak het 
besluit van zo'n dispuut.  

Cartografen grepen bij de samenstelling van een kaart doorgaans terug op het werk van hun 
voorgangers. In Overijssel was dat de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1500-1575) uit 1543. 
Deze cartograaf in dienst van de Spaanse koning, bracht met behulp van de driehoeksmeting 
een 15-tal Overijsselse steden en de hele provincie zelf in kaart. Zijn kaart van het gewest was 
weliswaar een stap in de goede richting, maar niet helemaal betrouwbaar. Ook fameuze 
kaartenmakers als Joan Blaeu (1596-1673) baseerden zich op de uitgave van Van Deventer. 
Ten Have echter bracht met behulp van enkele medewerkers de provincie geheel opnieuw in 
kaart. Vermoedelijk gebruikte hij de kerktorens daarbij als ijkpunten. Hij bereikte daarmee 
een grote geometrische nauwkeurigheid.  

In de  zestiende eeuw kregen schilders een steeds prominentere rol bij de kaartproductie. De 
mengeling van cartografie en schilderkunst leidde tot een nieuw type kaart: het landtafereel. 
Deze overzichtskaarten kregen een schilderachtige detaillering en omlijsting. De kaart van 
Nicolaas ten Have kan als pronkstuk binnen dit genre gezien worden. De kaart kent een 
nauwgezette weergave van landschapselementen, in- en externe grenzen, wegen, steden, 
dorpen, buurschappen en adellijke huizen. Bovendien bevat het landtafereel een opvallend 
titelvignet, een versierde toelichting op de schaalverdeling, een Korte beschrijvinge van de 
provincie door de predikant Willem Nagge (uit Twello) in twee kolommen aan weerszijden, en 
plattegronden van zeven Overijsselse steden aan de onderzijde. Ten Have had daarmee 
ruimschoots aan de verwachtingen van de provincie voldaan. Zijn meesterwerk blijft tot op 
heden aanspreken.  
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Beulake in de golven verdwenen  
1776  

 

In de nacht van 21 op 22 november 1776 veegde een hevige stormvloed het veendorpje 
Beulake van de kaart. Het water van de Zuiderzee was door de dijken heen gebroken en 
spoelde vrijwel alle huizen en turfschuren van het dorpje weg. De inwoners brachten zichzelf 
op hoger gelegen delen in veiligheid. Beulake was letterlijk aan zijn eigen succes ten onder 
gegaan. Eeuwenlang was in het omliggende laagveen turf gewonnen door deze op te baggeren 
en op langgerekte legakkers of ribben te laten drogen. De legakkers werden op den duur 
smaller dan voorgeschreven. De stormvloed van 1776 sloeg ze volledig weg. Zo ontstond het 
Beulakerwiede.  

De veenontginning in het Land van Vollenhove begon in de elfde eeuw. Eeuwenlang was 
turfproductie de motor van de regionale economie. De turfwinning zorgde voor bloei van de 
handel en ontwikkeling van de scheepsbouw en de vervoersector. Turf was in Nederland de 
belangrijkste brandstof. In Noordwest-Overijssel domineerde het laagveen, dat gedijt in 
voedselrijk grondwater, in tegenstelling tot hoogveen (veelal veenmos), dat ontstaat dankzij 
voedselarm regenwater. Aanvankelijk stak men in het laagveen alleen de bovenste laag af, 
maar vanaf de zestiende eeuw baggerde men ook het onder water gelegen veen op met behulp 
van een baggerbeugel, zodat alleen waterplassen of trekgaten overbleven. De turfwinning vond 
plaats in de periode van april tot en met juli: eerder was niet mogelijk omdat turf niet tegen 
vorst kan; later kon niet vanwege de benodigde droogtijd. De turf werd via grachten of kanalen 
afgevoerd, vooral richting Holland. Zo liet de Overijsselse stadhouder Joan de Ligne, graaf van 
Aremberg, vanaf 1560 op persoonlijke titel de naar hem genoemde gracht vanaf het 
Zwartewater richting Friesland graven, niet in de laatste plaats om daarmee zijn eigen 
veengebieden in exploitatie te kunnen nemen. Blokzijl en vervolgens Zwartsluis ontwikkelden 
zich tot belangrijke uitvoerhavens van turf, ook uit het Drentse achterland. De versterking 
van beide plaatsen tot fortresse tijdens de Tachtigjarige Oorlog gaf het economisch belang van 
deze overslaghavens aan. Vanaf de achttiende eeuw raakte het veen in de regio uitgeput, met 
alle economische gevolgen van dien.  

Keren wij nog even terug naar de Tachtigjarige Oorlog, die vooral in het begin een 
godsdienstkrijg was. De aansluiting van Overijssel bij de opstandige gewesten betekende 
meteen de invoering van het gereformeerde geloof. In Noordwest Overijssel, dat reeds in het 
jaar 1578 bij de Staten werd aangesloten, is in verschillende plaatsen een beeldenstorm 
gehouden. De geestelijken moesten of gereformeerd worden of werden afgezet. De pastoors 
van enkele plaatsen boden weerstand, daardoor vooral zijn Raalte, Heino, Oldenzaal en 
Ootmarsum overwegend katholiek gebleven. 

Het zwaartepunt van de vervening in Overijssel verschoof in de loop van de eeuwen naar het 
oosten. Vooral ten noorden van de Vecht lagen uitgestrekte hoogveengebieden. Om turf te 
kunnen winnen, moest het hoogveen eerst ontwaterd worden door de aanleg van een stelsel 
van afwateringskanalen of wijken. In vergelijking met de winning van laagveen vergde dit hoge 
investeringen. De exploitatie ervan gebeurde veelal door een collectief van investeerders. Zo 
richtten enkele vooraanstaande inwoners van Overijssel in 1631 een compagnie op om de 
venen van de Leusener marke te ontginnen. Dit resulteerde in het ontstaan van Nieuwleusen. 
Verdere grootschalige ontginning van het gebied liet op zich wachten, omdat de 
veenmoerassen boven de Vecht van militair-strategisch belang waren bij de verdediging van 
Noord-Nederland. Pas vanaf 1809 werd de draad opgepakt met de aanleg van de Dedemsvaart. 
Dit kanaal voerde van Hasselt tot de Vecht bij Gramsbergen. Het initiatief van Willem Jan van 
Dedem (1776-1851) leidde tot het ontstaan van de dorpen Balkbrug, Dedemsvaart, Lutten en 
Slagharen. De aanleg van het Overijssels kanaal van 1851 tot 1858 gaf een stevige impuls 
aan de vervening van het gebied tussen Vriezenveen en Bergentheim, met nieuwe kernen als 
Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk.  
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Bij de turfwinning in hoogveen werd de ongeschikte bovenlaag, de bonkaarde, verwijderd, 
waarna de turven met de hand gestoken werden. Na afgraving van het veen werd de bonkaarde 
met de zanderige ondergrond vermengd en met mest verrijkt. Deze dalgrondaarde was 
uitermate geschikt voor landbouwdoeleinden, vooral voor akkerbouw. Zo maakten de 
uitgestrekte venen plaats voor nieuwe landbouwgebieden. Na 1920 trad het verval van de 
turfgraverij in. De turf werd verdrongen door fossiele brandstoffen. Bijzonder veel te vervenen 
viel er in Overijssel ook niet meer. Slechts enkele veengebieden zijn bewaard gebleven. Zo 
vormen de Engbertsdijksvenen aan de Duitse grens het grootste actieve hoogveengebied van 
Nederland. Daar kan men nog een indruk krijgen van de oneindige veenvlaktes van weleer, 
turfje voor turfje verstookt voor de warme voeten en de gevulde magen van onze voorouders. 
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De IJssel  
11000 v. Chr.  

 

Door de eeuwen heen is de IJssel voor Deventer erg belangrijk geweest. De stad heeft haar 
bestaan te danken aan de rivier. Waar handelsroutes naar het noorden en het zuiden die naar 
het westen en oosten kruisten, is de stad groot geworden. 

Aan het einde van de voorlaatste ijstijd, de Saale-ijstijd, rond honderdvijftigduizend jaar 
geleden, kwam het landijs tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Het ijs uit het noorden 
stuwde de grond hoog op. Zo ontstonden de stuwwallen van de Sallandse heuvelrug en de 
Veluwe. Als een grote vinger lag daartussen een gletsjer, die het IJsseldal heeft gevormd. Na 
deze ijstijd raakte dit dal grotendeels opgevuld met sediment van de Rijn, die toen nog in 
noordelijke richting stroomde en ter hoogte van Kampen in zee uitmondde. In de laatste ijstijd, 
het Weichselien (ca. 115.000 tot 11.000 jaar geleden), kwam het ijs niet tot in ons land. Wel 
werden grote stromen smeltwater door de vallei afgevoerd. Zandverstuivingen zorgden voor de 
afzetting van dekzandlagen en de vorming van dekzandruggen. Zo ontstond er in het gebied 
tussen de Sallandse heuvelrug en de Veluwe een licht geaccidenteerd landschap. 

Na de ijstijden waterden verschillende riviertjes en beken af op het IJsseldal. Eén ervan was 
de Schipbeek. Door een doorbraak in de dekzandruggen bij Zutphen en Doesburg is pas in 
een veel latere fase de verbinding van de vallei met de Rijn tot stand gekomen en ontstond de 
rivier zoals wij die nu kennen. In de veertiende eeuw begon men met het bedijken van de 
IJssel, waardoor de rivierloop een vastere vorm kreeg. 

Deventer is ontstaan op een hoogte langs het IJsseldal, bestaande uit dekzand en 
rivierduinzand, temidden van drassige laagten. Er lagen in dit gebied drie hogere heuvels: de 
Berg waar later de Bergkerk gebouwd is, de Noordenberg en daartussen het gebied van de 
Overstraten. De rivier was ter hoogte van de nederzetting gemakkelijk doorwaadbaar. Het is 
daarom niet verwonderlijk dat juist hier een oude handelsroute de rivier kruiste. 

Kort na 700 vestigden zich hier in eerste instantie boeren. Na 800 nam geleidelijk het belang 
van handel toe en na 850 kwam die handel tot grote bloei. Naast de IJssel boden ook de beken 
die erin uitmondden, zoals de Schipbeek en Koerhuisbeek, mogelijkheden om handel te 
drijven. De Schipbeek werd in de late Middeleeuwen zelfs door de Deventenaren verlegd, zodat 
het water van de beek via de stadsgrachten de rivier in stroomde. Zo konden schepen de stad 
goed bereiken. 

De ligging aan een rivier was de inwoners soms ook tot grote last. In oorlogstijd vormde de 
IJssel vaak een strategische grens. Dat was al in de Tachtigjarige Oorlog zo, maar ook in de 
Tweede Wereldoorlog, toen tijdens de Duitse bezetting de geallieerden de bruggen frequent 
bombardeerden. In de Koude Oorlog lag het zwaartepunt van de verdediging van Holland bij 
de IJssellinie. Bruggen zouden onklaar gemaakt en grote gebieden langs de rivier onder water 
gezet worden "als de Russen zouden komen". 

Overstromingen en watersnood noopten dikwijls tot actie. Al rond 1400 begon men met het 
aanleggen van dijken. Maar tot op de dag van vandaag wordt de stad nog regelmatig geplaagd 
door ondergelopen kades en landerijen. De rivier laat zich maar ten dele bedwingen met dijken 
en kribben. Tegenwoordig wordt er dan ook steeds meer nagedacht over hoe de rivier weer 
meer ruimte geboden kan worden, om zo de overlast te beperken. Er zijn nevengeulen bij de 
jachthaven en een aantal kleinere geulen bij de Worp ingepland, die straks ook een recreatieve 
functie kunnen vervullen voor zwemmers, kanoërs en roeiers, maar ook voor zonaanbidders, 
natuurliefhebbers, fietsers en wandelaars. 
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De Sallandse heuvelrug 

ca. 150.000 v.Chr.  

 

Als een reusachtige golf in een vlakke zee rijst de Sallandse Heuvelrug op uit het landschap. 
De toppen van de heuvel steken tot zestig meter boven de omgeving uit. Bezoekers genieten 
bij helder weer van een weids uitzicht. Het blijft bijzonder om te bedenken dat deze "bergen" 
circa honderdvijftigduizend jaar geleden zijn ontstaan door de stuwkracht van gletsjers. 
Tijdens de voorlaatste IJstijd, het Saalien, schoven massa's landijs vanuit Scandinavië tot 
halverwege Nederland binnen en vormden op Overijssels grondgebied diverse stuwwallen in 
noord-zuidelijke richting. De meest dominante heuvelreeksen strekken zich uit van 
Ootmarsum tot Enschede en van Ommen tot Markelo, met inbegrip van Nationaal Park de 
Sallandse Heuvelrug.  

Vanaf deze stuwwallen ontvouwt zich de geschiedenis van het landschap aan je voeten. Het 
preglaciale zand en grind vormt de oudste bodem van Overijssel. Diepe erosiedalen of slenken 
in de heuvelrug getuigen van het smelten van het landijs tijdens het warmere Eemien, vanaf 
circa honderddertigduizend jaar geleden. Het smeltwater schuurde op de heuvelrug de bodem 
metersdiep uit. De terugtrekkende ijslaag liet her en der zwerfstenen en keileem achter. Door 
weer en wind kalfden de stuwwallen sterk af en werden er dikke lagen sediment afgezet in de 
omliggende dalen. De eerste bewoners van Overijssel, de Neanderthalers, bewerkten de 
achtergebleven vuurstenen op de stuwwallen tot gereedschap.  

Zo'n honderdtwintigduizend jaar geleden trad de laatste ijstijd in, het Weichselien. Het landijs 
bereikte Nederland niet, maar er ontstond een poolklimaat met beperkte vegetatie. 
Erosiedalen op de stuwwallen uit deze tijd vertonen een beduidend flauwere helling aan de 
noordzijde, die in vergelijking met de zuidkant aanzienlijk meer zon ving. Het smeltwater vond 
aan de voet van de stuwwallen zijn weg in beekdalen van onder meer de Regge en Dinkel, die 
via de noordelijk gelegen Vecht afwaterden richting de zee.  

Intussen zorgde de veelal westelijk wind tijdens het Weichselien voor de afzet van grote 
hoeveelheden zand, dat opwoei vanuit de drooggevallen zeeën. Vrijwel het hele Overijsselse 
landschap werd bedolven onder een dik pakket zand. Dit reliëfrijk dekzand bedekt nog altijd 
het overgrote deel van de provincie. Op de dekzandruggen langs rivieren en beken vonden de 
eerste menselijke bewoners een geschikte verblijfplaats. Later werden de verspreid liggende 
hoogtes in gebruik genomen als akkers. Deze zogenaamde essen of enken zijn de oudste 
landbouwgronden in de provincie.  

Aan de westelijke horizon van de Sallandse Heuvelrug strekt zich het IJsseldal uit. Dit 
rivierenlandschap ontstond in de huidige periode van het Holoceen, dat circa 
elfduizendvijfhonderd jaar geleden begon. De IJssel beschikte over een breed stroombed dat 
zich met name in de delta voorbij Zwolle breed uitwaaierde. Bij hoogwater zette de IJssel, 
evenals de Vecht, rivierklei af op de oevers. Deze kleigronden zijn de vruchtbaarste delen in 
de provincie. Andere Overijsselse rivieren en beken kenden dit verschijnsel in veel mindere 
mate.  

In oostelijke richting gloort het uitgestrekte groene land van Vriezenveen aan de einder. 
Evenals in de noord(weste)lijke delen van de provincie, vormden zich hier in het Holoceen 
uitgestrekte veenmoerassen. In deze lage delen met slechte afwatering kon het veen zich in de 
loop van de eeuwen tot metersdikke pakketten ontwikkelen. Vanaf de Middeleeuwen vond op 
steeds grotere schaal turfwinning in deze venen plaats, totdat in de twintigste eeuw vrijwel al 
het veen verdwenen was. De ondergrond kreeg veelal een agrarische bestemming. De rationele 
kavelstructuur van dit jonge ontginningslandschap vormt een schril contrast met de oeroude 
grillige vormen van de Sallandse Heuvelrug.  
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Vuurstenen vuistbijlen  
ca. 65.000 v.Chr.  Sporen van jagers-verzamelaars 

 

Het moet een imposante aanblik zijn geweest: tienduizenden jaren geleden trokken over de 
grassteppe van Overijssel in het voorjaar mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten 
naar het noorden en in het najaar richting het zuiden, op zoek naar grazige weiden. Vanaf de 
verhogingen in het landschap keek de Neanderthaler likkebaardend toe. Zodra hij de kans 
kreeg, doodde hij zijn prooi met speren om deze boven een houtvuurtje te roosteren.  

Ongeveer vijfenzestigduizend jaar geleden kwamen de eerste Neanderthalers naar deze 
streken. De homo sapiens neanderthalis oogde gespierd en robuust; wat kleiner dan de 
moderne mens. Hij had geprononceerde wenkbrauwbogen en grote neusopeningen. 
Waarschijnlijk had de Neanderthaler beter ontwikkelde zintuigen dan de huidige mens. Dat 
hield verband met de klimatologische omstandigheden en zijn nomadisch bestaan als jager-
verzamelaar. De Neanderthaler leefde primair van de jacht, maar verzamelde ook noten en 
vruchten. Hij was in staat om allerhande stenen wapens en werktuigen te maken. De techniek 
van steenbewerking verfijnde zich in de loop van de Oude Steentijd (tot 10.000 v.Chr). In 
Overijssel zijn bijna tweehonderd artefacten uit deze periode teruggevonden. Op de westelijke 
helling van de stuwwal van Ootmarsum bij Mander ontdekten (amateur)archeologen de 
afgelopen decennia met het blote oog vele tientallen artefacten van Neanderthalers: stukken 
bewerkte steen van tienduizenden jaren oud! De meest opzienbarende vondst was een 
vuurstenen vuistbijl.  

In het verleden is vaak een karikatuur gemaakt van de Neanderthaler als een primitief en 
moordzuchtig monster. Dat beeld strookt niet met de feiten. Neanderthalers leefden in 
tamelijk complexe sociale groepen. Ze hadden veel gevaren en ziektes te duchten, maar lieten 
zieken en gewonden niet aan hun lot over. Dit blijkt onder meer uit het herstel van 
gecompliceerde botbreuken. Intussen verschraalde het leefklimaat van de Neanderthalers 
door het intreden van de laatste ijstijd. Grote grazers als mammoeten verschenen op het 
toneel. De Neanderthalers verlegden letterlijk hun grenzen. De vondst van vuurstenen 
halffabricaten ver vanaf de plaats van productie laat zien dat hun actieradius geleidelijk 
toenam van circa honderd tot driehonderd kilometer. Ongeveer vijfendertigduizend jaar 
geleden werd het hen in deze streken echt te koud en verdwenen ze van het toneel. In Zuid-
Europa wisten ze zich aanzienlijk langer te handhaven, maar uiteindelijk stierven ze ongeveer 
29.000 jaar geleden om onbekende redenen uit.  

Rond 13.000 v.Chr. verschenen er nieuwe jagers-verzamelaars in onze streken. Nu ging het 
om homo sapiens sapiens, de moderne mens. De laatste ijstijd liep ten einde en geleidelijk 
verbeterde het klimaat. In Overijssel zijn diverse sporen uit deze Midden Steentijd 
teruggevonden. Opzienbarend was de ontdekking van een nederzettingcomplex op een 
dekzandrug in het Vechtdal bij Mariënberg. De vele honderden grondsporen in de opgraving 
bleken maar liefst vijfentwintighonderd jaar te beslaan (ca. 7600-5000 v.Chr.). In deze periode 
zijn hier minstens twaalf jachtkampementen in gebruik geweest. Er zijn verschillende graven 
gevonden waarin de doden gehurkt waren begraven. De bewoners hadden er ideaal uitzicht 
over het dal en profiteerden van de nabijheid van het water. Getuige de vele brandhaarden 
hebben ze er menig smulpartij gehouden.  

Ten zuiden van het dorp Heeten bij Raalte hadden in de winter van 1993-1994 
voorbereidingen plaats voor de aanleg van een nieuwbouwwijk. Het terrein bleek bezaaid te 
zijn met scherven aardewerk, houtskoolresten en ijzerslakken. Nader archeologisch onderzoek 
maakte duidelijk dat het gaat om een van de grootste nederzettingen en de omvangrijkste 
productieplaats van ijzer uit de Romeinse tijd in Nederland. De spectaculaire vondst wierp 
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nieuw licht op de bewoningsgeschiedenis van het Germaanse grondgebied ten noorden van 
de Romeinse rijksgrens langs de Rijn, waartoe ook het huidige Overijssel behoorde.  

De opgravingen in Heeten legden een Germaans dorp bloot dat zich van een enkele boerderij 
aan het begin van de jaartelling, ontwikkelde tot een omheinde nederzetting met minimaal 
zeven boerderijen en tal van bijgebouwen in de derde eeuw. Waar de eerste bewoners hun 
afzonderlijke boerderijen telkens verplaatsten, kregen de panden binnen de 
nederzettingsstructuur een semipermanente status. Individuele akkers maakten daarbij 
plaats voor gezamenlijke bouwlanden. Sommige bewoners legden zich toe op de productie van 
ijzer uit ter plaatse gedolven oer. De vondst van grote hoeveelheden afgekloven botten oftewel 
resten van feestmaaltijden maakt duidelijk dat de nederzetting ook in sociaal opzicht een 
regionale functie vervulde. Waarschijnlijk resideerde er een Germaanse hoofdman. Een 
woning met Romeinse kenmerken diende mogelijk als zijn onderkomen. Elders in Overijssel 
zijn nog zo'n vijftig nederzettingen uit de Romeinse tijd aangetroffen, waarvan die bij 
Denekamp en Colmschate te Deventer het best onderzocht zijn.  

In Romeinse geschriften en inscripties komen diverse benamingen voor van de stammen in 
het toenmalige Oost-Nederland. Het is een hachelijke onderneming deze begrippen toe te 
passen op de materiële vondsten uit die tijd. Mogelijk waren de zogenaamde Tuihanti de 
naamgevers van Twente en de Salii van Salland. Als overkoepelend begrip wordt veelal de 
naam Germanen gebruikt. Duidelijk is dat deze Germaanse stammen grote gevolgen 
ondervonden van de nabijheid van het immense Romeinse rijk. Veel Germanen dienden als 
soldaat in het Romeinse leger. Het onderlinge verkeer bracht nieuwe technieken, producten 
en gewassen met zich mee. Zo betekende de introductie van de draaischijf een revolutie in de 
aardewerkproductie. De handel bracht ook geld in het laatje, zoals blijkt uit de vondst van 
diverse Romeinse munten. Het edelmetaal ging bovendien een sociale functie vervullen als 
sieraad of offer aan de goden. In de uiterwaarden bij Olst zijn vier gouden halskettingen 
gevonden, die waarschijnlijk toebehoorden aan een inheemse leider. Tot slot was er sprake 
van religieuze beïnvloeding: in Dalfsen is een bronzen beeldje gevonden van de Romeinse 
handelsgod Mercurius en in Colmschate een beeldje van Victoria, godin van de overwinning. 
Het laatste beeldje heeft waarschijnlijk gediend als bouwoffer bij de constructie van een nieuw 
huis.  

Het beeld van een bloeiende samenleving aan de rand van het Romeinse rijk staat in schril 
contrast met de vele beschrijvingen van inheemse opstanden en daarop volgende 
strafexpedities uit deze periode. Voor een deel ligt dit aan de perceptie van de Romeinse 
auteurs. Zij plachten de heldendaden van hun keizer en zijn legers te verheerlijken ten koste 
van de Germaanse vijand. De meeste rebellie had bovendien plaats in het directe grensgebied 
van de Rijn. De gedeeltelijke ontvolking van deze streken werkte in het voordeel van de iets 
verder weggelegen nederzettingen in het huidige Overijssel, die profiteerden van intensivering 
van de handelsrelatie met de Romeinen. Het verklaart de relatief late bloei van nederzettingen 
als Heeten en Colmschate. Met de val van het Romeinse rijk rond 400 kwam er een tamelijk 
abrupt einde aan de bloeitijd van deze Germaanse dorpen. 
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Koeren  

 

Het werkwoord koeren gaat over 'kuieren', in de betekenis van rustig lopen, een wandelingetje 
maken, genieten van het gezelschap van een ander en van de omgeving. Er was ooit een 
dispuut over de betekenis van 'koer-' in het woord 'Koerhuis' en 'Koerhuisbeek'. Die beek is 
de grens tussen het Overijsselse en het Gelderse. Welke betekenissen 'koer-' kan hebben? 
'Koeren' is wachtlopen en uitkijken.  In het boek "Voor Het Koerhuis, zie 'Ach Lieve Tijd', 1000 
jaar Deventer, de Deventenaren en hun reislust, Waanders Uitgevers in samenwerking met 
de Atheneumbibliotheek, het Gemeentearchief en Museum De Waag, bladzij zesendertig" staat 
in de tweede aflevering de afbeelding van Het Koerhuis in het midden van de achttiende eeuw, 
blz. 37. Onderaan blz. 36 staat: "Het Koerhuis op de Bergweide in het jaar 1744. Het Koerhuis 
('coeren' betekent op de uitkijk staan) was van oorsprong een wachthuis, een uitkijkpost ter 
bewaking van de stad en de stadsweiden. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd 
hier tolgeld geïnd van reizigers van en naar Zutphen. Het Koerhuis werd toen tolhuis." Van 
courir (een wijze van lopen) tot couren en coeren is maar een kleine stap. Coeren werd koeren, 
maar ook curen en  cuyren. In de Middeleeuwen werd cuyren uitgesproken als kuuren, met 
een lange -uu- dus. En nu de ontdekking: De -uu- werd in het moderne Nederlands -ui-. 
Kuren, lopen met rustige stap om de wacht te houden, werd kuiren, en dat kan men niet 
anders uitspreken dan als 'kuieren'. De betekenis 'wacht houden en uitkijken' ging verloren. 
Zo werd 'kuieren', rustig stappen, gelijkluidend aan 'kuieren', over koetjes en kalfjes praten, 
wat een woord is van Twente en de Achterhoek. Dat kuieren komt van het Oost-
middelnederlandse 'coyeren','coderen', wat het langzaam op en neer bewegen van de halskwab 
is bij het keuvelen. 'Coder' is halskwab. Men kan hierbij ook aan kwebbelen denken. Kuieren 
als stappen stamt dus van het Franse courir, het gelijkklinkende kuieren als langzaam, rustig 
praten van coder of cossem. 

 
Er zijn namen van erven die verband houden met uitkijkposten: Kiekert, Kiekoet, Stock, 

Stockman, Schutterij. Ze zijn afgeleid van de namen van wachthuisjes op hoge palen. Namen 

die in verband worden gebracht met slagbomen (runnebomen) in de doorgangen zijn: Hekman, 

Hekjan, Hekkert, Boom, Beumer, Boomkamp, Sluter, Slotman. Ook namen als Lammertman 

en Lammers hebben betrekking op de landweren. 

 

Een koers betekent een uitkijker, een wachter in een uitkijkpost: een kijk overal. Het 
werkwoord is koeren en betekent dus uitkijken. De naam Koers heeft niets te maken met de 
goede koers houden of met de koers op de beurs. Een koerhuis, coerhuis of cuerhuys was een 
huis van waaruit men de omtrek kon overzien en waarop wacht gehouden werd: een 
uitkijkpost. Dag en nacht stond daar een wachter op de uitkijk. De koerhuizen behoorden tot 
de oude verdedigingswerken samen met de landweren en bewaakten de doorgangen bij de 
runnebomen. Voor de aanleg van landweren werd gebruik gemaakt van bestaande beken, de 
landweer volgde dan het tracé van de beek. Op een aantal plekken was een doorgang, 
afgesloten met een dubbele boom: een runneboom. Daar werd tol geheven. In het jaar 1367 
vinden we bij Deventer 'dat cuerhuus op den mersche (mars, mors) bi den wachters; later ‘den 
bouzaten to den cuerhues (koerhuis) op den enghe bi der scepen ghebiete.’ Het markeboek 
van Zande (bij IJsselmuiden) vermeldt in het jaar 1578 'aen den Kuerhuiser Zijl’. Andere 
uitkijkpunten waren: de Schutterij en de tol aan de Hexelseweg bij Wierden, de Koerberg bij 
Heerde (G), de Koerheuvel bij Rhenen en de Koerbelt bij Rijssen. Te Archem (Meente) bij 
Ommen wordt in het jaar 1601 de Correbelt vermeld, hieraan is de Corbeld ontleend. Koer 
vinden we ook in de familienamen: Koerboom, Koerman, Koerkamp en Koermark, Koers, zie 
ook Keurhorst, Ter Keurst. Koerselman komt vooral in Gorsel, Laren, Vorden en Zutphen voor. 
Het erve Curslo te Almen wordt in het jaar 1382 genoemd, in het jaar 1410 Coerslo of Corslo, 
in het jaar 1645 Coursel. Het erve Koerkamp te Lettele bij Diepenveen heet in het jaar 1399 
Ten Kuirkampe. De verdediging was nodig omdat er kastelen waren waar roofridders woonden 
en die in de buurt op rooftocht gingen. 
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Destijds maakten de in de Achterhoek wonende edelen het de Twentenaren vaak heel erg 

moeilijk. Vooral vader en zoon Van Wisch – woonachtig op huis Ter Borch aan de Oude IJssel 

bij Doetinchem – zijn beschreven door de Twellose predikant en geschiedschrijver Wilhelm 

Nagge die in het jaar 1678 schreef: 

 

Op 20 september 1490 sijn sij (vader en zoon Van Wisch), mit ruteren ende knegten in 't land 

van Over IJssel gevallen, aldaer gemoort, gebrant, gebrandschat, ende dat gantse land 

verwoest ende geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen konden dat hebben sij 

mitgevoert.  

 

De opvolger van bisschop Floris van Wevelinckhoven: Frederik van Blankenheim, hield zich 

druk bezig met het brengen van rust en orde en het bedwingen van onwillige heren. Vooral de 

veroveringen van Coevorden in het jaar 1395 en van Rhijnestein bij Zutphen in het jaar 1396 

waren in dit opzicht belangrijke wapenfeiten. 

 

De bisschop van Utrecht is echter niet langer in staat het getij te keren en geeft het wereldlijk 

bestuur over aan keizer Karel V. Karel V was koning van Spanje en heerser over bijna de hele 

toenmalige wereld want in zijn roomse rijk ging de zon niet onder. Met de heren van Gelre is 

het nu snel gedaan, de Spaanse troepen ontzetten de streek. De bisschop tekende een verdrag 

waarin hij afstand deed van de wereldlijke macht over het Oversticht welke aan Karel V 

overgedragen werd. Tussen beide bovengenoemde jaren vonden reeksen andere bloedige 

incidenten plaats. Bekend is bijvoorbeeld de slag bij Ane in het jaar 1227 toen Rudolph van 

Coevorden die met de bisschop Otto ll van der Lippe niet door één deur kon (in hevige onmin 

leefde), een bisschoppelijk leger westelijk van Gramsbergen in de moerassen wist te lokken. 

Daar werden allen door de Drenthenaren (mannen en vrouwen) op genadeloze wijze  

afgeslacht. Ook de bisschop kwam hierbij om het leven. Het was in de eerste dagen van 

augustus dat de Drenthenaren bisschop Otto van der Lippe en zijn leger aanvielen en hem 

met meer dan vijfhonderd edelen in de Mommenriete, in de moerassen van Anerveen 

doodknuppelden. De bisschop was uitgerukt om de drieste Rudolf van Coeverden tot 

gehoorzaamheid te dwingen. Omdat later guldensporen in het veen gevonden zijn, is de 

lugubere strijd bekend geworden als de Noord-Nederlandse Guldensporenslag. Nog altijd 

worden in het gemeentehuis van Gramsbergen de ruitersporen en andere herinneringen aan 

het gruwelijke wapenfeit bewaard. In Ane is ter herinnering aan de slag in het jaar 1967 een 

eenvoudig monument onthuld.  

 

Gebeurtenissen als deze, al waren ze dan ook niet allen zo dramatisch, waren er vele. Om nog 

een voorbeeld te noemen, in het jaar 1513 werd Oldenzaal door de Geldersen geplunderd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



96 

 

De Dortherbeek 
 

De Dortherbeek Oost stroomt vanaf Markelo langs Verwolde, door het buitengebied van Laren, 
richting Kring van Dorth en werd vroeger de Hunepe genoemd. Er komen in deze beek veel 
vissoorten voor zoals voorn, baars, brasem, snoek, blei en zeelt. Ook komt er een rijk scala 
aan vogelsoorten voor: knobbelzwaan, wilde eend, waterhoentje, meerkoet en aalscholver.  De 
Dortherbeek stroomt aan de noordelijke rand van het landgoed Verwolde. Ter hoogte van de 
Horstweg is een overstroomgebied gerealiseerd wat een prachtig stukje natuur heeft 
opgeleverd. De Dortsche Beek (nu Dortherbeek) is voor een groot gedeelte de grens tussen 
Salland en het Graafschap Zutphen. 

 

De Dortherbeek 

Het bestemmingsplan Dortherbeek heeft betrekking op de Dortherbeek en het gebied 
daaromheen. Het plangebied loopt vanaf de spoorlijn Deventer – Zutphen en loopt in westelijk 
tot aan Dorth. Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat het 
bij raadsbesluit van 11 mei 2011 vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. 
Het plangebied omvat de Dortherbeek en aangrenzende gronden vanaf even ten westen van 
van Dorth tot aan de spoorlijn Deventer – Zutphen. Het bestemmingsplan maakt maatregelen 
aan en rondom de Dortherbeek mogelijk. Deze maatregelen bestaan uit verbreding en het 
terug brengen van het meanderen van de beek en het aanleggen van natte moerasachtige 
gebieden naast de beek. Deze maatregelen zijn nodig in het kader van de Europese Richtlijnen 
Water (KRW). Tevens kan daardoor het landschapsbeeld rond de Dortherbeek worden hersteld 
en is er watercompensatie mogelijk in verband met de ontwikkeling van het Bedrijvenpark A1. 
De oevers van de Dortherbeek worden minder stijl gemaakt. Er komen in het gebied speciale 
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rustplaatsen waar dieren kunnen bijkomen van hun trektochten en waar ze zich kunnen 
voortplanten. 
 
De realisatie van het gebied is onderdeel van een grote opknapbeurt langs de Dortherbeek, 
die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verspreiding van planten- en diersoorten.  

Ten zuidoosten van Deventer, nog net in Gelderland, ligt landgoed Dorth. In dit natuurgebied 
bij het dorp Harfsen kun je fijn wandelen door een fraai parkbos met voorname bomenlanen, 
te midden van vijvers, boerengrond en bos.   

De oudste fundamenten op landgoed Dorth dateren uit de twaalfde eeuw. Op de plaats waar 
nu het landhuis staat, stond ooit een kasteel. Vandaar ook de naam 'kasteelweg', de weg waar 
de parkeerplaats aan ligt.  

 

Het landhuis uit 1928 is particulier eigendom en is helaas niet te bezichtigen. Maar verder 
kun je overal komen. Loop bijvoorbeeld de gemarkeerde route van drie kilometer. Heb je de 
smaak te pakken, dan steek dan door naar het Esveldsbos om je wandeling uit te breiden.  

 Dorth ligt langs de Dortherbeek en is van oudsher een waterrijk landgoed. Vanaf 1960 trad 
verdroging op. Kikkers en salamanders kregen het steeds moeilijker en vogels als de 
nachtegaal verdwenen. Het waterschap zorgde ervoor dat er weer volop water vloeit. Ook 
Natuurmonumenten droeg haar steentje bij, door de slotgracht uit te baggeren en de vijvers, 
poelen en sloten schoon te maken. Het hele jaar door staat er nu weer water. Amfibieën, de 
koningsvaren en de ijsvogel profiteren daar volop van.   

Om ervoor te zorgen dat het bos aantrekkelijker wordt en er ook weer licht op de bodem valt, 
vormt Natuurmonumenten het donkere naaldbos geleidelijk om tot een gemengd, natuurlijk 
bos. Dat is fijn voor wandelaars, maar vooral ook voor dieren zoals ree en haas en zangvogels 
als boomklever en fluiter. 

In de Schipbeek monden stroomafwaarts achtereenvolgens de volgende waterlichamen uit: 
Elsbeek, Dotherbeek Oost, Oude Schipsbeek en Dortherbeek West. 

De Schipbeek op het huidige bergweide industrieterrein, overgaande in de Koerhuisbeek. Die 
liep vanaf de stuw naar de IJssel. En passeerde de weg naar Zutphen ter hoogte van het 
gebouw de Poort van Deventer en de BP benzinepomp. Er is  nog een aanduiding paal/steen 
op de Zutphenseweg. 

De Koerhuisbeek loopt ten noorden van de Schipbeek en de Dortherbeek komt van de kant 
van het landgoed Oxe, gaat onder de A1 door en komt in de Schipbeek uit. Aan de westzijde 
van Deventer, de Snipperling, is nog goed de oude loop van de Schipbeek te zien. 
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Het verlaat in de Schipbeek/Koerhuisbeek.  Deze lag in de buurt van de Westfalenstraat en 
de huidige Zweedsestraat. 
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Huis Verwolde 
 

 

 

Huis Verwolde 

Huis Verwolde is een classicistisch edelmanshuis uit 1776 op het gelijknamige landgoed in 
de voormalige gemeente Verwolde, ten noordoosten van Laren in de gemeente Lochem, in de 
Achterhoek. Ondanks de hoektoren is het geen kasteel maar meer een statig landhuis. Het is 
een van de voormalige erkende havezaten van het Kwartier Zutphen. 

 De vroegste schriftelijke vermelding stamt uit 1346 als Derck II van Keppel als eigenaar van 
Verwolde te boek staat. Vermoedelijk is Verwolde in de twaalfde eeuw gesticht door één van 
de Heren van Keppel als jachtslot vanwege de wildrijke omgeving. En is het begin veertiende  
eeuw 'bij broederdeling daarvan afgesplitst, echter leen van de Heeren van Keppel'.  

Rond 1500 raakte het kasteel betrokken in een politieke strijd tussen Karel van Gelre, hertog 
van Gelre en de bisschop van Utrecht Frederik van Baden. Het slot wordt in 1505 veroverd 
door hertog Karel van Gelre, die het grondig liet versterken tot een burcht met grachten en 
wallen. Van Baden nam in 1510 het kasteel in waarbij kasteel werd afgebroken, en het kasteel 
ontmantelde van haar drievoudige gracht en wallen. Het huis is later in eenvoudige vorm 
herbouwd en kwam in 1658 in het bezit van de familie Ripperda. 

Op 30 mei 1738 wordt Evert Jan Benjamin van Goltstein beleend - Verwolde was een leen van 
Keppel - met het 'huis', wat toen vermoedelijk nog slechts een simpele boerenwoning was, en 
1/3 van de heerlijkheid Verwolde. Hij kocht het huis voor zijn dochter Reiniera Charlotta van 
Goltstein en schoonzoon Allard Philip van der Borch die op 4 juli 1738 beleend werden. Van 
der Borch had het nodig om verschreven te kunnen worden in de Ridderschap van Zutphen. 
In 1772 kocht diens zoon en erfgenaam, Frederik Wilhelm van der Borch het resterende 
tweederde gedeelte van de heerlijkheid van Assueer Jan Torck, heer van Rosendael. Zo kwam 
de heerlijkheid weer in één hand.  
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Ook in de volgende eeuwen vonden er diverse verbouwingen plaats. In 1775 besloot de 
toenmalige eigenaar van de heerlijkheid Verwolde, Frederik Willem van der Borch, een nieuw 
huis te bouwen. De architect Philip Willem Schonck voerde deze opdracht uit in negen 
maanden tijd. Schonck ontwierp ook de tuinen voor het landgoed. In 1926 liet de eigenaresse, 
Line barones van der Borch tot Verwolde-Voûte, vrouwe van Verwolde (1887-1966), een forse 
hoektoren bouwen, waardoor het huis weer een kasteelachtige uitstraling kreeg. Tevens werd 
dat jaar het huis volledig gemoderniseerd naar de nieuwste eisen van die tijd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog liet de eigenaresse Line barones van der Borch tot Verwolde-Voûte, 
vrouwe van Verwolde (1887-1966) het Haags Sanatorium zich in het gebouw vestigen, om zo 
in gebruikneming door de bezetters te vermijden. 

 

Heren en vrouwen van Verwolde 

Familie Van Keppel 

• 1346 Derck II van Keppel 

Familie Van Haeften 

• 1546  Allard van Haeften 
• 1568 Diederick van Haeften 
• 1610 Allard van Haeften 
• 1617 Diederick van Haeften 
• 1656 Dirck Statius van Haeften 

Familie Ripperda 

• 1687-1702 George Ripperda, Heer tot Verwolde. Zijn neef (oomzegger) Statius Reinier 
van Haeften had huis Verwolde in 1687 aan hem afgestaan. George werd in 1659 
geadmitteerd in de ridderschap van Zutphen en werd richter van Doesburg. Vervolgens 
raadsheer van het Hof van Gelderland en later president. Hij overleed in 1702. George 
Ripperda is niet gehuwd geweest. 
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• 1702-1717 Willem Hendrik Carel Ripperda tot Verwolde en de Leemkuyle, neef van 
George Ripperda, zoon van Carel Wilhelm Ripperda en Margaretha van Pallandt. Hij 
huwde in 1694 voor de tweede maal met zijn nicht Margriet Elisabeth Ripperda, 
waaruit zijn zoon Maurits in 1695 geboren werd. Hij overleed in 1717.  

• 1717-1738 Maurits Carel George Wilhelm Ripperda tot Weldam en Olidam. Hij was 
door zijn vrouw Anna Maria Dorothea van Lintelo de zwager van A.J.H. van Heeckeren. 
Maurits verkoopt in 1738 het huis en 1/3 van de heerlijkheid aan Evert Jan Benjamin 
van Goltstein, die het ruim een maand later doorverkoopt aan zijn schoonzoon Allard 
Philip van der Borch. 

Familie Van der Borch (van Verwolde) 

• 1738 Allard Philip van der Borch, heer van Langendreer en Verwolde (1690-1766), 
werd in 1738 door zijn schoonvader Evert Jan Benjamin van Goltstein beleend met 
het huis en 1/3 van de heerlijkheid Verwolde dat tot 1977 in de familie zou blijven. 

• 1766 Frederik Wilhelm van der Borch, heer van Verwolde, Marhulsen, Vorden en 
Leemcule (1737-1787), ritmeester; trouwde in 1765 met Sophia Juliana des 
H.R.Rijksgravin van Rechteren, vrouwe van Vorden (1730-1793), dochter van Maria 
Margaretha Torck, vrouwe van Vorden, die het kasteel Vorden inbracht in de familie 
Van der Borch. Vorden bleef tot 1956 in het bezit van de familie van der Borch. In dat 
jaar werd het aangekocht door de gemeente Vorden om te dienen als gemeentehuis. 
Frederik Wilhelm is de bouwheer van het huidige Huis Verwolde. 

• 1781-1786 Sophia Juliana gravin van Rechteren, weduwe van Frederk Wilhelm baron 
van der Borch (ten behoeve van haar minderjarige zoon Allard Philip Reinier Carel 
baron van der Borch) 

• 1787 Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch, heer van Vorden, Helbergen en 
Lugtenberg en Verwolde (1766-1836), lid Eerste Kamer. Hij is de eerste heer van 
Verwolde én Vorden. 

• 1836 Mr. Willem François Emile baron van der Borch van Verwolde, heer van Verwolde 
(1802-1849), rentmeester van de domeinen van prins Frederik 

• 1849 Mr. Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, heer van 
Verwolde (1842-1919), burgemeester 

• 1919 Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde (1882-1969); 
trouwde in 1909 met Line Voûte, vrouwe van Verwolde (1887-1966) 

• 1934 Line barones Van der Borch-Voûte 
• 1966-1976 Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, heer van 

Verwolde (1926-2008), bosbouwer, verkocht in 1977 kasteel Verwolde 

Het huis werd in 1977 door Allard van der Borch van Verwolde aan de Stichting Geldersche 
Kasteelen verkocht. De voormalige eigenaar verhuisde datzelfde jaar naar het jagershuis op 
het landgoed. Tegenwoordig woont de jongste dochter Sophia Juliana barones van der Borch 
van Verwolde met haar echtgenoot Gijs van Heemstra en hun twee kinderen in het jachthuis. 
Zij was twaalf  jaar toen zij met haar ouders naar het jachthuis verhuisde en is sinds 2011 
weer terug.  

Na restauraties van onder andere het kostbare behang in de Chinese kamer bevindt het huis 
zich sinds april 2012 weer in goede staat. De Stichting Geldersche Kasteelen heeft het kasteel 
voor het publiek toegankelijk gemaakt en er een museale functie aan gegeven.  

De tuin en het bos van het landgoed zijn voor wandelaars opengesteld. De rest is particulier 
bezit. Door middel van gekleurde paaltjes zijn verschillende routes uitgezet die langs 
monumentale boerderijen leiden. Een wandeling langs het "Dikkeboompad" leidt langs de 
Dikke Boom, een eeuwenoude eik.  

Op eerste en tweede kerstdag wordt het kerstverhaal levensecht vertolkt bij huis Verwolde 
aan de Jonker Emilelaan. Bezoekers wandelen een route door een sfeervolle omgeving, waar 
de Enterse Kloomp’n Daansers de kerststal uitbeelden. In de oranjerie wordt het kerstverhaal 



102 

 

‘De Ster’ elk half uur verteld door Richard van Vorstelijk Theater. Een aantal historische 
stijlkamers van huis Verwolde zijn in kerstsfeer ingericht en tijdens de kerstdagen te 
bezichtigen. Bij aankomst branden de vuurkorven al. U gaat ruim tweeduizend jaar terug in 
de tijd. Bij binnenkomst wordt u ingeschreven, zoals Keizer Augustus destijds verlangde met 
de volkstelling. Via het plaatsje Bethlehem komt u na een wandeling door het bos op een open 
veld terecht. Hier houden herders bij kampvuren de wacht over hun kudde en in de stal staan 
de os en de ezel. Een ster boven de stal wijst de drie koningen hun weg. Daarna komt u via 
een fraaie wandeling weer terug in Bethlehem, waar u een bezoek kunt brengen aan de 
herberg. Hier zijn glühwein, koffie, thee, pannenkoek, erwtensoep en warme chocolademelk 
verkrijgbaar. Naast het kerstverhaal vinden er nog meer activiteiten plaats: 
midwinterhoornblazers brengen hun klanken ten gehore en voor kinderen is er een speurtocht 
door de tuin. Op veler verzoek is een aantal historische stijlkamers van het huis tijdens de 
kerst ook opengesteld. De Herenkamer, Chinese kamer, de zaal en de eetkamer zijn op 
sfeervolle wijze in kersstijl ingericht en te bezichtigen. Het lijkt net alsof de voormalige 
bewoners elk moment kunnen aanschuiven voor een feestelijk familiediner aan de fraai 
gedekte eettafel.  
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Het Koerhuis 

 

Het Koerhuis was een wachttoren bij Deventer. De naam komt van het Middelnederlands 
coeren, dat op de uitkijk staan betekent. Het Koerhuis werd voor het eerst vermeld in de 
veertiende eeuw. De wachttoren stond aan de weg van Deventer naar Zutphen, ongeveer 
zeventienhonderdvijftig meter buiten de vestingmuur van de stad. Het Koerhuis stond aan de 
Dorther- of Koerhuisbeek die ter plekke de grens vormde tussen Overijssel en Gelderland. 
Hier was een brug en een doorgang in de Sallandse landweer. De toren was altijd met een 
aantal mannen bezet, om de gemeenschappelijke stadsweide de Teuge en de toegang naar de 
stad te bewaken. Bij onraad overdag werd een grote mand op en neer gelaten, bij onraad 's 
nachts werd op de toren een vuur gestookt om de stadswacht te waarschuwen. Tijdens 
onlusten in 1521 werd de toren door de Geldersen ingenomen en de bezetting gedood. In 1656 
werd de weg naar Zutphen verbeterd en werd het Koerhuis gebruikt als tolhuis. 

 

Het Koerhuis, 1865. Het Koerhuis stond aan de  Koerhuisbeek bij de brug over de IJssel bij 
Steenenkamer. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het verbouwd tot een uitspanning met 
herberg, waarbij het uitkijktorentje en het dak werden vervangen door een overkapping met 
een veranda. Het werd vooral 's zomers druk bezocht door mensen die vanuit de stad een 
wandelingetje gingen maken. Herbergier Willem Jan Bonhof was van 1856-1865 de laatste 
pachter van het Koerhuis. Rond 1866 is het gebouw gesloopt. 
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Vondsten  

 

Langs het Koerhuis liep de Koerhuisbeek, waar in 1936 de op een na oudste menselijke 
schedel van Nederland en onder meer botten van het reuzenhert werden gevonden.  

In 1936 werd bij een zandafgraving langs de Koerhuisbeek aan de zuidoostkant van Deventer 
een schedel gevonden die destijds tot de oudst bekende menselijke botresten uit Nederland 
behoorde. Deze "eerste Deventenaar" komt uit de middensteentijd en bevindt zich 
tegenwoordig in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.   

Na de laatste ijstijd, rond 9000 v. Chr., verbeterde het klimaat en raakte het open landschap 
weldra bebost. Er ontstond een rijke vegetatie, aanvankelijk met veel dennen en berken, met 
wilde zwijnen, oerossen, wolven, edelherten, reeën en talrijke vogelsoorten. In deze periode, 
de middensteentijd (8800-4900 v. Chr.), leefden de mensen nog van de jacht, visvangst en het 
verzamelen van vruchten, wortels en noten. Bij de jacht trokken ze achter de kudden aan en 
maakten daarbij gebruik van speren, slingers, boemerangs en wapens van vuursteen. Ze 
zwierven door het landschap op zoek naar de benodigde middelen van bestaan en richtten 
door het jaar heen her en der op strategische plaatsen kampementen op. De meeste 
voorwerpen die zij maakten van hout, riet, gewei, bot en leer zijn in de droge zandgrond 
vergaan. Wat resteert zijn hoofdzakelijk voorwerpen van steen.  

Door archeologisch onderzoek zijn in de gemeente Deventer verschillende verblijfplaatsen van 
de vroegste bewoners uit de middensteentijd bekend. Sommige van deze plekken zijn te 
herkennen door de aanwezigheid van donkere, houtskoolhoudende vlekken in de bodem. Dit 
zijn de resten van haardkuilen. Vanaf 2005 zijn er aan de zuidzijde van de rijksweg A1 bij 
boerderij de Olthof in Epse-Noord zo'n 100 opgegraven. Ze lagen op een langgerekte zandrug 
langs de Dortherbeek. Ouderdomsbepalingen met de C14-methode hebben uitgewezen, dat ze 
zijn gegraven tussen ca. 8700 en 6500 v. Chr. Op hetzelfde terrein zijn duizenden stukjes 
bewerkt vuursteen gevonden, waaronder pijlpunten en schrabbers. Deze laatste dienden om 
de huiden van gevilde dieren mee schoon te maken. Ook op andere plekken in Deventer zijn 
restanten van haardkuilen sporen van vuursteenbewerking aangetroffen. Op het Swormink 
in Colmschate-Zuid is een steen met een opvallende inkeping gevonden. Deze is door 
steentijdjagers gebruikt om de schacht van hun pijlen mee glad te vijlen.  

Halverwege de jaren dertig werd naast de Koerhuisbeek zand afgegraven. Daarbij werden in 
een grindlaag ruim acht meter onder het oppervlak talrijke botten van dieren gevonden. Ook 
bij de aanleg van de jachthaven op de Zandweerd in 1939 en bij de bouw van de prins 
Bernhardsluis eind jaren veertig haalden zandzuigers van grote diepte botten van 
mammoeten, rendieren, edelherten, oerossen en tal van andere dieren naar boven. Maar het 
meeste opzien baarde toch wel de vondst van een groot deel van de schedel van de "eerste 
Deventenaar". Deze werd aangetroffen vlak boven de eerder genoemde grindlaag bij de 
Koerhuisbeek. Op hogere niveaus vond men nog drie schedels en andere botten van 
prehistorische mensen, evenals bijlen en hakken, gemaakt van hertengewei. Dankzij hun 
ligging onder de grondwaterspiegel zijn deze vondsten vrij goed bewaard gebleven. De oudste 
schedel dateert vrijwel zeker uit de middensteentijd. 
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Drie hoefijzers gevonden in de kleiafgraving van de steenfabriek bij de Koerhuisbeek. 
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Twee torens op de Bergkerk 
 

 

Eens waren er twee zusters Martha en Beatrix. Ze waren gelijk aan rijkdom, gelijk aan 
vroomheid, maar Martha was iets groter van lengte. Volgens het verhaal verschillen de torens 
van de Bergkerk daarom ook van lengte. Ze waren onafscheidelijk. Op een dag kwam er een 
ridder en beiden waren graag in zijn gezelschap. Toen kwam de dag dat alleen Beatrix nog 
over de ridder praatte, terwijl haar zuster zweeg. Beatrix vertelde haar zuster dat zij soms 
dacht dat het beter was geweest als ze de ridder niet had gekend. Sinds die dag hoorde zij 's 
nachts af en toe snikken, maar Martha vertelde aldoor te hebben geslapen. Op een dag 
vertelde de ridder van zijn vertrek. Beatrix is zeer verdrietig en vertelt haar zuster van haar 
smart. Die adviseert haar bij haar zuster te blijven en de ridder te laten gaan. En zo 
geschiedde. Op een dag krijgt Beatrix weer bericht van de ridder. Hij stuurt haar een edelsteen 
als blijk van zijn liefde en vraagt haar om hem te ontmoeten. 's Nachts kent Beatrix geen slaap 
en ze vertrekt zonder afscheidsgroet. De ridder en Beatrix verlieten samen de stad. Sindsdien 
verlangde Martha naar slechts één ding: het terug zien van haar zuster. Toen zij stervende 
was droeg ze de priester op een kerk te bouwen met twee torens, de een iets groter dan de 
ander. Zo zou de gedachte aan de liefde tussen de zusters eeuwig voortduren. 

 
Twee torens staan er op de Bergkerk van Deventer, en men zegt, dat de eene iets groter is dan 
de andere. Van twee zusters vertelt men, haar namen waren: Martha en Beatrix. 
 
Eens waren ze gelijk van rijkdom, gelijk van vroomheid, maar Martha was iets groter dan 
Beatrix, en daarom verschillen ook de torens der Bergkerk van lengte, zoo vertelt de sage. 
 
Nooit speelde Martha zonder Beatrix, Beatrix zonder Martha, toen ze 
kinderen waren. Tezamen zochten ze de bloemen in de zon aan de IJssel met har 
zonnetintelingen, de madelieven en de boterbloemen, eeuwig het eerste wonder van het leven 
voor alle kinderen van Nederland. 

Het was Palmpaschen, en beiden hadden ze een vogeltje van brood op een stokje. Ze zongen 
hetzelfde liedje: 
 
"Palm--palm--paschen 
Eikoerei--eikoerei, 
Noe nog êêne Zundag 
En dan kriege we 'n ei 
En dan kriege we 'n ei 
Één ei is geen ei 
Twêê ei is een half ei 
Drêê ei is een Paaschei." 

Het was pinksteren, en ze dansten, hand in hand, met de anderen om de Pinksterkroon. Het 
was pasen en ze stonden bij de vuren, die allerwege laaiden. Ze hadden later, toen ze jonge 
meisjes werden, de herinneringen van de jeugd gemeen, en daarom hadden ze elkaar lief. Ze 
behoefden hierover nooit met elkaar te spreken: eensgezind waren ze zonder woorden. Zo 
bereikten ze de leeftijd, dat het verlangen naar liefde liefelijk is, en een teder, nooitgezegd 
geheim. 
 

Er kwam uit verre streken een ridder, die al veel liefde in zijn leven had gekend. Dit was te 
zien in zijn ogen, die een diepe glans hadden, en het was te horen aan zijn stem, vrolijk als 
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dansmuziek. Hij was niets dan jeugd. Hij was voor ieder, die hem tegenkwam, gelijk 
een blijde herinnering. Het duurde niet lang, of Martha en Beatrix ontmoetten hem, en beiden 
lachten ze om zijn vrolijk wezen, de liedjes welke hij zong, en de grappen die hij vertelde. 
Gezamenlijk bespraken zij hoe mooi van gestalte ze hem vonden, en ze waren beiden graag in 
zijn gezelschap. Toen kwam de dag dat Martha over hem zweeg en Beatrix alleen over hem 
praatte. 

"O! bleef hij hier, instee van verder te gaan--" zoo zeide Beatrix--"want in Deventer is er geen, 
die aan hem gelijk is, vindt gij wel, zuster? 't Schijnt me, of voortaan mijn leven zonder hem 
dor zal zijn, ja, ge zult mij wel gelooven, als ik u zeg ... dat ik soms verlang: "o! had ik hem 
niet gekend." 

Maar eens hoorde Beatrix in de kamer, waar ze met Martha sliep, zacht snikken, en verschrikt 
vroeg ze, waarom haar zuster weende. Ze kreeg geen antwoord, en de volgende morgen 
herhaalde ze haar vraag. 

"Ik geschreid?" glimlachte Martha. "Dat beeldt gij u in. Den ganschen nacht heb ik rustig 
geslapen." 
 
Beatrix nu geloofde haar. Enige maanden later echter hoorde ze in een nacht weer schreien, 
en daarom vroeg zij, waarom Martha leed. Hoe verwonderd was ze, toen deze haar rustig zei, 
dat er niets was, en dat ze slechts even wakker had gelegen. 
 
Spoedig zou Beatrix dit alles vergeten. Want ook voor haar kwam het leed. Een dag zei haar 
de ridder: 
 
"Ik moet u verlaten, zoete Beatrix." 
 
Nadien huilde zij ‘s nachts. Maar zij ontkende het niet, toen Martha haar zei dat ze haar had 
horen huilen. Ze boog zich over tot haar zuster. 

"Heb ik 't u niet gezegd," zoo klaagde zij, "dat 't beter ware geweest, als ik hem nooit gezien 
had! Ay mij--zusterlieve--het is mij niet wel te moede. Ik ben angstig om te leven. Zou de dood 
nabij mij wezen? Ik voel geen krankheid, maar o! het is mij, of ik erger ben dan ziek, 
en of ik voortaan alle nachten zal schreien." Martha nam hare hand, en streelde ze. Vast klonk 
haar stem. 

"Ge hebt te veel over den jongen ridder gedacht, die Deventer verlaat. Beatrix! luister niet 
naar zijn stem, en volg hem niet over de wegen, die hij kiest. Blijf bij uw zuster, die u meer 
liefheeft dan hij, en bij wie ge veilig zijt." 
 
"Ik zal niet naar hem luisteren," zo beloofde Beatrix. 
 
Ze ontmoette hem den volgenden dag niet, maar de daaropvolgende dag zocht ze hem. Het 
was op een stille plaats bij de rivier, waar de vlugge Koerhuisbeek in den IJsel valt. Daar 
smeekte ze hem, om de stad zo spoedig mogelijk te verlaten. 
 
"Waarom dan--" lachte hij lichtzinnig, "zijt ge bange voor mij?" 
 
"Ik weet niet waarom--ik weet niet waarom--maar mijn hart dringt me--ik ben bange voor u-
-ga heen--blijf--ga heen--." 
 

Hij zag haar aan, en hij vond haar mooier dan enig ander meisje dat hij ooit had gezien. Hij 
dacht erover na hoe dwaas het zou zijn alleen verder te trekken en haar in de stad achter te 
laten. Hoe had hij niet eerder ontdekt hoe waardig ze was tot liefde en stoer keek hij naar 
haar. 
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"Beatrix," zoo lachte hij, "ik zou niet heengaan, als gij in de stad blijft, want ik zou geen rust 
meer kennen, en aan Deventer moeten denken als een moede vogel aan zijn nest. Ik kan niet 
meer zonder u en toch moet ik u verlaten." 

Zijn stem werd angstig, terwijl hij haar handen in de zijne nam. 
 
"Vaarwel, Beatrix--vaarwel! Ik min u--vaarwel! Gij zult nooit meer vragen, waar ik ben, en 
toch, waar ik ben, zal ik aan u denken. Als ik gewond word, en mijn wonden mij pijnigen, 
zal ik naar uw zachte, troostende handen verlangen--." 

Ze zag hem aan. 
 
"Heb mij niet lief," smeekte ze, "heb Martha lief." 
 
Rustig antwoordde hij. 
 
"Martha kan ik niet lief hebben. Nooit denk ik aan Martha, zonder aan u te denken. Doch 
laat ons van elkander gaan, en elkaar nooit weer zien. Vaarwel, Beatrix, en vergeet me." 
 
Ze staarde voor zich uit, en in haar oren klonk de stem van haar zuster. Was ze bij Martha 
veiliger dan bij den ridder? Angstig vluchtte ze zonder hem te antwoorden. Bij Martha huilde 
ze, en ze bekende haar alles, ook, dat ze hem had gevraagd, om Martha lief te hebben. 
Martha vroeg niet, wat de ridder had geantwoord. Ze sloot haar in de armen. 

"Vergeet, zusterlief. Vergeet hem, of ge zult uzelf vergeten." 
 
"Ik zal hem vergeten." 
 
Hij reed het huis voorbij en ze hoorde zijn stem. Doch ze ging niet naar buiten. Van verre 
klonk zijn lied. 
 
"Het waren twee conincskinderen, 
Si hadden malkander soo lief 
Si konden bi malkander niet komen, 
Het water was veel te diep." 
 
Angst was er in haar hart na haar belofte dat zij hem vergeten zou. Bovenal waren voor haar 
de nachten vreselijk. Zodra het donker werd, en zij probeerde te slapen, werd de nacht een 
levend, dreigend wezen voor haar, en met wijdopen ogen staarde ze naar de vreeswekkende 
gedaante, die zich over haar heenboog, met wreede stem roepende: 
 
"Vergeet hem, dien ge niet vergeten kunt. Spoedig zal hij heengaan, en beiden zult ge 
eenzaam zijn. Als hij gewond is, zijt gij niet bij hem." 

Soms spotte de nacht met haar. 

"Ge zijt hem toch vergeten, hoe komt het dan, dat ge aan zijn naam denkt? Beatrix, meent ge, 
dat ge gelukkig zult worden, als ge in een klooster gaat, want ge zult toch niet hier blijven 
wonen, waar ge hem iederen dag hebt gezien? Zal ik hem u eens vóórtooveren?" 
 
Dan trad de gedaante van de nacht terug, en in het licht stond rank en recht de jonge ridder. 
Als zij de armen naar hem uitstrekte, verdween hij weer. Eens kwam er een visser voorbij haar 
huis, die aan de deur klopte. Hij liet haar een vis zien die hij gevangen had en hij vroeg haar, 
of ze die wilde kopen voor de maaltijd van haar en haar zuster. 

"Hoeveel deze visch?" vroeg ze, bereid tot kopen. 
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In plaats de prijs te noemen begon hij te lachen. Zij riep driftig: 
 
"Neem den visch weer mede, en ziet, dat gij hem verkoopt, waar gij niet lachen zult." 
 
"Moet ik dan niet lachen--als ik in dienst van een rijk heer sta?" 
 
"Ik heb met uw grappen niet van doen. Ga heen." 
 
"Ik zal heengaan," sprak hij, "maar niet, voordat ik u heb gezegd, dat morgen vóór den avond 
mijn heer u wacht--bij de Koerhuisbeek—waar ge hem al eerder hebt ontmoet." 
 
Ze legde de hand op haar hart en zei met zachte stem: 
 
"Zeg den ridder, dat ik niet zal komen." 

"Hij doet u weten," hernam de visscher, "dat hij Deventer wil verlaten. Hij is er zeker van, dat 
ge komen zult, en nog iets droeg hij me op, u te zeggen: ge zult er niet met uw zuster over 
spreken." 
 
"Dat had ik nu niet gedaan--maar zeg uw heer, dat hij alleen zal trekken, en mij niet wachten 
zal." 
 
"Mijn heer heeft gezegd, dat ik u dezen edelsteen tot pand zal reiken, van groote waarde. Ge 
moogt dien behouden, ook al komt ge niet. Doch de steen is hem een bewijs, dat ge hem niet 
zult laten wachten." 

Ze keek naar de schitterende steen en ze deinsde terug. Want hij lag, vloeiende van verleidend 
licht op haar hand, en ze wist dat hij haar liefde hoger schatte dan aardse rijkdom. Toen 
wendde ze haar gelaat af van deze flonkering. 

"Geef den emerant aan uwen heer terug, want ik wil hem bewijzen, dat ik niet komen zal. 
Zoowaar ik u den steen geef, zoo waar zal ik niet komen." 

"Behoud den emerant," sprak de visscher, "daar hij van u is. Ik heb geen recht hem terug te 
vorderen. Mijn heer verwacht u." 

Hierop vertrok hij met de vis. Beatrix bleef alleen achter, en nu ook was het licht genadeloos 
voor haar, en de dag was een wrede gedaante, een reus met vreselijke stem, die zijn grote 
handen zwaar op haar schouder legde. Ze zocht rust in den schemer van haar huis, bij 
Martha, haar zuster, maar de dag volgde haar met onbarmhartige tred en gebaar. Ze hoopte 
dat de nacht wel troost zou brengen, en haar van de druk zou bevrijden. Al kwam loom de 
nacht, eerst met zware groeven en voren van het avonddonker door de glans, toen met volle 
duisternis, geen verandering bracht hij voor haar, want evenzo huiveringwekkend boog hij 
zich over haar heen. Ze kon niet slapen, ze moest met bonzend voorhoofd denken aan de 
morgen, en aan de ridder, die op haar wachtte bij de Koerhuisbeek. 
 
Zonder afscheidsgroet verliet ze haar zuster en ze kwam aan de beek. De emerant droeg ze in 
haar hand. De ridder verwachtte haar en hief haar op zijn paard. Zo verlieten ze tezamen de 
stad en niemand in Deventer heeft hen ooit weer ontmoet. 
 
Martha werd ouder en slechts leefde zij in één verlangen dat ze nog één keer haar zuster zou 
zien, die terugkeerde, om rust bij haar te zoeken en te vinden. De dagen en de nachten gingen 
voorbij, doch van Beatrix hoorde ze niets. Maar toen ze zou sterven vroeg zij de priester bij 
haar te komen, en ze zei tegen hem: 

"Ter nagedachtenis van de liefde van mijn zuster en mij, wil ik van mijn geld een kerk doen 
bouwen op den berg. Twee torens zullen erop worden gebouwd, de een iets grooter dan de 
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ander, twee kinderen van één vader gelijk, en onafscheidelijk. Zoo zal eeuwig blijven de 
gedachte aan onze liefde en na onzen dood althans zullen er twee zusteren zijn, die elkander 
niet verlaten."  
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Het Overijssels Kanaal  
ca. 1855  
 

 

"Heden 12 juni 1855 de plechtige opening van het Kanaal, dat onze stad met alle provincieën 
en de zee verbindt. De stad was geheel in vlaggetooi. Om drie ure trokken de schepen met 
vlaggen en wimpels onder geleide van liedertafels [mannenkoren] naar de haven", aldus de 
Almelosche Courant. De verwachtingen van het nieuwe Overijssels Kanaal waren 
hooggespannen. Eindelijk maar wel was de Twentse textielindustrie via een kanaal door het 
hart van Overijssel via Zwolle verbonden met de rest van de wereld. Voor Almelo leek die 
droom ook uit te komen. De stad werd dankzij het kanaal industriële koploper van Twente. 
Almelo liet steden als Enschede en Oldenzaal, die niet met het kanalenstelsel verbonden 
waren, ver achter zich. Maar die voorsprong bleek van tijdelijke aard. De komst van de 
stoomtrein in de jaren 1860 ondergroef het succes van het Overijssels Kanaal.  

De eerste plannen voor de aanleg van het Overijssels Kanaal stammen uit 1830. De 
opkomende industrie in Twente had behoefte aan betere verbindingswegen voor de aanvoer 
van grondstoffen en het transport van textiel. De bestaande waterwegen waren doorgaans 
slecht bevaarbaar. Een schipper deed over de reis van Zwolle naar Twente via de Vecht en 
Regge soms wel twee weken. De doorgaande straatwegen, indertijd weliswaar verhard, 
voldeden niet aan de eisen van massavervoer. Maar om financiële redenen kwamen de eerste 
kanalisatieplannen niet van de grond. De aanleg van een spoorlijn leek een goed alternatief. 
In 1845 werd de particuliere Overijsselsche Spoorweg Maatschappij opgericht, die na enkele 
jaren bij gebrek aan voldoende kapitaal alweer werd opgeheven. Wel bleek deze maatschappij 
bereid vierhonderdvijftigduizend gulden bij te dragen aan een nieuw kanalisatieplan. In 1850 
zag de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij het licht. De Twentse industriëlen en 
textielsteden, afgezien van Almelo, droegen opvallend genoeg niet bij aan de plannen. Het plan 
om het kanaal vanaf Almelo door te trekken naar de Dinkel liet men dan ook vallen. Naast 
financiële steun van de provincie Overijssel kwamen er vooral middelen van de steden Zwolle 
en Deventer, die hun eeuwenoude overslagfunctie wensten te behouden door een graantje 
mee te pikken van de hoogconjunctuur in de textielsector.  

In 1851 begon de Maatschappij met de aanleg van de eerste sectie van het kanaal, dat vanaf 
Zwolle gedeeltelijk via de Nieuwe Wetering een tracé dwars door de binnenlanden van Salland 
naar de Regge volgde. Honderden arbeiders groeven het kanaal met behulp van spaden en 
kruiwagens. Met het afgegraven zand verhoogden zij de weerszijden van het kanaal, waarlangs 
jaagpaden kwamen te liggen. De tweede sectie liep vanaf de Regge naar Almelo, waarmee de 
hoofdverbinding gereed was. De aanleg van een zijkanaal naar Deventer (de derde sectie) 
leverde nog de meeste problemen op vanwege onwelwillende grondeigenaren in de omgeving 
van Raalte. De maatschappij begon met het oog op de afgesproken tijdslimieten alvast de 
aangekochte percelen uit te graven, in afwachting van onteigening van de tussengelegen 
gronden. De laatste sectie liep van het "punt van separatie", het huidige Vroomshoop, dwars 
door de venen naar de Vecht bij de Haandrik. In 1858 waren alle werkzaamheden afgerond, 
inclusief de bouw van diverse sluizen en tientallen bruggen. De kanalen bleken in een 
duidelijke behoefte te voorzien, maar anders dan van tevoren gedacht. De industrie buiten 
Almelo trok slechts in beperkte mate profijt van het kanaal. Wel vestigde zich in Vriezenveen 
textielfabriek Jansen & Tilanus langs het kanaal en in Salland ontstond het industriedorp 
Lemelerveld. Maar het was vooral de turfindustrie die profiteerde van het kanaal. De venen 
langs het noordelijke tracé konden dankzij de verbeterde afvoer worden ontgraven. Ook leidde 
de verbeterde afwatering tot grootschalige agrarische ontwikkeling van de gebieden langs het 
kanaal.  
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Ten behoeve van de industrie werd vanaf 1884 alsnog een kanaal van Almelo naar het Duitse 
Nordhorn gegraven, maar dit liep uit op een grote mislukking. Inmiddels was Twente op het 
spoorwegnetwerk aangesloten, waardoor het vervoer over water er een stevige concurrent bij 
kreeg. De kanalen bleken bovendien niet voldoende ruimte te bieden aan de steeds grotere - 
al dan niet gemotoriseerde - vrachtschepen. Daar kwam verandering in met de aanleg van het 
Twentekanaal in de jaren dertig van de twintigste eeuw in het kader van de werkverschaffing. 
Dat scheepvaartkanaal loopt vanaf de IJssel ten noorden van Zutphen naar Hengelo en 
Enschede, met een zijtak naar Almelo. Het Overijssels Kanaal moest het tegen deze ruimere 
vaarweg afleggen. Het kanaal werd in de jaren zestig en zeventig voor de scheepvaart gesloten, 
met uitzondering van het tracé Almelo-De Haandrik. Voor regulering van de waterstand zijn 
de kanalen tot op heden van groot belang gebleven. 
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Johanna van Buren 

"Oonze eigen sproake"  
Ik bidde oew, jonge volk van noew: 
Hoalt d'eigen sproake in eer'n, 
Oew beste doon de-j Hollaandsch könt, 
Mar… 't eigne neet verleer'n… 

 

 

Deze dichtregels uit het gedicht Oonze eigen sproake van de Sallandse dichteres Johanna van 
Buren uit Hellendoorn (1881-1962), geschreven in 1944, zijn nog steeds actueel. Streektaal 
stond lange tijd niet hoog in aanzien. Het gebruik van de streektaal was door de komst van de 
Nederlandse eenheidsstaat in de  negentiende eeuw sterk ontmoedigd. Het werd kinderen op 
school verboden dialect te spreken. Steeds meer ouders voedden hun kinderen Nederlandstalig 
op.  
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De Overijsselse streektalen zijn varianten van het Nedersaksisch, dat in een groot deel van 
Noordoost-Nederland wordt gesproken, en dat eeuwenlang vooral spreektaal is geweest. In de 
loop van de negentiende eeuw begon men in Overijssel ook in de streektaal te schrijven, met 
name in de Overijsselsche Almanak. Hierin verscheen in 1836 ook de eerste woordenlijst, het 
Woordenboekje van het Overijsselsch, van de hand van Joost Hidde Halbertsma (1789-1869). 
Er zouden talloze lokale en regionale woordenboeken en woordenlijsten volgen. De bekendste en 
omvangrijkste projecten zijn het Dialexicon Twents van Goaitsen van der Vliet (1951) en het 
grensoverschrijdende Woordenboek van de Overijsselse Dialecten.  

Toen Johanna van Buren in 1926 haar debuut als streektaalschrijfster maakte, had zij al 
verschillende productieve, vooral Twentse, voorgangers gehad, onder anderen Cato Elderink 
(1871-1941) uit Enschede en Gerard ("meester") Vloedbeld (1884-1961) uit Almelo. In Salland 
volgden later onder meer schrijvers als Herman Korteling (1898-1994) en Broos Seemann (1934-
1998), beide uit Deventer. In de tweede helft van de twintigste eeuw begon men zich in 
schrijversgroepen te organiseren en zette men tijdschriften op. Tegenwoordig bestaat er ook in 
het noordwesten van de provincie een vrij levendige streektaalliteratuur. Bekende namen zijn 
daar Jannie Bakker-Rietman (1953) en Klaas Würsten (1930). Als hoogtepunt in de traditie van 
het schrijven in de streektaal kan worden beschouwd de Biebel in de Twentse Sproake van Anne 
van der Meiden en anderen uit 2009.  

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een beweging op gang voor erkenning van het belang en de 
rijkdom van de Nedersaksische dialecten. Het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen, tot stand gekomen in 1953, versterkte deze roep via wetenschappelijke onderzoek 
naar de streektalen. Vooral de uit Vroomshoop afkomstige Hendrik Entjes (1919-2006), 
hoogleraar Nedersaksisch van 1974 tot 1982, wist de streektaalliefhebbers te inspireren. Ook 
instituten als de Stichting IJsselacademie, TwentseWelle en de overkoepelende 
Streektaalorganisatie in het Nedersaksisch Taalgebied (SONT) hebben veel activiteiten ontplooid 
ter bevordering van het gebruik van de streektaal in Overijssel. De streektaal kreeg een steeds 
prominentere plek in de media, kerk, popmuziek en podiumkunsten. In 1996 werd het 
Nedersaksisch door de Nederlandse overheid als streektaal erkend. Pogingen om het 
Nedersaksisch de hoogste status te geven conform het Europese Handvest voor regionale talen 
of talen van minderheden zijn vooralsnog op niets uitgelopen. Het laat onverlet dat een 
meerderheid van de bevolking in Overijssel het Nedersaksisch beheerst en veelvuldig gebruikt. 
Met andere woorden: het eigene hebben de Overijsselaren nog niet verleerd, al is de provincie 
door verschillende oorzaken meertalig geworden. 

 

 
Johanna Frederika van Buren 
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Johanna Frederika van Buren (Hellendoorn, 20 december 1881 — Ommen, 17 januari 1962) 
was een dichteres in de Twentse taal. 

Johanna van Buren werd geboren in een timmermansgezin. In 1883 overleed haar vader en 
leefde Johanna met haar broer en haar moeder. Niets deed aanvankelijk vermoeden, dat ze 
bekendheid zou verwerven als dichteres. Van 1900 tot 1919 werkte ze als thuisnaaister in haar 
dorp en leidde ook meisjes op voor dat beroep. Na het overlijden van haar moeder ging ze op het 
postkantoor werken. Pas in 1927, op haar zesenveertigste, begon ze gedichten te publiceren. Tot 
1961 schreef ze wekelijks in de bijlage van het Dagblad van het Oosten (het Twents Zondagsblad) 
een gedicht, of zoals ze dat zelf noemde een “leedtien”. Vanaf dat moment schreef ze voor een 
“groot” publiek van wel zo’n honderdduizend lezers. Ze werd immens populair bij de lezers en 
wekelijks greep men naar de krant voor het gedicht van Johanna. 

Ze was een soliste in haar doen en laten en is dan ook haar hele leven vrijgezel gebleven. Dat wil 
niet zeggen dat ze in haar leven geen liefdes heeft gekend. Uit haar persoonlijke bezittingen bleek, 
dat ze zelf enkele gepassioneerde liefdes heeft gekend, die echter mislukten. Daarover heeft ze 
zelfs gedichten geschreven, rond 1910, in het Algemeen Nederlands. 

Zo gebruikte ze een streektaal die tussen het Twents en het Sallands in zat; een taal zonder 
schriftelijke traditie, waarvoor ze dan zelf ook een uiterst consequente spelling ontwierp, die 
uitermate goed leesbaar was voor haar publiek. 

Daarnaast schreef ze over onderwerpen, die vele mensen aanspraken, onderwerpen van alledag, 
zonder alledaags te worden. En dat op een zeer betrokken manier op een zeer eigen wijze. Als 
men haar gedichten leest hoort men haar als het ware praten. Het is een gecultiveerde manier 
van spreektaalgebruik. Pas achteraf ervaart men dat als poëzie, dichtkunst. Johanna bezag de 
wereld om zich heen zoals ieder ander, alleen ze beschreef dat op een heel bijzondere wijze. Veel 
liet ze in haar gedichten aan de fantasie van de mensen over en achteraf na het lezen merkt men 
vaak dat in haar werk een dubbele bodem, een diepere bedoeling zit. Haar onderwerpen waren 
uiterst gevarieerd. Naast de dorp- en streekgedichten schreef ze veel natuurpoëzie. Maar ook de 
actualiteit, de jaarcyclus en allerlei anekdotes liet ze de revue passeren. 

Haar populariteit bleek uit de uitgebreide huldigingen die haar ten deel vielen ter gelegenheid 
van haar zeventigste en tachtigste verjaardag. 

In haar laatste levensjaar verhuisde ze naar een bejaardentehuis in Ommen waar ze op 17 
januari 1962 overleed. Ze stierf alleen op haar kamer op tachtigjarige leeftijd. 

 
Het standbeeld voor de kerk 

Haar honderdste verjaardag werd herdacht in december 1981 waarbij tegelijk met “Johanna F. 
van Buren: Dichterschap en dialect”, het bewerkte proefschrift van Jan Bouwhuis, de meer dan 
1000 “Verzamelde gedichten” van Johanna van Buren gepubliceerd werden. Op de dag van de 
herdenking werd een standbeeld onthuld op het Kerkplein van Hellendoorn. Ook komt Johanna 
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van Buren voor in het Helders Volkslied. Dat begint namelijk met de regel: 'Oons dorp is bekend 
deur Johanna van Buur'n..' 

Door de Stichting Johanna van Buren wordt om de drie jaar de Johanna van Buren Cultuurprijs 
uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de streekcultuur in Oost-Nederland. Onder andere 
Marga Kool (in 1981), Joke Wanschers-Eshuis en Bennie Jolink (in 2006) waren winnaars van 
deze prijs. 

ROGGE 

 
O, riepende rogge, 

O, golvende zee, 

Iej bragchen zon wonder -  

Mooi leedtien oons mee. 

Waan 't weure van weemood, 

Dee - j zuchtende zèèn? 

Waan 't leedties van leefde, 

Dee - j lispeln tevrèèn? 

Oew stroo steet te weegen 

Al hen en de weer, 

Nog eene paar daege, 

Dan zie - j der neet meer. 

Oew' ooren, zee bungelt 

Van wèèlde, zoo zwoor, 

Sunt Joapik, hee kwam, en... 

Den zich hef e kloor. 

Den zich van Sunt Joapik, 

Den kui - j neet weerstoan, 

Mar röstig kui - j hengoan, 

Oew wark is edoan. 

Oew koorens zint riepe, 

Noew starft oew geluud, 

O, zingende rogge, 

Oew leedtien is uut...  

 

O, goldgelle golven, 

O, flusterend stroo, 

O, ruusgende rogge, 

Wiej mist oew zoo noo...  

 

 Johanna van Buren 

 Augustus 1932  

 Zunnebloome 
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Roodbont IJsselvee  
1906  
 

 

"Wij leven hier midden in de streek van het beste roodbonte Maas-, Rijn-, IJsselvee, welk 
veeslag dankzij de goede zorgen der fokverenigingen, in de laatste jaren zoo enorm verbeterd 
is, en tegenwoordig in het buitenland zozeer de aandacht op zich vestigt", aldus een 
correspondent van het Algemeen Handelsblad over de groots opgezette Nationale 
Landbouwtentoonstelling in 1910 te Olst. "Van hoeveel belang de tentoonstelling is, moge 
blijken uit het feit dat we een kleine tweehonderd inzendingen van roodbont IJsselvee 
aantreffen." In 1906 erkende het Nederlands Rundvee Stamboek het Maas-, Rijn- en IJsselvee 
(MRIJ) als apart ras naast de zwartbonte Fries-Hollandse koeien en de Groningse 
blaarkoppen. Het Fries-Hollandse ras gold als melkkoe bij uitstek en het blaarkopras meer 
als vleeskoe. De MRIJ zat er precies tussenin: ze gaven goed melk en brachten bij de slager 
ook nog  eens wat op. De robuuste dubbeldoelkoeien uit het Nederlandse rivierengebied waren 
in trek. Ze hadden bovendien minder last van de heersende rundveetuberculose dan de Fries-
Hollandse koeien.  

Het MRIJ-vee vormt het levende bewijs van de grote omslag in de landbouw sinds de 
negentiende eeuw. Het (melk)vee kwam centraal te staan in de agrarische bedrijfsvoering van 
die dagen. Goedkoop importgraan uit met name Amerika had de landbouw rond 1880 in een 
crisis gestort. De Nederlandse boeren legden zich steeds meer toe op de veeteelt, met koeien, 
varkens en kippen als hoofdmoot. Bovendien waren de boeren zichzelf gaan organiseren om 
sterker te staan op de internationaliserende markt. Ze richtten landbouwverenigingen op: 
coöperatieve aan- en verkoopverenigingen, eigen melk- of boterfabrieken en niet in de laatste 
plaats verenigingen tot verbetering van het vee.  

De veefokkerij was een toonbeeld van het toegenomen organisatievermogen en zelfbewustzijn 
van de boeren. Lokale fokverenigingen verzorgden de administratie van het stamboekvee en 
zorgden meestal voor de periodieke melkcontrole. Stierhouderijen en latere stations voor 
kunstmatige inseminatie (KI) hielden de beste stieren voor de regio vast. De jaarlijkse 
fokveedagen, centrale stierenkeuringen en afstammelingenkeuringen vormden het trefpunt 
van MRIJ-minnend Overijssel en Gelderland. Menig boer heeft het eremetaal nog prijken op 
de schoorsteenmantel.  

De vruchtbare IJsselvallei gold als de bakermat van de MRIJ-fokkerij, maar het roodbonte vee 
kwam in grote delen van Overijssel voor. In Twente legde men evengoed al vroeg belangstelling 
voor het stamboekvee aan de dag. Niet zelden namen agrarisch georiënteerde 
textielfabrikanten daarbij het voortouw. De veekeuringen in Tubbergen en Delden trokken 
mensen van heinde en verre. In Raalte vond de jaarlijkse stierenkeuring van Overijssel plaats. 
Alleen in Noordwest−Overijssel domineerde het zwartbonte vee.  

Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw kantelde het ideaal van de dubbeldoelkoe ten 
gunste van hoge melkproductie.  Schaalvergroting en specialisatie gingen in de landbouw 
hand in hand. Nederlandse melkveehouders lieten hun koeien insemineren met sperma van 
Holstein-Frisian uit Amerika, die van oorsprong uit Nederland kwamen, maar veel 
melktypischer doorgefokt waren. Ook het MRIJ-vee  veramerikaniseerde onder invloed  van 
(al dan niet Red) Holsteins. Steeds meer roodbont vee maakte plaats voor het genetisch 
dominante zwartbont. In 2001 brak een rampzalige mond-en-klauwzeer-epidemie uit in de 
IJsselvallei.  Vanwege het radicale ruimingbeleid in de driehoek Zwolle-Deventer-Apeldoorn 
zagen vele boeren het resultaat van honderd jaar MRIJ-fokkerij teniet gedaan. Raszuiver 
MRIJ-vee behoort inmiddels tot de zeldzame huisdierrassen van Nederland.  
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Koeien zijn het, maar bijzondere koeien. Ze worden meestal aangeduid met MRIJ, de afkorting 
van Maas-Rijn-IJsselvee. Heino staat en stond bekend om zijn goede MRIJ-fokkers. Vaak 
vielen Heinose rundveehouders met hun koeien in de prijzen. Tijdens het defilé op het 
eeuwfeest van het Nederlands Rundvee Stamboek in 1974 imponeerde het ras door zijn 
macht, type, soliditeit en bespiering. Maar in de loop der jaren kwamen er steeds meer 
"vreemde" koeien in de wei.  

In het verleden werden de weiden en stallen van Heino en omgeving voornamelijk bevolkt door 
roodbonte koeien van het Maas-Rijn-IJsselras (MRIJ). In 1906 erkende het Nederlands 
Rundvee Stamboek het MRIJ-vee als apart. Dit robuuste ras, met een hoog 
weerstandvermopgen, is typerend voor het stroomgebied van deze drie rivieren. De MRIJ-koe 
heeft, zoals de kenners zeggen, zwaar beenwerk, een hellend kruis en de uier is vrij diep met 
een lage aanhechting. De sterke punten van deze koeien zijn een hoog eiwitgehalte in de melk, 
een goede bespiering en het ras is bovendien niet erg kieskeurig in de opname van ruwvoer. 
Voor de melkproductie hielden de Heinose boeren ook koeien van het Fries-Hollands-
melkveeras (FH).  

De veehouders deden en doen er alles aan om de kwaliteit van hun vee te verbeteren. Sinds 
1916 waren er in en rond Heino al stierhouderijen en kleine fokverenigingen, zoals De 
Baanbreekster, De Eendracht, De Kolkhof en Op Hoop van Zegen. In 1944 en 1945 werd voor 
zowel het MRIJ-ras als het FH-ras een nog grotere fokvereniging opgericht. Bij de melkfabriek 
in Heino waren controleurs in dienst die voor de leden van de fokverenigingen de hoeveelheid 
melk per koe bepaalden, het vetgehalte van die melk en later ook het eiwitgehalte. De Heinose 
MRIJ-fokkers hadden een goede naam. Ze vielen vaak in de prijzen, ook op de grote landelijke 
veetentoonstellingen in 's-Hertogenbosch. Regelmatig waren er boeren uit Heino te zien die 
trots een koe presenteerden die door de jaren heen meer dan honderdduizend liter melk had 
geproduceerd.  

Vanaf 1941 werd in Heino elk najaar een fokveedag gehouden, meestal op de weide voor het 
huidige Carehotel. In de streek was deze dag voor de veehouderij een jaarlijks hoogtepunt. 
Fokkers en veehouders voerden vee aan dat dan door deskundigen werd beoordeeld. Zij waren 
het erover eens dat de fokveedagen in Heino ook landelijk gezien tot de beste behoorden. De 
fokveedag van 1969 was een mijlpaal in de geschiedenis van de fokvereniging, omdat die dag 
het twintigduizendste kalf werd "geschetst". Dat schetsen hield in dat een daarvoor opgeleide 
tekenaar een nauwkeurige tekening maakte van de rode vlekken op de huid van een koe. In 
de jaren daarna werden voor de registratie en identificatie van de koeien de bekende gele 
oorplaatjes ingevoerd. In 1970 vond de laatste fokveedag plaats.  

In de jaren tachtig gingen de fokverenigingen voor het MRIJ- en FH-ras samenwerken, om 
uiteindelijk in 1986 op te gaan in het Overijssels Rundvee Syndicaat. Deze vereniging 
behartigde voortaan de belangen van alle veehouders uit de provincie. Ter gelegenheid van 
het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van Heino werd in 1986 nog éénmaal een fokveedag 
georganiseerd.  

Ook op ander gebied gingen de Heinose veehouders met hun tijd mee. Op 1 mei 1946 werd de 
KI-vereniging Heino opgericht, die tot doel had door kunstmatige inseminatie dekinfecties te 
voorkomen en de kwaliteit van het ras verder te verbeteren. In 1951 werd begonnen met een 
gebouwtje met één dekstal. Zes jaar later werd deze ruimte vervangen door een gebouw met 
achttien boxen en een zeer ruime dekstal. Dat bleek een gouden greep. In september 1973 
vestigde de KI-vereniging IJsselstreek (waarin de Heinose vereniging inmiddels was opgegaan) 
een record met de vijfentwintigduizendste aanvraag voor de inseminatie van een koe. De KI-
vereniging was toen in het bezit van drieentwintig stieren voor de productie van sperma. Zeven 
inseminatoren gingen vrijwel elke dag met dit sperma op pad. Ze insemineerden elk jaar 
vierduizend koeien; een deel van de productie werd verkocht aan veehouders buiten de regio.  

De uitbraak van de infectieziekte MKZ (mond- en klauwzeer) in Salland en op de Veluwe was 
een zware klap voor het MRIJ-ras, dat al was teruggedrongen door bijvoorbeeld het Holstein-
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ras. Zuiver MRIJ-vee is er bijna niet meer: de meeste roodbonte koeien zijn kruisingen van 
MRIJ en Red Holsteins, om de melkproductie te verbeteren.  

Maar vergeten is het aloude MRIJ-ras allerminst. Anno 2012 zijn er onder het motto "Langs 
de IJssel moet de MRIJ koe grazen" initiatieven gaande om het roodbonte vee weer in onze 
streek terug te krijgen. Er zijn nog steeds enkele Sallandse veehouders die MRIJ-vee fokken 
en die zweren bij het streekeigen rundvee. Zij zijn van mening dat er geen Schotse Hooglanders 
in de uiterwaarden van de IJssel horen.  

Tot het begin van de twintigste eeuw waren de Heinose boeren gewend geheel zelfstandig hun 
bedrijf uit te oefenen. Ze fokten varkens en runderen en maakten boter op hun boerderij. De 
producten die over waren, verkochten ze aan handelaren of aan het publiek op de markten 
Door de komst van de landbouwcoöperaties veranderde hun bedrijfsvoering ingrijpend. 
Samenwerking op basis van solidariteit was voortaan de boodschap en dat strekte alle boeren 
tot voordeel. De Coöperatieve Zuivelfabriek uit 1912, later Heino Krause, gold jarenlang als 
boegbeeld van deze lokale samenwerking, totdat de fabriek in 1991 door fraude ten onder 
ging.  

Tot ongeveer halverwege de negentiende eeuw waren de prijzen voor landbouwproducten altijd 
afhankelijk geweest van de prijzen op de Europese markt. Die prijzen kelderden in de tweede 
helft van de eeuw in sneltreinvaart door de verscheping van enorme hoeveelheden graan van 
Amerika naar Europa. Dat vervoer was mogelijk geworden door de vervanging van de langzame 
zeilschepen door veel snellere stoomboten. Ook in de provincies zakten de graanprijzen 
daardoor soms met de helft. In de veehouderij was de situatie niet veel beter, toen onder 
andere door de opkomst van margarine de boterprijzen sterk daalden. Deze periode staat 
bekend als "de grote landbouwcrisis" en duurde van ongeveer 1878 tot 1895.  

Om deze crisis te overleven zochten ook Nederlandse landbouwers naar nieuwe wegen. In 
allerlei opzichten moest het roer om. Om te beginnen moest de afzet van de 
landbouwproducten op een andere leest geschoeid worden. Steeds vaker waren boeren 
namelijk de dupe van speculatie, geknoei en prijsopdrijving van malafide opkopers. Ook waren 
modernere productietechnieken nodig om de kwaliteit van de zuivelproducten te verbeteren. 
Buitenlandse afnemers klaagden regelmatig over de slechte kwaliteit van de Nederlandse 
boter. Ten slotte was het de hoogste tijd iets te doen aan de financieringsproblemen waar veel 
boeren, ook in Heino, mee kampten. Er was tegen een zo laag mogelijke rente geld nodig voor 
bijvoorbeeld de aankoop van kunstmest, veevoer, werktuigen en steenkool. Die kunstmest 
hadden de boeren hier omstreeks 1900 nodig om de pas ontgonnen woeste gronden 
vruchtbaar te kunnen maken.  

Landbouwcoöperaties konden een groot deel van de problemen oplossen. Deze verenigingen 
van samenwerkende boeren moesten voorgoed een einde maken aan de wantoestanden uit 
het verleden. De eerste coöperatie in Heino was De Voorzorg, opgericht in 1909. Deze 
coöperatie, gevestigd aan de Bredenhorstweg, hield zich bezig met de productie van veevoer. 
In 1912 volgde de stoomzuivelfabriek aan de Rijksweg. Deze fabriek was in 1901 opgericht, 
maar ging 1912 verder als coöperatie. Door de stoommachines van de zuivelfabriek kon de 
melk op veel grotere schaal verwerkt worden. Een jaar later werd de Coöperatieve 
Landbouwvereniging Heino (CLV) opgericht. De aanleiding was een duidelijk geval van 
geknoei. Uit een veevoermonster was gebleken dat bij een landbouwer in Heino een hoog 
percentage cacaodoppen als vulling in het voer was verwerkt. De CLV bouwde later, in 1919, 
een maalderij naast het bedrijfspand aan het tegenwoordige 14 Aprilplein. Daardoor kon de 
coöperatie zelf mengvoeders voor het vee produceren. Andere belangrijke coöperaties waren 
de afdelingen van de Algemene Boeren- en Tuindersbond (ABTB) in Lierderholthuis (1917), 
Heino (1918) en de Boerenleenbanken.  

In de crisisjaren 1930-1937 waren de opbrengsten van de landbouwproducten zo laag dat er 
voor de boeren van Heino een zeer moeilijke tijd aanbrak. Dankzij de samenwerking en 
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solidariteit van de boeren in coöperaties konden ook kleine boeren hun bedrijf behouden of 
nog wat vergroten door soepele betalings- en aflossingsregelingen.  

Na de Tweede Wereldoorlog nam de veestapel enorm toe. Overal werden stallen voor koeien, 
varkens en kippen bijgebouwd. Ook de maalderij van de CLV breidde in 1959 uit door de 
bouw van silo's. De ontwikkelingen gingen zo snel dat fusies tussen de vele coöperaties 
noodzakelijk werden. De CLV ging in 1985 onder de nieuwe naam Heleco verder met onder 
andere de voormalige ABTB-afdelingen in Lemelerveld en Heino. Door de nu regionaal 
georganiseerde coöperaties verdwenen de meeste toeleverende en dienstverlenende bedrijven 
uit Heino. In 1993 werden de silo's van de CLV afgebroken. De maalderij werd een 
bezoekerscentrum en onderkomen van de Vereniging voor heemkunde Omheining.  

De melkfabriek Heino Krause kreeg in 1984 te maken met de gevolgen van de opgelegde 
productiebeperking door de EEG. Deze moest het grote melkoverschot in Europa tegengaan. 
Door verminderde aanvoer van de aangesloten leden dreigde de verwerkingscapaciteit van de 
fabriek onderbenut te raken. De toenmalige directeur moest daardoor veel te dure melk 
bijkopen. Om dat financiële verlies op te vangen, knoeide hij met de boekhouding en 
vermengde melkpoeder met lactose (suiker) om in aanmerking te komen voor subsidie van de 
EEG. In 1991 kwam de fraude aan het licht. De schade werd ondanks achttien jaar procederen 
op de boeren verhaald. De ondergang van Heino Krause heeft bij de personeelsleden en 
veehouders een bittere smaak nagelaten.  

Desondanks hebben de boeren in Nederland dankzij de coöperaties nog steeds een redelijke 
marktpositie. De meeste boeren in Heino zijn nog altijd lid van een coöperatie. De belangrijkste 
daarvan zijn inmiddels uit Heino verdwenen. Overgebleven zijn nog de Rabobank, de varkens 
KI, de Welkoopwinkel en de gebouwen van de maalderij. Maar al hebben veel van die panden 
hun oorspronkelijke functie verloren, ze herinneren nog steeds aan deze voor boeren zo 
belangrijke periode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

De verdedigingswerken 

 

 

Een van de vroegste landweren lag bij Deventer. In een bewaard gebleven stadsrekening van 
1337 wordt melding gemaakt van een omheining tussen het Overstichtse Deventer en het 
Gelderse buurtschap Epse. Uit de rekeningen blijkt eveneens dat de jaren daarna tot 1360 
veelvuldig op stadskosten aan die omheining is gewerkt.  

Bij het aanleggen van een landweer werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande 
landschap. Zandruggen werden aangewend en waar beken stroomden hoefden geen grachten 
te worden gegraven. Mogelijke moerasgebieden werden gebruikt omdat die al een natuurlijke 
bescherming vormden. Een landweer had maar op enkele plaatsen een doorgang die meestal 
voorzien was van een slagboom en bewaking.  

Om een landweer moeilijk doordringbaar te maken werden de wallen beplant met stekelige 
struiken zoals egelantier, hondsroos, meidoorn en sleedoorn. Soms werden zogenaamde 
struikelgaten gegraven waarin de paarden van ruiters struikelden. Omdat landweren 
onvoldoende bescherming gaven bij zwaardere oorlogshandelingen verdween de 
oorspronkelijke functie in de loop van de tijd en hadden ze nog louter het doel om gebieden af 
te bakenen of om het vee bijeen te houden en andere ongewenste dieren te weren.  

Veel landweren zijn in de loop van de eeuwen geheel of gedeeltelijk verdwenen en geëgaliseerd 
tot landbouwgrond of voor stadsuitbreiding. Maar restanten komen nog voor in de provincies 
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het willen behouden van landweren in 
deze tijd is vooral gebaseerd op de archeologische waarden en de informatie over hoe het ooit 
was. Daarvoor is regelmatig onderhoud van groot belang. 

Een belangrijke landweer indertijd was die van Salland. Deze vormde van de dertiende tot de 
zestiende eeuw een verdedigingslinie waarbij de steden Deventer, Zwolle en Kampen belang 
hadden. De landweer van Salland bestond waarschijnlijk voor een deel uit een natuurlijke 
grens door de beken: Koerhuisbeek, Dortherbeek en Schipbeek. Naast doornstruiken waren 
mogelijk op sommige plaatsen palissaden gebouwd. De Sallandse landweer beschikte bij de 
doorgangen over zware bakstenen wachttorens en kastelen zoals: 

• Kasteel Arkelstein bij Bathmen 

• Kasteel de Waardenborg bij Holten. 

• Koerhuis ten zuiden van Deventer 

• Swormertoren bij Colmschate 

Vooral de stad Deventer had grote belangen bij de landweer van Salland. Elke vijf jaar kwamen 
namelijk veel kooplieden uit de Hanzesteden naar Deventer voor een jaarmarkt die weken kon 
duren. De landweer beschermde daarbij hun handelswegen tegen roversbenden. 

De bisschop van Utrecht, landsheer van het Oversticht, stimuleerde niet alleen de verbetering 
van wegen en waterlopen, maar ook de bouw van verdedigingswerken. De verdedigingswerken 
waren nodig om het Oversticht te beschermen tegen voortdurende invallen van de Gelderse 
heren. Daarom legde men op verschillende plaatsen landweren aan. Dit waren kilometers 
lange houtwallen begroeid met dicht doornig struikgewas.  

De stad Deventer stelde de bisschop voor om een landweer met een gracht te maken vanaf 
Deventer, via het klooster ter Hunnepe naar het Westerflier. Hiermee werd beoogd een 
degelijke verdedigingslinie tot stand te brengen, die tevens dienst kon doen als vaarweg naar 
het achterland. 
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Op 5 december 1399 gaf de bisschop  toestemming om bij Diepenheim in de Regge een dam 
te maken zodat het water van de Regge door de nieuwe beek richting Deventer zou stromen. 
Omdat hierdoor de waterstand van de Regge aanzienlijk daalde werd de scheepvaart op de 
Regge, richting Zwolle aanzienlijk moeilijker.  

Het vrouwenklooster Ter Hunnepe bij Deventer heeft eeuwenlang grote invloed gehad op 
Bathmen en omgeving. Het klooster zorgde voor het bevaarbaar maken van het riviertje de 
Hunnepe, liet gronden ontginnen en stichtte boerderijen. Samen met het huis van Dorth en 
het kasteel Arkelstein is het klooster van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van 
het dorp Bathmen. Vanwege het grondbezit in Bathmen had de abdis van het klooster als 
erfmarkerichteres zeggenschap in bestuurlijke zaken van de marke Bathmen en Loo. Samen 
met de heer van Dorth was de abdis erfkerkmeester van de kerk in Bathmen. Zij droegen bij 
aan het onderhoud en de inrichting van de kerk. Beiden hadden het zogenaamde collatierecht, 
het recht om de pastoor en later de dominee, maar ook de schoolmeester te benoemen.  

De basis van het bezit van het klooster in Bathmen werd gelegd door de verkoop in 1367 door 
Everd van Essen en zijn vrouw van de Hof te Loo, in latere eeuwen ook wel Kuut genoemd. 
Een hof was een grote boerderij, oorspronkelijk één waarvan alle andere boerderijen in de 
omgeving afhankelijk waren. Aan deze boerderij was het markerichterschap van de marke 
Bathmen en Loo verbonden. De abdis zat persoonlijk de markevergaderingen voor, een 
opmerkelijk gegeven voor die tijd.  

Het klooster wist door de eeuwen heen via koop of schenking veel bezittingen te verwerven. 
Van de circa vijftig boerderijen van het klooster lag een tiental in Bathmen en omgeving. 
Behalve het Hof te Loo of Kuit waren dat onder meer Wibbelink, Essink, Noever en Nijenhuis. 
Een rentmeester beheerde namens het klooster de vele boerderijen. Tot de bezittingen 
behoorde ook de boerderij Somersfoirt (Somervaart, ook wel Kloosterboer genaamd). De op de 
boerderij wonende pachters werden "kloosterboeren" genoemd. Veel nazaten van deze 
pachters wonen ook in Bathmen. De familienaam Scheperboer is eveneens in deze tijd 
ontstaan.  

Vanwege de Tachtigjarige Oorlog trokken de abdis en de kloosterlingen zich in 1578 terug in 
hun toevluchtsoord (een huis in de Menstraat) binnen de stadsmuren van Deventer. Het 
klooster werd echter niet opgeheven en functioneerde na de Reformatie als een protestants 
adellijk stift. In deze kloostergemeenschap werden alleen nog ongehuwde, adellijke dames 
opgenomen van de Overijsselse en Gelderse adel. Een Franse wet uit 1811 bepaalde dat alle 
bezittingen van het stift beschouwd moesten worden als bezittingen van het gehele Bataafse 
volk. Alle eigendommen van het stift Ter Hunnepe vervielen dus aan de staat en werden bij 
openbare veiling verkocht. Zo werd in 1813 boerderij Kuut verkocht aan Hermannus Koster 
uit Almelo. De oude boerderij is omstreeks 1930 afgebroken en vervangen. Nu is de boerderij 
in bezit van de familie Grotenhuis. 

Reden waarom Zwolle en Deventer flink onenigheid kregen, met als uiteindelijk resultaat dat 
niet het Oversticht, maar alleen de stad Deventer voor alle kosten van de aanleg van landweer 
en beek opdraaide. 

De landweer bleek op den duur niet het beoogde effect te hebben. De Geldersen bleven het 
Oversticht onveilig maken. Het directe gevolg ervan was dat de bisschop zijn gezag over het 
Oversticht moest afstaan aan de Spaanse Karel V en later diens zoon Philips 11. 

De waterweg bleek echter wel te voorzien in de behoefte. De stad Deventer heeft vooral in de 
periode 1571 tot 1573 veel geld besteed aan het bevaarbaar houden van de Schipbeek. Een 
kroon op haar werk zette de stad toen ze, op 17 maart 1576, een octrooi kreeg van Philips 11 
om de Schipbeek  te verbreden, te verdiepen en daarop schouw te houden. Vanaf die tijd was 
Deventer alleenheerser over de Schipbeek.  

De Dorperdijk, de Boterbeek en de Sallandse Landweer uit de veertiende eeuw vormden 
samen een verdedigingsstelsel. Een landweer was een hoge zandwal met stekelig struikgewas 
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(meidoorn of sleedoorn bijvoorbeeld) begroeid en vaak met sloten aan weerszijden. De 
landweer had een paar doorgangen en was doorgaans afgesloten met een slagboom. 
Kenmerkend voor de Sallandse Landweer zijn de zware bakstenen wachttorens en kastelen 
bij de belangrijke doorgangen: het Koershuis ten zuiden van Deventer, de Swormertoren bij 
Colmschate, Kasteel Arkelstein bij Bathmen en Kasteel de Waerdenborch bij Holten. 

Landweren zijn verdedigingswerken die in de veertiende en vijftiende eeuw werden aangelegd. 
Ze bestaan uit een dubbele of enkele aarden wal met veelal aan beide zijden een gracht of 
greppel waaruit het zand voor de wal afkomstig is. Ze dienden als bescherming in tijden van 
gevaar. De bevolking kon zich terugtrekken binnen of achter het gebied van de landweer die 
vaak kilometers lang was. 

Een van de vroegste landweren lag bij Deventer. In een bewaard gebleven stadsrekening van 
1337 wordt melding gemaakt van een omheining tussen het Overstichtse Deventer en het 
Gelderse buurtschap Epse. Uit de rekeningen blijkt eveneens dat de jaren daarna tot 1360 
veelvuldig op stadskosten aan die omheining is gewerkt. 

Bij het aanleggen van een landweer werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande 
landschap. Zandruggen werden aangewend en waar beken stroomden hoefden geen grachten 
te worden gegraven. Mogelijke moerasgebieden werden gebruikt omdat die al een natuurlijke 
bescherming vormden. Een landweer had maar op enkele plaatsen een doorgang die meestal 
voorzien was van een slagboom en bewaking. 

Om een landweer moeilijk doordringbaar te maken werden de wallen beplant met stekelige 
struiken zoals egelantier, hondsroos, meidoorn en sleedoorn. Soms werden zogenaamde 
struikelgaten gegraven waarin de paarden van ruiters struikelden. Omdat landweren 
onvoldoende bescherming gaven bij zwaardere oorlogshandelingen verdween de 
oorspronkelijke functie in de loop van de tijd en hadden ze nog louter het doel om gebieden af 
te bakenen of om het vee bijeen te houden en andere ongewenste dieren te weren. 

Veel landweren zijn in de loop van de eeuwen geheel of gedeeltelijk verdwenen en geëgaliseerd 
tot landbouwgrond of voor stadsuitbreiding. Maar restanten komen nog voor in de provincies 
Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Het willen behouden van landweren in 
deze tijd is vooral gebaseerd op de archeologische waarden en de informatie over hoe het ooit 
was. Daarvoor is regelmatig onderhoud van groot belang. 

In een bosgebied is het onderhoud van landweren er op gericht om het aardwerk duidelijk 
zichtbaar te houden. Verstoringen moeten daarom worden verwijderd zoals bijvoorbeeld 
bomengroei op de wallen of struikengroei in de greppel. Landweren op heide en ander open 
terrein vergen minder onderhoud. Slechts te houtig struikenwerk dient verwijderd te worden. 
Bij eventueel meegetrokken wortels tijdens de werkzaamheden moet het beschadigd 
grondwerk weer worden hersteld. 

Sporen van restanten van landweren zijn vooral nog te vinden op de zandgronden van 

Gelderland en Overijssel en in Limburg bij de plaatsen en streken: 

• Bakkeveen-Allardsoog 

• Berendonk tussen Swalmen en Elmpt 

• Beuninger landweer 

• Deventer stadslandweer 

• Gelre en Oversticht 

• Hetter landweer 

• Landgraaf 

• Lankerd tussen Neer en Kessel 

• Sallandse landweer 
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• Twentse landweer 

• Wallen van Stein 

• Wolfsgraaf tussen Beesel en Swalmen 

• Vaalserberg 

Een belangrijke landweer indertijd was die van Salland. Deze vormde van de dertiende tot de 

zestiende eeuw een verdedigingslinie waarbij de steden Deventer, Zwolle en Kampen belang 

hadden. De landweer van Salland bestond waarschijnlijk voor een deel uit een natuurlijke grens 

door de beken: Koerhuisbeek, Dortherbeek en Schipbeek. Naast doornstruiken waren mogelijk 

op sommige plaatsen palissaden gebouwd. De Sallandse landweer beschikte bij de doorgangen 

over zware bakstenen wachttorens en kastelen zoals: 

• Kasteel Arkelstein bij Bathmen 

• Kasteel de Waardenborg bij Holten. 

• Koerhuis ten zuiden van Deventer 

• Swormertoren bij Colmschate 

Vooral de stad Deventer had grote belangen bij de landweer van Salland. Elke vijf jaar kwamen 
namelijk veel kooplieden uit de Hanzesteden naar Deventer voor een jaarmarkt die weken kon 
duren. De landweer beschermde daarbij hun handelswegen tegen roversbenden. 

Het hele gebied (Ramsbeek en Eibergse Veld) heet later de Holterhoek. In de negentiende en 
twintigste eeuw groeide de Holterhoek uit tot een  buurtschap die hemelsbreed het gebied 
tussen Zwolle, Mallem, Eibergen en Zwillbroek omvatte. Men verliet Eibergen en kwam in de 
Holterhoek of Eibergse Veld bij het Koerhuis. Het Koerhuis is nu een restaurant aan de 
Hagemanstraat. Bron: Bennie te Vaarwerk. 

Het Koerhuis was ook een wachttoren bij Deventer, die deel uitmaakte van de Sallandse 
landweer.  

De naam komt van het Middelnederlands coeren, dat op de uitkijk staan betekent. Het 
Koerhuis werd voor het eerst vermeld in de veertiende eeuw. De wachttoren stond aan de weg 
van Deventer naar Zutphen, ongeveer 1750 meter buiten de vestingmuur van de stad. Het 
Koerhuis stond aan de Dorther- of Koerhuisbeek die ter plekke de grens vormde tussen 
Overijssel en Gelderland. Hier was een brug en een doorgang in de Sallandse landweer. De 
toren was altijd met een aantal mannen bezet, om de gemeenschappelijke stadsweide de Teuge 
en de toegang naar de stad te bewaken. Bij onraad overdag werd een grote mand op en neer 
gelaten, bij onraad 's nachts werd op de toren een vuur gestookt om de stadswacht te 
waarschuwen. Tijdens onlusten in 1521 werd de toren door de Geldersen ingenomen en de 
bezetting gedood. In 1656 werd de weg naar Zutphen verbeterd en kwam het Koerhuis in 
gebruik als tolhuis. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het verbouwd tot een uitspanning met 
herberg, waarbij het uitkijktorentje en het dak werden vervangen door een overkapping met 
een veranda.  Het werd vooral 's zomers druk bezocht door mensen die vanuit de stad een 
wandelingetje gingen maken. Herbergier Willem Jan Bonhof was van 1856-1865 de laatste 
pachter van het Koerhuis. Rond 1866 is het gebouw gesloopt. 

Langs het Koerhuis liep de Koerhuisbeek, waar in 1936 de op een na oudste menselijke 
schedel van Nederland en onder meer botten van het reuzenhert werden gevonden. Bron: 
Wikipedia 
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1744 het Koerhuis maakte deel uit van de Sallandse verdedigingslinie.  

De onderstaande kaart van de gemeente Deventer uit 1867 met de Koerhuisweiden, weide de 
Teuge, en met het Koerhuis aangegeven als tolhuis (Tol). De Koerhuisbeek wordt op deze kaart 
vermeld als Dorther beek. 
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De Koerhuisbeekschedel  
ca. 6000 v.Chr.  
 

 

In 1936 werd bij een zandafgraving langs de Koerhuisbeek aan de zuidoostkant van Deventer 
een schedel gevonden die destijds tot de oudst bekende menselijke botresten uit Nederland 
behoorde. Deze "eerste Deventenaar" komt uit de middensteentijd en bevindt zich 
tegenwoordig in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

Na de laatste ijstijd, rond 9000 v. Chr., verbeterde het klimaat en raakte het open landschap 
weldra bebost. Er ontstond een rijke vegetatie, aanvankelijk met veel dennen en berken, met 
wilde zwijnen, oerossen, wolven, edelherten, reeën en talrijke vogelsoorten. In deze periode, 
de middensteentijd (8800-4900 v. Chr.), leefden de mensen nog van de jacht, visvangst en het 
verzamelen van vruchten, wortels en noten. Bij de jacht trokken ze achter de kudden aan en 
maakten daarbij gebruik van speren, slingers, boemerangs en wapens van vuursteen. Ze 
zwierven door het landschap op zoek naar de benodigde middelen van bestaan en richtten 
door het jaar heen her en der op strategische plaatsen kampementen op. De meeste 
voorwerpen die zij maakten van hout, riet, gewei, bot en leer zijn in de droge zandgrond 
vergaan. Wat resteert zijn hoofdzakelijk voorwerpen van steen. 

Door archeologisch onderzoek zijn in de gemeente Deventer verschillende verblijfplaatsen van 
de vroegste bewoners uit de middensteentijd bekend. Sommige van deze plekken zijn te 
herkennen door de aanwezigheid van donkere, houtskoolhoudende vlekken in de bodem. Dit 
zijn de resten van haardkuilen. Vanaf 2005 zijn er aan de zuidzijde van de rijksweg A1 bij 
boerderij de Olthof in Epse-Noord zo'n honderd opgegraven. Ze lagen op een langgerekte 
zandrug langs de Dortherbeek. Ouderdomsbepalingen met de C14-methode hebben 
uitgewezen, dat ze zijn gegraven tussen ca. 8700 en 6500 v. Chr. Op hetzelfde terrein zijn 
duizenden stukjes bewerkt vuursteen gevonden, waaronder pijlpunten en schrabbers. Deze 
laatste dienden om de huiden van gevilde dieren mee schoon te maken. Ook op andere plekken 
in Deventer zijn restanten van haardkuilen sporen van vuursteenbewerking aangetroffen. Op 
het Swormink in Colmschate-Zuid is een steen met een opvallende inkeping gevonden. Deze 
is door steentijdjagers gebruikt om de schacht van hun pijlen mee glad te vijlen. 

Halverwege de jaren dertig werd naast de Koerhuisbeek zand afgegraven. Daarbij werden in 
een grindlaag ruim acht meter onder het oppervlak talrijke botten van dieren gevonden. Ook 
bij de aanleg van de jachthaven op de Zandweerd in 1939 en bij de bouw van de Prins 
Bernhardsluis eind jaren veertig haalden zandzuigers van grote diepte botten van 
mammoeten, rendieren, edelherten, oerossen en tal van andere dieren naar boven. Maar het 
meeste opzien baarde toch wel de vondst van een groot deel van de schedel van de "eerste 
Deventenaar". Deze werd aangetroffen vlak boven de eerder genoemde grindlaag bij de 
Koerhuisbeek. Op hogere niveaus vond men nog drie schedels en andere botten van 
prehistorische mensen, evenals bijlen en hakken, gemaakt van hertengewei. Dankzij hun 
ligging onder de grondwaterspiegel zijn deze vondsten vrij goed bewaard gebleven. De oudste 
schedel dateert vrijwel zeker uit de middensteentijd. 
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Holten 

 

Holten (Nedersaksisch: Hooltn) is een dorp in de landstreek Salland (provincie Overijssel, 
Nederland) en behoort sinds 2001 tot de gemeente Rijssen-Holten. Daarvoor was Holten een 
zelfstandige gemeente. Holten heeft bijna negenduizend inwoners. 

Holten ligt aan de Holterberg aan het zuidereind van de Sallandse Heuvelrug. Aan de oostkant 
ligt De Borkeld, een gebied dat strekt tussen Holten, Markelo en Rijssen. Aan de zuidkant ligt 
de buurtschap Beuseberg. Deze buurtschap wordt gekenmerkt door een zeer afwisselend 
landschap. Aan de westzijde ligt de buurtschap Dijkerhoek, alwaar korenmolen De Hegeman 
staat. Daarnaast ligt buurtschap Espelo. Direct grenzend aan het dorp ligt op een 
heuvelachtig terrein de zogenaamde Lookerenk, welke overgaat in een bosgebied genaamd De 
Zuurberg. Ten zuiden hiervan liggen tenslotte uitgestrekte weilanden. Begin zeventiger jaren 
werd het zuidelijk deel doorsneden door de snelweg A1. 

Holten ligt in het zuidoosten van Salland en grenst in het oosten aan Twente en in het zuiden 
aan de Achterhoek. Het dorp was vroeger een agrarische gemeenschap. In de twintigste eeuw 
werd ook Toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Vanaf het begin van de zestiger jaren 
is er een aantal industiële en dienstverlenende bedrijven gevestigd waardoor Holten al lange 
tijd een overschot aan arbeidsplaatsen kent. Grotere werkgevers zijn Oad Reizen, de 
vleesverwerker/foodgroep Enkco, zoutstrooierfabrikant Nido en het transportbedrijf Müller 
Transport. 

Vlak buiten Holten liggen de fundamenten van het middeleeuwse kasteel De Waerdenborch. 
De bouw ervan moet in 1377 zijn begonnen, maar al in 1380 werd het verwoest, om het jaar 
erop als vooruitgeschoven verdedigingspost voor de stad Deventer te worden herbouwd. 
Omstreeks 1530 was het kasteel overbodig geworden en werd het afgebroken. De 
Waerdenborch is nu nog de naam van een openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo, 
atheneum en gymnasium. 

Het Stevensmonument aan de Haarlerweg in Espelo (gemeente Rijssen-Holten) bestaat uit een 
grote zwerfkei met bronzen plaquette en een zwart-wit foto. Naast de kei ligt een tweede 
kleinere zwerfkei waarop tevens een bronzen plaquette en twee zwart-wit foto's zijn geplaatst. 
De tekst op de eerste plaat luidt: 

'OM NIET TE VERGETEN 
BIJ DE RAZZIA OP 14 OKTOBER 1944 
WERD DE 18-JARIGE ONDERDUIKER 
MARINUS STEVENS  
UIT APELDOORN 
OP DEZE PLAATS DOOR DE  
DUITSERS DOODGESCHOTEN. 
FAM. STEVENS ZIJN VRIENDEN:  
FAM. JANSEN G. JANSEN 
BUREN HELHUIZEN J. KOPPELMAN  
STAATSBOSBEHEER J. MARSMAN  
J. TIELBEEK.' 

De tekst op de tweede plaat luidt: 

'VERZETSMAN GERRIT JAN PIKSEN (27 JAAR) 
EN JOODSE ONDERDUIKER MAURITS BACHRACH (26 JAAR) 
WERDEN ELDERS IN SALLAND 
BIJ DEZE RAZZIA GEDOOD.' 
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Het monument is geplaatst aan de Haarlerweg, gelegen in het nationaal park 'Sallandse 
Heuvelrug' in Helhuizen-Espelo (gemeente Rijssen-Holten). 

Vanaf het Stevensmonument gaat u rechts het bospad in en u komt langs de 
Onderduikershut. Een onderduikershol dat in oude staat is teruggebracht en dat goed 
onderhouden wordt door Staatsbosbeheer en omwonenden. Het is duidelijk dat Marinus 
Stevens hier probeerde uit handen te blijven van de vijand door zich in de hut te verschuilen. 
Half-ondergrondse bouwsels als deze, met een emotioneel verleden, stralen geen vrolijke sfeer 
uit. Zelfs na meer dan zestig jaar is de naargeestige sfeer in de hut nog altijd voelbaar. 

 

 

 

Rijkswerkkamp Twilhaar (Joods monument) 
 

Op de Sallandse Heuvelrug vindt u de overblijfselen van Rijkswerkkamp Twilhaar. Het was 
een werkkamp van de Dienst voor de Werkverruiming, oorspronkelijk bedoeld om werkloze 
mannen aan het werk te zetten op de Sallandse Heuvelrug. In 1941 kwamen de eerste 
arbeiders, werkloze vissers uit Katwijk en Scheveningen, die een boomkwekerij gingen 
aanleggen: De Plantage. In 1942 gingen de Duitsers het kamp gebruiken om Joodse mannen 
onder te brengen. Op 2 oktober 1942 werden de mannen gedeporteerd naar Westerbork. Van 
daaruit werden ze naar vernietigingskampen gestuurd waar ze allen om het leven kwamen. In 
1945 verbleven er Nijverdalse gezinnen, die door het bombardement van het centrum van 
Nijverdal hun bezittingen waren kwijtgeraakt. Na de oorlog is het kamp afgebroken. U vindt 
deze plek in de buurt van Schaapskooi Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug. Via deze site is 
een fietsroute “Sporen van de oorlog op de Sallandse Heuvelrug” te downloaden die langs alle 
plekken op de Heuvelrug voert waar nog sporen van WOII terug te vinden zijn. 

Op de Holterberg ligt het Holten Canadian War Cemetery en het Natuurdiorama Holterberg. 
Via de toenmalige burgemeester van Holten en het Ministerie van Oorlog werd bewerkstelligd 
dat een stukje Nederland voor dit doel aan het Canadese Gouvernement kon worden 
geschonken. Nog steeds is de begraafplaats een stukje Canadees grondgebied. Op de 
Canadese begraafplaats hebben naast 1355 Canadezen ook zesendertig Britten, twee 
Australiërs en één Belg hun laatste rustplaats. In 2011 werd het informatiecentrum geopend 
door prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven met de onthulling van het kunstwerk "For all 
generations". Dit kunstwerk is geschonken door het Prins Bernhard Cultuurfonds en is 
ontworpen en uitgevoerd door kunstenares Annemiek Punt. 

Sinds de Middeleeuwen hadden de boerengemeenschappen in Oost Nederland zich 
georganiseerd in zogeheten marken. Door de toenemende ontginning nam de hoeveelheid 
woeste grond af. Deze gronden gebruikten de boeren voor het weiden van hun vee en 
bemesting van hun akkers. Het was dan ook noodzakelijk om maatregelen te nemen om deze 
gemeenschappelijke gronden in stand te houden. Men maakte daarom binnen een bepaald 
gebied ‒ de marke genoemd ‒ afspraken die de gebruiks- en eigendomsrechten nauwkeurig 
regelden. Zo is de marke ontstaan uit de noodzaak om het middeleeuwse boerenbedrijf gaande 
te houden. De eerste schriftelijke vermelding van het bestaan van een Sallandse marke is in 
1207.  

Waarschijnlijk is de marke van Holten ontstaan in ongeveer de twaalfde eeuw. Het markerecht 
van Holten, waarin de betrokken boeren hun onderlinge afspraken vastlegden, dateert van 
1474. Tot de marke van Holten behoren in die tijd de buurschappen Holten, Holterdijk, 
Neerdorp, Dijkerhoek, Beuseberg, Helhuizen, Borkeld, Langstraat, Look en Espelo. In 1429 
stonden er nog maar zevenendertig huizen of boerderijen in de marke Holten. De buurschap 
Espelo legde door omvang en/of ouderdom extra gewicht in de schaal. 
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De eerste bewoners waren allen markegenoot. Iedere markegenoot had een aandeel in woeste 
grond, een waardeel of waar genoemd. Na verloop van tijd kwamen veel boerderijen in handen 
van de adel, geestelijkheid of (Deventer) burgers. Zij verpachtten de hoeven aan zogeheten 
meiers. De invloed van de zelfstandige boeren op de marke verminderde door het optreden 
van genoemde grootgrondbezitters. Intussen ging door de bevolkingsgroei de ontginning 
almaar verder. De markegenoten stonden dit veelal oogluikend toe. Ze profiteerden er vaak 
zelf van door grondverkoop of eigen aangraving. Zo ontstonden boerenbedrijfjes, katersteden, 
zonder aandeel in de marke. De katers of keuters waren voor hun bedrijfsvoering ten dele 
afhankelijk van de aandeelhouders in de marke.  

Het bestuur van de marke bestond uit de voorzitter, de markerichter genoemd. Naast de 
markerichter waren er verschillende lieden die de voorzitter bijstonden, zoals gedeputeerden 
(medebestuurders), boerrichters (vertegenwoordigers van de marke in de buurschappen), 
gezworenen of schutters (toezichthouders op het vee), zetters (belastinginners), rotmeesters 
(toezichthouder op het waterbeheer), markeschrijver en armenjager (tegen bedelaars en 
landlopers). De markevergaderingen ‒ ook wel "oltinck" "holtdag" of "oltspraek" geheten ‒ 
werden menigmaal in de openlucht gehouden. De Holter marke vergaderde één keer per jaar. 
Het markebestuur regelde zaken over stemrecht, eigendommen, geldmiddelen, aanleg en 
onderhoud van wegen, dijken en waterleidingen, brandweer en politietoezicht. Tot 1723 was 
Deventer bijna altijd de plaats van vergadering. Deze werd gehouden in de "erffkaemer" of het 
"choor" van de St. Lebuinuskerk te Deventer. Daarna vergaderde men in Holten in de kerk. 
Nog later kwam het markebestuur bijeen in De Denneboom, toen café en posthuis. 

Op 19 juni 1843 besloot de markevergadering van Holten tot opheffing en verdeling van de 
markegronden. De overheid stimuleerde dit sterk, vanuit de gedachte de landbouw te 
moderniseren. De eigelijke liquidatie duurde nog jaren. In 1865 werd de marke officieel 
opgeheven. De gemeente nam in 1883 de eigendommen van de marke over. Een viertal 
straatnamen in Holten herinneren nog aan het markenstelsel, namelijk de Boerrichterstraat, 
het Holtinckspad, het Markepad en de Schuttersweg.  

Holten en de Holterberg wordt door menigeen als een begrip ervaren. Lang geleden, toen er 
nog een sprake was van 'Berg' was dit gebied overstroomd door zeewater. Grote hoeveelheden 
zand en grind werden door de Rijn en Maas meegevoerd en bedekten zo langzaam de 
zeebodem. Door de door de IJstijd opgestuwde gronden resulteerde in de Holterberg en de 
Lemelerberg, en de heuvels van de oostelijke Veluwe. Toen het ijs van deze gletsjers wegsmolt 
bleven er grote rotsblokken achter. Opgravingen in de omgeving tonen aan dat er 
Neanderthalers geleefd moeten hebben. Stenen en bronzen gereedschappen en scherven van 
aardewerk, onder andere gevonden in de Beuseberg en de Zuurberg, vormen sporen uit het 
Laat-Neolithicum, de Vroege Bronstijd en de IJzertijd.  

In geschrift komt de naam Holten voor het eerst voor in 1277. In de marke Holten stonden 
volgens 'Verslagen en mededelingen Overijssels Regt en Geschiedenis' in het jaar 1429 al 37 
huizen. In 1470 was dat aantal bijna verdubbeld naar zeventig Parochielijsten van de 
Domfabriek laten zien dat Holten in 1395 al een parochie bezat.   

Holten heeft meerdere zware tijden gekend. Het dorp is belegerd geweest door Spaanse, 
Staatse, Munterse, Franse, Pruisische en Engelse troepen en Kozakken, of zij trokken 
erdoorheen. Een grote brand die bijna de hele stad verwoestte trof Holten in 1829. Aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog trok het Duitse leger door het dorp en in 1945 lag Holten 
in de vuurlinie toen de bevrijders oprukten. De Canadese begraafplaats herinnert aan deze 
duistere jaren van de twintigste eeuw.  

Op de Holterberg liggen meer dan dertienhonderd voornamelijk Canadeze soldaten begraven. 
Van oorsprong was Holten een agrarisch dorp waar veel melkvee werd gehouden. Daarnaast 
werden er ook varkens gehouden en verhandeld. Industrie was er niet zoveel, pas na de 
oorlogsjaren heeft de industrie in Holten een grote ontwikkeling doorgemaakt. De Holterberg 
van groot belang voor het toerisme in de regio. Een onverharde weg over de Holterberg werd 
in 1929. Deze ‘autoweg’ werd in 1962 vervangen door de huidige Toeristenweg. 
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Weggestapel en Bathmen 
 
 
 
Meester van Wijngaarden heeft in Bato (1874) verteld, hoe bisschop Floris van Wevelinckhoven 
in 1387 te Goor werd gevangen genomen door heer Rolof van Veelen bij Meppen, geholpen 
door Twentse edelen en zijn vrijheid herkreeg voor vijftienduizend oude schilden, waarvoor hij 
't Huis te Holten en 't Weggestapel in Dijkerhoek in pand gaf. 
 
De droge delen daar in het landschap bestaan uit de langwerpige zandruggen zoals we nu nog 
herkennen als de 'kamp' ten oosten van de Dijkerhoekse weg. Op deze zandrug heeft de 
versterkte plaats Weggestapel gestaan met haar bijbehorende hoven. Deze vlakte is een paar 
honderd meter breed. Daarnaast is wat plaatselijk bekend is als 'n Oal'n Diek' een 
dekzandvlakte met van noordoost naar zuidwest enkele kleinere zandruggen. De omliggende 
gronden bestonden hoofdzakelijk uit moerassen en andere onbegaanbaar terrein. Dit komt 
omdat tussen de Sallandse Heuvelrug en het Veluwemassief een gebied ontstond waar regen- 
en smeltwater slecht kon worden afgevoerd. Over het algemeen zijn dekzanden goed water 
doorlaatbaar. Alleen zitten in de ondergrond nog veel ondoordringbare leemlagen. Deze zijn 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd door de schuring van gletsjerijs en vooruit gestuwde 
gletsjerstenen. Daaroverheen is het dekzand gekomen. Veel waterafvoer moet dan ook 
horizontaal geschieden in de bovenste grondlagen. Doordat de aanvulling met (vooral) 
regenwater hoger of gelijk is aan de afvoer blijven deze gronden duizenden jaren hoofdzakelijk 
bestaan uit veengronden, moerassen en broekgronden. Maar bovenal: ongeschikt als 
landbouwgrond. Het is heel wel mogelijk dat het gebied ten noorden van de lijn Holten-
Deventer heel nat en drassig was. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat eind tiende eeuw 
de noordgrens van het gouw Hamaland (een graafschap welke een groot deel van de Veluwe 
en de Achterhoek omvatte) vanaf de Randerzijl tussen Deventer en Olst richting Holten over 
de 'Weicggestapolen' verliep. De Randerzijl was van oorsprong een afwateringsgeul van het 
oppervlaktewater direct in de IJssel. In een document van de toentertijd heersende Rooms 
Duitse keizer Hendrik III aan de heerser over het gouw wordt voor het eerst gerept over de 
Weggestapel. We hebben het dan over het jaar 1046. 

 
Het gebied waar nu Dijkerhoek ligt behoorde niet bij Salland maar bij de Hisloa (de IJsselgouw, 
de latere graafschap Zutphen. Ten zuiden van de 'dijk' werd het water via de Hunnepe (later 
gekanaliseerd tot Schipbeek) tot onder Deventer gevoerd om daar in de IJssel te verdwijnen. 
Over deze half-natuurlijke dijk trokken de reizigers die bij Deventer de (aldaar ondiepe) IJssel 
overstaken en oostwaarts trokken. In de directe omgeving van Holten vindt al duizenden jaren 
bewoning plaats. Stille getuigen hiervan zijn de grafheuvels op de Zuurberg en op de Borkeld. 
 
Deventer was al een belangrijke plaats. Liggend bij een doorwaadbare plaats aan de IJssel. In 
765 al stichtte Lebuïnus er de voorloper van de beroemde kerk, al was het toen nog maar een 
houten gebouw. Hij noemde de plaats Daventria, vermoedelijk naar zijn eigen woonplaats 
Daventry in Angelsaksen (Engeland).  Het is niet onwaarschijnlijk dat, indien er al permanente 
bewoning plaatshad in Dijkerhoek, ook door deze missionaris of zijn volgelingen zijn bekeerd. 
Immers was het gebied maar vanaf twee kanten benaderbaar, oostelijk vanuit Twente of 
westelijk vanaf Deventer. Bekend is dat verder in Salland Liudger de kerstening heeft 
doorgevoerd. Omdat zowel Deventer als Salland onder de kerkelijke én de wereldlijke macht 
van de bisschop van Utrecht vielen trok deze de banden steeds steviger aan tussen Deventer 
en omstreken en de rest van Oversticht. Vanaf 1308 is de grens tussen Oversticht, dus in dit 
geval Salland, en Gelre, waaronder graafschap Zutphen viel, zuidelijk verlegd naar de rivier 
de Hunnepe, ruwweg: de tegenwoordige Schipbeek. 
 
Waarom gingen er dan mensen wonen in dit gebied? Waarschijnlijk zijn vooral de geografische 
aspecten het belangrijkste geweest. Ten eerste bleven de meeste zandruggen permanent 
droog, geschikt dus voor bewoning. Daarnaast bood het drassige land een overvloed aan (rijs-
)hout, eten en zelfs bescherming. Want zo'n duizend jaar geleden waren toch de veiligste 
plekken de (geheime) schuilplaatsen in de moerassige gebieden, daar waar onbekenden 
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gemakkelijk verdwaalden. Of nog erger. Zeker in wat latere eeuwen als heel Overijssel veel 
heeft te duchten van roverij zijn deze schuilplaatsen nuttig, zo niet noodzakelijk. 
 
In 1349 wordt de naam van de Weggestapel gespeld als Wecghestapele, gelegen in de marke 
Holthoen. Waarschijnlijk betrof het een versterkt huis waartoe behalve het 'kasteel' ook een 
vijftal boerderijen in de nabije omgeving behoorde.  Wat precies de functie is geweest van de 
Weggestapel staat niet geheel vast. Sommige bronnen herleiden de naam naar een vroeg 
christelijke gerechtsplaats gelegen tussen religieuze centra Oldenzaal en Deventer. Aan de 
andere kant zou Weggestapel ook kunnen betekenen "uitwijk- of vluchtheuvel in een natte, 
moerassige omgeving". Wat betreft "kasteel", dat kunnen we wel met een korreltje zout nemen. 
In de vroege Middeleeuwen werd in deze regio slechts met materialen als hout, stro en leem 
gebouwd. De betekenis van de dijk nam alleen maar toe toen in de late Middeleeuwen het 
Oversticht en het graafschap Gelre elkaar voortdurend in de haren vlogen. Om het Oversticht 
te beschermen liet bisschop Jan van Arkel, in samenwerking met de sterke stad Deventer, ten 
noorden van de Hunnepe kasteel Arkelstein bouwen (rond 1347) en later nog (1378) de 
Waardenborg in Holten. Dat de Weggestapel toen nog wel een belangrijk goed was blijkt uit 
het volgende geschrift in de "Croniken van den stichte van Utrecht ende van Hollant": 
 
In den jaer ons Heren m ccc lx toech bisscop Jan mit heercracht in Zallant tusschen Wegstapel 
ende (Batman), daer dede hi opslaen ene borch van houte, die hi namaels van stene maken 
dede endti hiet Arkelsteyne; die staet in eenre wildernisse om te verhoeden overdaet. 

 
De Holterdijk kreeg nu ook een functie als beschermingswal, als onderdeel van de landweer. 
De landweer is een stelsel van verdedigingswerken bestaande uit wallen en grachten. In feite 
betaalde Deventer voor bijna het hele project in plaats van de armlastige bisschop. De stad 
had daar zelf veel baat bij omdat zo de Geldersen ver van haar muren te houden. Er moest 
ook op gezette tijden onderhoud gepleegd worden aan de landweer. Dit bestond meestal uit 
het aanleggen en onderhouden van (doorn-)hagen en het begaanbaar houden van lagere delen 
van de wallen en het open houden van grachten en kanalen. De bewoners van de beschermde 
gebieden kregen deze plicht op zich. Vanaf die tijd komen we de Weggestapel niet meer 
prominent tegen in de analen. Wel wordt steeds duidelijker dat er in de 'Holterdijck' een vrij 
haakse hoek ligt, maar van de naam Dijkerhoek is nog lang geen sprake. Bron: dijkerhoek.nl.  
 
In een oorkonde werd geschreven: Batman tot Hunne van Hunne tot Weggestapel ende 
vandaer tot Westerfle enzovoorts. In 1761 gaf de Deventer stadsschrijver G Dunbar een 
vertaling. Op Ter Hunnepe van Ter Hunnepe op Weggestapel en van daer op Wesepe. De 
oorkonde was kennelijk slecht leesbaar. De waarschijnlijk juiste vertaling kwam in 1961 van 
de gezaghebbende historicus mr. G J ter Kuile jr.: van Rathnon Rande naar Hunne, het erf 
Hunne onder Averlo, van Hunne naar Weicggestapelen, het erf Weggestapelen onder Holten. 
Dat is wel een logische volgorde waarmee de vermelding van Bathmen in de oorkonde van 
1046 definitief was verworpen. Wel is met zekerheid voor het eerst sprake van Bathmen in 
een oorkonde uit 1284. Toen verkochten de erfgenamen van de edelman Wilhelmus van 
Wederehorne een derde van de tienden een oogstbelasting in de parochie van Bathmen aan 
Wolbertus en Theodoricus van het kapittel van Deventer. In 1284 was er dus sprake van een 
parochie. De oorsprong ervan blijft in nevelen gehuld. De betekenis van de naam Bathmen is 
onduidelijk De meest waarschijnlijke verklaring kwam van H J Moerman. Hij gaf in 1956 als 
mogelijke duiding van het tweede deel van de naam. Het woord man waarmee in Oost 
Nederland vaak namen van erven werden gevormd. Het eerste deel zou dan een persoonsnaam 
kunnen zijn Bado of het oude woord voor bode namelijk bade. Het woord bode werd volgens 
A G Koenderink vóór 1400 uitgesproken als bade en daarmee werd de overbrenger van 
berichten van de landheer bedoeld. De woonplaats van de bade het erf werd badeguet 
genoemd en daarvan werden onder meer de familie en boerderijnamen benoemd.  
 

Molen De Leeuw in buurtschap Oude Molen is al heel oud. De molen werd in 1856 gebouwd. 
Dat is meer dan honderdvijftig jaar geleden! Molen de Leeuw was niet de eerste molen in Oude 
Molen. In oude papieren is te lezen dat er in 1523 ook al een molen op deze plek stond. Molens 
werden gebruikt om  bijvoorbeeld boekweit, gerst, rogge, haver en maïs te malen, olie te slaan 
uit lijn- en koolzaad en hout te zagen. In 1772 kocht Frerik te Winkel de molen in Oude Molen. 
Zijn familie zou tot  in de twintigste eeuw molenaar blijven.  
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Tegenover Huize Dorth was vanaf 1550 een watermolen te vinden. De heren van Dorth waren 
de baas over de molen. Alle boeren uit de buurt moesten tegen betaling hun graan hier laten 
malen. Toen Frerik te Winkel in 1772 een nieuwe molen in Dorth bouwde, raakte de 
watermolen in verval. Rond 1820 werd de molen afgebroken.   
 
In 1797 liet de baron van Dorth een windkorenmolen bouwen aan de zuidkant van de 
Molenweg. Deze molen brandde in 1828 af. Twee jaar later werd er een nieuwe molen gebouwd 
aan de andere kant van de Molenweg. Hendrik te Winkel werd hier molenaar. In 1959 sloeg 
de bliksem in de molen. De bovenkant werd vervolgens gesloopt en de onderkant werd als 
winkel gebruikt. Tegenwoordig wonen er mensen in de onderkant van de molen.  
 
In 1853 bouwde Hendrik te Winkel een molen aan de Molenstraat. In 1875 werd zijn zoon Jan 
molenaar op de molen. De familie Te Winkel was toen de baas van alle drie de molens in 
Bathmen. Molen Werklust brandde in 1935 af. Brand in de molen was de grootste angst van 
een molenaar: een klein vonkje of een blikseminslag was genoeg om een houten molen in 
vlammen te doen opgaan.  
 

De uitvinding van de stoomkracht en later de elektromotor zorgden voor het einde van de 
molens in Bathmen en de rest van Nederland. Door stoomkracht en elektriciteit kon de 
molenaar de molen zonder wind laten draaien. Langzaam verdwenen de windmolens en de 
molenaars. In Bathmen is alleen molen De Leeuw bewaard gebleven.  
 

Meer dan zesduizend jaar geleden woonden er al mensen op de Bergakker. Dat weten we door 
de vondst van een stuk gereedschap van vuursteen. Deze vondst is gedaan door een 
archeoloog. Dat is iemand die speurt naar oude voorwerpen in de grond. 
 
Archeologen vonden op de Bergakker ook sporen van twee boerderijen. Bij de grootste 
boerderij stond een waterput. Het hout van de waterput werd onderzocht. Daardoor weten we 
dat de put rond 178 na Chr. gebouwd is. De kleinste boerderij werd  waarschijnlijk rond het 
jaar 100 na Chr. gebouwd.   
 
Aan het eind van de voorlaatste ijstijd, het Saalien van ongeveer 150.000 jaar geleden, stuwde 
het ijs uit het noorden de grond hoog op. Zo ontstonden de stuwwallen van de Sallandse 
Heuvelrug en de Veluwe. Daartussen lag een gletsjer die het IJsseldal gevormd heeft. Later 
werden grote stromen smeltwater door deze vallei afgevoerd. Zandverstuivingen zorgden voor 
afzetting van dekzandlagen en de vorming van dekzandruggen. Zo ontstond tussen de 
Sallandse Heuvelrug en de Veluwe een licht geaccidenteerd landschap. Toen het klimaat 
opwarmde, raakte het open landschap bebost en vestigden er zich de eerste bewoners, met 
name in de omgeving van Deventer. 
 
De eerste aanwijzing van bewoning in Bathmen is een vuurstenen werktuig uit de periode van 
vijfduizend tot vierduizend jaar voor Christus, gevonden op de Bergakker in 1995. De 
opgraving leverde ook sporen op van twee (incomplete) boerderijen. De kleinste boerderij 
dateert uit ongeveer honderd jaar na Christus. Deze boerderij werd doorsneden door een 
waterput die bij een grotere en later gebouwde boerderij hoorde. De waterput was opgebouwd 
uit rechtopstaande eikenhouten balken die samen een vierkant vormden. Onderzoek wees uit 
dat de boom waarvan de balken gemaakt waren in de zomer van het jaar 173 na Christus was 
gekapt. Bij latere opgravingen op de Bathmense Enk tussen de Woertmansweg en de 
Deventerweg is ook een boomstamwaterput gevonden. 
 
Belangrijk was ook de vondst van drie hutkommen (kleine ingegraven werkplaatsjes), twee 
meilerkuilen (kuilen waarin hout werd verbrand tot houtskool) en de vondst van een 
ijzersmeltoven op de Bergakker. In de smeltovens werd moerasijzererts (oer) gesmolten dat in 
de directe omgeving van Bathmen gevonden werd. Ook nu nog zie je pasgeploegde akkers aan 
de Baarhorsterdijk en tussen de Schoolderbrug en Loo die bruinrood gekleurd zijn van het 
ijzeroer. Allerlei voorwerpen zijn er gevonden: spijkers, twee mantelspelden (fibulae), smalle 
reepjes koper, fragmenten van smeltkroesjes en delen van gietmallen. In sommige daarvan 
was nog duidelijk de contra-afdruk van het te gieten voorwerp herkenbaar. Zo waren er mallen 
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voor gespen, voor versierde haarspelden en voor riembeslag. Er zijn twee bronzen voorwerpen 
opgegraven. Het ene is een beslagstuk van een paardentuig dat in verband gebracht wordt 
met Romeinse hulptroepen uit de tweede of derde eeuw. Eén keer eerder is in Overijssel zo'n 
stukje opgegraven. Het andere voorwerp is een bronzen ketel die in één van de hutkommen 
werd gevonden. Na restauratie bleek het een prachtige bronzen ketel te zijn waarvan de rand 
verstevigd is met een ijzeren band waaraan een ijzeren hengsel bevestigd is. De ketel is het 
eerste complete exemplaar uit de tweede of derde eeuw na Christus dat in ons land gevonden 
is. In de nederzetting op de Bergakker woonden dus niet alleen boeren, maar ook vaklieden. 
Omdat ook in andere delen van Salland dezelfde vondsten zijn gedaan, moet men vaststellen 
dat wat nu de Bergakker heet, deel uitmaakte van een rijk "industriegebied" uit de vierde eeuw 
na Christus. 
 
Het bleef niet bij de vondst van twee boerderijen en een stuk gereedschap. Op de Bergakker 
werden ook kleine werkplaatsjes en een ijzersmeltoven gevonden. In de ovens werd ijzererts 
(oer) gesmolten. Dat werd in de omgeving rondom Bathmen gevonden. Oer werd bijvoorbeeld 
gebruikt om spijkers van te maken. Maar ook haarspelden, gespen en mantelspelden.  Door 
deze vondst weten we dat er niet alleen boeren op de Bergakker woonden, maar ook vaklieden.  
 
In één van de werkplaatsjes deden de archeologen een bijzondere vondst: een complete 
bronzen ketel met een ijzeren hengsel. Deze ketel is in de tweede of derde eeuw na Christus 
gemaakt.  Dit is de oudste complete ketel die in Nederland gevonden is.  
 
In het centrum van Bathmen staat de beeldbepalende dorpskerk. Er zijn aanwijzingen, 
waaruit valt af te leiden dat er in de eerste helft van de dertiende eeuw "op eenen hoogen 
roggecamp" al aan een kerk werd gebouwd. Deze was door de bisschop van Utrecht 
geschonken aan de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De kerk in Bathmen was hiervan een 
dochterkerk. De kerk werd gewijd aan Maria. De afbeelding van Maria met het kindje Jezus 
in het wapen van de voormalige gemeente Bathmen staat hiermee in relatie. 
De heer van Huize Dorth en de abdis van klooster Ter Hunnepe waren van grote betekenis 
voor de Bathmense dorpskerk. Ze bezaten het recht om de pastoor en later de dominee voor 
benoeming voor te dragen. Tegenover dit recht bestond de plicht om aanzienlijke bijdragen te 
leveren aan de instandhouding van de kerk. Tijdens de Reformatie kwam de kerk in 
protestantse handen. De kerkelijke gemeente behoort sinds 2007 tot de Protestantse Kerk in 
Nederland.  
 
Men neemt aan dat het vijfzijdige koor en de toren in hun huidige vorm in de vijftiende eeuw 
werden gebouwd. Het oorspronkelijke schip was wat lager, maar ook iets smaller dan het 
koorgedeelte. Dit middengedeelte van de kerk werd in 1870 verwijderd en vervangen door het 
huidige driebeukige schip. Tijdens de restauratie van 1975-1976 zijn de bijruimtes aan 
weerszijden van de toren verwijderd en volgens hedendaagse contouren compleet vernieuwd. 
De toren met het bijzondere zadeldak is sinds de napoleontische tijd eigendom van de 
burgerlijke gemeente.  
 
Bij de restauratie in 1870 ontdekte men bij toeval muurschilderingen in het koor. Ze zaten 
onder een laag witkalk. Deze muurschilderingen zijn vermoedelijk uit de tweede helft van de 
vijftiende eeuw. Na de Reformatie heeft men hier een kalklaag op aangebracht.  Op de 
rechterkoormuur vinden wij de voorstelling van de legende van de tienduizend martelaren, die 
als bekeerlingen rond het jaar 135 stierven onder leiding van de christelijke legeraanvoerder 
Achatius. Deze beschildering is zeven meter hoog en drieenhalve meter breed. Schuin onder 
deze grote afbeelding vinden wij een fragment van de heiligen Catharina en Geertrud. 
Bovendien treffen we in het koor borstbeelden van de profeten en afbeeldingen van de 
apostelen aan.  
 
In 1629 werd de eerste klok in de toren gehangen. In 1943 stalen de Duitsers de klokken uit 
de toren om ze als grondstof voor oorlogstuig te laten dienen. De huidige klokken, een fis-klok 
van achthonderdtien kilo en een gis-klok van vijfhonderdzeventig kilo, zijn gegoten door de fa. 
Eijsbouts te Asten. Op kerstavond 1955 zijn ze in gebruik genomen. In 2008 is in de toren 
een bescheiden carillon geplaatst, eveneens vervaardigt door de firma Eijsbouts. 
Het orgel dateert uit 1876 en is gebouwd door H.G. Holtgräve uit Deventer. Het is een prachtig 
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instrument, met twee klavieren, een aangehangen pedaal en zeventien registers. Evenals het 
monumentale orgel werd in 1939 de achttiende eeuwse kansel verplaatst. In 1940 werd door 
de familie Borgerink Fenema van huize "De Poll" een gebrandschilderd raam geschonken. Dit 
fraaie raam werd vervaardigd door kunstenaar Johan Dijkstra. Onder het gebrandschilderde 
raam is tegenwoordig een eenvoudige gedachtenishoek ingericht.  
 
Het is onbekend hoe oud Bathmen is. Lang dacht men dat de naam voor het eerst voorkwam 
in een oorkonde uit 1046 van Koning Hendrik III. Daarin schonk hij aan Bernulfus, de 
bisschop van Utrecht, een graafschap in Hamaland en enige Koninklijke eigendommen in 
Deventer. Onbekend is waar Hamaland precies lag, hoewel de grenzen door plaatsnamen 
werden aangegeven. W. Nagge, predikant in Twello, voltooide in 1678 een geschiedenis van 
Overijssel waarin hij de oorkonde vertaalde. Hij meende onder meer te lezen: "Hier 
ondergeteickent van Batman tot Hunne, van Hunne tot Weggestapel, ende vandaer tot 
Westerfle", enzovoorts. Hunne zag hij aan voor Hunnep(pe). Dan stonden Bathmen en Hunne 
weliswaar in een onlogische volgorde, maar hij veronderstelde dat door fouten van schrijvers 
die namen waren verwisseld.  
 
De Hanzestad Deventer lag op een knooppunt van land- en waterwegen en was belangrijk voor 
de handel met zijn week- en jaarmarkten. Deze markten trokken handelaars uit alle 
windstreken. De vervoerders uit die tijd waren mensen uit de Duitse deelstaat Hessen. Met 
hun grote wagens, soms getrokken door wel zes paarden, mochten zij niet over de bestaande 
zandwegen rijden. Ze hadden hun eigen wegen, de zogenaamde Hessenwegen, vaak naast de 
gewone zandwegen. Volgens de kaart van N. ten Have uit 1650 liep de weg naar het oosten 
ten zuiden van de Bathmense molen, om aan te sluiten op de Willeminksweg, de Oude Postweg 
en de Postweg. De Oude Postweg is ook onderdeel geweest van een Hessenweg. De routes naar 
het oosten hebben tot 1800 weinig verandering ondergaan. Langs de weg waren tal van 
pleisterplaatsen voor doortrekkende reizigers, karren en koetsen. Eén van deze 
pleisterplaatsen was 't Hemeltje aan de Paalmansweg.  
 
 In 1823 werd de eerste verharde klinkerweg in Overijssel in gebruik genomen. Het was de 
weg van Deventer naar Holten en verder naar het oosten. Deze klinkerweg werd rijksweg 1 
genoemd tot het gereedkomen van de autosnelweg A1 in 1974. Het lokale verkeer werd sterk 
bepaald door activiteiten rond de boerderij. Het vervoer vond plaats over landwegen en over 
enkele grotere zandwegen richting het dorp. Vanuit de centrale overheid begon men, begin 
negentiende eeuw, de wegen in klassen in te delen. De rijkswegen hoorden thuis in de 1ste 
klasse. De gemeenten moesten een opgave verstrekken over de andere wegen. Vier wegen 
werden door burgemeester Jan Pakkert ingedeeld in de 2de klasse: a) vanuit Bathmen naar 
Dorth; b) vanuit het dorp naar de straatweg bij de Bathmense molen; c) vanuit het dorp naar 
de Bannink en d) de weg van Bathmen naar Loo. Het verkeer naar en van plaatsen buiten 
Bathmen diende voornamelijk voor het vervoer van de eigen producten en was in hoofdzaak 
gericht op Deventer. Agrarische producten werden op de markt verhandeld, evenals bundels 
takken voor de bakkersovens en boomstammen. Alle regionale wegen waren van oudsher nog 
zandwegen. Pas in 1855 werden de belangrijkste wegen met grind verhard.  
 
Met de opening van de spoorweg Deventer‒Almelo in 1888 werd de bereikbaarheid van 
Bathmen sterk vergroot. In een eerste opzet lag de lijn verder bij het dorp vandaan dan nu. 
Het station zou ter hoogte van de Bathmense molen gebouwd worden. Dit was voor de 
gemeente niet acceptabel, omdat er dan gebouwd zou worden op grond van de gemeente 
Diepenveen. Pogingen om de lijn aan de zuidkant van het dorp te krijgen vonden geen gehoor. 
Het station bestond uit een stationsgebouw, een retirade (een wachtkamer), een losplaats en 
een wachterswoning en werd gebouwd aan de Koekendijk. Door aankoop van gronden kon de 
Stationsstraat gerealiseerd worden. De spoorwegen ondervonden steeds meer concurrentie 
van de autobus. Met ingang van 15 mei 1938 werd het station Bathmen gesloten. Omdat in 
de Tweede Wereldoorlog benzine schaars was, werd het station weer heropend en bleef open 
tot 1947. De tijdelijke sluiting werd definitief op 18 mei 1951 toen het baanvak Deventer‒
Almelo geëlektrificeerd werd. 
 
Gemeenschappelijke, ongecultiveerde gronden waren belangrijk in de vroegere landbouw in 
Bathmen. Boeren lieten hun vee op privégrond grazen, maar ook op de woeste gronden. Op 



135 

 

de woeste grond gestoken plaggen, gemengd met koemest uit de potstal, zorgden voor 
voldoende bemesting van de eigen grond. In de dertiende eeuw werden in Oost-Nederland 
marken opgericht om deze woeste gronden te beheren en te beschermen. In Bathmen 
ontstonden twee marken: Dorth en Zuidloo en Bathmen en Loo.  
 
De markegenoten, ook wel erfgenamen, goedsheren of gewaarden genoemd, kwamen geregeld 
bijeen om over markezaken te spreken. Die markevergadering, de holtsprake of holtink, stond 
onder het voorzitterschap van de markerichter. Was deze functie verbonden aan een bepaald 
erf, dan was de titel erfmarkerichter. Zo was de heer van Dorth erfmarkerichter in de marke 
Dorth en Zuidloo. De holtsprake werd lange tijd gehouden op erve Meilink. De abdis van het 
klooster Ter Hunnepe was erfmarkerichteres van Bathmen en Loo, waarvan de holtsprake 
plaatsvond bij erve Kuit of Hof te Loo. Hoeveel vee men mocht weiden of hoeveel plaggen men 
mocht steken, hing af van het aantal waren of waardelen dat men bezat. Naast de eigenaren 
van de gewaarde boerderijen konden ook de niet-gewaarden, de keuters, katers of kotters, op 
beperkte schaal gebruik maken van de markegronden. Zij mochten er enkele beesten laten 
grazen en plaggen steken. Bovendien konden ze zich tegen betaling een stukje markegrond 
toe-eigenen en ontginnen. De markerichter kon overtreders van de markeregels straffen door 
hen te korten op hun rechten op het heiden en weiden of door hen een geldboete te laten 
betalen. De grenzen van de marken werden vastgelegd om te voorkomen dat er over en weer 
inbreuk zou worden gepleegd op elkaars grondgebied. Waar een natuurlijke scheiding in het 
landschap aanwezig was, werd die aangewend als markegrens. Was die niet aanwezig, dan 
werden de grenzen bepaald door markepalen. Over al deze zaken werd verslag gedaan in de 
markeboeken. 
 
Het markebestuur van Bathmen en Loo behartigde ook zaken van het kerspel 
(bedieningsgebied van de kerk), die later aan het gemeentebestuur zouden worden 
toevertrouwd, zoals de zorg voor onderwijs, onderhoud van wegen en waterlopen en 
waterbeheer. Juist daarom was het stempel dat het markebestuur op het platteland drukte 
zo groot. Het markeboek van Bathmen bevat ook aantekeningen over het onderhoud van kerk 
en pastorie. Helaas zijn de oudste delen verloren gegaan, het boek begint met het jaar 1605. 
Maar meteen na de in dat jaar vastgestelde beschikkingen werden de gegevens van de jaren 
1579 tot 1605 in het boek gereconstrueerd.  
 
Vanaf de Bataafs-Franse tijd kwam het voortbestaan van de marken onder druk te staan. De 
overheid stuurde aan op verdeling van de gemeenschappelijke gronden, ter wille van een meer 
efficënte exploitatie. Vanaf 1819 ging een commissie aan het werk om het bezit van de marke 
Bathmen en Loo onder de erfgenamen te verdelen en in 1867 werd de marke opgeheven. In 
1852 was de marke Dorth en Zuidloo al ter ziele gegaan.  
 
Hoezee vivat Oranje boven!", werd met grote vreugde en onder het gelui van de klokken 
uitgeroepen door de inwoners van Bathmen, toen op 27 februari 1814 Zijn Doorluchtige 
Hoogheid de Heer Erfprins van Oranje Nassau naar Bathmen kwam om vandaar uit de vesting 
Deventer te bezichtigen. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het eerste Oranjefeest van 
Bathmen en de oorsprong van de oudste Oranjevereniging van Nederland.  
 
Terwijl Nederland grotendeels door de kozakken bevrijd was, bleef Deventer van 9 november 
1813 tot 26 april 1814 nog in de handen van de Fransen. vijfhonderd kozakken waren tijdens 
dit beleg gelegerd in een kamp bij Oude Molen en in tentenkamp op de Voorsterdijk (hoek 
Dorpsstraat/Molenstraat). Hun hoofdkwartier hadden zij in huize de Veldkamp. De 
dorpsschool diende als wachtlokaal. Voor Bathmen een moeilijke periode, want de 
legereenheden vorderden paarden, vee en roggebrood. Een zware last voor de gemeente, die 
toen twaalfhonderdnegentien inwoners telde. Na de val van Deventer keerde de rust weer.  
 
Het bezoek van de latere koning Willem I aan Bathmen was het begin van een eerbiedwaardige 
traditie. Ook in 1815 en 1816 werden "pubelieke" feesten gehouden. Toen op 9 september 
1817 Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden door Bathmen kwam, werd de vlag gehesen en 
jenever geschonken. In augustus 1820 kwam Z.K.H. de prins van Oranje opnieuw door 
Bathmen en werden er onmiddellijk kosten (voor een feest) gemaakt. De jaren daarna werd 
bij elke Oranjegelegenheid (verjaardag van de koning en geboorten van prinsen en prinsessen) 
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de vlag uit de toren gestoken. Op 17 november 1863 werd het vijftigjarig feest van Neerlands 
herstelling groots gevierd.  
 
In 1898 werd er een subsidie toegekend aan de feestcommissie in verband met de inhuldiging 
van H.K.H. koningin Wilhelmina. Het eeuwfeest op 27 en 28 augustus 1913 was weer 
aanleiding voor een groots opgezet feest door de Oranjecommissie. Ze kreeg honderd gulden 
subsidie van de gemeente, die ook het tekort van vijfentwintig gulden aanvulde. Vervolgens 
werd het vijfentwintigjarig jubileum van koningin Wilhelmina in 1923 aangegrepen om een 
tweedaags feest te vieren. Het veertigjarig jubileum van koningin Wilhelmina was wederom 
aanleiding voor een groots opgezet feest. In ieder geval is er vanaf 1933, met uitzondering van 
de oorlogsjaren en 1950, jaarlijks een Oranjefeest gehouden.  
 
Op 29 juni 1940, de verjaardag van prins Bernhard, werd nog door de Oranjecommissie 
vergaderd, met oranje rozet op. Besloten werd om de activiteiten te staken. Vanaf 7 mei 1945 
was de Oranjecommissie weer actief en was het weer volop feest in Bathmen en Loo. Op 8 mei 
werd een aubade gehouden. Vanaf dat moment werden het jaarlijkse feest en de aubade 
gehouden op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. In 1948 werd in verband 
met het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina weer groots uitgepakt.  
 
In 1952 werd er ook op 30 april feestgevierd en werden voor de eerste keer ballonnen 
opgelaten. Vanaf 1954 werd het Oranjefeest definitief verplaatst naar 30 april. In 1955, tien 
jaar na de bevrijding, werd de Commissie Bevrijdingsfeesten opgericht, bestaande uit de 
Oranjecommissies van Bathmen en Loo en onderwijzend personeel. Vanaf dat jaar werd op 4 
mei de stille omgang met aansluitend een kerkdienst georganiseerd. 
H.M. koningin Beatrix overhandigde op 10 april 1987 ter gelegenheid van het vijftigjarig 
huwelijk van haar ouders een speciale wimpel aan voorzitter G. Bielderman van de oudste 
Oranjecommissie van Nederland. Op 26 augustus 1989 werd 175 jaar Oranjefeesten Bathmen 
gevierd. 
 
Peter Johannes Mulder (Avereest 1831) kwam in 1856 als jonge arts uit zijn geboorteplaats 
Avereest naar Bathmen. Hij vestigde zich als geneesheer en verloskundige in een groot, 
vrijstaand huis aan de Dorpsstraat, op de plaats van de voormalige boerderij Boevink. Nu 
staat daar het gebouw van de Rabobank. De derde cholera-epidemie in Nederland in de 
negentiende eeuw, van 1853 tot 1855, met ongeveer negenduizend doden doden, was toen net 
achter de rug. In 1866-1867 volgde nog een epidemie, met ruim twintigduizend slachtoffers. 
Zover bekend zijn er in onze gemeente nooit cholerapatiënten geweest, maar het is wel bekend 
dat het gemeentebestuur maatregelen trof voor het geval dat die er zouden komen. Zo werd in 
1866 een choleracommissie benoemd, onder voorzitterschap van dokter Mulder, met leden in 
het dorp en in de buurschappen.  
 
De dokter bezocht zijn patiënten per koets; jarenlang was Gerrit Jan Olthof zijn koetsier. Tot 
op hoge leeftijd is dokter Mulder praktiserend arts gebleven: "d'n old'n dokter" werd hij dan 
ook door iedereen genoemd. Hij kreeg in 1906 hulp van een tweede huisarts. Dokter J.H.C. 
Deelken kwam in april van dat jaar naar Bathmen en bleef hier tot begin 1910. Dokter Mulder 
werd in 1907 nog benoemd tot gemeentelijke lijkschouwer en bij ongevallen trad hij tot in 
1912 op als behandelend arts.  
 
Achter de schermen was dokter Mulder initiator van verschillende instellingen. Zo vervulde 
hij in 1905 een voortrekkersrol bij de totstandkoming van de Coöperatieve Zuivelfabriek. 
Vanaf het begin had hij zitting in de Raad van Commissarissen. Hij was ook nauw betrokken 
bij de oprichting van de Boerenleenbank, eveneens in 1905. In eerste instantie werd hij daar 
voorzitter van de Raad van Toezicht, maar toen kort na de oprichting de voorzitter van het 
bestuur, burgemeester J. Vitringa, overleed, volgde hij hem op als bestuursvoorzitter. Op 
initiatief van dokter Mulder en burgemeester A. Bontekoe werd in 1906 de Bathmense afdeling 
van het Groene Kruis opgericht. Dokter Mulder werd benoemd in het eerste bestuur. Ter 
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in 1911 schonk hij het Groene Kruis een gebouw 
voor de opslag van materialen. Dat staat er nog, naast de kosterswoning, maar is niet meer 
als zodanig in gebruik. Jarenlang verzorgde het kostersechtpaar de uitgifte van materialen.  
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Omstreeks zijn tachtigste verjaardag werd een portret van dokter Mulder geschilderd, dat nu 
in het bezit is van de Oudheidkundige Kring. Voor de viering van zijn negentigste verjaardag 
in 1921 werd een speciaal comité gevormd om de feestelijkheden voor te bereiden. Een foto 
van de dokter te midden van de feestvierders verscheen zelfs in een landelijk tijdschrift. Dokter 
Mulder overleed op 18 december 1922. In de Noorderenk is een straat naar hem vernoemd. 
 
In 1761 gaf de Deventer stadsschrijver G. Dunbar een andere vertaling: "van Rattink op Ter 
Hunnepe; van Ter Hunnepe op Weggestapel en van daer op Wesepe". De oorkonde was 
kennelijk slecht leesbaar. De waarschijnlijk juiste vertaling kwam in 1961 van de 
gezaghebbende historicus mr. G.J. ter Kuile jr.: "van Rathnon (Rande) naar Hunne (het erf 
Hunne onder Averlo), van Hunne naar Weicggestapelen (het erf Weggestapelen onder Holten)". 
Dat is wel een logische volgorde, waarmee de vermelding van Bathmen in de oorkonde van 
1046 definitief was verworpen.  
 
Wel is met zekerheid voor het eerst sprake van Bathmen in een oorkonde uit 1284. Toen 
verkochten de erfgenamen van de edelman Wilhelmus van Wederehorne een derde van de 
tienden (een oogstbelasting) in de parochie van Bathmen, aan Wolbertus en Theodoricus van 
het kapittel van Deventer. In 1284 was er dus sprake van een parochie; de oorsprong ervan 
blijft in nevelen gehuld.  
 
De betekenis van de naam Bathmen is onduidelijk. De meest waarschijnlijke verklaring kwam 
van H.J. Moerman. Hij gaf in 1956 als mogelijke duiding van het tweede deel van de naam 
het woord "man", waarmee in Oost-Nederland vaak namen van erven werden gevormd. Het 
eerste deel zou dan een persoonsnaam kunnen zijn, Bado, of het oude woord voor "bode", 
namelijk "bade". Het woord "bode" werd volgens A.G. Koenderink vóór 1400 uitgesproken als 
"bade" en daarmee werd de overbrenger van berichten van de landheer bedoeld. De 
woonplaats van de bade, het erf, werd badeguet genoemd en daarvan werden onder meer de 
familie- en boerderijnamen Bading en Boding afgeleid, later soms verkort tot Baan, Boink of 
Beunk.  
 
In Bathmen heeft een erve Boink bestaan, in 1580 in het oudst bewaarde markeboek "Boynck" 
genoemd. Het heette later erve Beunk of Beugink en lag aan de Kerksteeg, een pad dat 
ongeveer op dezelfde plaats liep als de huidige Beuginkstraat. Dat dit erve Boynck of Beunk 
het erve van een "bade" is geweest, is zeker mogelijk. Maar de Nomina Geographica Neerlandica 
meldt dat de naam Bathmen ouder is dan Batman.   
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Schipperscafé de Pothaar  
1744  

Zompen op de Schipbeek 

 
 
 
Eeuwenlang was de Schipbeek voor Bathmen een belangrijke transportweg. De beek ontstond 
in het midden van de veertiende eeuw. Deventer voerde tot in de negentiende eeuw het beheer 
over de beek. Landbouwproducten, hout, kalk, koehaar, wit zand, turf en ijzeraarde gingen 
richting Deventer; stroomopwaarts gingen onder meer tabak, koloniale waren, linnen, garens, 
huiden en vis. De landweer die Overijssel beschermde tegen overvallen uit Gelderland liep tot 
Arkelstein langs de Schipbeek.  
 
Varen op de beek was maar een deel van het jaar mogelijk. 's Zomers was de vaart meestal 
onmogelijk door de lage waterstand, 's winters en in het voorjaar ontstonden overstromingen. 
Naar aanleiding van een overstroming in het voorjaar van 1744, waarbij zelfs de 
Snippelingsdijk doorbrak, ontwikkelde de Deventer ondernemer Hendrik Lindeman een plan 
om de Schipbeek bevaarbaarder te maken van Deventer tot aan Munster. In de jaren daarna 
voerde hij dit plan uit. Met de uitgegraven aarde langs de Schipbeek werden kaden en 
lijnpaden (jaagpaden) gemaakt. Op sommige plaatsen lagen bruggen, zoals bij huize de 
Beekhof; elders waren er doorwaadbare plaatsen, zoals op de plaats van de huidige Veerbrug 
in de Schipbeeksweg en bij huize de Menop. Mogelijk is hierdoor ook de naam "Menop" 
ontstaan, waar de voerman zijn paarden met de kreet "Mèn op!" moest aanvuren om de 
oeverwal op te komen.  
 
Huize de Beekhof was vroeger bekend onder de naam de Schute en herinnert aan de dagen 
dat de schippers hier meerden om er de nacht door te brengen. Naast de Schute boden ook 
de boerderijen de Pothaar, de Bonte Os en de Scheperboer in Loo de schippers gelegenheid 
om iets te drinken, te eten of er te slapen. De Pothaar heeft anno 2012 een museale functie 
en beschikt over een replica van een zomp. 
 
De jachtschute naar Haaksbergen loste elke donderdag bij de Beekhof onder andere suiker, 
jenever en koffiebonen. Deze los- en laadplaats tegenover de Beekhof, aan de Bathmense kant, 
werd ook gebruikt door de turfschippers die de turf uit het Bathmense Veen vervoerden. Als 
er een schip met turf aan de Schipbeek lag, gaf de schoolmeester dat via zijn leerlingen door 
aan de ouders, zodat er voorraad kon worden ingeslagen.  
 
De ijzerhoudende grond, de oer, die vooral in de buurt van de Baarhorst in Loo werd 
opgegraven, werd per schip, de oerbok, naar de ijzermolen in Deventer gebracht. Op de 
heenreis had men de stroom mee, maar de thuisreis was heel wat moeilijker. Eén man trok 
de lijn over het jaagpad, de andere moest bomend de boot in het midden van de beek houden. 
Toen in 1888 de spoorweg gereedkwam, was het uit met het vervoer van oer over de beek; die 
ging voortaan met paardenwagens naar het station in Bathmen.  
 
In 1881 werd het waterschap de Schipbeek opgericht, dat zich ging richten op de 
waterbeheersing; de beek was geen vaarweg meer, maar zorgde nog wel voor veel wateroverlast 
voor met name de landbouw. In 1897 kwam een eerste verbetering tot stand, met een 
verkorting tussen Loo en de Wippert. Pas de verbeteringswerken van 1932-1933, met de bouw 
van de stuw bij de Wippert, maakten een einde aan de jaarlijkse overstromingen. Aan het 
einde van de twintigste eeuw ging het waterschap de Schipbeek op in waterschap Rijn en 
IJssel. 
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Opstand tegen het gezag  
1780  

Patriotten en prinsgezinden 

 
 
Op de jaarlijkse vergadering van de marke Bathmen en Loo werd in oktober 1779 besloten 
dat het eigenaren was toegestaan hun gebied, grenzende aan de woeste gronden, in cultuur 
te brengen. In de markevergadering zaten vaak invloedrijke burgers, zoals de Deventer 
burgemeesters Putman en Sloet, eigenaren van respectievelijk boerderij Groot Zandvoort en 't 
Hemeltje. Zij wilden een zo groot mogelijk rendement van de woeste gronden, die echter van 
levensbelang waren voor de agrarische bevolking. Behalve om er vee op te weiden, leverden 
de woeste gronden plaggen. Deze werden vermengd met de mest uit de potstallen. Dit mengsel 
diende voor het bemesten van de roggeakkers. Tijdens de vergadering bracht Putman een 
resolutie in stemming om meer grond in cultuur te brengen, welke werd aangenomen. Het 
besluit zorgde echter voor veel onrust onder een aantal boeren in de marke. De 
markerichteres, de abdis van het klooster ter Hunnepe, was zich bewust van de bezwaren en 
kwam met voorstellen voor aanvullende bepalingen. De ontginningen mochten niet ten koste 
gaan van het weiden en het plaggenmaaien.  
 
Putman en Sloet gingen, direct na het genomen besluit, tot actie over. Ze huurden een aantal 
plaatselijke krachten in, lieten greppels graven, omheiningen aanleggen, dijkjes opwerpen, 
graan zaaien en bomen planten op de aan hun gebied grenzende gronden. Woedend waren de 
boeren en op 29 mei 1780 verzamelden ze zich op de Brink bij de herberg het Klaverblad, 
gewapend met schoppen, bijlen, zeisen en stokken. Onder aanvoering van Jan Westerhuis en 
herbergier Willem Bessem gingen ze op weg naar Loo. Onderweg kwam er een tweede groep 
bij die zich verzameld had op erve Broekhuis. Voorafgegaan door twee trommelaars en een 
vaandeldrager trokken ze samen naar de gemeenschappelijke markegronden en vernielden 
alles wat daar in opdracht van Putman en Sloet was aangelegd. Een ravage achterlatend 
trokken ze in de loop van de middag weer terug naar Bathmen. Plaatsvervangend schout Derk 
Bolderink kreeg opdracht de incidenten te onderzoeken. Op grond van dat onderzoek werden 
meer dan honderd bewoners aangeklaagd en stevig beboet.  
 
Deze gebeurtenissen hadden direct politieke gevolgen. Landelijk bestreden twee partijen 
elkaar, de patriotten en de prinsgezinden of orangisten. In Overijssel waren de patriotten sterk 
en in Deventer richtten hun acties zich op burgemeester Putman, een fervent orangist. De 
patriotten in Deventer zagen de deelnemers aan het verzet tegen Putman in Bathmen als 
medestrijders. In Bathmen werd toen een gewapend patriottisch vrijcorps opgericht. Als 
Genootschap Bathmen was het corps actief in de bijeenkomsten binnen de provincie 
Overijssel. In 1787 rapporteerde commandant Derk Bolderink aan de vergadering dat zijn 
corps honderdvijftig leden telde, een groot deel van de volwassen mannen van het dorp. Voor 
een eigen patriottisch leger (dat er niet kwam) leverde men een lijst in met vijfendertig 
vrijwilligers, met bekende namen als Bolderink, Westerhuis, Bessem, Klumper, Menop en 
Mensink, een tamboer en een pijper. De Bathmense bevolking had zich echter niet uit politieke 
overtuiging aangesloten bij de patriotten. Het was meer het zich afzetten tegen de hoge heren 
van buiten die het eigenbelang lieten prevaleren boven het gemeenschappelijke belang van de 
marke. 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

De verzonken kerk 
 
 
 
Vanaf het begin van de kerstening werden de kerken meestal door een bisschop, een religieuze 
orde of een kasteelheer gesticht. Vaak was dat eerste het geval. Aan het eind van de vroege 
Middeleeuwen, rond het jaar 1000, waren vanuit Haarle de dichtstbijzijnde kerken te vinden 
in Rijssen en Raalte. De eerste, mogelijk al rond het jaar 800 gebouwd, stond direct onder de 
kerk van Sint Lebuïnus te Deventer. Een parochie, dus een kerk met een vaste gemeenschap, 
was het al voor 1188. Voor Raalte wordt veelal voor het jaar 1123 aangenomen. Kerken konden 
worden gesticht als eigenkerken of dochterkerk. Dat laatste betekende dat de kerk mogelijk 
afdracht verplicht was aan de zogenaamde moederkerk. Ook konden kerken grote tijd na de 
bouw ervan geschonken worden aan bijvoorbeeld de kerk van Sint  Lebuïnus zodat er van een 
dochterkerk pas veel later sprake was.   
 
Gezien het feit dat de kapel van Hellendoorn, met een eigen priester, niet voor 1275 wordt 
genoemd, en van de kerk van Holten de eerste vermelding pas uit 1385 stamt, gelijk met 
Wesepe en Bathem, kan terecht worden opgemerkt dat er tussen Rijssen en Raalte er tot de 
eerste helft van de dertiende eeuw ‘ergens’ in midden Salland ruim plaats was voor een kapel, 
volgens Hogeman zelfs voor een kerk met parochiale rechten. Ellerbeck deelt deze visie, ook 
met het argument dat – als de Haarlenaren onder Raalte kerkten – Haarle in later tijd wel 
onder het kerspel Raalte gebleven zou zijn.  
 
Al in de tachtiger jaren van de negentiende eeuw werd er een volksverhaal opgetekend, dat er 
in de buurt van de buurtschap Haarle ooit een kerk gestaan zou hebben.  
 
Een half uur namelijk ten zuidoosten van Haarle, op den berg tegenover een bron aan de 
overzijde eens heuvels, ligt een kolk van het oosten naar het westen strekkende, die zich 
inderdaad als de platte grond eener kapel of niet groote kerk voordoet, terwijl aan den 
zuidwestkant een vierkant stukje kolk daaraan verbonden, op den grond eener kamer of 
sacristij gelijkt. Ten noorden der kolk vindt men op zeer geringen afstand een dozijn gaten in 
den grond, die het voorkomen hebben van huisplaatsjes of in den berg uitgegraven hutten. 
Die kolk wijst de sage te Haarle aan als de plaats waarin een kapel of kerk zou verzonken zijn, 
er bij voegende, dat men op Kerstnacht nog de klokken meent te hooren luiden.  
 
De Haarler pastoor Ferdinand Ellerbeck, die er in zijn Historische nota van de Statie en 
Parochie Haarle rond 1895 evenzeer melding van maakt, verwoordt het als volgt: 
 
Eens [stond deze kapel], zo meld de legende, zuid-oosten van het kerkdorp Haarle, aan de 
noordzijde van een heuvel op den berg niet ver van de vlakke grond, aan welke anderzijde nog 
ene bron uit de berg zich daar en langs de afhelling der heuvels ontstaat. Die kapel echter is 
verzonken en nog wijst men de onpeilbare moeraspoel op den berg aan, waar hij gestaan heeft, 
en zegt de sage erbij: Kerstnacht hoort men nog de klokken luiden.  
 
Vervolgens wijst Ellerbeck er op, dat historici terug zijn gekomen van de visie om 
volksoverleveringen als deze voor sprookjes te houden. Het lijkt dan ook eens interessant om 
te trachten dit volksverhaal – waar veelal een enkele vorm van waarheid in zit – nader te 
onderzoeken en in een historisch perspectief te plaatsen. Door Ellerbeck werd een onderzoek 
ter plaatse gedaan. Hij trof een zich van het oosten naar het westen uitstrekkende lange poel, 
ter grote van een kleine dorpskapel, met een laagte aan de zuidwest zijde. Aan de noordzijde 
bevonden zich enige gaten in de grond. Deze zouden volgens hem duiden op de huisplaatsen 
van vroegere bewoners. Het gebied werd aangeduid met de naam Kapellekamp. Aan het eind 
van Ellerbecks situatiebeschrijving geeft hij aan dat de Kapellekamp “thans [ligt] ten 
noordoosten van het erf Overweg en ten zuiden van de katerstede Bisschop of 
Bisschopskapelle genaamd.” Tevens neemt hij een tweetal schetsen op die zijn betoog 
verduidelijken. Duidelijk is dat volgens Ellerbecks volksverhaal en onderzoek de kapel níet 
gelegen is op de berg en dat dat bij de eerste variant wél het geval is.  
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Vijftien jaar na het verschijnen van de eerste variant van het verhaal worden op de Haarlerberg 
en Sprengenberg grote stukken heide en woeste grond opgekocht door de industrieel A.A.W. 
van Wulfften Palthe uit Almelo. Grootschalige ontginningen en bosaanplantingen vonden 
vanaf 1903 systematisch plaats, zodat van het toenmalige landschap vandaag de dag weinig 
meer valt te ontdekken. Cartografisch onderzoek biedt gelukkig enige houvast. De in 1782 
door Hottinger getekende kaarten, normaliter zo gedetailleerd, bieden weinig perspectief. Op 
de Haarlerberg en Sprengenberg vallen, naast het weergegeven reliëf, enkel de wegen naar 
Rijssen (Bergweg Haarle) en de huidige buurschap Helhuizen (een niet meer bestaande weg 
tussen de Bathemerweg en de Van Heekweg) te ontdekken. Kadastrale kaarten uit 1832 geven 
meer informatie prijs. Het vandaag de dag drooggevallen zwembad van de familie Van Wulfften 
Palthe, boven op de berg, komt voor onder de naam Droggelaar. Een naam, die verder nergens 
wordt genoemd. Iets ten oosten van de weg richting de Helhuizen staat de naam 
Schurinksveen, waarmee hoogstwaarschijnlijk de huidige Eendenplas bedoeld wordt.. Het 
erve Schurink, op enkele honderden meters afstand gelegen als een van de boerderijen in 
zuidelijk Haarle, heeft het veen logischerwijs in eigendom gehad. Rond 1855, op de 
Topographische en Militaire Kaart, wordt de spreng aan de Van Heekweg aangeduid met De 
Fontein. Deze vermelding lijkt fout te zijn, indien we kijken naar de eens zo gedetailleerde 
stafkaarten uit 1897 (verkend in 1882). De kolk boven op de berg is duidelijk zichtbaar, met 
als vermelding De Fontein, terwijl de spreng – wel duidelijk ingetekend – geen benaming heeft. 
[Latere stafkaarten + kaarten Palthe]. Afsluitend een laatste blik op een dienstkaart uit 1954 
van de landgoederen De Koningsbelten en Sprengenberg. Deze vermeldt de kolk, toen al 
decennia lang zwembad, als De Prikken. De spreng wordt niet aangeduid, wel de 
naastliggende hertenkamp. De kolk boven op de berg, of liever gezegd het zwembad, werd aan 
het begin van de vijftiger jaren van de twintigste eeuw desastreus verwoest. Door machinaal 
het zwembad uit te graven, om te vergroten, werd de ondoordringbare keileemlaag verwoest. 
Enige tijd werd het zwembad door een waterleiding vol gehouden. De laatste decennia staat 
deze echter leeg, naast het bijbehorend badhuis. Desondanks lijkt geen van de poelen of venen 
de door Ellerbeck bedoelde poel bij de Kapellekamp te zijn. Wel wordt de sage veelal aan een 
van deze toegekend. Als deze verzonken kerk, waar dan ook, er werkelijk gestaan zou hebben 
– dat later – zou deze dan mogelijk op een heidense offerplaats zijn gebouwd? Bewijzen 
hiervoor zijn niet voorhanden, maar het is algemeen bekend dat er op de plaatsen waar 
heidenen hun goden aanbeden in later tijd christelijke kerken werden gebouwd.  
 
Al zolang als de sage is opgetekend, wordt deze – vrijwel automatisch – gekoppeld aan een 
akte uit de vroege twaalfde eeuw. Om het waarheidsgehalte hiervan te beoordelen volgt 
allereerst de akte – in het Latijn – met navolgend een achttiende eeuwse vertaling. Vervolgens 
wordt getracht de akte in het juiste historisch perspectief te plaatsen. Helaas zijn de feiten 
summier en wordt onderzoek hierdoor bemoeilijkt. Ellerbeck wijst al op de akte, in navolging 
van Hogeman die in 1888 in de Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening 
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis een uitgebreid artikel hierover schreef.  
 
Notum sit omnibus in Christo pie vivere volentibus tam futuris quam praesentibus, qualiter ego 
Harbertus, Dei misericordia Traiectensis episcopus dedi ecclesiam in Luchere sancto Lebuino in 
Daventria, ut ad usum custodis vivente Martino persolat custodi in festivitate sancto Thomae II 
libras ad oleum emendum; dum soluta fuerit a manu Martini tota ferviat custodi ad ceram & ad 
oleum emendum.   
 
Quod ut ratum & inconvulsum permaneat, hanc cartam conscribi & figilli mei impressione 
signari jussi.  
 
Quae tum rationabiliter statuta si quis infringere voluerit, maledictioni tam divinae ultionis quam 
humani oris subjaceat.   
 
Testes, in quorum praesentia gesta sunt haec, hi sunt : Adelhardus praepositus de sancto 
Joanne, magister Walterus, Everhardus de sancto Joanne, Magister Bruningus, Theodoricus, 
magister Rodolfus de S. Maria, Gummarus Custos de S. Martino Episcopo, & Henricus, Sigerius, 
Gerboldus Decanus, Werenboldus scholaticus, Bertoldus, Henricus, Altetus, Karolus, Luidolfus, 
Engelbertus, Joannes, Lanfridus, Laurentius, Lefhardus, Werenboldus Villicus & Echbertus 
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Frater ejus, Conradus de Wije & filii ejus, Conradus de Vierackeren, grimoldus, Odwinus, 
Richardus, Beringerus.  
 
Allen den geenen, die godvruchtig in Christus willen leeven, zoo tegenwoordige als 
toekoomende, zy kundig dat ik Herbertus, by Gods barmhertigheit Bisschop van Utrecht, de 
kerk te Luchere gegeeven heb aan S. Lebuinus te Deventer: zoodanig dat ze den Koster, zoo 
lang als Maarten leeft, op het feest van S. Thomas betaalen zal elf [sic! twee] ponden, om ‘er oli 
voor te koopen: en, als ze van Maart[en] zal ontslagen zijn, geheel ten dienste van den Koster 
zal zijn, om wasch en oli te koopen.  
 
En op dat dit bestendig en onwrikbaar blijve; heb ik beval gegeeven om dezen brief op te stellen, 
en ‘er mijn zegel op te drukken. Doch indien het iemand lusten mogt deeze dingen, die zoo 
heilzamelijk lusten mogt deeze dingen, die zoo heilzamelijk vastgestelt zijn, te verbreeken; die 
moet den vloek der Goddelijke wrake, en ook den vloek die door ’s menschen mond 
uytgesproken word, onderworpen zijn.  

 
Dit zijn de getuigen, in welker tegenwoordigheit deze zaken verricht zijn: Adelhardus Proost 
van S. Jans kerk, Meester Walterus, Everardus (Kanonnikken) van S. Jans kerk: Meester 
Bruningus, Theodoricus: Meester Rudolphus (Kanonnikken) van S. Jans kerk: Gummarus 
Koster van S. Maartens kerk: en vorder, Henricus, Sigerius, Gerboldus Deken, Werenboldus 
de Scholafticus, Bertoldus, Henricus, Altetus, Karolus, Luidolfus, Engelbertus, Johannes, 
Landfridus, Laurentius, Lefhardus: de Schout Werenboldus, en zijn broeder Echbertus, 
Conradus de Wye, en deszelfs zoonen; Conradus van Vierakkeren, Grimoldus, Odwinus, 
Richardus, Beringerus. 
 
De Utrechtse bisschop Herbert van Bierum, regeerde tussen 24 juni 1139 en zijn overlijden 
op 12 november 1150. In deze periode stelt hij bovenstaande akte op – die verder niet 
gedateerd is – en verklaart hierin dat hij de kerk van Luchere aan het kapittel van Sint 
Lebuïnus te Deventer geschonken heeft. Dit betekende dat uit de inkomsten van de kerk van 
Luchere, jaarlijks twee ponden geschonken zouden worden aan de koster van de Sint 
Lebuïnuskerk te Deventer, om olie te kopen. De overige inkomsten bleven toekomen aan 
Martinus. Hij zal de pastoor van Luchere zijn geweest. Na zijn overlijden zouden alle 
inkomsten van Luchere, aan de koster toekomen, om hieruit was en olie te kopen.  
 
Het origineel van deze akte bestaat vandaag de dag niet meer. Historici memoreren veelal aan 
het werk van Joannes Lindeborn. Historia sive Notitia episcopatus Daventriensis, ofwel een 
historische beschrijving van het bisdom Deventer, was een van de eerste werken die de 
kerkgeschiedenis van deze streek beschreef. Lindeborn maakte veelal gebruik van originele 
charters of afschriften, die hem of in Deventer of in de bisschoppelijke archieven in Utrecht 
ter hand werden gesteld. Als geboren Deventernaar genoot hij in Keulen zijn studie, waarna 
hij waarschijnlijk priester en missionaris in Almelo werd. Vanaf 1656 was hij als kapelaan 
werkzaam te Utrecht in de kerk van St. Nicolaas achter den wal, en hij werd in 1671 pastoor 
van dezelfde kerk. Lindeborn overleed in Utrecht op 5 augustus 1696.  
 
Ook in later tijd komt Luchere voor. Bisschop Godfried van Rhenen stelde voor 24 september 
1176 in Deventer een akte op, waarin hij als bisschop van Utrecht verklaarde, dat hij tot 
vermeerdering van de inkomsten van de klokkenist van de kerk van Deventer aan die kerk de 
tienden van het Ambacht Ilburg in het kerspel Luchere heeft geschonken. Ook van deze akte 
is het origineel verloren gegaan. Het eerst gedrukte afschrift werd door Lindeborn vervaardigd.  
 
In nomine sanctae et inviduae Trinitatis.  
 
Ego Godefridus, Dei gratia Traiectensis episcopus, in Domino fui confisus, ut si quid ad gloriam 
ac laudem Eius ordinarem in temporalibus, mercedem inde copiosam percepturus forem 
divinitus: hac itaque non solum ego fiducia in desiderium raptus, sed etiam probabilium virorum 
hortatu inflammatus, quibus indecens ac probrosum videbatur, quod campanarius 
Daventrienses ecclesiae in veste attrita sive sordida circa sanctum altare ministraret, inopiae 
ipsius succurrere et in ea parte opprobrium ecclesiae amputare curavi. Igitur decimas, quae de 
territorio, Ilburg nuncupato, quod est intra parochiam Luchere, provenire poterunt, ecclesiae 
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Daventriensi perpetuo possidendas exhibui-eo voto talique instituto, ut campanarius 
jamdictaea) ecclesiae easdem decimas integer in sua stipendia accipiat, et ad decorum domus 
secundum ministrantemb) vinum in sacramentis habendum de suis redditibus provideat.  
 
Ut ergo haec fideles Christi legere ac scire valeant, praesentis instrumenti copiam fieri jussi, et 
ut deinceps in omni posteritate conserventur sub anathemate roboravi.  
 
Data Daventriae anno ab incarnatione Domini MCLXXVI, indictionec) IX in conspectus testium, 
quorum nomina haec sunt: Lutbertus decanus, Lefhardus custos, Engelbertus de Ramela, Otto 
capellarius, Rothericus de Daventria, Theodericus de Lochere, etc.  
 
In den name der H. en onverdeelde Drievuldigheit: Ik Godefridus, Bisschop van Utrecht, heb op 
den Heere betrouwt, indien ik iets tot zijnen lof en glorie beschikte omtrent de tijdelijke zake, 
dat ik daar voor een overvloedigen loon zoude verkrijgen in den Hemel. Dierhalve, als ik niet 
alleen door dit betrouwen aangemoedigt wierd; maar daarenboven noch aangezet door de 
vermaningen van vroome mannen, dien het onbetamelijk en schandig scheen dat Klokluider der 
Deventersche kerke zijnen dienst omtrent het heilig outaar in een versleeten of vuyl kleed 
verrichte; zoo heb ik mijn werk gemaakt van de armoede der gemelde kerke te hulpe te koomen; 
en den smaad derzelve kerke op dit stuk weg te neemen.   
 
Zoo heb ik dan de tienden, die van het Ambacht Ilburg onder de Parochi van Luchere gelegen 
konnen koomen, aan de kerke van Deventer om ze altoos te bezitten overgeeven; met deeze 
begeerte en dit beval dat de Klokluider der gemelde kerke de voorn. tienden ten volle voor zijne 
bedieninge zal ontvangen; en tot het cieraad van Gods huys den wijn, die in ’t bedienen van de 
Sakramenten gebruykt word, uyt zijne inkomsten bezorgen.   
 
Dierhalve, op dat de geloovige Christenen dit mogen leezen en weeten: heb ik een afschrift van 
de tegenwoordige akte laaten maken, en op dat ze by de nakomelingen in stand mag blijven; 
heb ik ze met aanzegginge van den ban (tegen de overtreeders) bevestigt. Gegeeven te Deventer, 
in ’t jaar na ’s Heeren Menschwording MCLXXVI, in de IX Indiktie, in de tegenwoordigheit van 
de volgende getuigen: Lutbertus de Deken; Lefhardus de Koster; Engelbert van Ramela; Otto de 
Kelderbewaarder; Rothericus van Deventer; Theodoricus van Luthere, enz. 

 
Voorts wordt de naam Luchere gemeld in de Deventer Cameraars-rekeningen, de welbekende 
stadsrekeningen waarmee door een tweetal schepenen jaarlijks verslag werd afgelegd over de 
financiële situatie van het stadsbestuur. De rekeningen, lopende over de periode 1337-1393, 
maken een tweetal keer melding van Luchere. De eerste keer is in 1345.  
 
Item in die (baete) M(arie) Magdalene magistro Arnoldo carpentario equitanti Luchgere ad 
vinden(dum v)nu(m) blidenswenghel et pro locatione equi iiij s. viij d.  
 
Het gaat hierbij om een betaling, van drie schellingen en acht denaren, aan de timmerman 
Arnold. Het was een loon, met inbegrip van paardhuur, voor zijn reis naar Luchgere, om naar 
een blindenzwengel – een onderdeel van een klok – om te zien. Uit de grote van de betaling 
leidt Hogeman af, “dat Luchgere niet zoo heel ver van Deventer lag.” Ook in 1360 wordt 
Luchere genoemd.  
 
Item feria tertia sequenti Ghenekino et Herbordo Luchghere ad diem placiti Campensium et 
Zutphaniensium iiij U vj. s. viij d.  

 
Hierbij gaat het om een vergoeding van vier pond, zes schellingen en acht denaren, verstrekt 
aan Geneken en Herbord. Zij waren afgereisd naar een landdag van Kampers en Zutfenaars. 
Ondanks dat er sprake is van een veel hogere vergoeding – zelfs voor twee personen – kan ook 
dit in de omgeving van Deventer hebben gelegen. Zoals Hogeman extra stelt, “wie weet hoe 
lang die vergadering geduurd had.  
 
Waar Luchere oorspronkelijk was gelegen was Lindeborn onbekend. De eerste akte – van 
1139-150 – trof hij aan in “een groot perkamenten boek; in hetwelke zeer veele brieven staan 
/ behelzende de giften / die de Bisschoppen van Utrecht aan de gemelde kerken gedaan 
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hebben; benevens de bevestigingen / met hunne naamtekenen en zegelen bekrachtigd / die 
zy daar op gegeeven hebben.” Na de akte vervolgt hij met “Maar waar dat Luchere gelegen 
ware / heb ik niet konnen verneemen. Dit ben ik echter te weeten gekoomen dat achter het 
kasteel Eversberg / tusschen Ryssen en Helderen / een buurt gevonden word / die aldus 
word genoemt. Daar is ook een waterplas; onder dewelke / zoo de oude gedenkschriften 
melden / eene kerk verdronken legt.” Muller suggereert dat met Luchere Losser wordt bedoeld. 
Dit lijkt erg onwaarschijnlijk, gezien de ligging in het uiterste oosten van Twente. Ondanks 
het vermoeden van Lindeborn dat Luchere dus gelegen is achter het kasteel Eversberg, tussen 
Rijssen en Holten, heb ik mijns inziens voldoende argumenten om aan te voeren dat Luchere 
niet dáár gelegen was. Waarschijnlijker is het, om Luchere te zoeken in de Haarler contreien. 
Het volksverhaal van de verzonken kerk zou dan een oeroude overlevering zijn.  
 
Lindeborn heeft echter niet geheel ongelijk, in de late  zestiende eeuw was er inderdaad een 
gebied dat aangeduid werd met de Lochtersche landen. In de buurtschap Notter treft men 
inderdaad al voor 1379-1382 de Hof te Lochter aan. Ook is er oorkonde van 23 juni 1334 
waarbij als getuige bij een ruil van horigen een Gerhardus meier in Loychtere genoemd wordt. 
Oorspronkelijk een bezit van Frederik van Hekeren, ridder en wonende op het kasteel 
Rechteren onder Dalfsen, ging het al spoedig over op vele verschillende andere families. In 
latere tijd wordt het een leen van huize Heeckeren bij Goor. Rond 1592, of daarvoor, wordt 
het goed gesplitst. Sindsdien is er dan ook sprake van ‘die Grote ende Kleyne Lochter.’ Het 
Klein Lochter komt vanaf de zeventiende eeuw toe aan het geslacht Van Heerdt, wonende op 
havezate De Eversberg. In 1803 werd de tiendplicht afgekocht door de toenmalige bewoners 
Berent ten Brink en diens vrouw Willemina Hendriks Runtvoort. Het Groot Lochter werd al in 
1764 door Jan te Luchter in eigendom verkregen. Vandaag de dag herinnert er weinig meer 
aan de Hof te Lochter. Slechts de uitgestrekte industrieterreinen ten oosten van de Regge bij 
Nijverdal dragen de naam Groot Lochter met zich mee.  
 
Het verhaal, waar Lindeborn melding van maakt in 1670, dat er juist dáár een kerk verzonken 
is, bevat wel een kern van waarheid. Het verhaal wordt in ieder geval gemeld, door Buter in 
Volksverhalen in Overijssel:  
 
In het nu ontgonnen Westerveen op de grenzen van Wierden en Hellendoorn, ligt een verzonken 
stad. Dat is alles, wat de sage ervan vertellen kan. De wetenschap weet alleen dat bij het 
turfgraven in 1946 uit het veen een mooie bronzen mantelspeld te voorschijn is gekomen. Wie 
weet, zijn in vroeger tijden hier ook prehistorische vondsten gedaan, die tot het verhaal van de 
verzonken stad hebben geleid.  

 
Als bronvermelding geeft hij een artikel aan van G.J. Eshuis in Dagblad van het Oosten, 27 
februari 1953. Rientjes, meldt het verhaal ook in Oud Hellendoorn en Omgeving. Een 
Hellendoorner had hem verteld, dat zijn grootmoeder – geboren in 1834 – het volksverhaal 
vele keren had verteld. Volgens haar was er, in dezelfde omgeving, een kerk geweest in vroeger 
tijd waarvan men in de kerstnacht de klokken nog kon horen. Een kerk of kapel bij de Hof te 
Lochter lijkt theoretisch gezien in ieder geval geheel onwaarschijnlijk. De erven lagen slechts 
op een uur loopafstand van Rijssen. In de tijd dat Luchere werd genoemd was Rijssen, zoals 
eerder gezegd, een van de kerkelijke centra in de regio.  
 
Luchere zou zoals gezegd dus ook bij Haarle gelegen kunnen hebben. Het zou er dan op 
kunnen duiden dat de ‘verzonken kerk’, meer is dan enkel een volksverhaal. Behalve het 
verhaal en de veldnaam Kapellekamp zijn er concrete aanwijzingen te vinden die kunnen 
duiden op het werkelijk bestaan hebben van een kapel. Of dit dan ook Luchere geweest kan 
zijn, komt later ter sprake. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw, tot aan het eind 
van de achttiende eeuw is er in ieder geval sprake van een katerstede, die de naam Kapelle 
(in vele varianten) met zich mee draagt. Op 2 september 1670  trouwt Gerrijt Harmsen uit 
Haarle in Hellendoorn met Geesken Lukassen / Lubbertsen, weduwe van Jan in de / Jan in 
’t Capelle. Geesken zal spoedig overleden zijn, Gerrit Hermsen hertrouwt op 28 augustus 1681 
in Hellendoorn met Elsken Berents uit Wierden, weduwe van Winolt Jansen.  
 
Vijftien jaar later trouwt in Hellendoorn op 9 april 1696 Jan Wijnolts, wonende in Haarle, met 
Jenneken Hendriks Brinkhuis, wonende in Holten. Onder de naam Jan Wijndelt in de Capelle 



145 

 

laat hij op 13 november 1701 in Hellendoorn zijn zoon Jan dopen en drie jaar later – op 9 
maart 1704 – wordt Fennetje, dochter van Jan uit de Kapelle, gedoopt te Haarle. Een mogelijke 
broer van Jan, Roelof Wijnholts van de Capelle huwt te Hellendoorn op 26 augustus 1708 met 
Hendrikjen Gerrits, afkomstig uit Haarle. De mogelijkheid bestaat dat Jan en Roelof zonen 
zijn van de eerder genoemde Elsken Berents; geboren uit haar eerdere huwelijk met Winholt 
Jansen te Wierden.  
 
De katerstede stond op de gronden die eigendom waren van de Haarler marke. Nadat de 
keutersteden illegaal werden gebouwd werden zij verplicht gesteld jaarlijks een pacht te 
betalen aan de marke. Anders gezegd stelde de marke dat de katerstede haar eigendom was. 
Wanneer Jan in de Capelle, voor 1670, in Haarle is komen wonen is onbekend. Tevens is niet 
bekend of en hoelang de katerstede al bestond. Desondanks bleven niet alle gronden altijd in 
bezit van de marke. De financiële situatie was nou eenmaal niet altijd even rooskleurig. Op 
22 september 1707 bijvoorbeeld werd richter Fockinck toegestaan een gebied ter grote van 
twee morgen te mogen ontginnen, ‘omtrent de capelle aghter de kamp’. Gedurende de 
achttiende eeuw lijkt de katerstede te blijven bestaan. Het ontbreken van markeresoluties 
zorgt er voor dat er verder geen informatie voorhanden is. Ook de registers van de kerk te 
Hellendoorn geven geen informatie, evenals de in augustus 1748 gehouden volkstelling. Pas 
in 1782 wordt het erf weer vermeld. Op de in dat jaar op 15 april gehouden markevergadering 
wordt besloten dat, ondanks dat een gedeelte van de pacht niet is betaald, Albert Overweg de 
Kapellekamp in gebruik mag blijven houden. Over de hoogte van de pacht in de toekomst zal 
later besloten worden.  
 
Kort daarna komt bij het markebestuur het proces op gang om deze en vele andere 
katersteden te verkopen. Op 15 juni 1784 wordt er een onderzoek naar gelast, dat op 28 
oktober is afgerond. Een definitief besluit over de katersteden, zal later gedaan worden. De 
verkoop wordt doorgezet en het besluit “de Capellencamp te doen verkooopen, en uijt de 
provenuen daarvan de schulden van de Markt af te doen” valt dan ook op 2 mei 1785. [35] 
Pas het volgend jaar echter, komen er concrete plannen op tafel. Voor 1 december diende 
iedereen, die markegrond had aangegraven of een katerstede op markegrond gebouwd had, 
zich te vervoegen bij de commissie over de aangegraven gronden, waar onder andere de 
lantrentmeester Jordens deel van uit maakte. De Kapellekamp blijkt echter al verkocht te zijn 
aan de “geweesen pagter en thans eijgenaar”. Desondanks is er nog steeds een behoorlijke 
betalingsachterstand en om de achterstallige pacht zo snel mogelijk te incasseren wordt er 
een niet nader gespecificeerde betalingsregeling getroffen. Als erf of katerstede verdwijnt de 
Kapellekamp hierna uit de markeboeken. Wie de bewoners aan het eind van de negentiende 
eeuw waren, is niet duidelijk. [volksregister 1795!] Het volksregister uit 1795 vermeldt het erf 
niet meer, zodat verondersteld kan worden dat het ergens rond die jaren definitief verlaten is.  
 
Het enige dat vanaf het begin van de negentiende eeuw aan de katerstede doet herinneren is 
de Capellepaal. Als onderdeel van de – in de markegeschiedenis overigens zeer dubieuze – 
markegrenzen was het de scheiding tussen de marken van Haarle en Holten. Op de 30ste juli 
van 1796 blijkt in de markevergadering, dat de drie zuidelijke markepalen ontbreken. Er wordt 
dan ook besloten om in overleg te gaan met de marken Heeten en Holten om zodoende de 
palen weer op de juiste plek terug te plaatsen. De markegrenzen waren gelijk aan de grenzen 
van het drostambt, die weer gelijk waren aan de gemeentelijke grenzen zoals die op […] werden 
vastgesteld. De oudste gedetailleerde kaarten van de gemeente Hellendoorn, de 
kadasterkaarten uit 1832, maken nog melding van de toen allang overbodige markepalen in 
hun oorspronkelijke vorm. Desondanks is het wel van groot belang om de oorspronkelijke 
locaties te kunnen reconstrueren. Van west naar oost bezien stonden de eerste markepaal 
tussen Haarle en Holten bij De Ulft, een onder Holten gelegen boerderij. De Capelpaal stond 
ter hoogte van de erven Kleingeerst en Bisschop – ter hoogte van perceel nr. D 94 – en de 
Nieuwpaal, die ook wel Capelpaal 2 of – in de volksmond – de paal bij het afhangen van de 
berg genoemd werd, stond op de open heide tussen beide marken.   
 
De vraag blijft echter onbeantwoord, of zonder harde feiten gestaafd, of het in de vroege 
twaalfde eeuw genoemde Luchere de latere Haarlese Kapellekamp is, of niet. Alle hiervoor 
weergegeven feiten analyserend kan in ieder geval gesteld worden dat er sprake was van een 
parochie, Luchere genaamd, die tussen in ieder geval 1139-1176 bestond en waarvan ook in 
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1345 en 1360 nog melding van wordt gemaakt. Dat met Luchere niet de Hof te Lochter wordt 
bedoeld, lijkt ook voldoende bewezen. Tevens staat vast dat er in de achttiende eeuw in Haarle 
een katerstede is geweest, de Capelle genaamd, gebouwd op een gebied dat met Kapellekamp 
wordt aangeduid.  
 
Zoals al eerder gezegd waren de grootste kerken in de omgeving van Haarle in de twaalfde 
eeuw gelegen in Raalte en Rijssen. Aangezien beide op meer dan twee uur loopafstand gelegen 
waren vanaf de meeste Haarler erven en deze in een grote hoeveelheid vertegenwoordigd waren 
lijkt er dan ook plek te zijn voor een kapel. Dat er een kapel heeft gestaan op of in de omgeving 
van de Kapellekamp lijkt, zij het indirect, dan ook vast te staan. Ondersteunend bewijs 
hiervoor kan geleverd worden door de vele veld- en boerderijnamen in de huidige buurtschap 
Helhuizen, aan de zuidzijde van Haarle gelegen. De buurtschap, in 1832 onder de naam De 
Agterhoek vermeld, telt onder andere de erven De Hel, Bisschop (twee keer in 1832, drie keer 
in 1748) en Groot- en Klein Vagevuur, de laatste respectievelijk bewoond door Theunis en 
Berend Groot- en Klein Vagevuur. Naast dit alles was er het erve Groote Geers(t), en een drietal 
erven Kleingeers(t) genaamd. Het erve Vagevuur wordt al in 1583 vermeld.  
 
Van een door Ellerbeck gemaakte situatieschets van de vele erven in de buurtschap Helhuizen 
kan het volgende worden afgelezen. De Kapellekamp was gelegen aan de zuidzijde van de 
huidige Helhuizerweg, tegenover de in 1832 genoemde erven Kleingeerst en Snijders. Op de 
kaart van Ellerbeck worden deze met Klundert en Prins aangeduid. Het oostelijk gelegen erve 
Bisschop wordt door Ellerbeck Meilink genoemd en het westelijk gelegen erve Bisschop komt 
als Bisschop of Kapelle-Bisschop bij Ellerbeck voor. De Kapellekamp zou dan uit de percelen 
D (79), 80, 81 en 82 bestaan die in 1832 in het bezit waren van Jan Overweg. Het erve Overweg 
was aan de andere kant van de marke- en gemeentegrens gelegen in de gemeente Holten, 
sectie A 57.  
 
Het meest betekend echter het dichtbij gelegen erve Geere of Geers, dat in de zeventiende of 
achttiende eeuw is opgesplitst werd in een erve Groote Geere en een erve Kleine Geere, in 
1832 voorkomend onder de naam Groote Geerst en Kleingeerst. De laatste werd ook Luttike 
Geere genoemd. Hogeman verwijst ook nog naar de buurt die zowel in de Haarler als Heetener 
markeboeken onder de naam Lurikeers en Lorickeers genoemd wordt en rond 1888 Lurkeers 
genoemd werd. Tot de dag van vandaag blijft de Lorkeersweg daar aan herinneren. De eerste 
boerderijen in deze hoek kunnen mogelijk bebouwd zijn door boerenzonen afkomstig van het 
erve Grote Geers Door Hogeman wordt de mogelijkheid geopperd dat Luchere een Latijnse 
verbastering is, daar de akte enkel in het Latijn is overgeleverd. De mogelijkheid bestaat 
theoretisch dat de lu van Luchere doelt op het Latijnse lidwoord de. Volgens Hogeman werd 
deze vervoeging door middeleeuwese Latinisten gebruikt. Deze mogelijkheid in achtnemende, 
betekend het in 1139 genoemde Luchere, niet meer dan “de Geere. Daarom ben ik dan ook 
relatief zeker van het feit, dat de kerk of kapel van de parochiam Luchere, gelegen was in de 
directe omgeving van de Kapellekaamp.  
 
Waar de kapel gestaan zou hebben wordt door Ellerbeck indirect vermeldt. “Ten westen van 
Bisschopskapelle ligt het erf Groote Geers. […] Daar zal de kapel door den Bisschop gebouwd 
zijn die sindsdien deze landstreken in 1046 geschonken was zijne revenuen daarvan trok.” 
Ellerbeck doelt op een schenking van Hendrik III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, op 23 
augustus van dat jaar. De keizer verklaart aan de Utrechtse kerk geschonken te hebben, zijn 
bezittingen met tol, munt en jurisdictie te Deventer, en een graafschap in de gouw Hamaland. 
Bisschop Bernorld (1026/7-1054) verkreeg hiermee de wereldlijke macht over een van de 
graafschappen in het Hamaland. Deze rechtsverhouding bleef tot aan de ratificatie van keizer 
Karel V in 1528 het geval. Het verband tussen de schenking en Luchere is onduidelijk. Later 
zal blijken dat Luchere mogelijk ook in de gouw Twente kan hebben gelegen. Wat de positie 
van de parochie, en de kapel van, Luchere is geweest is in ieder geval niet bekend. Aangezien 
verdere informatie niet voorhanden is, blijven al dan niet aannemelijke veronderstellingen 
slechts gebaseerd op giswerk. Theoretisch kon Luchere een groot gebied bestrijken. Het 
noordwestelijk gedeelte van Holten en de buitengebieden van Heeten en Haarle lagen binnen 
één a anderhalf uur loopafstand.  
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Op een situatieschets van het erve Groote Geers in 1832 valt een interessante kavelvorm te 
herkennen. De kavels 57 en 58 vallen op wegens de opvallende vorm, die overeenkomt met de 
omschrijving van Hogeman. Desondanks zijn de kavels geen poel, maar is het een hogere kop, 
wat het beste bouwland in de directe omgeving is geweest. Vanwege zuidelijker gelegen 
percelen, die aan het begin van de twintigste eeuw voornamelijk bestonden uit veengrond en 
met een grote regelmaat onder water stonden, is kavel 58 in de zestiger jaren afgegraven om 
de diepere gronden te vullen. Vandaag de dag is er weinig meer te herkennen, wat doet 
herinneren aan vroeger tijden. Waar de kapel dan ook gestaan heeft, zal altijd een raadsel 
blijven.   
 
In de direct omgeving van de kapel van Luchere trof men De Ulft. Deze boerderij, gelegen op 
de gemeentegrenzen van Raalte, Hellendoorn en Holten zou wel eens een interessantere 
geschiedenis met zich mee kunnen dragen dan tot nu toe al wordt aangenomen. Van het 
huidige dorp Nieuw-Heeten was – het moge bekend zijn – geen sprake. Er is een akte uit 1028, 
waarin keizer Koenraad II een aantal schenkingen van de bisschopen Ansfrid en Adelbold – 
die regeerden tussen 995 en 1026 – aan het klooster van het H. Kruis en de H. Maagd (later 
de St. Paulus-abdij) bevestigd. Het gaat daarbij onder andere om de in Overijssel gelegen 
plaatsen Windesheim (of Winsem) en Mander. Tevens wordt in “Twemta atrium Ulft” genoemd. 
Muller geeft aan dat het wellicht Olst kan zijn, hoewel dat niet in Twente lag. Dat lijkt 
onwaarschijnlijk, Olst maakte toentertijd deel uit van de IJsselgouw. Verder verwijst hij naar 
Ulft bij Terborg, wat ook niet waarschijnlijk kan worden geacht. Ellerbeck stelt dat hiermee 
De Ulft als oude buurschap – dicht bij Luchere – bedoeld werd. Om met Ellerbeck te spreken, 
weet men “dat Bisschop Adelbald met Graaf Derk [Keizer Hendrik III?] krijg heeft gevoerd. Is 
de lezing in Twente echt, dan zouden wij de Ulft, gelegen op de grenzen van Haarle en Espelo 
er voor houden, daar de grenzen van Twente in dezen tijd nog gewankeld kunnen hebben.” 
Dit is overeenkomstig de eerder gemelde akte uit 1046. Het geschonken graafschap wordt aan 
de noordoostzijde begrensd door Rande (huis bij Diepenveen), ter Hune (huis bij Olst), 
Weggestapel en Westerflier (huis bij Diepenheim). Weggestapel was een huis, gelegen aan de 
noordzijde van de huidige buurtschap Dijkerhoek zodat de Ulft buiten dit graafschap viel. De 
voornoemde graafschappen (de IJsselgouw en het geschonken graafschap uit 1046) maakten 
deel uit van Hamaland; mogelijk oorspronkelijk een grote gouw dat later werd onderverdeeld 
in verschillende graafschappen die ook gouwen werden genoemd. Twente, ook wel als Tuianti 
genoemd, viel in ieder geval niet onder Hamaland en werd verdeeld in een noordelijk en 
zuidelijk deel, dat oorspronkelijk onder Westfalen viel.   
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Samen sterk  
1899  

Opkomst landbouwcoöperaties 

 
 
Aan het einde van de negentiende eeuw verkeerde de boerenstand in zeer moeilijke 
omstandigheden. Dit was ook de tijd van de opkomst van de landbouwcoöperaties. De 
samenbundeling van de krachten is eigenlijk begonnen met de komst van de Boerenbond. In 
1899 is de afdeling Bathmen van de Nederlandse Boerenbond opgericht, die zich bezighield 
met de gezamenlijke inkoop van voedermiddelen, kunstmest en ook aandacht had voor de 
veeverbetering. Bovendien werden er werktuigen en machines aangeschaft. 
De Boerenbond werd in 1917 veranderd in de Coöperatieve Aankoop Vereniging. De molen 
Werklust aan de Molenstraat werd in 1920 gekocht, waarbij men in 1930 een nieuw pakhuis 
met maalderij liet bouwen. Het pakhuis met maalderij en het kantoor gingen in 1935 door 
brand verloren, waarna er een nieuw modern en doelmatig pakhuis met silo en kantoor werd 
gebouwd. In Loo werd een filiaal gevestigd bij bakker Smijs. In Okkenbroek en in Dortherhoek 
(Dorthermolen) werden bedrijven overgenomen. Door gebrek aan grondstoffen en stagnatie bij 
de aanvoer van kunstmeststoffen waren de oorlogsjaren niet zo gemakkelijk. Na de oorlog 
zette de groei door, met nieuwbouw in 1960 tot gevolg. In 1971 ging de vereniging op in het 
Agrarisch Belangen Centrum te Lochem.  
 
In 1890 werd een afdeling van de Overijsselse Landbouw Maatschappij (OLM) opgericht. Deze 
algemene organisatie hield zich bezig met de brede behartiging van de landbouwbelangen. Bij 
de oprichting van de Coöperatieve Aankoopvereniging in 1917. In 1955 werd opnieuw een 
zelfstandige OLM-afdeling opgericht, die zich ging bezighouden met landbouwpolitiek, 
onderwijs, voorlichting, ruimtelijke ordening, ruilverkaveling en de bedrijfsverzorging. De 
overkoepelende provinciale organisatie van de Overijsselse Landbouw Maatschappij beheerde 
in Bathmen vanaf 1947 tot 1979 een Lagere Landbouwschool. 
Gaandeweg ontstond landelijk het streven om te komen tot één landbouworganisatie, wat in 
1995 resulteerde in de oprichting van LTO: Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.  
 
Eveneens vanuit de Boerenbond werd in 1905 de Coöperatieve Zuivelfabriek opgericht. Men 
kocht een pand aan de Koekendijk. Op deze locatie vond in 1938 nieuwbouw plaats van een 
modern kantoor, laboratorium, tanklokaal en melkontvangst. Na de oorlog nam de 
melkstroom toe en in 1950 ging de vereniging op in de topcoöperatie IJsseldal. In Bathmen 
werd vervolgens een nieuwe kaasfabriek gebouwd. In 1970 werd besloten toe te treden tot de 
zuivelcoöperatie Coberco. De aanvoer van bussenmelk stopte in 1981. De zuivelfabriek in 
Bathmen werd in 1985 door Coberco gesloten.  
 
Mede voor de financiering van de zuivelfabriek werd in 1905 de Boerenleenbank opgericht. In 
1931 kwam er een fulltime kassier en in 1942 betrok men een eigen pand aan de Dorpsstraat. 
In 1967 werd aan de Dorpsstraat een nieuw, modern kantoor geopend. Met de Onderlinge 
Brandwaarborg Maatschappij trof men een regeling voor de uitvoering van haar 
werkzaamheden. Het aantal betalingen per bank nam een sterke vlucht. In 2002 ging men 
een fusie aan met de Rabobank (Zuid-)Salland. 
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Het busongeluk  
1924  
 
 
 
Plezierrit eindigt in drama. Op de Raalterstraat, even buiten Heino ter hoogte van het 
huidige restaurant Jan Steen, voltrok zich in de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 
augustus 1924 een ramp met een autobus uit Raalte, waarbij zeven mensen om het leven 
kwamen. Het ongeluk leidde tot ver buiten Heino en Raalte tot grote ontsteltenis. In landelijke 
dagbladen en tijdschriften verschenen artikelen waarin de veiligheidsvoorschriften voor de 
bouw en constructie van autobussen uitgebreid ter discussie werden gesteld.  
 
Tijdens de Raalter Oranjefeesten ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina, 
eind augustus 1924, organiseerde de firma Doevelaar plezierritjes met een autobus. De 
busritten gingen van Raalte naar Heino. Daar aangekomen, reed de bus een keer rondom de 
Hervormde Kerk, om daarna terug te keren naar Raalte. Autobussen veroverden de 
vervoersmarkt en waren een noviteit in die dagen. Menigeen maakte dan ook graag gebruik 
van de mogelijkheid om eens iets nieuws te ervaren.  
 
De firma Doevelaar had de autobus nog maar pas in gebruik genomen. Gerrit Jan Brouwer, 
familie van de Doevelaars, bracht in Raalte passagiers bijeen, die de feestelijke ritjes wilden 
meemaken. Dat deed hij ook weer voor de laatste rit van 26 augustus. Zelf reed hij ook mee, 
samen met zijn vijftienjarige zoon Antonie. Bestuurder van de bus was Jan Doevelaar, met 
zijn broer Herman als bijrijder.  
 
's Nachts omstreeks half een begon de terugreis vanuit Heino. Toen bleek dat één van de 
lantaarns (waarschijnlijk carbidlampen) aan de voorkant niet brandde, zette Jan Doevelaar 
de bus aan de kant van de weg. Kort nadat de bus tot stilstand was gekomen, sloeg een 
steekvlam omhoog uit het voorste gedeelte van de bus. De brand die ontstond, breidde zich 
razendsnel uit naar het achterste deel van de bus. Gerrit Jan Brouwer sprong direct uit het 
zijportier aan de voorzijde. Chauffeur Jan Doevelaar en zijn broer wisten zich ternauwernood 
uit de vuurzee te redden door een ruit tegenover het zijportier kapot te slaan. Jan Doevelaar 
werd daarbij ernstig gewond aan zijn handen en kon zijn in brand geraakte kleding doven 
door in een slootje te springen. Een melkrijder uit Wijhe had eveneens de tegenwoordigheid 
van geest om een ruit in te slaan en wist zo aan het vuur te ontkomen. Veel andere passagiers 
konden echter geen kant op, omdat de deuren aan de achterzijde van de bus gesloten waren.  
 
Zeven jongeren uit Heino, die op de fiets van het Oranjefeest in Raalte op weg waren naar 
huis, zagen de ramp gebeuren. Eén van hen, Anton Harskamp, liet zijn lezing van de 
gebeurtenissen optekenen in de Zwolsche Courant: "Wij sprongen van de fiets en uit 
nieuwsgierigheid lichtten we, nog in feeststemming, eens met onze lantaarns van achteren 
naar binnen om te zien wie er zoals in zaten. […]. We stonden nog zo'n beetje te schertsen, 
toen plotseling een helle vlam voor in de auto bij de chauffeur opsteeg en zich bliksemsnel 
naar achteren verplaatste. Dadelijk had ik mijn zinnen bij elkaar en riep:'Jongens, grijp toe.' 
We gooiden de fiets aan de kant en we deden wat we konden. Hoe we ook probeerden, de 
achterdeur was met geen mogelijkheid open te krijgen, daar ze op slot was en de chauffeur de 
steeksleutel in de zak had. Doevelaar stond echter zelf ook in brand, zodat daar geen heil te 
verwachten was. De meisjes en de jongens in de autobus drongen allen naar achteren, zodat 
het een geweldig gedrang en geschreeuw was. En het was ėėn vuurzee. Met grote moeite is 
het ons tenslotte nog gelukt een zestal inzittenden door het achterraampje naar buiten te 
trekken. Nadat ik er twee uitgehaald had, was er niets meer te redden. Mijnheer, het was 
verschrikkelijk. Het was een onuitsprekelijk drama en ik ben er nog zwaar van in mijn hoofd."  
 
In een tijdsbestek van vijf minuten had zich het afschuwelijke drama afgespeeld. Pas toen de 
hitte was afgenomen, werden de gruwelijke gevolgen van deze ramp pas goed zichtbaar. Zeven 
personen, merendeels jeugdige Raaltenaren, kwamen in de vuurzee om het leven, onder wie 
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Antonie Brouwer, de zoon van de organisator. Zeven passagiers liepen ‒ deels ernstige ‒ 
brandwonden op.  
 
Zo kwam er een uitermate triest einde aan de Oranjefeesten in Raalte. Koningin Wilhelmina 
verzocht burgemeester W.A.P. Kerssemakers van Raalte om haar deelneming te betuigen aan 
de familieleden van de slachtoffers en zij informeerde tevens naar de toestand van de 
gewonden. Eén van de slachtoffers werd in Wesepe begraven, de anderen in een grote groeve 
op de algemene begraafplaats van Raalte. Hier werd op 27 mei 1925 een eenvoudig 
gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers en om het tragische busongeluk 
in de herinnering te laten voortleven.  
 
Politie en marechaussee stelden direct een onderzoek in naar de oorzaak van de ramp. Deze 
is echter nooit precies achterhaald. Kortsluiting is een mogelijkheid, maar ook is gesuggereerd 
dat de brand zou zijn ontstaan bij het bijvullen van benzine, of tijdens het bijlichten om te 
zien of er genoeg brandstof in de tank aanwezigwas. Die tank zat op een zeer gevaarlijke plek: 
naast de stoel van de bestuurder. Duidelijk werd in ieder geval dat er minder slachtoffers 
zouden zijn gevallen als de deuren van de achteruitgang niet op slot hadden gezeten. Het 
ongeluk leidde uiteindelijk tot verscherping van de veiligheidsvoorschriften.  
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Maandagse eiermarkt  
1925  
 
  
 
In de streek rond Heino waren veel kleine boerderijen die een karig bestaan opleverden. Vrijwel 
iedereen had kippen, die vrijwel kosteloos hun kostje opscharrelden. De opbrengst van de 
relatief dure eieren op de eiermarkt leverden een welkome aanvulling op van het 
huishoudbudget. Door de honderden bezoekers van de markt deden de cafés en winkeliers 
goede zaken.  
 
Waar boeren zijn, zijn markten, vaak al eeuwenlang. Maar de markt in Heino, die elke 
maandagmorgen op het Marktplein wordt gehouden, heeft een heel ander karakter dan de 
boerenmarkten van vroeger. Nu een veelheid aan producten, toen merendeels een aanbod van 
alles wat een boerderij maar opbracht of wat een boer wilde verhandelen: boter, kaas, eieren 
en verschillende soorten vee. Voor veel boeren waren de markten een noodzakelijke bron van 
inkomsten, zeker na de landbouwcrisis aan het eind van de negentiende eeuw. De akkerbouw 
was hier de belangrijkste inkomensbron. Maar als gevolg van de landbouwcrisis (1878-1895), 
veroorzaakt door goedkoop graan uit Amerika, werden de graanprijzen lager en daarmee ook 
de inkomsten van de boeren.  
 
Van oudsher gingen de boeren van Heino naar de wekelijkse markt van Raalte. Ook bezochten 
ze de groots opgezette jaarmarkten in onder meer Raalte, Ommen en Zwolle. Deze markten 
trokken bezoekers van heinde en ver. Ze boden het publiek naast de levendige handel veel 
spektakel met kermissen, volksspelen of andere vermakelijkheden. Veel neringdoenden in die 
plaatsen deden goede zaken.  
 
Heino wilde niet achterblijven en kreeg eind negentiende eeuw een eigen najaars-veemarkt. 
Een commissie van landbouwtentoonstellingen nam in 1883 met steun van het 
gemeentebestuur daartoe het initiatief. Deze markt, elk jaar gehouden op de derde donderdag 
van oktober, werd direct al een succes. Er was een aanvoer van tweehonderd stuks vee, meest 
rundvee, dat tegen een goede prijs werd verkocht. Het vee werd daarbij aan hekwerk bij de 
Nederlands Hervormde Kerk geplaatst. De aanvoer was het volgend jaar al driehonderd stuks. 
In 1890 werd er een voorjaarsmarkt op de derde donderdag van april aan toegevoegd. Markt 
en kermis waren in Heino overigens altijd van elkaar gescheiden. Vanaf 1834 vond de kermis 
plaats op de eerste dinsdag in september. Vóór die tijd werd de kermis altijd op een zondag 
gehouden. Vermoedelijk door strengere regels van de kerk mocht dat na dat jaar niet meer.  
 
Na 1900 werden er meer eieren voor de verkoop geproduceerd. Op vrijwel alle boerderijen 
liepen wel zo'n vijftig tot honderd los rond. Deze kostten weinig. Met een klein beetje haver en 
wat afval scharrelden ze hun kostje bij elkaar. De kuikens werden door een kloek (een 
broedkip) uitgebroed. De eieren en overtollige jonge haantjes vormden een belangrijke 
regelmatige bron van inkomsten voor het huishoudbudget. De eieren waren namelijk relatief 
duur: ongeveer zes gulden per honderd eieren.  
 
Een groot deel van de eieren op de Raalter markt kwam van de Heinose boeren. Tot 1925: 
toen kreeg Heino een eigen weekmarkt. Deze werd op maandagmorgen gehouden, omdat de 
eierhandelaren op andere dagen al op andere markten stonden. Ook varkens, pluimvee en 
andere landbouwproducten mochten aangevoerd worden. Op de eerste marktdag op 22 maart 
1925 werden er al zestigduizend eieren, tweehonderdtien varkens en vijftien pond boter 
aangevoerd. In de daarop volgende jaren was de aanvoer gemiddeld 
honderdzesendertigduizend eieren, tweehonderdvier biggen, dertig grotere varkens, 
vierhonderdvijfenvijftig stuks pluimvee en twintig kilo boter. Er stonden meestal ook een 
vijftiental marktkramen. De weekmarkt was zo'n succes dat de ruimte al snel te krap was. In 
1926 werd er daarom drieentwintig are grond van de Nederlands Hervormde Kerk bijgehuurd 
en bestraat voor de markt. Zo is het Marktplein van Heino ontstaan.  
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Het was op maandagmorgen een hele drukte in het dorp. Alleen al bij café Blom werden veertig 
à vijftig paarden gestald. De vette varkens werden in de doorrijschuur van café Van Rijssen 
gewogen en net als de kippen bij veehandelaar Jan Neppelenbroek (Dorpsstraat 6) afgeleverd. 
De eieren werden in kleine en grote manden aangevoerd, ook uit omliggende plaatsen. De 
handelaren liepen tussen twee rijen schragen door, waarop de manden geplaatst waren. De 
afspraken met de verkopers werden op een briefje geschreven en in de manden gelegd. De 
eieren werden vervolgens in de schuur van onder andere café Blom en Geertman afgeleverd. 
De mannen gingen daarna naar het café, terwijl de vrouwen inkopen gingen doen. Vervolgens 
werden de boodschappen ingeladen en ging het volk met paard en wagen naar huis.  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen handel. De bezetter vorderde algauw alle voedsel 
en verdeelde die door voedselbonnen. Na de oorlog nam het aantal kippen op de boerderijen 
enorm toe. De eieren werden voortaan door handelaren van de boerderijen gehaald. Daardoor 
was het met de eiermarkt afgelopen. De bedrijfsmatige kippenhouderij rond Heino is op een 
enkel slachtpluimveebedrijf na verdwenen. Er worden alleen nog wat hobbykippen gehouden 
en kippen voor scharreleieren. De kramenmarkt op maandagmorgen is tot op heden blijven 
bestaan. 
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De Canadese begraafplaats  
1948  

 

 

Holten Canadian War Cemetery of Canadese begraafplaats Holterberg is een van de grootste 
militaire begraafplaatsen in Nederland. De Tweede Wereldoorlog-graven in Holten wordt 
onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Holten Canadian War 
Cemetery telt graven van 1393 soldaten van wie 1355 Canadezen. 

 

Via de toenmalige burgemeester van Holten en het ministerie van Oorlog werd bewerkstelligd 
dat een stukje Nederland voor dit doel aan het Canadese Gouvernement kon worden 
geschonken. Nog steeds is de begraafplaats op de Holterberg, die sinds 2004 deel uitmaakt 
van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, een stukje Canadees grondgebied. Op de 
Canadese begraafplaats hebben naast dertienhonderdvijfenvijftig Canadezen ook zesendertig 
Britten, twee Australiërs en één Belg hun laatste rustplaats. 

Op ongeveer tweehonderdvijftig meter naar het zuidwesten ligt het Natuurdiorama Holterberg. 
De Canadese begraafplaats ligt op de Wullenberg, het zuidelijke deel van de Holterberg. 

Aan de Eekhoornweg op de Holterberg ligt een stukje Canada. Hier bevindt zich het ereveld 
waar de Canadese militairen liggen begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen 
in Oost- en Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Na de oorlog kon men in weilanden, bermen 
of tuinen witte houten kruisjes zien staan. Deze kruisjes markeerden de plaatsen waar 
geallieerde soldaten waren gesneuveld en begraven. De Canadese legerleiding kreeg opdracht 
een geschikte plek te vinden waar de gesneuvelden hun laatste rustplaats zouden krijgen. Na 
verschillende locaties op de Holterberg te hebben bezocht nam men contact op met 
burgemeester Enklaar, die alle medewerking toezegde. Verschillende instanties maakten 
bezwaar tegen de opoffering van de natuur voor het aanleggen van de begraafplaats. De 
definitieve plek werd uiteindelijk het terrein aan de Eekhoornweg. De heer Sterringa, hoofd 
van de school in Dijkerhoek, was eigenaar van de grond en was bereid tot verkoop. 
 
De Canadezen begonnen spoedig met de inrichting van het terrein. De Commonwealth War 
Graves Commission nam de architectuur ter hand. Vrachtauto's reden af en aan om de 
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gesneuvelden op te halen. Na een korte plechtigheid werden ze dan herbegraven. In totaal 
vonden dertienhonderdvierennegentig gesneuvelden in Holten hun laatste rustplaats. De 
graven, eerst voorzien van witte houten kruisen, werden later vervangen door de huidige 
stenen grafstenen. Op 5 mei 1948 vond de eerste officiële herdenking plaats, ten teken dat de 
begraafplaats compleet was. Talrijke hoogwaardigheidsbekleders, onder wie prins Bernhard, 
waren hierbij aanwezig. Schoolkinderen legden bloemen op de graven. Het beheer en het 
onderhoud van de begraafplaats is nog altijd in handen van The Commonwealth War Graves 
Commission. 
 

 
 
Als men over de begraafplaats loopt, beseft men dat bij elke steen een persoonlijk verhaal 
hoort. Het verhaal van een veel te vroeg gestorven soldaat in een voor hem vreemd land. Er 
liggen ook enkele Canadezen die omkwamen bij de bevrijding van Holten. De vijfendertig jarige 
sergeant Ernest James England van het 8th Reconnaisance Regiment sneuvelde op 8 april 
1945 als eerste Canadese militair in Holten. Hij was de zoon van George en Eliza England uit 
Toronto en echtgenoot van Alberta E. England. Zijn regiment was een verkenningseenheid, 
dat de opdracht had de omgeving te onderzoeken op vijandelijke posities, voordat men 
overging tot de aanval. Op die 8ste april werd hun carrier op de Broekweg getroffen door een 
granaat. England was op slag dood. Eén van zijn medepassagiers, A.A. Bushensky, werd 
zwaar gewond en overleed later die dag. De granaat bleek afgeschoten te zijn door een tank 
van de Fort Garry Horse. De mannen kwamen dus om door eigen vuur. Bushensky ligt 
begraven in plot 2-H-14 en England in plot 01-A-01. 
 
Elk jaar wordt er tijdens dodenherdenking op 4 mei op de Canadese begraafplaats een 
plechtigheid gehouden. De Holtense schoolkinderen spelen daarbij nog steeds een centrale 
rol. Zo wordt de jeugd erbij bepaald dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Op 
kerstavond plaatsen de Holtense schoolkinderen brandende kaarsen bij alle graven. Eenmaal 
in de vijf jaar vinden speciale herdenkingen plaatst. Bij deze uitgebreide herdenkingen zijn 
Canadese veteranen, Canadese en Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders, afgevaardigden 
van Nederlandse en Canadese legerleiding en vele honderden belangstellenden aanwezig. De 
laatste jubileumherdenking vond plaats op 4 mei 2010 en werd bijgewoond door ongeveer 
vijfduizend mensen. Door de jaren heen is de begraafplaats, mede door zijn uitzonderlijke 
ligging en zijn prachtige aanleg, een toeristische trekpleister geworden voor Holten. Gemiddeld 
trekt de begraafplaats vijfenzestigduizend bezoekers per jaar.  
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Contact met de wereld  
1868  

Communicatie en informatie 

 
 
 
Communicatie met de buitenwereld vond in vroegere tijden vooral via bodes en later via 
briefverkeer plaats. Vanaf 1825 reden de postkoetsen over de verharde weg van de Bannink 
naar Holten, zodat de post voor Bathmen bij herberg "de Oude Molen" aankwam. In 1868 
kreeg Bathmen een hulppostkantoor. Van hieruit werd de schaarse post bezorgd. De 
beheerder werd brievengaarder genoemd. Willem Dekker was de eerste, al na 2 maanden 
opgevolgd door Gerrit van Ark. Post bestellen was een nevenfunctie, Van Ark was timmerman. 
Enige tijd liet hij de post rondbrengen door een vrouwelijke besteller met de bijnaam Bode-
Mientje. Mede door de komst van de (prent)briefkaart in 1871 groeide het aantal poststukken 
en daarmee het postkantoor. In 1892 werd Jac. Volkers, die ook een schildersbedrijf had, 
brievengaarder. Hij bracht zelf deels de post rond per hondenkar, geassisteerd door helpers. 
Vanuit Bathmen werd tevens bezorgd in Lettele, Linde, Lindeveen en Okkenbroek. Het 
postkantoor was gevestigd aan de Dorpsstraat. Toen G.J.M. Volkers in 1914 zijn vader 
opvolgde, kwam het kantoor aan het Meesterpad, tot 1923, daarna aan de Dorpsstraat hoek 
Stationsweg en vanaf 1950 aan de Schoolstraat. Schaalvergroting, privatisering van de 
postbestelling en de opkomst van internet leidden aan het eind van de twintigste eeuw tot 
bestellingen door verschillende bedrijven met weer deeltijdpostbestellers en tot enkel nog een 
postagentschap aan de Deventerweg.  
 
In 1909 werd door de gemeente aansluiting aangevraagd van het post- en telegraafkantoor op 
het landelijke net. Het zullen slechts enkele aansluitingen geweest zijn en de verbindingen 
naar buiten bracht de kantoorhouder in de eenvoudige centrale met behulp van stekkers en 
snoeren tot stand. In het buitengebied waren tot na de oorlog slechts enkele aansluitingen, 
die ook als meldpunt bij brand dienst deden. In de tweede helft van de twintigste eeuw nam 
het aantal aansluitingen toe tot honderd procent. In de laatste jaren van deze eeuw ontstond 
naast het vaste net, intussen volledig ondergronds, ook het mobiele net. 
 
Het gebruik van de radio was vóór de oorlog in Bathmen beperkt tot de op het elektriciteitsnet 
aangesloten woningen in de dorpskern. In de beginjaren van de televisie kon volstaan worden 
met een eenvoudige harkantenne gericht op de in 1958 gebouwde tv-toren in Markelo. Ook 
de FM-antennes voor radio waren hierop gericht. Het woud van antennes en de behoefte aan 
een betere signaaloverdracht leidde tot de Centrale Antenne Inrichting (cai). Juist voor 1970 
werden de eerste straten in Bathmen op een cai aangesloten. In 2008 is begonnen Bathmen 
aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Televisie, radio, telefoon en internet gaan via dit net. 
 
De eerste internetmogelijkheden gingen via de vaste telefoonlijnen. Tussen 2000 en 2004 
werden in Bathmen snellere internetmogelijkheden geboden via de telefoonkabel en via de 
kabelaansluiting voor de televisie. In 2008 is men begonnen Bathmen aan te sluiten op een 
glasvezelnetwerk. Televisie, radio, telefoon en internet gaan via dit net. 
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De Dijkerhoek 
 
 
 
De op één na laatste ijstijd wordt als hoofdverantwoordelijke gezien voor het ontstaan van het 
grootste deel van ons land. De Sallands heuvelrug werd opgestuwd door het 'aanstormende' 
ijs. We praten hier over een paar jaar geleden, het Saale-tijdperk, van 200.000 jaar tot 130.000 
jaar geleden.  Hierna volgenden eeuwen van betrekkelijke rust, maar dat veranderde toen de 
laatste ijstijd zich aanmeldde. Het ijs kwam niet in ons land maar er heerste wel een 
toendraklimaat. Dus ondergrond was zomer en winter bevroren. In de honderd eeuwen daarna 
deden wind, water, planten en dieren voor een verdere stoffering van het landschap. Het water 
afkomstig van smeltend ijs en neerslag namen zanddeeltjes mee. Deze werden afgezet op de 
plaats waar de snelheid van het water afnam. Zo ontstonden de dekzanden waar Dijkerhoek 
op is gebouwd. 
 
We spreken hier van 'oude dekzanden' aan de oostkant en van 'jonge dekzanden' aan de 
westkant. Simpel gezegd zijn de jonge dekzanden ontstaan als gevolg van de stormen die er 
heersten. Het zand is hoofdzakelijk afkomstig van de stuwwallen (Sallandse heuvelrug en 
Veluwe) en van de oude dekzanden aan de voet van deze stuwwallen. Belangrijk voor het 
gebied waar Dijkerhoek op is ontstaan is dan nog de vorming van de dekzandruggen. Deze 
'lage dekzandruggen' bevinden zich als langgerekte zandheuvels, of als hoefijzervormige 
grofkorrelige heuvels. Voor de omgeving van Dijkerhoek, de broekgronden zijn deze 
zandruggen erg belangrijk gebleken. Dit vond plaats in het Weichseltijdperk. Deze eindigde zo 
rond 9000 voor Christus. Daarna ging de temperatuur naar boven en verschenen op de 
dekzandlagen grote loofbossen en grote grasvlaktes.  
 
Wanneer de mens zijn intrede doet in onze regio is het bewoonbare deel van Dijkerhoek nog 
erg klein. De droge delen bestaan uit de langwerpige zandruggen zoals we nu nog herkennen 
als de 'kamp' oosterlijk van de Dijkerhoekse weg. Daar waar 'Zwart'nkamp' de boerderij heeft. 
Ook de boerderij van de familie Smale is op zo'n dekzandrug gebouwd. Daarnaast zien we ten 
westen van de boerderij van Meijerman ('Moatman') eenzelfde zandrug liggen. De meest 
bekende zandrug is die welke zich uitstrekt vanaf waar nu Anton Koopman woont tot aan het 
witgeschilderde Pinkertshuis op de hoek van de Beumersteeg en de Stevenssteeg.  
 
Op deze zandrug heeft de versterkte plaats Weggestapel gestaan met haar bijbehorende hoven.  
De dekzandvlakte waar deze zandruggen op zijn ontstaan strekt zich grofweg uit van 'Kosman' 
bij het spoor tot aan huize Pinkert. Deze vlakte is een paar honderd meter breed. Daarnaast 
is wat plaatselijk bekend is als 'n Oal'n Diek' een dekzandvlakte met van noordoost naar 
zuidwest enkele kleinere zandruggen. 
 
Daar waar nu de families Stegeman en Heetkamp wonen bevindt zich ook een dekzandrug. 
Aan de westkant zien we dekzandrugjes daar waar de 'Scholte' huizen verrezen, op de grens 
van Holten en Bathmen; hier wonen nu de families Hulsman, van Rijn en Smale. Aan de 
Beumersteeg staat o.a. de boerderij van 'de Weaver' op een zandrug. Op deze dekzandvlaktes 
was geen plaats voor een grote gemeenschap, slechts voor enkele nederzettingen. Deze 
ontstonden dan ook op de bovengenoemde zandruggen. Op de Holterbroek en in de Waterhoek 
is het gewoon onmogelijk om daar een nederzetting op te zetten. 
 
Maar het bleef allemaal zeer kleinschalig. Waarom? Waarschijnlijk omdat de omliggende 
gronden hoofdzakelijk bestond uit moerassen en andere onbegaanbaar terrein. Dit komt 
omdat tussen de Sallandse Heuvelrug en de Veluwe een gebied ontstond waar regen- en 
smeltwater slecht kon worden afgevoerd. Over het algemeen zijn dekzanden goed 
waterdoorlaatbaar. Alleen zitten in de ondergrond nog veel ondoordringbare leemlagen. Deze 
zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd door de schuring van gletscherijs en vooruitgestuwde 
gletscherstenen. Daaroverheen is het dekzand gekomen. Veel waterafvoer moet dan ook 
horizontaal geschieden in de bovenste grondlagen. Doordat de aanvulling met (vooral) 
regenwater hoger of gelijk is aan de afvoer blijven deze gronden duizenden jaren hoofdzakelijk 
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bestaan uit veengronden, moerassen en broekgronden. Maar bovenal: ongeschikt als 
landbouwgrond. Het was erg drassig ten oosten van Deventer tot laat in de achttiende eeuw.  
 
De bovengenoemde 'Oal'n diek', 'oude dijk' is van erg groot belang geweest voor Dijkerhoek. 
Deze, van oorsprong natuurlijke, zandhoogte is geologisch gezien van groot belang. Ten 
noorden van de 'dijk' wordt al het (regen-)water afgevoerd in noordwestelijke richting. 
Tegenwoordig tot aan Zwolle, aan het begin van onze jaartelling braken de riviertjes door de 
rivierduinen en stroomden daar in de Isala, wat we nu de IJssel noemen. Wanneer voor het 
eerst mensen kwamen wonen in het gebied wat we nu Dijkerhoek noemen is niet helemaal 
duidelijk. Volgens sommige bronnen leefden in de prehistorie niet meer dan tweeduizend 
mensen in het gebied wat we nu Overijssel noemen. Eén van de gebieden die genoemd wordt 
is duidelijk Salland (Deventer en omstreken). Stille getuigen zijn twee stenen vuistbijlen welke 
in 1852 in Bathmen zijn gevonden. Maar ook in Dijkerhoek zelf zijn vondsten gedaan. Daar 
waar nu de familie Bronsvoort (Voorsboer) heeft in 1937 A.Wechstapel bij het ploegen een 
stenen bijl gevonden. Uit de latere bronstijd zijn onder andere drie urnen gevonden op het 
Banekaterveld te Colmschate. Ook uit de Romeinse tijd werd in 1984 in Colmschate een 
nederzetting blootgelegd. 
 
Aan het eind van de negende eeuw groeide de bevolking in deze regio. En of het nu Saksen 
waren afkomstig uit westelijk Duitsland of van andere komaf (Franken die de Saksen onder 
worpen hadden), vast staat wel dat het gebied westelijk van de IJssel onder de Saksische 
invloed lag. Namen eindigend op -lo (Espelo, Loo) en eindigend op -hem of -heim (Bathmen) 
zijn typisch Saksisch. 
 
Zoals gezegd; het is heel wel mogelijk dat het gebied ten noorden van de lijn Holten-Deventer 
heel nat en drassig was. Dit wordt ook ingegeven door het feit dat eind tiende eeuw de 
noordgrens van het gouw Hamaland (een soort graafschap welke een groot deel van de Veluwe 
en de Achterhoek omvatte) vanaf de Randerzijl tussen Deventer en Olst richting Holten over 
de 'Weicggestapolen' verliep. De Randerzijl was van oorsprong een afwateringsgeul van het 
oppervlaktewater direct in de IJssel. In een document van de toendertijd heersende Rooms 
Duitse keizer Hendrik III aan de heerser over het gouw wordt voor het eerst gerept over de 
Weggestapel. We hebben het dan over het jaar 1046. En het gebied waar nu Dijkerhoek ligt 
behoorde niet bij Salland maar bij de Hisloa (de IJsselgouw, de latere graafschap Zutphen. en 
zuiden van de 'dijk' werd het water via de Hunnepe (later gekanaliseerd tot Schipbeek) tot 
onder Deventer gevoerd om daar in de IJssel te verdwijnen. 
 
Over deze half-natuurlijke dijk trokken de reizigers die bij Deventer de (aldaar ondiepe) IJssel 
overstaken en oostwaarts trokken. In de directe omgeving van Holten vindt al duizenden jaren 
bewoning plaats. Stille getuigen hiervan zijn de grafheuvels op de Zuurberg en op de Borkeld. 
 
En daar waar de dijk een vrij scherpe hoek maakte ontstond Dijkerhoek. Vraag is of er eerder 
bewoning was direct noordelijk van de Holterdijk of dat door omstandigheden de route een 
stuk door het hedendaagse Dijkerhoek kronkelde.  
 
Deventer was al een belangrijke plaats. Liggend bij een doorwaadbare plaats aan de IJssel. In 
765 al stichte Lebuïnus er de voorloper van de beroemde kerk, al was het toen nog maar een 
houten gebouw. Hij noemde de plaats Daventria, vermoedelijk naar zijn eigen woonplaats 
Daventry in Angelsaksen (Engeland). Het is niet onwaarschijnlijk dat, indien er al permanente 
bewoning plaatshad in Dijkerhoekse dreven, ook door deze missionaris of zijn volgelingen zijn 
bekeerd. Immers was het gebied maar vanaf twee kanten benaderbaar,  oostelijk vanuit 
Twente of westelijk vanaf Deventer. Bekend is dat verder in Salland Liudger de kerstening 
heeft doorgevoerd. Omdat zowel Deventer als Salland onder de kerkelijke én de wereldlijke 
macht van de Bisschop van Utrecht vielen trok deze de banden steeds steviger aan tussen 
Deventer e.o. en de rest van Oversticht. Vanaf 1308 is de grens tussen Oversticht, dus in dit 
geval Salland, en Gelre, waaronder graafschap Zutphen viel, zuiderlijk verlegd naar de rivier 
de Hunnepe, ruwweg: de tegenwoordige Schipbeek. 
  

Waarom gingen er dan mensen wonen in dit gebied? Waarschijnlijk zijn vooral de geografische 
aspecten het belangrijkste geweest. Ten eerste bleven de meeste zandruggen permanent 
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droog, geschikt dus voor bewoning. Daarnaast bood het drassige land een overvloed aan (rijs-
)hout, eten en zelfs bescherming. Want zo'n duizend jaar geleden waren toch de veiligste 
plekken de (geheime) schuilplaatsen in de moerassige gebieden, daar waar onbekenden 
makkelijk verdwaalden. Of nog erger. Zeker in wat latere eeuwen als heel Overijssel veel heeft 
te duchten van roverij zijn deze schuilplaatsen nuttig, zo niet noodzakelijk.  
 
In 1349 wordt de naam van de Weggestapel gespeld als Wecghestapele, gelegen in de marke 
Holthoen. Waarschijnlijk betrof het een versterkt huis waartoe behalve het 'kasteel' ook een 
vijftal boerderijen in de nabije omgeving behoorde. Wat precies de functie is geweest van de 
Weggestapel staat niet geheel vast. Sommige bronnen herleiden de naam naar een vroeg 
christelijke gerechtsplaats gelegen tussen religieuze centra's Oldenzaal en Deventer.   
 
Aan de andere kant zou Weggestapel ook kunnen betekenen "uitwijk- of vluchtheuvel in een 
natte, moerassige omgeving". Wat betreft "kasteel", dat kunnen we wel met een korreltje zout 
nemen. In de vroege Middeleeuwen werd in deze regio slechts met materialen als hout, stro 
en leem gebouwd. De betekenis van de dijk nam alleen maar toe toen in de late Middeleeuwen 
het Oversticht en het graafschap Gelre elkaar voortdurend in de haren vlogen. Om het 
Oversticht te beschermen liet bisschop Jan van Arkel, in samenwerking met de sterke stad 
Deventer, ten noorden van de Hunnepe kasteel Arkelstein bouwen (rond 1347) en later nog 
(1378) de Waardenborg in Holten. Dat de Weggestapel toen nog wel een belangrijk goed was 
blijkt uit het volgende geschrift in de "Croniken van den stichte van Utrecht ende van Hollant":  
 
In den jaer ons Heren m ccc lx toech bisscop Jan mit heercracht in Zallant tusschen Wegstapel 
ende (Batman), daer dede hi opslaen ene borch van houte, die hi namaels van stene maken 
dede endti hiet Arkelsteyne; die staet in eenre wildernisse om te verhoeden overdaet.  
 

De Holterdijk kreeg nu ook een functie als beschermingswal, als onderdeel van de landweer. 
De landweer is een stelsel van verdedigingswerken bestaande uit wallen en grachten. In feite 
betaalde Deventer voor bijna het hele project in plaats van de armlastige bisschop. De stad 
had daar zelf veel baat bij omdat zo de Geldersen ver van haar muren te houden.  
 
Er moest ook op gezette tijden onderhoud gepleegd worden aan de landweer. Dit bestond 
meestal uit het aanleggen en onderhouden van (doorn-)hagen en het begaanbaar houden van 
lagere delen van de wallen en het open houden van grachten en kanalen. De bewoners van de 
beschermde gebieden kregen deze plicht op zich. 
 
Vanaf die tijd komen we de Weggestapel niet meer prominent tegen in de analen. Wel wordt 
steeds duidelijker dat er in de 'Holterdijck' een vrij haakse hoek ligt, maar van de naam 
Dijkerhoek is nog lang geen sprake. 
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Sallandlied  

Het Sallandlied zoals deze is ontstaan in Holten: 

In de darpen met bargen en busse van oons Oaveriessels laand, 

Is zo rustig en kalm nog ut leaven en ie veult nog de Saksische baand. 

Sallaand, woar Iessel en Regge eur weg zeukt langs diek en langs wal. 

Ik verlang noa oew heed en oew busse, ‘t Is ut laand det mie geet boavenal!  

 

Sallaand, Sallaand, hier is mien stea, 

woar ‘t leaven vedan geet in röste en vrae!  

 

Noe wal duzenden joaren ‘eleden leep’n beeste vrie in ‘t rond. 

Tut de mens kwam met hebb’n en holl’n uut ut Oosten noar Sallaandse groond. 

Peare wûn mangs wal e-offerd an Wodan in ‘t heilige wold. 

En in ‘t vuurjoar slög hoge de vlamme uut de boake van ‘t kurkdröge holt!  

 

Sallaand, Sallaand, hier is mien stea, 

woar ‘t leaven vedan geet in röste en vrae!  

 

Noa die duustere tied, lang ‘eleden heuren ‘t volk van Jezus’ leer. 

Moar de stried van de leu met mekare gung van niejs en nog mennige keer! 

Noe brengt de vrae en de vrieheid de leu uut de zörg en de nood. 

En de vrûmde, die zwarft langs de wège zee denkt vaste: De leu hebt hier good!  

 

Sallaand, Sallaand, hier is mien stea, 

woar ‘t leaven vedan geet in röste en vrae!  

 

Sallaand, Sallaand, hier is mien stea, 

woar ‘t leaven vedan geet in röste en vrae!  

 

Tekst en muziek: B.H. Brouwer 

Omzetting in dialect: E. Koopman 
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De hammen van Koersen  
ca. 1850  

Ontstaan van industrie 

 
 
Omstreeks 1850 begon de familie Koersen uit Dortherhoek met het opkopen van varkens en 
het verwerken van die dieren tot hammen en worsten. Er werd een fabriekscomplex met 
directiewoning gebouwd aan de zandweg, de latere Koersenweg, tussen de Gorsselseweg en 
Steginksweg. De varkens werden door de boeren geslacht aangevoerd. Uit de richting van 
Laren vond aanvoer meestal plaats over een zandweg door het Langenbergerveld; die weg 
kreeg daarom de naam Varkensdijk. In de fabriek werden de varkens verwerkt tot hammen 
en worsten. Daarna werden ze ingeblikt of in jute en linnen verpakt en in grote kisten 
verzameld. Die werden per trein naar de haven van Rotterdam vervoerd voor het transport 
naar Amerika en Nederlands-Indië, de voornaamste afzetgebieden. Voor veel Bathmense 
mannen en jongens bood de vleeswarenfabriek een goede werkgelegenheid. Boerenzoons 
werkten er in de wintermaanden, als er op de boerderij weinig werk was.  
 
Rond 1900 vormden drie broers de directie van de firma Koersen: Engbert Koersen woonde in 
de directeurswoning, inkoper Johan woonde op de Beekhof en vertegenwoordiger Hendrikus 
bewoonde de Elshof. Later liet de zoon van Engbert, Jan Hendrik, die ook vertegenwoordiger 
was, villa de Zonnebloem aan de Gorsselseweg tegenover de Beekhof bouwen. In de jaren 
twintig van de twintigste eeuw hadden de gebroeders Koersen plannen om ook runderen te 
gaan verwerken. Er werden machines gekocht, maar de inkoopprijs van runderen bleek te 
hoog om ze winstgevend te kunnen verwerken. 
 
In de ochtend van 4 februari 1931 brak er brand uit in de fabriek. Het vuur was ontstaan op 
een van de pakzolders en breidde zich snel uit. Zo midden in het werkseizoen, met lage 
varkensprijzen, werd er veel voorraad gemaakt, zodat de fabriek geheel gevuld was met 
producten. Daardoor greep de brand snel om zich heen. De Bathmense brandweer kon met 
het gebrekkige blusmateriaal uit die tijd weinig uitrichten en het complex brandde vrijwel 
geheel uit, op de directiewoning na. Ten tijde van de brand waren er ongeveer dertig personen 
aan het werk, inclusief het kantoorpersoneel, maar iedereen was op tijd in veiligheid. De 
fabriek was verzekerd en vrij snel na de brand werd een nieuw fabriekscomplex gebouwd. 
 
De Koersens waren vooruitstrevende ondernemers. Het bedrijf had in Bathmen de eerste 
telefoonaansluiting en beschikte al vroeg over een eigen elektrische centrale, die ook stroom 
aan een deel van het dorp leverde. Maar in de jaren dertig kwam de crisis en daarom zocht 
Koersen een partner, die werd gevonden in de firma Buijvoets, een vleeswarenbedrijf uit 
Almelo. Na de Duitse inval in 1940 viel de export geheel stil en stagneerde de aanvoer van 
varkens. De resterende productie concentreerde zich in Almelo, onder toezicht van de Duitse 
Wehrmacht. In september 1944 werd het Bathmense complex door de Duitsers gevorderd en 
werd de Duitse staf er korte tijd in ondergebracht. Na de oorlog bleef de productie in Almelo. 
Eerst was textielfabriek Linoflax nog in de Koersenfabriek gevestigd, maar bij de aanleg van 
de A1 werd het complex afgebroken en verdwenen de resten ervan onder het talud van de 
snelweg. 
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Corporal J.W. Campbell  
1940-1945  

De Duitse bezetting 

 
 
Op 10 mei 1940 ontwaakte men door het geronk van vliegtuigen Er werd gewaarschuwd dat 
er Duitse troepentransporttreinen onderweg waren. Daarom werden de beide sporen van de 
lijn Holten-Bathmen ter hoogte van de Apenhuizerweg opgebroken. Omdat de brug over het 
Overijssels Kanaal bij de Snippeling vernield was, kwamen de treinen in Bathmen en bij de 
Snippeling tot stilstand. Auto's werden gevorderd door de Duitsers voor het vervoer van 
materiaal en zo moesten de zuivelfabriek, de transporteurs Schoemaker en Koldewey 
vrachtauto's afstaan. Bij smederij Veldwachter werd zelfs een fiets gevorderd. Na een paar 
dagen waren de Duitse troepen uit het dorp verdwenen. 
 
De oorlog had zijn weerslag op het leven van alledag. Politieke partijen en verenigingen werden 
verboden en gemeenteraden opgeheven. De spertijd werd ingesteld. Koperen, tinnen, nikkelen 
en loden voorwerpen moesten worden ingeleverd en daarom werden ook de klokken uit de 
kerktoren naar beneden getakeld. Veeboekjes werden ingevoerd, evenals een slachtverbod. 
Omdat veevoer schaars werd, ging men over op het verbouwen van voederaardappelen. Voor 
eigen consumptie werd uit koolzaad olie gewonnen en maakte men stroop uit suikerbieten. 
De kleine hoeveelheid graan die de boeren mochten houden was niet genoeg om aan de vraag 
te voldoen. Er werd nogal wat graan achtergehouden dat clandestien gemalen werd. In 
Bathmen gebeurde dat bij de Coöperatieve Landbouwvereniging in de Molenstraat. In mei 
1943 werd bekend gemaakt dat mannen tussen de 18 en 35 jaar tewerkgesteld zouden 
worden in de Duitse oorlogsindustrie. Niet iedereen ging; velen doken in Bathmen onder. Veel 
hulp hebben Bathmeners verleend aan etenhalers en evacués uit het westen van Nederland. 
 
De oorlog speelde zich in onze streken vooral af in de lucht. De bommen die tot midden 1944 
op Bathmen vielen, werden afgeworpen door vliegtuigen in nood. In de nacht van 1 op 2 maart 
1943 stortte een Halifax neer bij erve Braakman in Zuidloo. Slechts één bemanningslid wist 
zich met zijn parachute te redden, de andere inzittenden liggen begraven op het oude kerkhof. 
Ook de bemanning van een Lancaster ligt hier begraven. Dit vliegtuig stortte neer aan de 
Steginksweg. Op meerdere plaatsen in de gemeente zijn vliegtuigen neergestort en werden 
boerderijen in brand geschoten. De overlevende bemanningen werden door de mensen van 
het verzet naar veilig gebied gebracht. Eén van de plaatsen waar zij verbleven was bij de familie 
In 't Hof in Zuidloo. 
 
Vanuit het zuiden trokken de Canadezen op naar Bathmen. De Duitsers bliezen de beide 
bruggen op, de Veerbrug en de Koersenbrug. Corporal Campbell kreeg met zijn sectie de 
opdracht de Schipbeek via de resten van de Koersenbrug over te steken om aan de andere 
kant een bruggenhoofd te vestigen. Hij slaagde hierin, maar vond zelf bij deze actie de dood. 
Voor zijn moed en dapperheid kreeg hij, postuum, de Militaire Willems Orde toegekend. Bij de 
Veerbrug bouwde de genie een Baileybrug. Via deze brug trokken de troepen op 8 april 1945 
Bathmen binnen. De Canadezen doorzochten de huizen op de aanwezigheid van Duitsers. Die 
maandag 9 april ging iedereen de straat op om te kijken naar de eindeloze stroom voertuigen 
die door het dorp trok. Bathmen was vrij. 
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Leny Polak  
1919  

De Joodse gemeenschap 

 
 
In 1940 woonden er elf Joodse burgers in Bathmen, de twee families Polak. De broers David 
en Jacob Polak hadden een meubel- en manufacturenwinkel aan de Dorpsstraat 2. David 
woonde daar ook samen met zijn vrouw en twee kinderen, Lion en Leny. Jacob woonde ernaast 
op de Koekendijk 1. Zijn vrouw werd al enige tijd verpleegd in het psychiatrisch ziekenhuis 
"het Apeldoornse Bos". David was een zeer geziene figuur in het dorp. Hij was onder meer 
bestuurslid van de muziekvereniging Orpheus. Abraham (Bram) en zijn zusters Line en Jo 
Polak waren de uitbaters van het café de Ster, op de hoek van de Brink en de Deventerweg 
(nu de Read Shop). Jozua Polak bezat ook een café en was daarnaast vrachtrijder. Hij woonde 
samen met zijn zuster Eva in de Schoolstraat op nummer 7. 
 
In het begin van de oorlog leek alles bij het oude te blijven, maar al spoedig werden de eerste 
anti-Joodse maatregelen afgekondigd: Joden mochten geen lid meer zijn van verenigingen en 
Joodse ambtenaren en leraren moesten ontslagen worden. Ook Leny Polak kreeg toen ontslag 
als handwerklerares aan de Dorpsschool en haar vader moest bedanken als bestuurslid van 
Orpheus. De anti-Joodse maatregelen volgden elkaar nu snel op. Allereerst de meldingsplicht 
en op 1 april 1941 moesten alle cafés voorzien zijn van het bordje "Voor Joden verboden". 
Toen Bram Polak samen met zijn broer Jozua in een café een houtverkoping bijwoonde, was 
hij dus in overtreding. Beiden werden door gemeenteveldwachter Louwes gearresteerd en 
overgedragen aan de Sicherheitsdienst in Arnhem. Jozua werd spoedig vrijgelaten maar 
Abraham werd overgebracht naar het concentratiekamp Sobibor. Daar is hij op 29 juli 1942 
vermoord. 
 
Steeds meer nieuwe maatregelen werden afgekondigd: de persoonsbewijzen werden voorzien 
van een diepzwarte J; daarna werden alle Joden verplicht de Jodenster te dragen. De 
textielwinkel en de cafés van de broers Polak werden gesloten. De winkel werd gebruikt als 
kantoor en in het café de Ster werd de distributiedienst gehuisvest. Op deze manier hoopte de 
familie op enige veiligheid en bescherming. Tevergeefs. In april 1943 kwam de beschikking af 
dat het voor Joden verboden was om in een provincie te wonen en dat ze zich naar kamp 
Vught dienden te begeven. Negen leden van de familie Polak trof dit lot. Lion was inmiddels 
getrouwd met Sientje Pachrag. Samen met Jacob Polak kregen zij toestemming om naar 
Amsterdam te vertrekken. David, zijn vrouw, Line, Jo, Jozua en Eva Polak vertrokken in april 
1943 met de bus, waarin al Joodse gezinnen uit Holten zaten, naar Deventer. Vandaar ging 
het met de trein naar Vught en via Westerbork kwamen allen in het concentratiekamp Sobibor 
terecht. Ook de drie naar Amsterdam vertrokken familieleden vonden hier de dood. 
 
De enige overlevende van de familie is mevrouw Leny Polak. Na haar trouwen in september 
1942 verhuisde ze naar Winterswijk. Met haar man Hartog de Leeuw werd zij overgebracht 
naar Auschwitz. Leny overleefde, maar "zonder die goede Belgen had ik het niet gehaald, zij 
hebben mij, toen het lopen niet meer ging, gedragen". In 1946 trouwde Leny met Frits Adelaar. 
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Molen De Leeuw  
1858  

Malende molens 

 
 
Molen De Leeuw in de buurschap Oude Molen staat in een lange traditie. Een verre voorganger 
werd waarschijnlijk gesticht door de heer van Dorth. De molen lag in het schoutambt 
Colmschate, later in de gemeente Diepenveen, maar stond bekend als de Bathmener molen. 
De oudste vermelding dateert uit 1523. In 1753 kocht Frerik te Winkel de molen. Die stond 
toen tegenover het begin van de Willeminksweg. In 1772 werd een nieuwe gebouwd. In 1830 
volgde weer een nieuwe, nu op de plaats van de huidige molen De Leeuw. Die werd gebouwd 
in 1856. De familie Te Winkel bleef molenaar tot ver in de twintigste eeuw. In 1989 werd de 
molen aangekocht door de Stichting Windkorenmolen de Leeuw. De molen is nu een 
rijksmonument. 
 
Tegenover huize Dorth, aan de westzijde van de weg Bathmen-Gorssel, lag eertijds een 
watermolen. Hij was eigendom van de Heer van Dorth, die in zijn gebied het wind-, water- en 
maalrecht bezat. De watermolen, op Gelders grondgebied, werd gevoed door de Dortherbeek, 
hier ook Molenbeek genoemd. De oudste vermelding dateert van 1550. Er werden granen en 
kruiden, voornamelijk gagel, gemalen voor de bierbereiding. Toen aan het eind van de 
achttiende eeuw de Dorther windmolen werd gebouwd, raakte de watermolen in verval. 
Waarschijnlijk verdween hij rond 1820. Bij herstelwerkzaamheden in 1921 aan de brug in de 
weg naar Gorssel werden nog overblijfselen van de molen aangetroffen. 
 
In 1797 liet de eigenaar van huize Dorth, baron C.W. van Zuijlen van Nijvelt, in Dortherhoek 
op het terrein van zijn erve Hof te Dorth een windkorenmolen bouwen. Het was de Bataafse 
tijd, dus de baron mocht zijn titel niet voeren. De molen kwam aan de zuidkant van de 
Molenweg. Hij werd verpacht, maar rond 1825 werd hij door de eigenaar van huize Dorth 
verkocht. In 1828 ging hij door brand verloren en in 1830 werd er een nieuwe molen gebouwd, 
een achtkantige stenen bovenkruier met stelling en rieten kap, aan de andere kant van de 
Molenweg. In 1869 werd Hendrik te Winkel jr. eigenaar en molenaar. Hij was een zoon van 
Hendrik te Winkel van de Bathmense molen op Oude Molen. De familie Te Winkel, die later 
in het molenaarshuis ook een kruidenierszaak, bakkerij en slijterij had, bleef op de molen tot 
1937. Toen werden molen en huis verkocht aan de Bathmense Coöperatieve Landbouwers 
Aankoopvereniging. In 1945 werd de molen stilgezet en begon het verval. Na blikseminslag in 
1959 werd het bovendeel gesloopt. Tot circa 1980 bleef het onderste deel verkooppunt van de 
Aankoopvereniging. Daarna werd het verkocht en in gebruik genomen als woning. Het 
molenrestant is nu rijksmonument. 
 
In 1853 liet Hendrik te Winkel van Oude Molen een koren- en runmolen bouwen, de Werklust, 
aan de huidige Molenstraat. Hij zette er eerst molenaars op van buiten Bathmen, maar in 
1875 werd zoon Jan molenaar. De familie Te Winkel had toen alle drie de Bathmense molens 
in handen. De Aankoopvereniging kocht Werklust in 1920, die in 1930 werd verbouwd en 
uitgebreid. Maar in 1935 brandden de gebouwen af en werd er een bedrijfsgebouw met silo 
gebouwd. 
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Jan Pakkert  
1773-1848  

Van schout tot burgemeester 

  
 
 
Jan Pakkert werd in 1773 geboren op de katerstede de Pakkerij in Bathmen als zoon van 
Berend Pakkert en Esseltien Meijlink. Jan volgde zijn vader op als pachter van de kleine 
boerderij. Van Jan Pakkert werd gezegd dat hij van nederige afkomst was. Hij ontwikkelde 
zich sterk, mede dankzij zijn huwelijk in 1805 met Harmina Groot Bronsvoort, een meisje uit 
de gezeten boerenstand. Uit het huwelijk zijn zes kinderen geboren. Eind 1815 kocht Jan de 
Pakkerij.  
 
Hij beschikte kennelijk over bestuurlijke kwaliteiten, want in 1804 werd Jan Pakkert benoemd 
als keurnoot, een ambtelijke getuige namens de schout bij de registratie van overdracht van 
onroerend goed. In datzelfde jaar volgde zijn benoeming tot plaatsvervangend schout. Ook in 
de tijd van het koninkrijk Holland en de inlijving bij Frankrijk bleef Jan Pakkert 
plaatsvervangend schout. In 1811 werd hij benoemd tot maire (burgemeester) van de 
gemeente Bathmen. 
 
Na het vertrek van de Fransen in 1813 bleef de staatkundige indeling van kracht. Er woonden 
toen minder dan 1000 mensen in Bathmen, voornamelijk landbouwers, dagloners en 
ambachtslieden. Jan Pakkert noemde zich toen weer schout in het schoutambt Bathmen. Dat 
hij aanzien genoot, bleek onder meer uit zijn benoeming in april 1815 door koning Willem I 
tot lid van de Commissie voor de Landbouw in Overijssel. Hij was als enige niet afkomstig uit 
een regentenfamilie, de adel of een familie van grootgrondbezitters. In 1816 solliciteerde Jan 
tevens naar de functie van schout in Holten. Zijn benoeming volgde vermoedelijk in 1818. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 10 augustus 1825 werd Jan Pakkert benoemd tot burgemeester 
van Bathmen en Holten. Het bleven twee zelfstandige gemeenten. Het gemeentebestuur, onder 
leiding van de burgemeester, kreeg de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de 
gemeente en vormde het begin van de hedendaagse gemeentelijke organisatie. Op 17 augustus 
1825 vond in Bathmen de eerste raadsvergadering plaats onder leiding van de nieuwe 
burgemeester. De volgende dag hield Jan Pakkert de eerste raadsvergadering in Holten. In 
april 1834 werd Jan Pakkert bij Koninklijk Besluit ontslagen als burgemeester van Holten. 
Hij bleef burgemeester van Bathmen en werd tevens benoemd tot gemeentesecretaris in 
Bathmen. Deze functies werden uitgeoefend vanuit de katerstede de Pakkerij, de eerste 
gemeentesecretarie van de gemeente Bathmen. Op 31 december 1843 trad Jan Pakkert af als 
burgemeester en secretaris van Bathmen. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Berend. Hij 
overleed in 1848, vijfenzeventig jaar oud. 
 
De bestuursperiode van Jan Pakkert werd gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij de 
weinig draagkrachtige bevolking. Hij organiseerde collectes voor de slachtoffers van stormen, 
overstromingen en van grote branden in naburige dorpen. Hij vroeg Gedeputeerde Staten om 
extra brandstof voor een gezin dat in moeilijke omstandigheden leefde. Voorts signaleerde hij 
onredelijke situaties bij het heffen van schoolgeld en trok hij een gediplomeerde vroedvrouw 
aan. Om de armoede in de gemeente te bestrijden onderzocht Jan Pakkert de mogelijkheid in 
Bathmen een weverij op te zetten. De financiering was geregeld en er werd contact gezocht 
met de toenmalige Nederlandsche Handelmaatschappij. Uiteindelijk is het plan niet 
gerealiseerd. 
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"Hoezee vivat Oranje boven!"  
1814  

Oudste Oranjevereniging van Nederland 

 

"Hoezee vivat Oranje boven!", werd met grote vreugde en onder het gelui van de klokken 
uitgeroepen door de inwoners van Bathmen, toen op 27 februari 1814 Zijn Doorluchtige 
Hoogheid de Heer Erfprins van Oranje Nassau naar Bathmen kwam om vandaar uit de vesting 
Deventer te bezichtigen. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het eerste Oranjefeest van 
Bathmen en de oorsprong van de oudste Oranjevereniging van Nederland. 
 
Terwijl Nederland grotendeels door de kozakken bevrijd was, bleef Deventer van 9 november 
1813 tot 26 april 1814 nog in de handen van de Fransen. Vijfhonderd  kozakken waren tijdens 
dit beleg gelegerd in een kamp bij Oude Molen en in tentenkamp op de Voorsterdijk (hoek 
Dorpsstra / Molenstraat). Hun hoofdkwartier hadden zij in huize de Veldkamp. De 
dorpsschool diende als wachtlokaal. Voor Bathmen een moeilijke periode, want de 
legereenheden vorderden paarden, vee en roggebrood. Een zware last voor de gemeente, die 
toen twaalfhonderdnegentien inwoners telde. Na de val van Deventer keerde de rust weer. 
 
Het bezoek van de latere koning Willem I aan Bathmen was het begin van een eerbiedwaardige 
traditie. Ook in 1815 en 1816 werden "pubelieke" feesten gehouden. Toen op 9 september 
1817 Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden door Bathmen kwam, werd de vlag gehesen en 
jenever geschonken. In augustus 1820 kwam Z.K.H. de prins van Oranje opnieuw door 
Bathmen en werden er onmiddellijk kosten (voor een feest) gemaakt. 
De jaren daarna werd bij elke Oranjegelegenheid (verjaardag van de koning en geboorten van 
prinsen en prinsessen) de vlag uit de toren gestoken. Op 17 november 1863 werd het 
vijftigjarig feest van Neerlands herstelling groots gevierd. 
 
In 1898 werd er een subsidie toegekend aan de feestcommissie in verband met de inhuldiging 
van H.K.H. koningin Wilhelmina. Het eeuwfeest op 27 en 28 augustus 1913 was weer 
aanleiding voor een groots opgezet feest door de Oranjecommissie. Ze kreeg honderd gulden 
subsidie van de gemeente, die ook het tekort van vijfentwintig gulden aanvulde. Vervolgens 
werd het vijfentwintigjarige jubileum van koningin Wilhelmina in 1923 aangegrepen om een 
tweedaags feest te vieren. Het veertigjarig jubileum van koningin Wilhelmina was wederom 
aanleiding voor een groots opgezet feest. In ieder geval is er vanaf 1933, met uitzondering van 
de oorlogsjaren en 1950, jaarlijks een Oranjefeest gehouden. 
 
Op 29 juni 1940, de verjaardag van prins Bernhard, werd nog door de Oranjecommissie 
vergaderd, met oranje rozet op. Besloten werd om de activiteiten te staken. Vanaf 7 mei 1945 
was de Oranjecommissie weer actief en was het weer volop feest in Bathmen en Loo. Op 8 mei 
werd een aubade gehouden. Vanaf dat moment werden het jaarlijkse feest en de aubade 
gehouden op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina. In 1948 werd in verband 
met het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina weer groots uitgepakt.  
 
In 1952 werd er ook op 30 april feestgevierd en werden voor de eerste keer ballonnen 
opgelaten. Vanaf 1954 werd het Oranjefeest definitief verplaatst naar 30 april. In 1955, 10 
jaar na de bevrijding, werd de Commissie Bevrijdingsfeesten opgericht, bestaande uit de 
Oranjecommissies van Bathmen en Loo en onderwijzend personeel. Vanaf dat jaar werd op 4 
mei de stille omgang met aansluitend een kerkdienst georganiseerd. 
H.M. koningin Beatrix overhandigde op 10 april 1987 ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk 
van haar ouders een speciale wimpel aan voorzitter G. Bielderman van de oudste 
Oranjecommissie van Nederland. Op 26 augustus 1989 werd honderdvijfenzeventig jaar 
Oranjefeesten Bathmen gevierd. 
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“Een Kerck op eenen hoogen Roggecamp”  
1450  

De dorpskerk 

 
 
In het centrum van Bathmen staat de beeldbepalende dorpskerk. Er zijn aanwijzingen, 
waaruit valt af te leiden dat er in de eerste helft van de dertiende eeuw "op eenen hoogen 
roggecamp" al aan een kerk werd gebouwd. Deze was door de bisschop van Utrecht 
geschonken aan de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De kerk in Bathmen was hiervan een 
dochterkerk. De kerk werd gewijd aan Maria. De afbeelding van Maria met het kindje Jezus 
in het wapen van de voormalige gemeente Bathmen staat hiermee in relatie. 
De heer van Huize Dorth en de abdis van klooster Ter Hunnepe waren van grote betekenis 
voor de Bathmense dorpskerk. Ze bezaten het recht om de pastoor en later de dominee voor 
benoeming voor te dragen. Tegenover dit recht bestond de plicht om aanzienlijke bijdragen te 
leveren aan de instandhouding van de kerk. Tijdens de Reformatie kwam de kerk in 
protestantse handen. De kerkelijke gemeente behoort sinds 2007 tot de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 
Men neemt aan dat het vijfzijdige koor en de toren in hun huidige vorm in de vijftiende eeuw 
werden gebouwd. Het oorspronkelijke schip was wat lager, maar ook iets smaller dan het 
koorgedeelte. Dit middengedeelte van de kerk werd in 1870 verwijderd en vervangen door het 
huidige driebeukige schip. Tijdens de restauratie van 1975-1976 zijn de bijruimtes aan 
weerszijden van de toren verwijderd en volgens hedendaagse contouren compleet vernieuwd. 
De toren met het bijzondere zadeldak is sinds de napoleontische tijd eigendom van de 
burgerlijke gemeente. 
 
Bij de restauratie in 1870 ontdekte men bij toeval muurschilderingen in het koor. Ze zaten 
onder een laag witkalk. Deze muurschilderingen zijn vermoedelijk uit de tweede helft van de 
vijftiende eeuw. Na de Reformatie heeft men hier een kalklaag op aangebracht. Op de 
rechterkoormuur vinden wij de voorstelling van de legende van de tienduizend martelaren, die 
als bekeerlingen rond het jaar 135 stierven onder leiding van de christelijke legeraanvoerder 
Achatius. Deze beschildering is zeven meter hoog en drieenhalve meter breed. Schuin onder 
deze grote afbeelding vinden wij een fragment van de heiligen Catharina en Geertrud. 
Bovendien treffen we in het koor borstbeelden van de profeten en afbeeldingen van de 
apostelen aan. 
 
In 1629 werd de eerste klok in de toren gehangen. In 1943 stalen de Duitsers de klokken uit 
de toren om ze als grondstof voor oorlogstuig te laten dienen. De huidige klokken, een fis-klok 
van achthonderdtien kilo en een gis-klok van vijfhonderdzeventig kilo, zijn gegoten door de 
firma Eijsbouts te Asten. Op kerstavond 1955 zijn ze in gebruik genomen. In 2008 is in de 
toren een bescheiden carillon geplaatst, eveneens vervaardigt door de firma Eijsbouts. 
Het orgel dateert uit 1876 en is gebouwd door H.G. Holtgräve uit Deventer. Het is een prachtig 
instrument, met twee klavieren, een aangehangen pedaal en zeventien registers. Evenals het 
monumentale orgel werd in 1939 de achttiende eeuwse kansel verplaatst. In 1940 werd door 
de familie Borgerink Fenema van huize "De Poll" een gebrandschilderd raam geschonken. Dit 
fraaie raam werd vervaardigd door kunstenaar Johan Dijkstra. Onder het gebrandschilderde 
raam is tegenwoordig een eenvoudige gedachtenishoek ingericht. 
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Kloosterboeren  
1367  

Het klooster Ter Hunnepe 

 
 
Het vrouwenklooster Ter Hunnepe bij Deventer heeft eeuwenlang grote invloed gehad op 
Bathmen en omgeving. Het klooster zorgde voor het bevaarbaar maken van het riviertje de 
Hunnepe, liet gronden ontginnen en stichtte boerderijen. Samen met het huis van Dorth en 
het kasteel Arkelstein is het klooster van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van 
het dorp Bathmen. Vanwege het grondbezit in Bathmen had de abdis van het klooster als 
erfmarkerichteres zeggenschap in bestuurlijke zaken van de marke Bathmen en Loo. Samen 
met de heer van Dorth was de abdis erfkerkmeester van de kerk in Bathmen. Zij droegen bij 
aan het onderhoud en de inrichting van de kerk. Beiden hadden het zogenaamde collatierecht, 
het recht om de pastoor en later de dominee, maar ook de schoolmeester te benoemen.  
 
De basis van het bezit van het klooster in Bathmen werd gelegd door de verkoop in 1367 door 
Everd van Essen en zijn vrouw van de Hof te Loo, in latere eeuwen ook wel Kuut genoemd. 
Een hof was een grote boerderij, oorspronkelijk één waarvan alle andere boerderijen in de 
omgeving afhankelijk waren. Aan deze boerderij was het markerichterschap van de marke 
Bathmen en Loo verbonden. De abdis zat persoonlijk de markevergaderingen voor, een 
opmerkelijk gegeven voor die tijd. 
 
Het klooster wist door de eeuwen heen via koop of schenking veel bezittingen te verwerven. 
Van de circa vijftig boerderijen van het klooster lag een tiental in Bathmen en omgeving. 
Behalve het Hof te Loo of Kuit waren dat onder meer Wibbelink, Essink, Noever en Nijenhuis. 
Een rentmeester beheerde namens het klooster de vele boerderijen. Tot de bezittingen 
behoorde ook de boerderij Somersfoirt (Somervaart, ook wel Kloosterboer genaamd). De op de 
boerderij wonende pachters werden "kloosterboeren" genoemd. Veel nazaten van deze 
pachters wonen ook in Bathmen. De familienaam Scheperboer is eveneens in deze tijd 
ontstaan. 
 
Vanwege de Tachtigjarige Oorlog trokken de abdis en de kloosterlingen zich in 1578 terug in 
hun toevluchtsoord (een huis in de Menstraat) binnen de stadsmuren van Deventer. Het 
klooster werd echter niet opgeheven en functioneerde na de Reformatie als een protestants 
adellijk stift. In deze kloostergemeenschap werden alleen nog ongehuwde, adellijke dames 
opgenomen van de Overijsselse en Gelderse adel. Een Franse wet uit 1811 bepaalde dat alle 
bezittingen van het stift beschouwd moesten worden als bezittingen van het gehele Bataafse 
volk. Alle eigendommen van het stift Ter Hunnepe vervielen dus aan de staat en werden bij 
openbare veiling verkocht. Zo werd in 1813 boerderij Kuut verkocht aan Hermannus Koster 
uit Almelo. De oude boerderij is omstreeks 1930 afgebroken en vervangen. Nu is de boerderij 
in bezit van de familie Grotenhuis. Bron: regiocanons 
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Buurtschap Oxe 

 

Oxe is een Nederlandse buurtschap en een voormalige marke in het schoutambt Colmschate, 
later gemeente Diepenveen. Het maakt sinds 1999 deel uit van de gemeente Deventer. 

Het agrarische Oxe grenst aan de west- en zuidkant met de Dortherbeek aan het Gelderse 
Epse, aan de oostkant aan het Bathmense buurtschap Dortherhoek, en aan de noordkant 
aan A1 en de Schipbeek, waarboven verschillende Colmschater nieuwbouwwijken en de 
buurtschap De Bannink liggen. 

Het stadsdeel Colmschate bestaat uit de buurtschappen Oxe, De Bannink, Snippeling en De 
Vijfhoek. Tegenwoordig is De Vijfhoek geen buurtschap meer, maar een woonwijk. Dit gebied 
is opgegaan in de bebouwing van de stad Deventer. 

Landgoed Oxerhof aan de oostkant behoorde tot 1650 tot de Hertog van Gelre, waarna het bij 
de schoutambt Colmschate kwam. 

Buurtschap Oxe is gelegen aan de zuidkant van de A1. De landschappelijke schoonheid van 
Oxe wordt vooral gevormd door het landgoed Oxerhof. 

Op landgoed Oxerhof is op 6 mei 1991 een monument onthuld ter nagedachtenis aan 10 
verzetsmensen. In de oorlog werden zij hier door de bezetter gedood, enkele uren voor de 
bevrijding in 1945. Dit wordt jaarlijks op 4 mei herdacht.  

Het buurtschap Oxe is gelegen aan de zuidkant van de autosnelweg A1 en wordt al voor het 
einde van de Middeleeuwen (dus voor 1500) in archieven genoemd. In eerste instantie vormde 
het hof samen met nabij gelegen boerderij Schoneveld een onderdeel van het landgoed van 
Huis Dorth. De Oxerhof was feitelijk eigendom van de Hertog van Gelre. Later behoorde het 
buurtschap Oxe tot de marke Dorth, Zuidloo en Oxe. Toen de buurtschappen Dorth en 
Zuidloo een zelfstandige marke werden, kwam de buurtschap Oxe bestuurlijk onder het 
schoutambt Colmschate. In 1650 (na het einde van de Tachtigjarige oorlog en nadat de vrede 
van Munster was gesloten) werd deze buurtschap een zelfstandige marke in het schoutambt 
Colmschate. Tegen het einde van de zeventiende eeuw lijkt de hof een zelfstandige 
buitenplaats te worden met enkele onderhorige boerderijen.  

De noordgrens werd gevormd door de Schipbeek, de 
zuidgrens door de Dortherbeek. Gezien deze ligging 
tussen beide beken moeten gedeelten van de landerijen 
regelmatig wateroverlast hebben gehad. Diverse 
veldnamen bevestigen de natte ligging (het Slag, de 
Maten en de Ruineweide) In 1807 ging het gebied ten 
zuiden van de schipbeek, waarin Oxe was gelegen, naar 
Gelderland. Dit gebied werd in 1814, bij herstel van de 
oude provinciegrenzen, weer bij de gemeente 
Diepenveen gevoegd.  

De landschappelijke schoonheid van Oxe wordt vooral gevormd door het landgoed De Oxerhof. 
De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de twaalfde eeuw. Omstreeks 1862 liet de 
familie Van Doorninck op het landgoed Huis Oxerhof bouwen en een landschapspark 
aanleggen in Engelse stijl.  

Aan het eind van de negentiende eeuw worden grote hoeveelheden oer (een soort ijzererts) op 
de gronden van de Oxerhof gedolven. De eigenaar kreeg hiervoor toen der tijd een vergoeding. 
Voordat cokes (ontgaste kolen) werden uitgevonden in 1709 werd houtskool gebruikt. In de 
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omgeving van Colmschate waren ook veel houtskoolbranders en waarschijnlijk is de naam 
Colmschate ook hieruit ontstaan door een samenstelling van "cole" (kool of houtskool) "man" 
en "kot" of "kate" wat huis betekent. Ten tijde van de Romeinse overheersing heeft Heeten zich 
tot een groot centrum in de regionale ijzerhandelsnetwerk kunnen ontwikkelen.  

Tijdens de oorlog was de Oxerhof aanvankelijk een herstellingsoord voor aan het Oostfront 
gewond geraakte SS-ers. In 1944 werd het door de Sicherheitsdienst (=SD) ingericht als kamp 
voor politieke gevangenen. Enkele dagen voor de bevrijding hield de SD er nog veertig man 
gevangen. Personen waarvan het bekend is dat zij gevangen hebben gezeten op de Oxerhof. 

Op 6 april 1945 bereikte het bataljon The Royal Winnipeg Rifles het buurtschap Oxe aan de 
Schipbeek. Op het landgoed De Oxerhof, "een enkele uren eerder overhaast verlaten 
hoofdkwartier van de Gestapo, zag een soldaat dat de bodem bij een met bloed bespatte muur 
vers was omgewoeld. Hij vond er het graf van tien Nederlandse patriotten, verzetsmensen. Zij 
waren door de terugtrekkende vijand als diens laatste daad neergeschoten", aldus het War 
Diary van de eenheid. De melding werd om 16.00 uur in het dagboek bijgeschreven.  

Het 12e Field Regiment RCA meldde, dat de lichamen met wonden waren overdekt. 
"Geneeskundige officieren verklaarden dat enkele slachtoffers levend begraven waren. Aan de 
uitdrukking op de gezichten was te zien, dat ze tijdens martelingen waren gestorven. Hun 
handen waren op de rug gebonden en de lichamen waren van top tot teen gekneusd. Het was 
een scène van onbeschrijflijke wreedheid, die je moet hebben gezien om het te kunnen geloven".  

In de meeste van de later opgegraven lichamen werden geen kogelgaten gevonden. De tien 
slachtoffers hebben zelf de kuil moeten graven, dit zogenaamd om daar autobanden in te 
kunnen verbergen voor de op rukkende geallieerde troepen. Later op die dag bleek echter voor 
welk vreselijk doel deze kuil gegraven was.  Op 6 mei 1991 werd op het landgoed De Oxerhof 
een monument onthuld ter nagedachtenis aan de tien verzetsmensen die hier, enkele uren 
voor de bevrijding, werden vermoord door de bezetter. 

 

Monument op de Oxerhof 
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Vorden 
 

 

 
Het kasteel te Vorden 

Vorden is een dorp in de gemeente Bronckhorst in de Nederlandse provincie Gelderland. Het 
ligt ongeveer tien kilometer ten zuidoosten van Zutphen en heeft ruim vijfenzeventigjhonderd 
inwoners (inclusief de buitengebieden). De kern zelf telt ongeveer eenenvijftighonderd 
binwoners. 

Vorden wordt doorsneden door de weg van Zutphen naar Ruurlo (N319) en door de Baakse 
beek (ter plaatse ook wel Vordense beek genoemd), die naar de IJssel stroomt. Vorden ligt aan 
de in 1878 geopende spoorlijn Zutphen - Winterswijk en heeft een station. 

In de Middeleeuwen ontstond Vorden op een aan de "Vordensche" beek gelegen 
dekzandgebied, vlakbij huis Vorden. Het dorp dankt zijn naam vermoedelijk aan het woord 
'voorde', dat doorwaadbare plaats betekent. Het werd in 1235 een zelfstandige parochie. Tot 
2005 was Vorden een zelfstandige gemeente, maar ten gevolge van een gemeentelijke 
herindeling werd Vorden op 1 januari van dat jaar samengevoegd met de buurgemeenten 
Hummelo en Keppel, Steenderen, Hengelo en Zelhem tot de gemeente Bronckhorst. 

In 2013 werd het centrum van Vorden opnieuw ingericht, waarbij er een aantal wegen verlegd 
werden en op bepaalde plaatsen werden ook de troittoirs breder gemaakt. Daarnaast zijn er 
bomen aangeplant en werd er een nieuwe parkeerplaats aangelegd voor langparkeerders.[2] In 
de plaats is zowel een hervormde kerk (Dorpskerk) als een rooms-katholieke kerk (Christus 
Koningkerk) aanwezig. 

Het bekendst is Vorden vanwege het feit dat het acht kastelen telt, waarmee het een van de 
meest kastelen-rijke dorpen van Nederland is. Huis Vorden staat aan de rand van het dorp, 
de andere zeven staan er in een kring omheen. 

1. Huis Vorden werd voor het eerst vermeld in 1315. In 1580, tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog, werd het geplunderd en dertig jaar later hersteld. In 1976 werd het 
gerestaureerd en fungeerde het als gemeentehuis. In 2004 heeft de gemeente Vorden 
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het kasteel verkocht aan een particulier. Sindsdien wordt het kasteel gebruikt als 
huwelijkslocatie. 

2. Kasteel Hackfort werd voor het eerst genoemd in 1324. Na gedeeltelijk verwoest te zijn 
door een brand in 1586, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het herbouwd. De 
huidige voorgevel in Lodewijk XVI-stijl kreeg het in 1788. Tegenwoordig is het 
opgedeeld in appartementen. 

3. Den Bramel. Van de voor het eerst in 1396 vermelde versie en die uit ongeveer 1645 
resteert weinig meer; het huidige gebouw dateert grotendeels uit de periode 1720-
1726. 

4. De Kieftskamp, in Lodewijk XV-stijl, werd in 1776 opgetrokken. In 1920 en 1930 werd 
het uitgebreid. 

5. De Wildenborch is een voormalige havezate, voor het eerst in 1372 genoemd. Na 
verwoesting in 1490 werd het herbouwd tussen 1523 en 1533. In de zeventiende werd 
het grotendeels gesloopt. De overblijvende poorttoren werd onderdeel van een in 1782 
gebouwd nieuw landhuis. De zoon van de opdrachtgevers was de dichter Anthony 
Staring, die er van 1791 tot 1840 woonde. De verbouwing van 1847 werd in 1931 
ongedaan gemaakt. 

6. De Wiersse, voor het eerst genoemd in 1288. Inmiddels vervallen werd het in 1681 
herbouwd. In de achttiende eeuw en in 1925 onderging het verbouwingen. 

7. Onstein, in Lodewijk XIV-stijl, werd gebouwd in 1711 op een plek waar voorheen een 
herenhuis uit 1613 had gestaan. Tegenwoordig in het bezit van Hans Melchers. 

8. Het Medler is een uit de zeventiende eeuw daterend herenhuis, dat later nog 
meermalen werd verbouwd. 

Het Enzerinck is een in 1835-1836 gebouwd neoclassicistisch landhuis. Het uit 1850 
daterende Wientjesvoort heeft dezelfde stijl. 
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Nijverdal 

 

Het is 1836 als een nederzetting in midden-overijssel de naam krijgt van Nijverdal. Op dat 
moment bestond het dorp uit slechts één textielfabriek en een aantal arbeidershuisjes en 
boerderijen. Deze boerderijen waren met name gelegen in de marke Noetsele. De Engelse 
textielfabrikant Thomas Ainsworth zag echter in het gebied een goede plek om een 
textielbedrijf te starten, immers het was de plek die lag aan de zandweg van Zwolle naar Almelo 
en aan de Regge.  

In Overijssels en Zwolsche Courant van mei 1936 wordt er het volgende over geschreven: 

De naam Nijverdal Houvenburg of Nijverdal. Plaatsnamen hebben hun eigen 
geschiedenis. Meestal is deze niet meer geheel na te gaan, omdat de oorsprong zich verliest in 
de duistere hoeken der historie. Vaak kent men van een naam niet eens de betekenis, welke 
zich toch ongetwijfeld in het grijs verleden moet gehad hebben. Anders is het met Nijverdal, 
waarvan de stichting betrekkelijk nog zoo kort achter ons ligt, dat de historie er ons volledig 
over inlicht, terwijl de beteekenis van den naam voor een ieder spreekt. In de archieven der 
Nederlandsche Handelmaatschappij is deze merkwaardige geschiedenis van den aanvang af 
te volgen. Toen men al bezig was met het leggen der fundamenten voor de eerste gebouwen, 
begon men pas te spreken over den naam, die de nieuwe nederzetting zou moeten hebben. In 
een korte spanne tijds is daarover geschikt en het was nog maar enkele dagen voor den 
eigenlijken stichtingsdag, dat werd vastgelegd, dat de plaats Nijverdal zou heeten. 

In een brief van 27 april 1836 schrijft Ainsworth o.m. aan den president der 
Handelmaatschappij, de heer H.C. van der Houven het volgende: 

Het is UweEdGestr. Bewust dat al die verschillende gebouwen, de huizen daaronder begrepen, 
op eenen woesten grond gebouwd worden, die aangekocht is van de Markgerechtigden (bedoeld 
is hier: de boeren die deel hadden in de gemeenschappelijke markegronden), der buurschap 
Noetsele, welker woningen ongeveer 3/4 uur gaans van voornoemde etablissementen 
verwijderd zijn; zoodat het deze, tot nogtoe, aan eenen naam ontbreekt;-en deshalve ik 
UweEdGestr toestemming verzoek, om de plaats onzer etablissementen te mogen benoemen met 
dien van “Houvenburg. 

De agent der Nederlandsche Handelmaatschappij op den Eversberg, de heer J.P. Freyss, 
kwam hier twee dagen later nog op terug. Hij verwarde blijkbaar “burg” met “berg”, en schreef 
in een particulieren brief aan den president:  

De heer Ainsworth verzocht den waarden en hooggeachten president den naam van den nieuwe 
grond te geven en stelde die van Nouvenberg voor. Deze grond echter geen berg maar een laagte 
zijnde tusschen den Hellendoornschen en Eversberg, zoude wellicht Houvendaal nog passender 
zijn. 

Maar de heer van der Houven wilde daar niet aan. Op 30 april ging van de directie een 
schrijven uit aan den heer Ainsworth, waarvan het volgende in dit verband van belang is:  

Wat voorts betreft het tweede aanbod door UEd. Aan den Heer President gedaan, om namelijk 
de plaats Uwer etablissementen naar ZijnEdG. naam te noemen, zoo verzoekt ZijnEdG. Onder 
erkentelijke dankbetuiging voor het vereerde van dit aanbod, aan dat voornemen geen gevolg 
te geven. Ten einde echter te voldoen aan UEd . verzoek om aan de bedoelde plaats eene 
benaming te willen geven, zoo zouden wij UEd, na overleg met onzen President, in overweging 
geven, om de nu nog onbebouwde plaats, waar UEd. zich voorstelt eene inrigting daar te stellen, 
die voor de nationale Nijverheid zulke belangrijke gevolgen zal kunnen opleveren, den aan het 
doel hare diensten herinnerenden naam te geven van Nijverheidsoord.   
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Deze nieuwe naam heeft zelfs nog een geschiedenis, welke wijst op de moeilijkheden, die aan 
de naamgeving waren verbonden. In de minuut van de brief, welke in het archief der 
Handelmaatschappij wordt bewaard, is namelijk eerst geschreven Nijverheidstede. 
Een andere hand heeft de uitgang “stede” doorgehaald en daarboven “soord” geschreven.In 
deze vorm is deze brief verzonden. 

 

Niettemin kon deze naam de heren op de Eversberg ook niet bekoren. In een brief van 
Ainsworth, per procuratie door Freyss getekend en dagteekenend van 7 mei 1836, lezen we 
namelijk: 

Tevens heb ik opgemerkt, dat UEG. den naam welke aan de plaats, die nu bebouwd wordt, 
zoude gegeven worden, in overweging hebt gelieven te nemen;- zoo ik die van Nijverheids-oord 
ook alle eer zoude wenschen aan te doen, ben ik zoo vrij UEG. in bedenking te geven deselfs 
uitgang van oord, om reden dit voor de kolonien in Drenthe reeds meermalen gebezigd is, liever 
in zorg te veranderen en dus Nijverzorg te schrijven.  

De directie te Amsterdam scheen wel iets voor het bezwaar te voelen, doch kon zich met de 
voorgestelden naam niet geheel vereenigen. Op 10 mei antwoorde ze aan Ainsworth over deze 
aangelegenheid het volgende:  

Uit aanmerking van de door UEd. in het midden gebragte bedenkingen tegen den door ons 
voorgestelden naam van de plaats welke thans bebouwd wordt, geven wij UEd. in overweging 
of het niet doelmatig zoude zijn, om die naam te bepalen op “Nijverdal”.  

Op 16 mei had Thomas Ainsworth te Amsterdam een bespreking met de directie der 
maatschappij over zijn nieuwe onderneming. Vermoedelijk is daarbij ook deze kwestie ter 
sprake gekomen en zijn de heren het over de naam eens geworden. Nadere briefwisseling is 
hierover voor zoover was na te gaan niet gevoerd en in de notulen der directievergaderingen 
wordt er niets over vermeld. 

Dat de naam Nijverdal op de dag van de stichting 14 mei 1836 nog niet definitief gekozen was, 
mag, behalve uit het feit, dat op 10 mei nog een nader voorstel uit Amsterdam gedaan werd, 
ook wel worden afgeleid uit de omstandigheid, dat noch notaris Kluvers, noch de agent Freyss 
in hun redevoeringen bij de eerste steenlegging dien naam noemden waartoe alleszinds 
aanleiding zou zijn geweest, wanneer, na zo velerlei onderhandelingen, op die dag de naam 
reeds was vastgesteld. 

De naam Nijverdal heeft voor iederen Twentenaar een vertrouwde klank. En weinigen weten 
dan ook dat het nauwelijks een halve eeuw geleden is, dat deze naam geenzinds een 
vertrouwden klank had en slechts bij uitzondering gebruikt werd, zo schrijft de krant in 1933.  

Volgens de overlevering is de naam Nijverdal voor het eerst gebruikt door Robert Campbell, 
eerste agent der Nederlandsche Handel Maatschappij ter behartiging van haar belangen in 
Twente, later burgemeester van Hellendoorn. Toen Campbell kort na de overplaatsing van de 
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weefschool van Ainsworth uit Goor naar Eversberg deze plaats bezocht, moet hij gesproken 
hebben van “Nijverdal” en er aan toe gevoegd hebben, dat het na de woeste venen richting 
Wierden aandeed als een oase in de woestijn.  In een ander artikel over de geschiedenis van 
deze gemeente kunt u lezen dat niet Campbell maar Ainsworth het initiatief nam, om deze 
plaats een naam te geven, dat met de bewijzen er bij.  

Het artikel gaat verder met: voor die tijd had men gesproken van Eversberg of wel van Koeveen, 
Noetsele of Notter. Hoe het zij, de bevolking van Twente nam den naam niet onmiddellijk over.  

In 1836 komt de naam voor het eerst in officiele stukken voor in het doopboek van 
Hellendoorn, en op de door Boelens in 1838 uitgegeven kaart van Overijssel wordt eveneens 
de naam Nijverdal gevonden. De bevolking stoorde zich echter noch aan het Doopboek, nog 
aan de kaart van Boelens en ging rustig door met het gebruiken van namen, die haar 
gemakkelijker in de mond lagen. Dat waren dus Eversberg, Noetsele of Notter, terwijl men in 
plaats van Everberg ook wel ‘Neversberg’ zei. 

Jaren lang bleef dit zo voortgaan. De naam Nijverdal werd bij de bevolking niet populair. En 
hij zou wellicht nimmer algemeen gebruikelijk zijn geworden, indien niet de techniek ook in 
ander opzicht dan wat de textiel aangaat, in Twente voortgang had gemaakt.  

De spoorwegen waren op weg  het vervoermiddel te worden. Trekschuit en paard en wagen, of 
rijtuigen zagen de eerste tekenen van hun naderende ondergang en ook Twente, waar de 
industrie van steeds grotere beteekenis werd, zag de eerste ijzeren banen door zijn bruine 
heide, zijn beboschte heuvels en zijn groene weiden trekken. 

Nijverdal, snel in opkomst in die periode, kwam in aanmerking voor een verbinding en dus 
verrees er een station. En dit station kreeg de naam, die tot nu toe een zondagse naam was 
geweest, de naam Nijverdal. Dit geschiedde in de jaren 1880-1881. Wie zelf naar die plaats 
wilde, of goederen er heen moest verzenden, was genoodzaakt de naam Nijverdal te gebruiken. 
En dat leidde er toe, dat na verloop van korten tijd deze naam een even vertrouwden klank 
had gekregen als de overige, hierboven opgesomde namen.  

Tegenwoordig zou menigeen vreemd opkijken, als men van Eversberg sprak, daarbij Nijverdal 
bedoelende. En toch is laatst genoemde naam eerst nauwelijks een halve eeuw geleden 
algemeen in gebruik gekomen. 

 

Niet alleen over de naam van Nijverdal, ook over de bevolking van deze plaats vallen 
wetenswaardigheden te vertellen. In het jaar 1830 bestond Nijverdal nog niet en het had dus 
afgezien van de boeren, die in de nabij gelegen gehuchten woonden, ook geen bevolking. 
Hellendoorn bestond wel, maar het had geen industrie van betekenis. Er werden schoenen 
gefabriceerd en men beoefende er het huisweven en toen Nijverdal in opkomst was, bleven de 
Hellendoorners in hun eigen dorp.  
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Waar moest men de arbeidskrachten voor die industrie vandaan halen? Natuurlijk van elders. 
Voor een deel kwamen de arbeidskrachten uit de kolonie Frederiksoord. Deze kolonie was een 
stichting van de Maatschappij van Weldadigheid, een vereniging die in 1818 was opgericht 
met het doel om, door het aanleggen van kolonies in nog niet ontgonnen streken van ons land, 
behoeftigen te ondersteunen. Stichtingen van deze maatschappij zijn de kolonies Veenhuizen, 
Ommerschans en Frederiksoord, die in 1855 door de staat werden overgenomen. 
Frederiksoord ligt in de Drentse gemeente Vledder en werd in 1818 door graaf van den Bosch 
gesticht. 

De bevolking bestond uit personen die op aanvraag bij de Maatschappij aldaar geplaatst 
waren. Men vond er arbeiders, kolonisten en pachters of vrijboeren, die grond en hoeve van 
de maatschappij huurden en zich in een afzonderlijke wijk vestigden. Deze kolonie nu leverde 
een deel van de bevolking van Nijverdal.  

Maar het ligt voor de hand, dat ook uit andere delen van ons land arbeiders kwamen en wel 
voornamelijk uit die delen, waar men reeds met het weven bekend was. Uit vrijwel alle 
provincies kwamen nieuwe inwoners toestroomen, maar uit Zuid-Holland en Zeeland kwamen 
toch wel de meesten. Speciaal degenen die uit Zeeland kwamen, verdienen hier vermelding. 
En zulks niet, omdat zij zich van de andere bewoners onderscheidden door bijzondere 
eigenschappen, maar voornamelijk omdat bij de vestiging van dit bevolkingsdeel de voor 
Nijverdal zo belangrijke familie Salomonson uit Almelo een rol speelde. De heren Salomonson 
bezaten namelijk handweverijen op Walcheren en te Zierikzee en ook daar was dus het 
handweven bekend. Volgens sommigen schijnen de heren Salomonson aanvankelijk de 
bedoeling te hebben gehad, hun bedrijven in Zeeland uit te breiden.  

Het feit, dat de industrie in Twente zo snel opbloeide, zou hen tenslotte hun keuze op ons 
gewest en in dit gewest op Nijverdal hebben doen vallen. In de periode, waarin Nijverdal snel 
tot bloei kwam, trokken in opdracht van de fabrikanten personen het land door, die de speciale 
taak hadden, geschikte arbeidskrachten aan te werven. Ook het Zuiderzee-eilandje Schokland 
heeft inwoners aan Nijverdal geleverd. Jarenlang had Schokland weerstand weten te bieden 
aan de felle stormen, die het eilandje belaagde. Langzamerhand echter wonnen wind en water 
op de zich verwerende bewoners en in 1859 was de toestand zoo kritiek geworden, dat de 
regering besloot het eilandje, dat geslonken was tot een smalle dam in de wijde binnenzee, te 
laten ontruimen. De bewoners vestigden zich toen in Kampen, sommigen gingen naar 
Frederiksoord, anderen naar Nijverdal.  

Waarom naar Nijverdal? De reden moet vermoedelijk gezocht worden in het feit, dat ook op 
Schokland zich de textielnijverheid een plaats had weten te veroveren. In 1837 was er namelijk 
een weverij met ruim vijftig getouwen ingericht, die stof leverde aan de heren Salomonson. 
Men meende er dus handige arbeiders vandaan te kunnen halen en inderdaad vestigden zich 
verscheidene gezinnen in de nieuwe plaats. Een rol van beteekenis heeft ongetwijfeld ook 
gespeeld het feit, dat de pastoor van Schokland, de Z.E. Heer J.ter Schouw, naar Hellendoorn 
werd overgeplaatst en dat verscheidene parochianen hem naar deze gemeente volgden. Ook 
Engelsen en Duitsers kwamen, tijdelijk of voor goed, naar Nijverdal, omdat hier gelegenheid 
bestond het weven te leren. En ten slotte hebben natuurlijk ook de Twentse gemeenten 
inwoners aan Nijverdal geleverd. Het feit, dat de bevolking van Nijverdal uit zo verschillende 
delen is samengesteld, heeft niet nagelaten zijn invloed te doen gelden. Mensen, die uit 
verschillende delen van het land zich vestigen op een bepaalde plaats, zijn ver van vrienden 
en verwanten verwijderd. Zij staan in den beginne alleen. Vandaar dat zij toenadering zoeken 
tot anderen en waar zouden zij gemakkelijker geestverwanten vinden, dan in de kerken, waar 
zij samen komen met lieden, die dezelfden godsdienst aanhangen? En hoe vinden zij 
gemakkelijker ontspanning en gezelligheid, dan door deel te nemen aan het 
vereenigingsleven?  

Het is een eigenaardigheid van vele plaatsen met een groot bevolkingspercentage, dat het 
godsdienstig leven, zoowel als het vereenigingsleven er zich buitengewoon krachtig 
ontwikkelt. Ook in Nijverdal is dit het geval. En ook hier zal die gemengde samenstelling van 
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de bevolking aan deze in iedere plaats zoo gunstig werkende omstandigheid niet vreemd zijn. 
Bewerkt naar een artikel uit Twentsch Dagblad Tubantia 11 november 1933.  

Ainsworth stelde de directie van de N.H.M. voor een kleine modelweverij te stichten. Het plan 
van een modelweverij en een vlasspinnerij kon gecombineerd worden, met een nog niet 
uitgevoerd idee van de N.H.M. om in Twente een agentschap te stichten voor het in ontvangst 
nemen en kleuren van de goederen. De contacten die Ainsworth had met zijn handelsvriend 
Cornelis Kuyper wierpen nu vruchten af. Als geen ander kende Kuyper de omgeving van de 
marke Noetsele. De erfmarkerichter zal Ainsworth deze omgeving ter overweging hebben 
meegegeven. De directie van de N.H.M. ging akkoord met het voorstel van Ainsworth. Zijn 
keuze viel op de omgeving van het kruispunt van de straatweg van Zwolle naar Almelo, met 
de rivier de Regge. Voor een agentschap was geen betere plaats te bedenken.  

De directie van de N.H.M. huurde voor een periode de oude havezathe de Eversberg, gelegen 
in de marke Notter, binnen de gemeente Wierden. De directie gaf opdracht tot grond aankoop, 
in de marke Noetsele en de omgeving ten westen van de rivier de Regge. Aan de zo verworven 
gronden werd door de directie van de N.H.M. de naam Nijverdal gegeven. Ten noorden van de 
straatweg werd het keurmagazijn gebouwd, ten zuiden er van bouwde Ainsworth, die niet over 
voldoende eigen middelen beschikte, met kapitaal van de N.H.M. zijn modelweverij en 
vlasspinnerij. Ainsworth werd directeur van het agentschap. Voor zijn eigen modelweverij 
werd op 14 mei 1836 namens de N.H.M. door notaris G. Kluvers de eerste steen gelegd. 
Ainsworth kreeg na enige tijd, zeer bekwame medewerkers naast zich, Met name Robert 
Campbell als agent. Na het overlijden van Ainsworth werd geen nieuwe directeur benoemd. 
Campbell bleef agent. Als boekhouder was Hendrik Wormser aan het agentschap verbonden, 
hij zou Campbell na diens overlijden opvolgen als agent.  

Ainworth is volgens zijn overlijdensakte op zaterdag 13 februari 1841 omstreeks 10 uur in 
zijn woning overleden. Hij werd op verzoek van zijn broer Edward te Goor begraven. Hij wordt 
beschouwd als de grondlegger van de Twentse katoenindustrie. Zijn graftombe kan men te 
Goor nog steeds bewonderen. Thomas Ainsworth was gehuwd met Jane Bower. Uit dit 
huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Bronnen: Alg Rijksarchief, Archief v.d. Nederlandse 
Handel-Maatschappij.  

Nadat de weduwe van Thomas Ainsworth de zaak nog een korte tijd heeft voortgezet, kwam 
daar na ongeveer acht jaar een einde aan. Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
Courant van d.d. 26 October 1849 blijkt dat de zaak van wijlen Thomas Ainsworth ter publieke 
verkoop wordt aangeboden.  

Nijverdal is als fabrieksarbeidersdorp gesticht in de vroegere marke Noetsele door de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, die er in 1836 in nauwe samenwerking met de 
Engelsman Thomas Ainsworth een fabriek (een weverij, een spinnerij en een modelweverij) 
stichtte. Rond 1850 openden de gebroeders Salomonson de Koninklijke Stoom Weverij, 
waardoor er een einde kwam aan de thuisnijverheid.  

Voor de Tweede Wereldoorlog was er in Nijverdal een kleine joodse gemeenschap, er bevond 
zich een kleine synagoge en een daarbij horende begraafplaats in het buurt dorpje 
Hellendoorn. In de oorlog zijn de meeste joden naar Auschwitz en Sobibor gebracht. De 
synagoge en de begraafplaats bestaan vandaag de dag nog. De synagoge kan achter een huis 
in het dorp gevonden worden. De begraafplaats ligt net iets buiten het dorp.  

Nijverdal werd in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd door de geallieerden. Door dit 
bombardement op doelen van de Duitse Wehrmacht werd het centrum van Nijverdal deels 
verwoest. Tijdens het bombardement kwamen drieenzeventig mensen om het leven. 
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De Palthetoren  

 

De Sprengenberg is een landgoed van ruim negenhonderd hectare, gelegen in het Nationaal 
Park de Sallandse Heuvelrug. Het gebied kenmerkt zich door glooiende heidevelden met 
weidse uitzichten, schitterende lanen, halfnatuurlijke bossen met Schotse Hooglanders en 
een rijk en afwisselend natuurleven. 

De Sprengenberg is in 2008 door lezers van dagblad de Stentor gekozen tot mooiste plek van 
Salland. 
 
Middenin dit gebied ligt de bekende Palthetoren, gebouwd in 1903 door dhr. A.A.W. van 
Wulfften Palthe. Naast deze toren staat de boswachterswoning, die gebouwd werd nadat de 
toren gereed was en wordt bewoond door de boswachter 

Het huis wordt in Salland vaak de Palthetoren genoemd. Omwonenden spreken meestal van 
de Villa. Het bijbehorende landgoed De Sprengenberg is een natuurgebied in beheer bij 
Natuurmonumenten en maakt deel uit van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, het is 
vrij te bezoeken. Het huis is niet open voor publiek.  

Heidegronden waren tot het midden van de negentiende eeuw eigendom van de plaatselijke 
marke. Na de markeverdelingen werden deze gronden eigendom van de plaatselijke 
boerenbevolking, die ze gebruikte voor het houden van schapen en het steken van plaggen. 
Door de introductie van de kunstmest daalde de waarde van deze grond in sneltreinvaart. In 
Oost-Nederland kochten veel textielfabrikanten deze gronden aan, zoals de Almelose 
textielfabrikant A.A.W. van Wulfften Palthe. Hij was op de openbare veiling in Raalte in 1898 
de enige koper van enkele uitgestrekte percelen heide rondom de vijfendertig meter hoge 
Sprengenberg in Haarle.  

Spoedig na de koop van de percelen heidegrond bouwde Van Wulfften Palthe een achthoekige 
koepel op de Sprengenberg. In de weekenden werden er bescheiden jachtpartijen 
georganiseerd en in vakantietijd was het een trefpunt voor de familie en anderen. Van 
oorsprong behoorde de familie Van Wulfften Palthe tot de gegoede burgerij van Oldenzaal, 
waar zij ook uitgestrekte grondgebieden bezat. Vijf jaar na de bouw van de koepel, in 1903, 
besloot Van Wulfften Palthe een groter huis te bouwen. Architect Karel Müller, die naast 
verschillende openbare gebouwen ook vele fabrikantenvilla's op zijn naam schreef, maakte het 
ontwerp voor een hoge toren met twee zijgebouwen. Boven in de toren werd een sterke kijker 
geplaatst. Van Wulfften Palthe was namelijk bijzonder geïnteresseerd in de astronomie. Het 
uitzicht vanuit de toren is fabuleus. Bij helder weer valt het hele gebied tussen Zutphen en 
Zwolle te overzien. Enkele jaren na de bouw van de toren volgde een verdere uitbreiding, 
waarna de familie haar woonhuis in Almelo verkocht en zich definitief in Haarle vestigde. De 
familie Van Wulfften Palthe behoorde zo tot de vele textielfabrikanten uit Twente die tientallen 
meer en minder grote villa's lieten bouwen. De Sprengenberg is hiervan het meest westelijk 
gelegen voorbeeld. Voor het dorp Haarle was de komst van de familie van grote betekenis. Vele 
Haarlenaren werkten in de bossen, of in het huis.  

Gelijktijdig met de bouw van de Sprengenberg werd de ontginning van de heidegronden ter 
hand genomen. De Nederlandse Heidemij maakte de grond geschikt voor de aanplant van 
dennen. Deze werden na verloop van tijd gekapt en ten behoeve van de mijnbouw naar 
Limburg geëxporteerd. Het totale landgoed omvatte na verloop van jaren ruim negenhonderd 
hectare. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw, na het overlijden van de laatste vaste 
bewoner van het huis, viel de bosbouw onder een beheermaatschappij. Het grootste deel van 
het landgoed werd in 1984 verkocht aan Natuurmonumenten. Huize De Sprengenberg, de 
boswachterswoning en vijfentwintig hectare tuin en bosgrond werden eigendom van de aan 
de familie gelieerde Stichting Huis Bergh. Sindsdien wordt de Sprengenberg beheerd door een 
familievereniging. De nazaten van de stichter gebruiken het huis voor privédoeleinden. 
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Palthe woonde in Almelo en bezat het land rond de heuvel, waar hij geregeld joeg. In 1898 liet 
hij een theekoepeltje bouwen waar men kon bijkomen van de jacht en eventueel met enkele 
personen logeren. In de jaren daarna liet hij architect Karel Muller diverse uitbreidingen 
ontwerpen zoals de galerij en de toren. Palthe, die met twee broers de Palthe-textielfabrieken 
had opgericht, was zeer geïnteresseerd in de nieuwste technieken en paste deze toe in het 
landhuis. Zo was het huis geheel zelfvoorzienend met een eigen waterput en windmolen. Bij 
het huis hoorde ook een kolk met een badhuisje. Dit gebouwtje bestaat nog, het wordt door 
de inwoners van het nabije Haarle wel het heksenhuisje genoemd. 

 

Badhuisje  

Aanvankelijk was het huis bedoeld als jacht- en vakantiehuis, maar later ging Palthe er zelf 
wonen. Zijn vrouw, Maria Aurelia Engberts, had namelijk last van reumatiek en had baat bij 
de droge omgeving. Palthe had in de 1920er jaren op de bij het huis gelegen heide een eigen 
vliegveldje. Na zijn dood in 1929 heeft zijn ongetrouwde dochter, Maria Aurelia van Wulfften 
Palthe, er gewoond tot haar dood in 1962. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het huis steeds 
meer vervallen. De exploitatie van het land bracht te weinig op en het land is door de familie 
verkocht: het is nu gedeeld eigendom van Natuurmonumenten en de Stichting Huis Bergh. Het 
huis De Sprengenberg is door de Stichting voor een symbolisch bedrag in erfpacht gegeven 
aan de afstammelingen van Palthe, verenigd in Vereniging De Sprengenberg. Sindsdien is het 
huis grondig opgeknapt. 
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Haarle 

 

Haarle is een van de kernen van de gemeente Hellendoorn en telt ruim 2000 inwoners. De 
naam is een samenvoeging van ‘Haar’ en ‘Le’. ‘Haar’ staat voor ‘lange hoogterug’ en ‘le’ duidt 
op ‘een bos met laag geboomte waarin stukken weiland liggen’. Aan de binnenweg naar Raalte 
ligt een hoger gelegen strook grond die de ‘Haar’ wordt genoemd. De volksmond zegt dan dat 
die mensen òp de haar wonen. De dorpskern van Haarle ligt aan de westzijde van een beboste 
heuvelrug. 

De Sallandse Heuvelrug is globaal de grens tussen Twente en Salland. Haarle staat dan ook 
te boek als een Sallands dorp. In het taalgebruik is dat terug te horen. Een oude akker heet 
in Haarle een ‘enk’, in Twente wordt die ‘es’ genoemd. 

Er is een document dat het oudste bekende document is dat duidt op de aanwezigheid van 
een buurtschap Haarle en dateert uit 1244. Daarin wordt melding gemaakt van het erf 
Smethinc, oftewel Smeenk; een familienaam die nog steeds in Haarle voor komt. Het was in 
de periode dat veel grond en erven in het bezit waren van de bisschop van Utrecht. In de 
veertiende en vijftiende eeuw wordt Haarle al vaker vermeld in documenten. Kloosters uit 
Deventer en adellijke families hadden een grote invloed op de bezittingen in Haarle. Toen 
Haarle voor het eerst werd benoemd (1244), waren in de omgeving al verschillende kerken. 
De Plaskerk in Raalte dateert uit 1123, de eerste kerk in het dorp Hellendoorn was daar 
aanvankelijk een filiaal van. Toen Hellendoorn in 1275 een zelfstandig kerspel werd, gingen 
Haarlenaren daar naar de kerk en werden daar ook begraven. 
Er zijn drie plekken in Haarle waar sprake is van de oudste bebouwing in het dorp: op de 
Eekte (in de richting Heeten), aan de zuidkant van dorp waar nu de Kempershoek is gelegen 
en de omgeving van Molenweg/Meijerinksweg. Op genoemde plekken stonden ook enige 
zogenoemde ‘gewaarde erven’. Ook keuterboertjes maakten deel uit van de buurtschap Haarle. 
Zij betaalden pacht aan de eigenaren van de grond. Hun bedrijfje was vaak niet groter dan 
één tot anderhalve hectare.  

In de zestiende eeuw ontstond een spanningsveld tussen de behoefte aan landbouwgrond en 
woeste grond. Door groei van de bevolking in het kerspel Hellendoorn was er meer akkergrond 
nodig voor de voedselproductie. Er was echter ook voldoende woeste grond nodig om de enken 
via het plaggenstelsel vruchtbaar te houden. De wens om de woeste grond te beschermen 
tegen nieuwkomers, leidde tot de oprichting van een marke (marke betekent merk en 
merkteken). Het markeert de grenzen van de bedreigde woeste grond. Inwoners van Haarle 
waren buren van elkaar; de markegenoten waren grondbezitters die elders woonden. Zij 
vormden een maatschappelijke bovenlaag. Marke Haarle is rond 1550 in het leven geroepen. 
De markegenoten kozen een markerichter uit hun midden, die de marke bestuurde. De 
organisatie van de marke werd vastgelegd in de ‘wilkeur’. Daarin stonden de regels beschreven 
over het gebruik van de woeste grond door pachters en de keuters van Haarle en vooral door 
mensen van buiten de buurtschap. 

Zoals gemeld, gingen mensen uit Haarle in Hellendoorn naar de kerk. De Reformatie heeft 
daar verandering in gebracht. Een groot gedeelte van de Hellendoorners ging mee met de 
nieuwe leer, terwijl de inwoners van Haarle trouw bleven aan de RK moederkerk. 
Omdat er (nog) geen kerk in Haarle was, gingen de katholieke geestelijken voor in heilige 
missen die werden gehouden in boerderijen en schuren. 

In 1697 richtte Vicaris Apostolicus Petrus Codde de parochie Haarle op en werd Hendricus de 
Beer de eerste pastoor. De diensten werden nog niet gehouden in een echt kerkgebouw, maar 
in een kerkschure. De eerste echte dorpskerk was in 1793 een feit. Van de twee klokken die 
de kerk in 1817 kreeg, hangt er nu nog een als cultureel erfgoed in de plaatselijk 
basisschool. In 1854 vond pastoor Bernardus Vos dat het kerkje met een dak van stro te klein 
werd. Koning Willem 111 verstrekte op verzoek van de pastoor een bedrag van 
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vijfendertighonderd gulden, de verdere kosten (2500 gulden) werden opgebracht door de 
parochianen. De in 1857 ingezegende kerk heeft dienst gedaan tot 1915. 

De volgende, neogotische, kerk was een ontwerp van de bekende kerkarchitect Walter ter 
Riele. De inwijding werd op 16 mei 1916 verricht door Mgr. Van de Wetering. Het aantal 
parochianen verkleinde enigszins door de stichting van de parochies Nieuw-Heeten (1923) en 
Mariënheem (1937). Toch vond pastoor Lohuis aan het begin van de jaren zestig in de vorige 
eeuw dat de Ter Riele-kerk te klein was. Bovendien was de bouwkundige staat van de in de 
Eerste Wereldoorlog gereed gekomen kerk niet goed; vooral het mestel- en stucwerk ging los 
zitten.  

De huidige St.Sebastianuskerk werd op 19 maart 1964 ingezegend door Mgr. Alferink, 
aartsbisschop van Utrecht. Ontwerper was de bekende Enschedese architect Sluymer, 
tekenaar van vele kerken. Sinds 1 januari 2010 hoort kerkelijk Haarle bij de Sallandse 
parochie H.Kruis. De Sebastianuskerk heeft dezelfde functies daardoor wel behouden, maar 
ook in Haarle is de kerkgang drastisch terug gelopen. 

Eeuwenlang speelden de landbouw en het kerkelijk leven een hoofdrol in Haarle. Het 
markestelsel verdween grotendeels al rond 1850, de boeren werden steeds meer zelfstandige 
ondernemers. Die organiseerden zich nog wel in coöperaties als de C.A.V.V. (Coöperatieve 
Aan- en Verkoop Vereniging) en de Werktuigenvereniging.  

De ontwikkelingen zijn heel snel gegaan in de landbouw. In een schoolklas in Haarle zitten 
nog maar weinig boerenkinderen, generaties lang was dat totaal anders. Vele boerenbedrijven 
zijn ‘gesloten’, sommige boeren hebben die bedreiging omgezet in kansen . Zo kwamen in 
Haarle zorgboerderijen en kleine – en grootschalige recreatiebedrijven. De vakantiegangers 
weten Haarle steeds meer te vinden en dat is een goede keus! Het dorp heeft met het Nationaal 
Park de Sallandse Heuvelrug immers een geweldige achtertuin! Landgoed ‘de Sprengenberg’, 
met daar bovenop de bekende Palthetoren, is een gebied waar bezoekers graag 
vertoeven. Haarle kent ook de problematiek van alle kleine kernen: 
winkels die sluiten en stagnerende woningbouw.  
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Hellendoorn 

 

 

Hellendoorn (Nedersaksisch: Heldern) is een gemeente en een dorp op de grens van Salland 
en Twente. De gemeente telt 35.682 inwoners (1 mei 2014, bron: CBS) op een oppervlakte van 
139,03 km². De gemeente Hellendoorn maakt deel uit van de Regio Twente, maar behoort 
historisch gezien tot Salland. Hellendoorn ligt ten oosten van de Hellendoornseberg, die deel 
uitmaakt van de stuwwal Sallandse Heuvelrug. De gemeente Hellendoorn grenst in het 
noorden aan de gemeenten Ommen en Twenterand, in het oosten aan Wierden, in het zuiden 
aan Rijssen-Holten en in het westen aan Raalte.  

Wanneer de geschiedenis van Hellendoorn begint is niet direct duidelijk. Uit verschillende 
archeologische vondsten, waaronder grafheuvels, urnen en andere scherfvondsten kunnen we 
afleiden dat er al rond 3.000 v.Chr. sprake moet zijn geweest van vaste bewoning, dus dat de 
toenmalige bevolking al woningen bouwde. Er zijn ook verschillende vuursteenvondsten 
gedaan, die erop duiden dat in lange tijden daarvoor ook jagers/verzamelaars door onze 
streken zijn getrokken.  

Hellendoorn duikt onder die naam voor het eerst op in de geschiedenis in het jaar 1275. In 
oude bisschoppelijke rekeningen wordt gewag gemaakt van het feit dat de pastoor/vicaris van 
Hellendoorn (destijds geschreven als Hellendere) geld schenkt ten behoeve van de 
kruistochten. Daarna verdwijnt Hellendoorn weer ruim honderd jaar uit beeld. In 1381/1383 
worden, opnieuw in bisschoppelijke rekeningen, een aantal erven in Hellendoorn genoemd, 
waaronder Lentfordinck, Schurink en Roessingh. De kerk van Hellendoorn is echter 
waarschijnlijk toch nog een redelijk stuk ouder dan 1275. Waarom een kerk juist in 
Hellendoorn en waarom op exact die plek gebouwd is, blijft gehuld in de mysterieuze sluiers 
van het verleden. De opgraving van 1961 bracht aan het licht dat op de plek van het Romaanse 
middengedeelte van de kerk een ander houten gebouwtje heeft gestaan. Uit het feit dat onder 
dit gebouwtje een pre-Romaans graf werd gevonden, kan met enige zekerheid gesteld worden 
dat er voor de Romaanse kerk al een ander kerkgebouwtje gestaan heeft. De plek lag immers 
hoger dan de onmiddellijke omgeving , dus als de Regge buiten zijn oevers trad, bleef het daar 
droog. Een ideale locatie voor welk gebouw dan ook.  

 

Het dorp Hellendoorn treedt vervolgens pas echt in de geschiedenis naar voren via de 
activiteiten van ‘goedsheeren’ en ‘erfgenaamen’, oftewel de mensen die binnen het dorp de 
erven bezaten en daarmee de touwtjes in handen hadden. De markestatuten dateren uit 1502 
en bezitten we via een afschrift van 1604. De problematiek rond eeuwige zandverstuivingen, 
markegrensstenen die erplaatst worden door naburige marken, conflicten over het laten 
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grazen van vee door naburige marken op de Helderse markegronden, het onderhoud aan de 
Helderbrugge en het constante gebrek aan geld vormen de hoofdinhoud van deze boeken.  

Aangezien de kerk in Hellendoorn stond en de omliggende markes hier ook ter kerke gingen, 
kreeg Hellendoorn hiermee ook de status van ‘belangrijkste marke’ binnen het kerspel, dat 
vervolgens ook de naam Hellendoorn droeg. Het kerspel kan beschouwd worden als de 
voorloper van de huidige gemeente. Een historische verklaring dus voor het feit dat de 
gemeente nog steeds de naam Hellendoorn heeft. 

De Tachtigjarige Oorlog en de daarmee gepaard gaande schermutselingen, of erger nog, 
veldslagen om Schuilenburg zullen ook Hellendoorn niet ongemoeid hebben gelaten en de rust 
danig hebben verstoord. Toch vinden we over grootscheepse plunderingen, het platbranden 
van boerderijen en andere gewelddadigheden weinig wetenswaardigheden in de kerkelijke of 
wereldlijke geschriften die ons over die bewogen periode overgebleven zijn. De geschreven 
geschiedenis van Hellendoorn gaat eigenlijk pas goed van start met de Franse tijd. Men werd 
destijds door de Franse overheid gedwongen om achternamen aan te nemen en om burgerlijke 
gegevens als geboorte, huwelijk en overlijden officieel te gaan bijhouden en meer van dit soort 
administratieve aangelegenheden. Men zag er destijds het nut niet van in, maar wij in de 
eenentwintigste eeuw zijn er heel erg gelukkig mee. Het is immers het begin van een 
uitgebreide weerslag van ons verleden.  

 

Rond 1830 wilde Hellendoorn kennelijk nog niet aangedaan worden door de toen aangelegde 
weg van Zwolle naar Almelo. Was het uit geldgebrek, of uit weerzin tegen iets wat nieuw was 
en waarvan men de gevolgen niet kon overzien? Volgens sommigen was het een gemiste kans. 
In een ander opzicht is het misschien maar beter geweest zo. Nu hebben we in ieder geval nog 
een dorp met een oude historische kern waar we trots op kunnen zijn. Anders was er 
inmiddels niet veel meer van het oude dorp over geweest. Door noodzakelijke uitbreidingen 
die de textielindustrie met zich mee zou hebben gebracht, als deze in of in de onmiddellijke 
nabijheid van Hellendoorn zou zijn gebouwd, zou Hellendoorn als dorp in zijn huidige vorm 
niet meer bestaan. Waarschijnlijk zou alleen de oude kerk nog herinneren aan het dorp van 
weleer.  

Gelukkig hebben we nog veel dat ons aan ons verleden herinnert in Hellendoorn. In de 
verschillende musea, waaronder dorpsmuseum De Valkhof met daarin o.a. ook het Johanna 
van Burenmuseum, museumboerderij Erve Hofman, het Bakkerij- en IJsmuseum wordt ruim 
aandacht besteed aan de activiteiten van onze voorouders. En ook de molens De Hoop en De 
Wippe, ‘t Oale Karkhof en niet te vergeten een flink aantal boerderijen, oude woonhuizen en 
links en rechts nog een aantal oude “brinkies” met bomen houden de aandacht voor het 
verleden, voor wie het zien wil, vast. Laten we proberen dat wat we nog hebben te koesteren 
en voor zover mogelijk te bewaren voor komende generaties.  
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Daarlerveen 
 

De geschiedenis van het dorp begint met de aanleg van het kanaal Zwolle – Almelo in de jaren 
1852 – 1856. Het was de bedoeling om het kanaal tussen Daarle en Hoge Hexel door te laten 
lopen richting Vriezenveen, maar dit stuitte op weerstand van de inwoners van Daarle, die 
hun grondgebied niet doorsneden wensten te zien. Vandaar dat men ervoor koos om door het 
dal van de Daarlerbeek te gaan, dan waren die bezwaren opgelost. Dit hield wel in dat men 
door de venen van Daarle ging, maar omdat die op enkele boekweitakkers na ongecultiveerd 
waren, vanwege de moerassigheid, was dat minder bezwaarlijk. In de kerkeraadsnotulen van 
de hervormde gemeente Daarle staat reeds in 1856 vermeld dat “er zich eenige vreemdelingen 
hebben geset in de Veenen van Daerle”.  

Turfschepen in Daarlerveen – 1927 Tijdens het afgraven van de venen werden er meerdere 
vondsten gedaan, waaruit blijkt dat er in de voorafgaande eeuwen menselijke activiteiten 
hebben plaatsgevonden; onder andere twee stenen bijlen aan het begin van de veenbrug naar 
Sibculo en een veel jongere doodlopende knuppelbrug, waarschijnlijk ten behoeve van 
boekweitteeld of graven van ijzererts, met daarbij een bronzen mes en armband (offergaven?). 
Eveneens werd gezien de vondst van een boomstamkano in het beekdal, de Daarlerbeek reeds 
ver voor het begin van de jaartelling bevaren.  

Het veengebied wat Daarle toebehoorde is sterk ingeperkt vanwege de laatste verplaatsing van 
Vriezenveen midden zeventiende eeuw, waardoor de inwoners hun grondgebied naar het 
noorden wilden uitbreiden. Dit met de hulp van de Heer van Almelo, die eveneens meende 
rechten te kunnen claimen en de Vriezenveners door middel van advocaten ondersteunde. 
Gelukkig werd met de komst van Napoleon eind achttiende eeuw de macht van de adel aan 
banden gelegd en behielden de inwoners van Daarle een gedeelte van de venen. Het afgestane 
grondgebied met de namen Twistveen en Nieuwe Westervenen herinneren hier nog aan. 
Zo konden de inwoners van Daarle hun door het kanaal doorsneden veengrond verkopen aan 
de verveners, die niet alleen uit de buurt, maar eveneens uit het Drents/Gronings veengebied 
en Friesland kwamen. Voor afwatering en vervoer werden meerdere wijken en boksloten 
aangelegd. De wijken stonden allen haaks op het kanaal en eindigden bij de gemeentegrens, 
uitgezonderd de Vriezenveensewijk. 

 

In 1863 waren er al tien boksloten, die niet in open verbinding stonden met de wijken en enkel 
dienden voor vervoer van turf. Spoedig kwamen er nevenactiviteiten die voortvloeiden uit de 
vervening, zoals enkele kalkovens aan de Kalkwijk en Nonkeswijk en een Scheepswerf aan de 
Webbinkswijk. De namen van de overige wijken waren, Meesterwijk, Boeswijk, Lijsterwijk, 
Kooywijk en Reinderswijk. 
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In 1906 werd de spoorlijn Almelo – Mariënberg aangelegd, met een stopplaats bij het 
Daarlescheveld. Deze halte kreeg eerst de benaming “Boldijk”, doch werd in 1907 gewijzigd in 
“Daarle” tot 1958, toen de naam in “Daarlerveen” werd veranderd. 
Daarlerveen kreeg zijn officiële naam omstreeks 1910, voorheen was het een onderdeel van 
Daarle, eveneens op kerkelijk gebied.  

Omdat de kerkgang naar Daarle volgens de inwoners nogal problemen opleverde vanwege de 
afstand en begaanbaarheid van de Boldijk, werd per 1 januari 1911 Daarlescheveld of 
Daarlerveen bij Vroomshoop gevoegd. De gereformeerden scheidden zich in 1936 af van 
Vroomshoop en kregen een eigen kerk. Dit was voor de hervormden aanleiding om als 
deelgemeente van Vroomshoop een eigen kapel te stichten. In 1944 vond er een kerkscheuring 
plaats, waarbij de vrijgemaakte gereformeerden de kerk behielden en de twaalf overgebleven 
gezinnen en eigen stek moesten zoeken. Die kregen ze in 1950 door de bouw van het Witte 
kerkje, tot in 1998 het aantal leden dusdanig was geslonken dat men aansluiting vond bij de 
hervormden. Deze hadden in 1969 de oude kapel vervangen door een nieuwe kerk en waren 
in 1991 zelfstandig geworden. Na de samenvoeging werd de naam van de hervormde gemeente 
veranderd in Protestantse Gemeente “De Schoof”. Bron: historische kring Hellendoorn 
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Hamaland 

 

Hamaland was een graafschap van het Karolingische Rijk, later aangeduid als een gouw. De 
naam verschijnt in de negende eeuw voor het eerst in geschreven bronnen, en wordt ook wel 
in verband gebracht met de Germaanse stam der Chamaven, die voor het laatst tegen het 
einde van de vierde eeuw in laat-Romeinse bronnen voorkomt. Er zit tussen de beschrijving 
van de Chamaven en het verschijnen van de naam Hamaland echter een gat van ruim vier 
eeuwen, waarin ook de grote volksverhuizing heeft plaatsgevonden. Het is bekend dat de 
Karolingen waar mogelijk gebruik hebben gemaakt van bestaande structuren, maar of 
Hamaland al dan niet zijn wortels heeft in de periode van de Chamaven, valt dus niet zonder 
voorbehoud te beweren. 

Over de omvang van het graafschap Hamaland is lange tijd van alles beweerd dat de toets der 
kritiek niet kan doorstaan. Het graafschap strekte zich uit over beide oevers van de IJssel, 
van iets benoorden Deventer naar het zuiden. Het gebied op de westelijke IJsseloever vormde 
een betrekkelijk smalle strook langs de rivier. De westgrens kruiste de Rijn ongeveer bij Velp, 
pakte het uiterste oosten van de Betuwe mee om daarna de Rijn te volgen tot iets bezuiden 
Emmerik. Vandaar liep de oostgrens van Hamaland parallel met die tussen het Sticht Utrecht 
en het Prinsbisdom Munster, zoals die sinds het einde van de achtste eeuw waren getrokken 
en tot in de zestiende eeuw zouden blijven bestaan. Hamaland kreeg daardoor twee 
uitstulpingen naar het oosten, de ene tot voorbij Lochem en de andere tot en met Doetinchem. 
Tussen die twee uitstulpingen versmalde het en bereikte zijn kleinste breedte ter hoogte van 
Steenderen op de oostelijke en Eerbeek op de westelijke IJsseloever. De opvatting dat 
Hamaland westwaarts ooit eens de Veluwe en Flethite heeft omvat, berust op mislezing van 
een oorkonde van 855, terwijl de gedachte dat Hamaland zich oostwaarts tot in het 
Munsterland zou hebben uitgestrekt, teruggaat op een veel te ruime interpretatie van een 
twaalfde eeuwse kroniektekst. 

Het graafschap Hamaland in zijn hierboven gegeven omvang omvatte de oudere gouw 
Islo/Hisloa, de IJsselgouw, in het noorden en de gouw Leomericke, de Liemers, in het zuiden. 
Niet ongebruikelijk in de rijksorganisatie van de Karolingen werden twee gouwen in één 
bestuurlijk district, een graafschap, samengebracht. 

De graven van Hamaland behoorden in de negende en tiende eeuw tot het geslacht van de 
Meginharden. In het jaar 800 was een graaf Wrachari grondeigenaar te Wichmond in de 
IJsselgouw. Vermoedelijk dezelfde Wrachari, toen nog geen graaf, werd daar al in 794 
genoemd. Deze was de zoon van een zekere Brunhari en had zelf een zoon, Meginhard I, welke 
naam later nog enkele keren voor komt in het Hamalandse gravenhuis. Vanwege de naam 
Meginhard wordt dat gravenhuis ook wel aangeduid als de Meginharden, maar ook de naam 
'Brunharingen' naar Wrachari's vader is wel gebruikt. 

In de al eerder genoemde oorkonde van 855 blijkt de Billunger Wichman graaf in Hamaland 
te zijn, mogelijk als schoonzoon van Meginhard maar de precieze relatie is niet duidelijk. Na 
Wichman volgt er een Meginhard II die in 881 niet meer in leven is. Zijn precieze verwantschap 
met Wichman is ook niet duidelijk. Wel is zeker dat Meginhards zoon, Everhard Saxo, zijn 
vader opvolgde. Everhard was in 882 verantwoordelijk voor de aanleg van een grote 
ringwalburg in Zutphen, een van de Hamalandse hoofdresidenties. De plaats was in 882 ten 
prooi gevallen aan een Vikingaanval. Everhard werd in 898 vermoord door de Fries Waldger, 
zoon van Gerulf uit het gravenhuis dat doorgaans de Gerulfingen wordt genoemd en waarvan 
de latere Graven van Holland in rechte linie afstamden. Hij liet twee minderjarige zoons na, 
Meginhard en Everhard, daarom ging de opvolging in 898 naar Everhards broer, Meginhard 
III. Toen Saxo's zoon Meginhard IV meerderjarig werd (± 915), nam hij de graafschappen van 
zijn oom over. In 921 wordt hij als graaf vermeld. 
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De andere zoon van Saxo, Everhard, huwde Amalrada, volle zuster van Mathilde van 
Ringelheim, de echtgenote (909) van Hendrik, hertog van Saksen. Hendrik werd in 919 koning 
van Oost-Francië en Everhard dus koningszwager. Uit het huwelijk van Everhard en Amalrada 
stamden in elk geval twee zoons: de geestelijke Diederik die in 965 bisschop van Metz werd 
en een vooraanstaande raadsman van de keizer Otto I (regeerde 936-973) en keizer Otto II 
(973-983) was, en weer een Everhard van wie we slechts weten dat hij eveneens een zoon 
Everhard had welke in 978 op tienjarige leeftijd bij zijn heeroom Diederik in Metz de laatste 
adem uitblies. 

Graaf Meginhard IV die rond 915 aan het bewind kwam in Hamaland en de andere 
graafschappen van de familie (Salland, Veluwe, Drenthe, Hunsingo plus Fivelgo en 
waarschijnlijk ook het Naerdincklant ('t Gooi), deed in 938-939 mee aan een opstand tegen 
koning Otto I die onder leiding stond van Otto's broer Hendrik, Everhard III van Franken en 
Otto's zwager Giselbert, hertog van Lotharingen. Otto I wist de opstand neer te slaan. Daarna 
trof hij de rebellen met represailles, zoals confiscatie van bezittingen, intrekking van rijkslenen 
en ontzetting uit ambten, bij Meginhard dat van graaf. 

Meginhard IV van Hamaland is rond 955 overleden op de Eltenberg, de residentie van zijn 
zoon Wichman IV die er een tien jaar later het Sticht Elten zou vestigen. In het dodenboek 
van dat sticht wordt Meginhard wel herdacht maar zónder graventitel. Hij had wel zijn 
bezittingen teruggekregen, maar de grafentitel was hij na de mislukte opstand definitief kwijt. 
Hij was dus géén graaf meer toen hij stierf. 

In 944 heeft Otto I de Grote het Hamalandse gravenhuis weer in genade aangenomen. 
Meginhard IV bleef zonder titel maar zijn twee zoons uit twee opvolgende huwelijken kregen 
elk een portie van zijn vroegere graafschappen: de oudste, Everhard, werd graaf in Salland, 
Drenthe en Hunsingo/Fivelgo, de jongste, Wichman IV, in Hamaland, de Veluwe en 
waarschijnlijk ook het Gooi. Beiden kregen ook een burcht uit het vaderlijk erfgoed dat sinds 
939 geconfisqueerd was geweest maar in 944 geheel of gedeeltelijk zal zijn teruggegeven: 
Wichman kreeg de burcht op de Eltenberg, Everhard die in Zutphen. 

Everhard had slechts één overlevende erfdochter, Averarda. Omstreeks 950 huwde zij met 
Godfried van Verdun. Averarda overleed vermoedelijk al in 961 met nalating van een zoontje 



189 

 

en een dochtertje. Godfried huwde het jaar daarop met Mathilde van Saksen, weduwe van 
graaf Boudewijn III van Vlaanderen, de zwager van Wichman IV. 

Wichman IV was rond 947 met de Vlaamse gravendochter Liutgard, zuster van Boudewijn III 
gehuwd. Zij overleed in 962 op de leeftijd van zevenentwintig jaar. Uit dat huwelijk kennen we 
drie kinderen, Adela van Hamaland, Liutgard van Elten en Wichman. Wichman junior stierf 
waarschijnlijk in 965 of 966 op de leeftijd van zeven jaar. Daarmee werd de voortzetting van 
het geslacht in mannelijke lijn afgebroken, want Wichman IV, hoewel toen rond vijfendertig 
jaar oud, taalde niet naar een tweede huwelijk: hij bouwde zijn burcht al voor 968 om tot het 
vrouwensticht in Hoog-Elten. De laatste vermelding van Wichman dateert uit december 973. 

Een aanzienlijk gedeelte van zijn allodiale bezittingen schonk Wichman aan zijn religieuze 
stichting. Zijn dochter Adela voelde zich daardoor ernstig benadeeld en heeft zich daar bijna 
tientallen jaren tegen verzet, uiteindelijk - in 996 - met succes. 

De graafschappen van Wichman zijn waarschijnlijk overgegaan op zijn schoonzoon Immed, 
uit het geslacht der Immedingen, eerste echtgenoot van Adela, en vervolgens op hun zoon, 
Diederik van Hamaland. Deze laatste is in het jaar 1017 overleden met nalating van twee 
dochters. 

Na de dood van Diederik kwam Hamaland in het bezit van de tweede echtgenoot van Adela, 
Balderik graaf van Drenthe en Salland. Na de moord op zijn rivaal Wichman van Vreden viel 
Balderik in ongenade en in 1018 werden hem al zijn bezittingen ontnomen. 

De graafschappen Drenthe (1024), Teisterbant (1026), en Umbalah (1041) kwamen in het bezit 
van het bisdom Utrecht en vormden de kern van het sticht Utrecht. 

Het graafschap Hamaland viel nu waarschijnlijk aan de hertogen van Neder-Lotharingen, 
hoewel hier geen duidelijke bronnen voor zijn. De oudste dochter van Diederik huwde 
vermoedelijk met Godfried, de zoon van Godfried van Verdun uit diens tweede huwelijk, en 
hertog van Neder-Lotharingen (1012-1023). 

Toen deze in 1023 kinderloos overleed, werd hij als hertog en graaf opgevolgd door zijn jongste 
broer Gozelo I van Verdun. In 1033 werd Gozelo ook hertog van Opper-Lotharingen, wat hij 
later overdeed aan zijn oudste zoon, Godfried 'met de Baard'. 

Toen Gozelo in 1044 overleed, had Godfried eigenlijk recht op de opvolging ook in Neder-
Lotharingen, maar koning Hendrik III onthield hem dat en gaf het aan de jongere zoon van 
Gozelo, de zwakzinnige Gozelo II. Godfried 'met de Baard' kwam in opstand en raakte daardoor 
in 1046 zijn ambten kwijt. Hamaland kwam nu ook bij het sticht Utrecht en hield als zodanig 
op te bestaan. Later kwam het sticht Utrecht nog in het bezit van Westflinge (1064), Staveren 
(1077), Wester- en Oostergo, en IJsselgouw (1086)  

Bava van Hamaland, de jongere dochter van Diederik van Hamaland, was gehuwd met Gerard 
van Antoing, bijgenaamd 'Flamensis' ('de Vlaming'). Uit dat huwelijk sproot ten minste een 
zoon, Gerard II. Toen Godfried in 1046 uit zijn graafschappen werd gezet, heeft deze Gerard 
II zich kunnen vestigen op de Veluwe, in Teisterbant (Tieler- en Bommelerwaard, een 
graafschap dat Diederik van Hamaland met zijn huwelijk had verkregen) en de Betuwe (uit de 
familie van Immed, zoals ook de Hetter- en Duffelgouwen ter weerszijden van de Rijn bezuiden 
Hamaland). De Hettergouw waarin o.a. de stad Gelder ligt waarnaar het gravenhuis van Gelre 
zich later ging noemen, en vermoedelijk ook de Duffelgouw, heeft Gerard pas na 1063 kunnen 
overnemen, net als het zuidelijke deel van Hamaland. 

Omdat Gozelo I zich in 1024-1025 hevig verzette tegen de troonsbestijging van koning 
Koenraad II werd zuidelijk Hamaland rond 1026 vergeven aan een gunsteling van Koenraad, 
een zekere Werner. In Hunsingo-Fivelgo werd een halfbroer van koningin Gisela in dezelfde 
functie gedicteerd. Werner hield zich afzijdig van de opstand van Godfried 'met de Baard' en 
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hoefde daarom zijn ambt niet op te geven. Pas na Werners overlijden kon de grafelijkheid in 
zuidelijk Hamaland door de 'Flamenses' geclaimd worden. We weten dat ze zich daar in 1085 
intussen hadden kunnen vestigen. 

In de Hettergouw (en vermoedelijk ook wel Duffelgouw) moet al vóór 1046 een leengraaf van 
Godfried 'met de Baard' actief geweest zijn, een zekere Godschalk die ook leengraaf van 
noordelijk Hamaland was. Godschalk heeft zich net als Werner gedistantieerd van de rebellie 
van Godfried 'met de Baard' en kon dus ook zijn ambt behouden. Godschalk overleed in 1063 
en in 1067 zien we dan een Gerard 'Flamensis', heer van Wassenberg, als graaf in de 
Hettergouw. 

In noordelijk Hamaland was Godschalk ook leengraaf van Godfried 'met de Baard', maar 
koning Hendrik III gaf dat graafschap ná de afzetting van Godfried aan het Sticht Utrecht. In 
de schenkingsakte is de begrenzing van noordelijk Hamaland nauwkeurig omschreven. 
Hamaland werd in tweeën geknipt langs de lijn Steenderen-Leuvenheim-Eerbeek, waar het op 
zijn smalst was. Door de schenking van 1046 werd Godschalk leengraaf van Bernold, de 
bisschop van Utrecht. 

Toen Godschalk in 1063 stierf, heeft zijn zoon Otto van Zutphen, bijgenaamd 'de Rijke', hem 
in noordelijk Hamaland opgevolgd. Hun residentie was Zutphen, waarnaar het graafschap 
geleidelijk genoemd raakte. Nog steeds heet de streek, die vroeger noordelijk Hamaland 
beoosten de IJssel vormde, 'de Graafschap' naar het Graafschap Zutphen. 

De naam Hamaland komt aan het eind van de elfde eeuw voor het laatst in bronnen voor. 

Opkomst van Hamaland, Chamavenland. Voordat er sprake is van een graafschap Gelre of 
zelfs heren van Zutphen bestaat er in de Karolingische tijd een groot uitgestrekt graafschap 
in Oost-Nederland; Hamaland. Het gebied is vernoemd naar de Germaanse volksstam 
Hamaven, maar omdat de Romeinen de "H" aan het begin van een woord niet uit kunnen 
spreken wordt het volk door hen opgetekend als "Chamaven". De Chamaven bevolken de 
eerste vier eeuwen van onze jaartelling in betrekkelijke rust het gebied ten westen van de 
IJsselvallei tot en met het westelijke deel van het huidige Munsterland. In de vijfde eeuw 
worden zij langzamerhand vanuit het zuiden teruggedrongen door de Franken. Na de vijfde 
eeuw gaat het Munsterland verloren aan de oprukkende Saksen. Daarna wordt het gebied 
door de Franken en Saksen betwist tot Karel I 'de Grote' in 763 de Saksen verslaat. Hamaland 
wordt opgenomen in het grote Karolingische rijk en zoals gebruikelijk wordt het te besturen 
gebied een graafschap. Dit graafschap wordt vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners: 
Hamaland. Het gebied wordt bestuurd door het machtige Saksische geslacht der 
Brunharingen, waarvan enkelen zowel als graaf als als hertog optreden. 

De macht van de Brunharingen is voornamelijk gestoeld op de eigen goederen in de Liemers 
en koningsgoed in leen langs de IJssel. De bezittingen in Deventer en Zutphen zijn 
oorspronkelijk koningsgoed, mogelijk deels afkomstig uit de erfenis van Zwentibold, de laatste 
koning van Lotharingen. Door Zwentibolds huwelijk met Oda van Saksen is deze erfenis bij 
haar terecht gekomen. Na de moord op haar man is Oda hertrouwd met Gerhard (I) van 
Gulikgouw. Onder hun nazaten bevinden zich de familie van Verdun. 

Daarnaast zijn er bezittingen langs de kust. Dit deel van de Hamalandse bezittingen stamt uit 
het koninklijke leen van Godfried 'de Deen'. Godfried is getrouwd met een Gisela, dochter van 
Lothar (II), koning van Lotharingen. Na de succesvolle aanslag op Godfried krijgt Eberhard (I) 
van Hamaland een deel van Godfrieds koninklijke lenen, die vervolgens in leenbezit van de 
Brunharingen blijven. Het recht op deze goederen wordt versterkt door Eberhard (II)'s huwelijk 
met Amalrada, kleindochter van Godfried 'de Deen'. Amalrada is namelijk een van de vele 
dochters uit het huwelijk van Reginhild met Diederik van Ringelheim. Zo delen de 
Brunharingen mee in deze karolingische erfenis. 

De allodia van de Brunharingen zullen voornamelijk in Hamaland hebben gelegen. Hamaland 
strekt zich uit van de linkeroever van de IJssel (oostelijk van Leuvenheim tot Empe), Deventer, 
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Zevenaar naar het zuiden tot Elten en de omgeving van Emmerik. Noordwaarts rechts van de 
Rijn en de IJssel tot Olst en westelijk via Weggestapelen (bij Bathmen) naar Westerflier (bij 
Diepenheim). Ook in andere gouwen, bijvoorbeeld in de Betuwe en Naardinkland, bezitten de 
Brunharingen goederen. De grootgouw Hamaland bestaat uit de pagi (nederzettingsgebieden) 
Leomeriche (Liemers), Swifterbant (aan weerszijden van de IJsselmonding in het Almere) en 
Hisloa (IJsselgouw) en de gouwen Salland en Drenthe. Mogelijk behoort een deel van het 
westelijk Munsterland ook tot dit gebied. Tot hoe ver de grens oostelijk reikt is niet precies 
duidelijk. Echter uit het verdrag van Meersen blijkt dat Hamaland in 870 grenst aan 
Teisterbant, Betuwe en Hattuarië. Over de Veluwe schijnt niet veel twijfel te bestaan, deze 
hoort bij Hamaland, of echter Flethite vanaf het begin ook tot Hamaland behoort is 
onduidelijk. Alle genoemde gouwen vormen vanaf het begin waarschijnlijk geen aparte 
grafelijke jurisdicties. Mogelijk worden zij later afgesplitst van een groter geheel.Mogelijk 
vormen op de bijgaande kaart Hamaland (rood) en Salland (blauw) in het begin samen de 
pagus Isloa, omdat zowel de streek rond Wichmond als later Salland Isloa worden genoemd. 
Het bestuurscentrum van Hamaland ligt in het centraal gelegen Deventer. Hier is de 
koninklijke munt gevestigd en de graven van Hamaland zullen hier het koninklijke muntrecht 
uitbaten. 

Ringburgen als die op de Heimenberg bij Rhenen, de Hunnenschans bij het Uddelermeer, 
Zutphen, de Duno bij Doorwerth en de bekendste, Opladen (tegenwoordig Montferland bij 
Zeddam) zijn de militaire steunpunten van het Hamaland. 
Zij worden opgericht als verdediging tegen de invallen van de Noormannen. In tijden van nood 
kan de plaatselijke bevolking de burg betrekken en daar bescherming krijgen, totdat de aanval 
voorbij is. 

Het graafschap wordt vanaf de tijd van Karel I 'de Grote' tot Hendrik II vrijwel continue door 
dezelfde familie bestuurd. Een periode van ruim tweehonderd jaar! 
Enkele bekende graven zijn Eberhard (I) 'Saxo' en Wichman (IV). Aan de continuiteit komt een 
eind wanneer de oudste zoon van Adela, dochter van Wichman (IV) wordt vermoord en er geen 
opvolgers meer zijn. De opstand van Adela en Balderik tegen het rijksgezag geven Hendrik II 
een goede reden het machtscomplex volledig af te breken en de rijkskerk van Utrecht te 
versterken. Daarbij kan kerk noch keizer voorbij aan de rechtmatige erfgenamen. 
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Johan Derk van der Capellen 

 

Johan Derk baron van der Capellen tot den Pol (Tiel, 2 november 1741 - Zwolle, 6 juni 1784) 
was een Nederlands politicus en edelman die een belangrijke rol speelde in de 
patriottenbeweging. 

Van der Capellen steunde de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, had kritiek op het 
politieke bestel en regentenstelsel. Hij is vooral bekend als de auteur van het anoniem 
gepubliceerde pamflet Aan het Volk van Nederland, dat in de nacht van 25 op 26 september 
1781 in alle grote steden van de Republiek werd verspreid. 

Johan Derk van der Capellen was de enige zoon van een kapitein in het Staatse leger. Zijn 
vader stamde uit een zijtak van een oud Gelders geslacht. Maar meer invloed op de jonge Joan 
had zijn grootvader van moederskant, een uit Arnhem verbannen regent. Deze bracht zijn 
kleinzoon de beginselen bij van een klassieke opvoeding. 

Na de Latijnse school (gymnasium) te 's-Hertogenbosch ging hij in 1758 in Utrecht rechten 
studeren en raakte daar overtuigd van de noodzaak de Nederlandse politiek te hervormen. 
Om dit van binnenuit te kunnen doen, was het nodig lid te worden van een Ridderschap, het 
bestuursorgaan waarin de adel vertegenwoordigd was en dat samen met de steden de Staten 
vormde. Daarvoor moest men een "riddermatig goed" bezitten, een landgoed waaraan 
stemrecht verbonden was. Pogingen te worden geadmitteerd tot de Ridderschap van Nijmegen 
en van Zutphen mislukten. 

In Overijssel had hij wel succes, hoewel hij ook hier flink werd tegengewerkt. Door middel van 
een koop verwierf Joan Derk de havezate de Bredenhorst, maar dit was niet genoeg. Omdat 
Van der Capellen niet aan de voorwaarden om te worden toegelaten kon voldoen, deed hij een 
beroep op prins Willem V. De stadhouder steunde hem aanvankelijk totdat deze ervoer dat 
Van der Capellen zijn grootste tegenstander werd. 

Als kersvers Statenlid manoeuvreerde Van der Capellen zich door zijn duidelijke mening en 
zijn felle betogen in een moeilijke positie. Van der Capellen was: 

1. voor versterking van de vloot in tegenstelling tot de stadhouder, die versterking van 
het leger wilde; 

2. tegen de uitlening van de Schotse Brigade aan de koning van Engeland, die daarmee 
de opstand in de Amerikaanse koloniën wilde neerslaan; 

3. tegen militaire jurisdictie - het feit dat de militaire rechtbank ook zaken tussen 
soldaten en burgers behandelde en de soldaten bevoordeelde; 

4. voor het handhaven van het Regeringsreglement en tegen de informele 
benoemingspraktijk en vriendjespolitiek; 

5. voor de afschaffing van de drostendiensten, een uit de Middeleeuwen stammend 
instituut dat boeren in Overijssel verplichtte om tweemaal in het jaar hand-en-
spandiensten te verrichten. 

In zijn strijd maakte Van der Capellen gebruik van verschillende strategieën. Hij heeft veel 
afgekeken van de Engelse politicus en demagoog John Wilkes (1725-1797), die in de jaren 
zestig van de achttiende eeuw Londen op stelten zette. Willem V noemde in zijn 
privécorrespondentie Van der Capellen ironisch wel 'Notre Wilkes'. 
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Portret van Van der Capellen met op de voorgrond een gebroken juk en ketenen, door T. de 
Roode 

Van der Capellen was creatief. De rede van Van der Capellen tegen de uitlening van de Schotse 
Brigade werd gedrukt, waarschijnlijk met zijn medeweten, en was overal in Nederland te koop. 
Van der Capellen beweerde echter tegenover zijn collega's dat deze publicatie buiten zijn 
medeweten was geschied. Omdat deze eerste druk fouten bevatte verscheen er een tweede 
druk van de rede waarin Van der Capellens woorden wel goed werden weergegeven. Het laten 
uitlekken én het opnieuw laten drukken van zijn advies tegen de uitlening van de Schotse 
Brigade zorgde voor een nationaal schandaal. Wat eerst achterkamertjespolitiek was, werd nu 
openlijk besproken in de herbergen en op de pleinen, in de huiskamers en de 
leesgezelschappen. Er ontstond een sterk antistadhouderlijke stemming. De koning van 
Groot-Brittannië trok daarom zijn verzoek maar in. 

Van der Capellen was goed in theater. Toen zijn rede over de handhaving van het 
Regeringsreglement in de Secrete Capse (de doofpot) belandde, toonde Van der Capellen zich 
hevig verontwaardigd. Hij vond dat hij als geboren regent het recht had om in alle vrijheid zijn 
adviezen te geven. Hij hoefde toch zeker geen blad voor de mond te nemen? Het ging hem 
immers om de vrijheid en het algemeen belang! Van der Capellen suggereerde dat hij de enige 
was die een eerlijk en betrouwbaar regent was, een echte patriot, en plaatste zich hiermee in 
een uitzonderingspositie. Van der Capellen zag zichzelf als een roepende in de woestijn, als 
een profeet die niet door zijn vaderstad werd geëerd. Door zo op te treden werd Van der 
Capellen wel erg populair bij het volk maar minder bij zijn collega's. Van der Capellen durfde 
grote risico's te nemen. In 1778 hield hij zijn rede over de onwettigheid van de drostendiensten 
in Overijssel. Joan Derk had deze rede van tevoren laten drukken en onder het volk verspreid. 
Omdat Van der Capellen harde woorden had gebruikt, hij had onder andere de 
drostendiensten vergeleken met slavernij en gezegd dat de drosten die in de zeventiende eeuw 
de diensten opnieuw hadden ingevoerd schurken waren, werd hem de toegang tot de 
vergadering ontzegd. Zijn politieke ballingschap zou vier jaar duren. 

Van der Capellen liet in deze tijd zien dat hij geen eendagsvlieg was maar over een groot 
doorzettingsvermogen beschikte. Hij zette zijn strijd tegen de drostendiensten voort. Zijn 
vriend en wapenbroeder François Adriaan van der Kemp, een doopsgezind predikant uit 
Leiden, schreef voor Van der Capellen onder verschillende pseudoniemen een serie pamfletten 
tegen de drostendiensten en bracht het verzamelwerk Capellen regent uit. Dit bestond uit zes 
delen en bevatte naast alle redes van Van der Capellen ook officiële documenten die eigenlijk 
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niet voor publicatie bestemd waren. Van der Capellen legde door de publicatie van dit werk 
rekenschap van zijn daden af aan het publiek en brak weer met de gedragscode van 
geheimhouding. 

 
De readmissie van Van der Capellen in de vergadering van ridderschap en steden van Overijsel 
op 1 november 1782. 

Het bekendste geschrift van Van der Capellen is Aan het Volk van Nederland, het anonieme 
pamflet waarin de vriendjespolitiek van de regenten en het zwakke beleid van Willem V worden 
aangeklaagd en dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 over heel Nederland werd 
verspreid. Dit pamflet was de klaroenstoot voor de patriottenbeweging. Dissidente regenten 
en ontevreden burgers verbonden zich en gingen ijveren voor politieke hervormingen en meer 
burgerinvloed. Van der Capellen werd een van de belangrijkste leiders van de patriotten, 
zonder dat tijdens zijn leven echter ooit bekend werd dat het anonieme manuscript van zijn 
hand was. Pas in 1891, ruim honderd jaar na het verschijnen van het pamflet, kon 
onomstotelijk worden bewezen dat Van der Capellen de auteur was. In dat jaar had de 
historicus Adriaan Loosjes een uittreksel van de autobiografie van François Adriaan Van der 
Kemp, die in 1787 naar Amerika was geëmigreerd, toegezonden gekregen waaruit duidelijk 
werd dat Van der Capellen 'Aan het Volk van Nederland' geschreven moest hebben. 

Hij probeerde met een nieuwe petitiebeweging zijn terugkeer in de Staten van Overijssel te 
bewerkstelligen. Dit lukte en op 1 november 1782 werd Joan Derk weer tot de 
Statenvergadering toegelaten. Ten slotte werden in februari 1783 eindelijk de gehate 
drostendiensten in Overijssel afgeschaft. De dankbare boeren die deze diensten altijd hadden 
moeten verrichten boden hun bevrijder een gouden gedenkpenning aan. 

In de laatste jaren van zijn leven boekte Van der Capellen met steun van het volk enkele grote 
successen. Dankzij een petitiebeweging waarin Van der Capellen een aanzienlijke rol had 
gespeeld erkende Nederland als tweede land in 1782 de onafhankelijkheid van de Verenigde 
Staten van Amerika. Van der Capellen speelde een belangrijke rol in zijn functie als lid van de 
ridderschap van Overijssel bij het voorkomen van het uitlenen van de Schotse brigade. Hoewel 
de Schotse brigade slechts naar Gibraltar uitgezonden zou worden om de daar gelegerde Britse 
troepen vrij te kunnen maken om de opstand in Amerika te bestrijden, waren verscheidene 
Nederlandse patriotten bang dat de Schotse brigade ook ingezet zou worden bij de 
onderdrukking van Amerikaanse patriotten. Van der Capellen organiseerde ook een 
inzamelingsactie ter ondersteuning van de Amerikaanse zaak, waarbij het niet onaanzienlijke 
bedrag van tweehonderdduizend gulden ingezameld werd. Van dit bedrag had Van der 
Capellen zelf twintigduizend gulden uit persoonlijke middelen ter beschikking gesteld. 

Van der Capellen kon slechts een korte tijd van zijn roem genieten. Op 6 juni 1784 overleed 
hij plotseling te Zwolle, na een kort ziekbed. 
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Sterfbed Van der Capellen tot den Pol met als onderschrift: Capellen! een waare Patriot sterft 
Trouw; aan Vaderland en God. 

De politieke oplossingen die Van der Capellen aandroeg worden door zijn tegenstanders uit 
de twintigste eeuw niet zo bijster vernieuwend gevonden. Zijn gedachtegoed en dat van de 
patriotten vormde volgens dezen een mengeling van oude en nieuwe ideeën. De patriotten 
wilden meer democratie maar wisten niet hoe ze dit streven goed bestuurlijk vorm moesten 
geven en hadden hun blik sterk op het verleden gericht. Desondanks ontleende Van der 
Capellen zijn ideeën niet aan Frankrijk zoals vaak wordt beweerd, maar zijn deze 
oorspronkelijker en wel degelijk uit de Nederlandse politiek afkomstig. Zijn democratisch 
gevoel is zeer duidelijk leesbaar in zijn pamfletten en vanuit dit gevoel was hij een van de grote 
voorvechters van de onafhankelijkheid en de democratie van de Verenigde Staten van 
Amerika. De VS verklaarden zich onafhankelijk in 1776, ruim vóór de Franse Revolutie van 
1789, zodat de politiek vernieuwende standpunten van Van der Capellen alleen al vanuit dit 
perspectief hun tijd ver vooruit waren. 

In 1787 maakte het leger van Pruisen een einde aan het patriottische experiment. De echte 
breuk met het Ancien Régime vond daarom pas plaats in 1795 toen na de Franse inval de 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen. 

Wel heeft Van der Capellen er mede voor gezorgd dat in Zwolle en omstreken een progressief-
liberaal intellectueel klimaat ontstond dat figuren als Herman Willem Daendels, Rutger Jan 
Schimmelpenninck en later Everhardus Johannes Potgieter en Johan Rudolph Thorbecke zou 
voortbrengen. 

Van der Capellen is vooral relevant omdat hij op een nieuwe manier politiek bedreef. Hij bracht 
door zijn optreden de politiek dichter bij de burger. Zaken die normaal geheim waren werden 
door hem naar buiten gebracht. Hij ijverde voor de vrijheid van meningsuiting en drukpers. 
Hij legde de vinger op de zere plek. Van der Capellen zorgde ervoor dat de politieke discussie 
weer breed werd gevoerd, dat politiek weer ergens over ging. 

Als geen ander slaagde Van der Capellen erin de kloof tussen burger en politiek te 
overbruggen. Zijn creativiteit, zijn gevoel voor dramatiek, zijn durf, zijn doorzettingsvermogen 
en het feit dat hij altijd handig gebruik wist te maken van de publieke opinie hebben andere 
politici weten te inspireren. Met name Pim Fortuyn zei door hem geïnspireerd te zijn. Fortuyn 
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noemde een van zijn geschriften Aan het volk van Nederland als verwijzing naar Van der 
Capellen. 

In zijn laatste woonplaats Zwolle herinnert tegenwoordig de Van der Capellen 
Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs aan hem. Tevens baseerde Hella Haasse haar 
boek "Schaduwbeeld of Het geheim van Appeltern" uit 1989 op het leven van Van der Capellen. 

 
Verwoesting van de begraafplaats der Capellen, 7 augustus 1788, Reinier Vinkeles. 

Het in 1785 gestichte grafmonument van Joan Derk van der Capellen tot den Pol ontkwam 
niet aan de terreur van Oranjegezinden. Eerst werd het aanwezige familiewapen op 23 
september 1787 vernield. In de nacht van 6 op 7 augustus 1788 lieten militairen het hele 
gedenkteken in Gorssel met buskruit in de lucht vliegen. De grafkisten met de stoffelijke 
resten van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en zijn vrouw waren toen al in veiligheid 
gebracht, mogelijk naar Kasteel Rechteren aan de Vecht, waar de schoonzoon van Joan Derk 
van der Capellen tot den Pol zijn verblijf had. 

Deze schoonzoon, Rudolf Christiaan van Rechteren, was gehuwd met Betje, het enige kind 
van Joan Derk. Hun zoon Jacob Hendrik van Rechteren van Appeltern was een van de 
negenmannen, die onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke een initiatief namen tot 
invoering van de parlementaire democratie. 

Rond 1984 werden Kamervragen gesteld of de tweehonderdste sterfdag van Joan Derk van 
der Capellen tot den Pol niet herdacht moest worden. De Kamervragen mochten niet baten; 
de sterfdag werd landelijk niet herdacht. De Staten van Overijssel daarentegen gaven wel hun 
fiat aan de Joan Derk-herdenking, ondanks felle protesten van de protestantse partijen GPV 
en RPF. Het Provinciaal Overijssels Museum in Zwolle organiseerde een tentoonstelling en 
bracht ook een boek uit dat de betekenis van Van der Capellen voor de vaderlandse 
geschiedenis misschien wel het treffendst verwoordt: "De wekker van de Nederlandse natie." 

De Bataafse Republiek wilde van der Capellen eren met een standbeeld. De regering trok 
vijfenveertig gulden uit voor de bouw van een classicistisch grafmonument in de Grote Kerk 
van Zwolle met meerdere marmeren figuren. Daarvoor werd een opdracht verleend aan de 
Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Ceracchi. In de periode voor zijn vertrek van Rome naar 
Parijs in 1799 werkte Giuseppe Ceracchi aan het standbeeld. Capellen werd als Romeins 
senator in toga afgebeeld. Omdat de kunstenaar betrokken was bij de aanslag op Napoleon 
op 24 december 1800 werd hij gearresteerd en ter dood gebracht. Het standbeeld bleef in 
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Rome achter en werd daar in een park, bij de Villa Borghese, opgesteld met het opschrift 
"Giovanne Derec de la Cappelo". Mede door een actie van de Orde van den Prince, afdeling 
Zwolle, werd het beeld na ruim tweehonderd jaar in begin 2013 naar Zwolle vervoerd en 
eindelijk in de Grote Kerk geplaatst. 
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Bakhuisjes 

 

We kennen ze allemaal, de bakhuizen. Ze staan nog overal in het buitengebied. Zoals de naam 
al zegt werd hier in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw brood gebakken, maar 
ook gekookt en geweckt.  

De grote boerderijen hadden vroeger vaak een houten achterkant, riet gedekte daken en er 
lag hooi en stro op de hilt en de balken. Daardoor waren ze erg brandgevoelig. Voor het stoken 
van het fornuis, het bakken en koken, ook van de was of het koken van varkensvoer, gebruikte 
men toen deze huisjes. Wie gaat er tegenwoordig nog in de lente de grote schoonmaak doen? 
Niemand toch! Op de boerderijen was dit anders. De kachel werd de hele winter gestookt, de 
koeien stonden in het achterhuis op de deel.  Dan was de schoonmaak geen overbodige luxe. 
Een gigantisch karwei. Alles ging van zijn plaats, er werd gepoetst en gewreven, gesopt, gelapt 
en geboend. Maar dan was ook weer alles spik en span. Het voorjaar kwam en de hooibouw 
kwam in zicht, in de  moestuin moest worden gespit en gezaaid, om het wieden en oogsten 
niet te vergeten. Dit betekende veel buiten zijn. Zodra de heerd was schoongemaakt kwam 
men daar niet meer. Alleen als een bedstee was om te slapen of de slaapkamer achter de heerd 
was. De rest van de zomer, totdat de kachel weer aan moest, verbleef men overdag voor het 
aan eten, de koffie en de thee in het bakhuis.  

Een bakhuisje is een bijgebouw van een boerderij of landhuis waarin men vroeger brood en 
koek bakte. In het bakhuisje bevindt zich de bakoven. In het noorden van Nederland worden 
dergelijke gebouwtjes ook wel stookhut of stookhok genoemd. 

In de moderne tijd is in de meeste gevallen het bakhuisje verdwenen van het erf. Toch kunnen 
er nog enkele gesignaleerd worden. De oudste sporen van een vaste bakoven zijn nagelaten 
door de Bandkeramiekers, de eerste landbouwers, die rond vierduizend voor Christus in het 
Neolithicum. Van de oven als gebouw hebben de Romeinen de oudste voorbeelden nagelaten, 
bijvoorbeeld in Pompeï. In vrijwel heel Europa zijn deze bakovens gebruikt voor het bakken 
van broden en koeken. Ook in Nederland zijn resten terug gevonden van ovens uit lang 
vervlogen tijden. De bakoven is in steden actief gebruikt tot in de Middeleeuwen en op het 
platteland tot in de twintigste eeuw. 

Het verschilt per streek of er daadwerkelijk bakhuisjes zijn gebruikt. Zo zijn in Oostenrijk 
streken waar nooit bakovens zijn gebouwd omdat men geen graan kon verbouwen en zijn in 
Vlaanderen de ovens veelvuldig te zien, meestal in een bakhuisje. In Nederland hadden veel 
gezinnen de beschikking over een bakoven. Soms moest men de bakoven delen met buren of 
met een gemeenschap, maar in de meeste gevallen had iedere boerderij een eigen bakhuis. 

Grote bakhuizen zijn tegenwoordig vaak omgebouwd tot schuur, werkplaats of bergplaats of 
gesloopt. In andere gevallen is het bakhuisje verwaarloosd en vervallen toen het zelf bakken 
van brood niet meer van belang was door de opkomst van de grote bakkerijen. Daarbij zijn de 
middelen die gebruikt werden, de brandstof en de ingrediënten, niet altijd meer aanwezig in 
de omgeving van het erf. Tegenwoordig staat in Nederland slechts op een enkel erf in het 
oosten van het land nog een bakhuis. Dit heeft de bakhuisjes tot een bezienswaardigheid 
gemaakt. 
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Bakhuisjes werden op verschillende wijzen gebouwd. In enkele gevallen ligt de bakoven in zijn 
geheel binnen het huisje. Meestal bevindt de bakoven zich echter buiten, alleen de opening 
van de oven is dan in het gebouwtje. 

De materialen die gebruikt werden voor de bouw van de bakhuisjes waren verschillend. Wel 
is in veel gevallen vastgelegd dat het dak van het huisje gedekt moet zijn met dakpannen, dit 
is een van de regelingen die door gemeenten werden getroffen om brandgevaar te 
minimaliseren. De muren van de bakhuisjes zijn opgetrokken uit baksteen. De vloer van een 
bakhuisje is vaak de oorspronkelijke, onbedekte grond of een gestampte leembodem. Bij 
enkele bakhuisjes is de vloer gemaakt van plaveien of van baksteen. 

De toegangsdeur van een bakhuisje is meestal zo aangebracht dat zij vanuit de woning 
gemakkelijk bereikbaar is. Sommige bakhuisjes hebben een zolder. Deze werd gebruikt voor 
opslag of als duivenhok. 

De bakovens zijn hoofdzakelijk gebouwd met baksteen en leem. De onderbouw van de oven is 
vrijwel in alle gevallen van baksteen. De ovenkap of koepel van kleine bakovens was 
oorspronkelijk van leem, in enkele gevallen is deze in de loop der tijd vervangen door baksteen. 
Grotere bakovens werden al gebouwd met een koepel van stenen in leem of van bakstenen. 
Het metselen van de bakoven was een apart beroep en deze metselaars moesten nauwkeurig 
te werk gaan. Zo moest de vloer van de oven aflopen naar de opening toe om de luchtcirculatie 
te bevorderen zodat de rook door de schoorsteen gaat en verse lucht aangezogen wordt. Maar 
ook meer bouwtechnische zaken waren belangrijk. Bij het maken van een lemen ovenkap 
moest nagedacht worden over de dikte in verband met het langzaam branden van leem bij 
hoge temperaturen en de wijze van het vormen van de ronde, golvende kap en schoorsteen. 
Wanneer men een oven bouwt met bakstenen moeten deze met de kopse kant door het warme 
gedeelte om vroegtijdig doorscheuren te voorkomen. 

Veel bakovens zijn gebouwd in de vorm van een hoefijzer. De hoefijzervorm is niet 
voorbehouden aan ovens waar brood in werd gebakken en niet alle bakovens blijken 
hoefijzervormig te zijn. De opgravingen van een bakkerij in Tiel laten zien dat er zelfs binnen 
één bakkerij sprake kon zijn van zowel hoefijzervormige als rechthoekige ovens. Vorm en 
functie waren dus niet per definitie aan elkaar gerelateerd. Er bestond wellicht wel een 
verband tussen vorm, stooktechniek en beschikbare materialen. Tussen de verschillende 
bakovens is op dit gebied geen duidelijke ontwikkeling aan te wijzen. 

In tegenstelling tot andere ovens, kent de oven waar brood in gebakken wordt geen gescheiden 
bak- en stookruimte. Nadat de ruimte op temperatuur was, werd de brandstof uit de ruimte 
geveegd en het deeg erin gelegd. De bakoven heeft in veel gevallen wel aparte ruimten om het 
brood in te laten rijzen en de warme as in af te laten koelen. Deze bevindt zich onder de stook- 
en bakruimte, zodat de warmte van het bakken ook voor het rijzen gebruikt kon worden. 
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Het bakken van brood gebeurde meestal één keer per week. Het graan, rogge of tarwe werd 
gemalen op de molen en gezeefd. Het meel werd, met melk en gist, gekneed in de baktrog.  

Wanneer veel broden gebakken werden en de baktrog groot genoeg was gebeurde het kneden 
met blote voeten. Intussen werd de bakoven opgestookt. Dit gebeurde met takkenbossen, turf 
of een andere brandstof. Wanneer de stenen aan de binnenkant van de oven wit waren van 
de hitte, was de oven warm genoeg om broden te bakken. Hierna werd het as met een 
zogenaamde loet of rakelijzer verwijderd en werd de het brood op platen gebakken. Soms werd 
de oven met een dweil op een stok schoongemaakt, dit zorgde er echter voor dat de 
temperatuur van de oven te veel zakt en werd in regel zelden gedaan. Doordat de stenen van 
de bakoven de warmte vasthielden, kon het brood in dezelfde ruimte worden gebakken. Met 
een houten schieter werd het brood in de oven geplaatst die een temperatuur had bereikt van 
ongeveer honderdvijfenzestig graden Celsius. Sommige boerinnen bakten het brood in een 
blik, anderen bakten het brood direct op de stenen. Wanneer de oven afgekoeld was, was het 
brood klaar. Tijdens het bakken moest men de deur van de oven heel goed gesloten houden. 

In de loop der tijd zijn naast brood ook andere producten gebakken in de oven. In het ene 
geval is het product ontstaan uit de omstandigheden, in het andere geval uit het creatief 
gebruiken van kruiden, specerijen en andere etenswaar. Iedere stad kent bijvoorbeeld een 
eigen lekkernij. Deze zijn vaak eeuwen geleden ontstaan en worden nog steeds gebakken en 
gegeten. Stoofpotten werden ook vaak in de bakoven bereidt, ook lasagne en andere 
ovenschotels werden in Italië in de bakoven gebakken. Andere kookmethodes waren minder 
smakelijk gezien er nog op een open vuur moest worden gekookt en er dus roetdeeltjes en as 
in het eten viel. 

 

Eesterhoek  

Rond de bakhuisjes staan soms bomen die volgens de verhalen geneeskracht bieden of 
beschermen tegen brand. In andere gevallen is het bakhuisje begroeid met klimop of een 
druivenstruik om het een leuk aanzien te geven. 

In Salland werd het erf vaak beplant met hoge eiken en wilgen. Het hout van deze bomen werd 
gebruikt voor het bouwen of herstellen van gebouwen op het erf. Het wilgenhout werd vooral 
gebruikt als brandhout. Reeds aan het begin van de twintigste eeuw werd in Salland actie 
gevoerd voor het behoud van houtwallen. Wellicht is men op dat moment overgestapt op 
andere brandstoffen voor de bakoven, zoals turf. Pas in de negentiende eeuw ging men in 
Salland turf steken. Het is dus waarschijnlijk dat voor die tijd enkel het wilgenhout werd 
gebruikt als brandstof voor de bakoven. 
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De plaats van de bakoven op het erf is verschillend. Meestal staat de bakoven los van het 
woonhuis en andere bijgebouwen op het erf. Dit is ter voorkoming van het afbranden van de 
gehele boerderij, mocht er brand uitbreken bij de oven. In veel gemeenten is om deze reden 
een minimale afstand tussen het woonhuis en de bakoven vastgelegd. De afstand tot andere 
gebouwen op het erf stond in de meeste gevallen niet vast. Een enkele keer stonden deze 
bakovens zonder overkapping op het erf, maar meestal zijn ze gesitueerd in een bakhuisje. 
Deze bakhuisjes zijn ook wel bekend als bakhaes, ovenbuur, bakkeet, bakkeuken of bakkot. 

Een tweede methode is het bouwen van de bakoven onder een afdak, tegen het woonhuis of 
een stal aangeleund. Zo ging de warmte uit de oven niet verloren. De derde mogelijkheid is 
dat de bakoven binnenshuis gebouwd was. Dit gebeurde vaak bij de kleinere boerderijen. Deze 
laatste twee mogelijkheden hadden als voordeel dat het minder materiaal kostte om de oven 
te bouwen en te overkappen. Vooral in het zuiden van Nederland zijn deze methoden 
veelvuldig toegepast. 

Wanneer de bakoven is gevestigd in een bakhuisje staan deze huisjes in enkele gevallen aan 
de straatzijde van het erf. Dit kan erop wijzen dat de oven werd gedeeld met een of meerdere 
buren. In sommige streken zal dus niet bij iedere boerderij een bakoven aangetroffen worden. 
In andere streken, zoals in de Achterhoek, hoorden bakhuisjes bij een landgoed of een 
herberg. Buurtbewoners mochten de bakovens tegen een vergoeding gebruiken. In dit soort 
situaties was vaak vastgelegd dat men geen eigen bakoven mocht bouwen op het erf en 
zodoende verplicht was gebruik te maken van de gezamenlijke bakoven. 
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Hessenwegen  

 

Tussen de havenstad Antwerpen en de belangrijke Duitse handelssteden heeft zich in de 
vijftiende en zestiende eeuw over land een intensief goederenvervoer ontwikkeld. De 
voerlieden, die zich van aanvang af hiermee bezighielden, waren voor het merendeel afkomstig 
uit het graafschap Hessen. Het gevolg hiervan was, dat de voerlieden afkomstig uit andere 
Duitse landstreken, o.a. uit Frammersbach in de Spessart, op grond van hun taal en beroep 
te Antwerpen eveneens ‘Hessen’ werden genoemd. Zo werd de benaming ‘Hessen’ in het 
toenmalige goederenvervoer, zowel in de Zuidelijke als in de Noordelijke Nederlanden, het 
synoniem voor Duitse vrachtrijders en ontstonden de woorden Hessenwagen, Hessenweg, 
Hessenverkeer, Hessenhuis, Hessenkeerl, Hessenpij enz.  De naamgeving van toen is 
ongetwijfeld tot op heden de oorzaak van vele misverstanden over de legendarische Hessen, 
Duitse vrachtrijders, die in opdracht van handelshuizen en kooplieden zich eeuwenlang 
hebben belast met het vervoer van goederen door een groot deel van Europa, van de Noordzee 
tot Moskou. Hiermee is tevens verklaard, waardoor de voerlieden uit Frammersbach, een klein 
dorp in de Spessart, gelegen tegen de zuidgrens van de graafschap Hessen en voerlui uit het 
aangrenzende Zuid-Hessische gebied zo’n groot aandeel hadden in het goederenvervoer 
tussen Antwerpen en een aantal steden in Zuid-Duitsland. Zo groot zelfs dat de naam ‘Hessen’ 
eeuwenlang aan dit vervoer verbonden bleef. 

 

Voerman Hessenwagen, afbeelding uit Standebuch, 1568. Fuhrmann und Schneidermuseum 

Frammersbach. 

De Hessen gebruikten vierwielige open wagens of tweewielige karren beide zonder huif. Als 
regel bestond een gespan voor een wagen uit twee, drie, vier of zes paarden; zeven en acht of 
nog meer kwamen ook voor. Voor een kar spande men één paard of twee naast elkaar en soms 
nog extra één middenvoor. Het maximale toegestane gewicht van de lading was elfhonderd 
kilo voor wagens. Karren met één of twee paarden mochten niet meer dan zevenhonderdvijftig 
kilo laden. Om de lading af te dekken werden zeilen gebruikt. Dat er maar zo weinig geladen 
mocht worden had te maken met de slechte wegen. 

In 1517 telde Frammersbach vijftig vervoersbedrijven met ongeveer zeshonderd paarden. De 
belangrijke plaats, die de Frammersbacher voerlui in het toenmalige Europese 
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goederenvervoer innamen, dankten zij voornamelijk aan de Rijksgraven van Rieneck. Van 
graaf Reinhard ontvingen zij in de periode van 1463-1518 gildebrieven. Als hun beschermheer 
introduceerde deze hen bij verschillende adellijke handelshuizen. Door zijn aanbevelingen 
gingen veel kooplieden voor het vervoer van hun handelswaren gebruik maken van de 
diensten der Frammerbachers. 

Als knooppunt in Holland gold de Hanzestad Deventer. In 1400 had Deventer tienduizend 
inwoners tegen Amsterdam slechts zevenenveertighonderd Op de route van Arnhem, 
Amersfoort en Amsterdam, passeerden de ‘Hessen’ via het dorp Lunteren de Veluwe. 

De uitvinding van het ‘ijzeren paard’ zou uiteindelijk langzaam een einde maken aan het 
internationale goederenvervoer met paard en wagen. Na de aanleg in 1856 van de spoorlijn 
Arnhem-Oberhausen verdwenen de laatste restanten van een eens bloeiend bedrijf voorgoed 
van onze wegen! Hotel de Roskam ligt aan de Hessenweg in Achterveld en is ontstaan als 
pleisterplaats voor de Hessen uit Duitsland. Aan de Hessenweg is een café De Hessenkar en 
verderop in Terschuur café Voermans. Achterveld en Terschuur ontstonden langs de oude 
handelswegen voor koopwaar uit Duitsland. De wagens, volgens overleveringen uit de 
graafschap Hessen, waren te breed voor het karrenspoor door de dorpen. Daarom baanden 
de Hessenkarren zich een weg over de heide en door de bossen. Langs deze Hessenwegen 
werden herbergen gebouwd waar de voerlui, hun paarden en meereizende kooplui konden 
eten en drinken en overnachten. 

De handelsroutes liepen van Kassel via Munster of Wesel door Oost-Nederland naar Zwolle of 
via de Veluwe naar Amersfoort en Utrecht. Molenstenen, aardewerk, garens etc. werden daar 
verhandeld of op de boot geladen richting Amsterdam. Het westen was te drassig voor vervoer 
over land. Naast Hessenwegen en Hessenkarren hebben we het Hessenhuis in Antwerpen. 
Voordat deze havenstad in 1585 in handen van de Spanjaarden viel waren daar de 
handelshuizen waar de Hessenkarren hun koopwaar afleverden. Waarschijnlijk werden alle 
Duitse vrachtrijders met brede karren voor het gemak Hessen genoemd. Een van de dorpen 
gespecialiseerd in vrachtvervoer was Frammersbach, op de grens van Hessen en Beieren. De 
Frammersbacher Fuhrleute waren een begrip. Er is zelfs een museum aan hen gewijd. 

Op de Terletse heide is nog een goed beeld te vormen van het woeste landschap ten tijde van 

de Hessenwagenhandel rond de zeventiende eeuw. Niet ver van de karrensporen is er zelfs 

nog een Hessengat, een waterpoel die is gegraven voor de paarden. 

Aan het eind van de vijftiende eeuw nam het handelstransport over land tussen de 

Nederlanden en de verschillende Duitse steden en vorstendommen toe. De eerste wagens (vier 

wielen) en karren (twee wielen) met handelsgoederen kwamen uit het graafschap Hessen 

(tussen Frankfurt en Kassel, nu onderdeel van de deelstaat Rijnland-Westfalen), later ook 

buiten dat graafschap. Alle vrachtrijders met brede wagens uit Duitsland bleef men in 

Nederland ‘Hessen’ noemen. Het waren bijzondere wagens, want de asbreedte (het wielspoor) 

was veel bredere dan van de wagens van Nederlandse makelij. Bovendien waren de wagens 

zwaar beladen en moesten voortgetrokken worden door twee, meestal drie, maar soms zelfs 

vier tot zes paarden. De wagens waren zo zwaar en breed dat ze de wegen flinke schade 

toebrachten en al snel lieten de Hessenwagens de steden en dorpen links liggen en trokken 

zoveel mogelijk langs bos en hei. Dat ze daardoor ook bespaard bleven van tolheffing bij de 

meeste plaatsen zal de vrachtrijders ook niet onberoerd hebben gelaten. Het brede zware spoor 

trok diepe geulen in het landschap en zo ontstonden de ‘Hessenwegen’. Als een weg, veelal 

dus een wagenspoor, niet meer berijdbaar was, dan kozen de vrachtrijders een andere route. 

Zo ontstond een wirwar van wegen en vertakkingen die allemaal dezelfde route hadden: van 

Holland naar Midden-Duitsland en vice versa.  
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De Hessenwagens hadden in de zestiende eeuw vooral Antwerpen als einddoel. Daar werd een 

speciaal handels- annex pakhuis voor de Duitse handelaars ingericht, het Hessenhuis. Dat 

de Duitse vrachtrijders niet meer uit Hessen kwamen, maar vooral uit het plaatsje 

Frammersbach (Main-Spessart-gebied), was geen reden om de vanouds her gebruikte naam 

te veranderen. Toen Antwerpen in 1585 in Spaanse handen viel (Val van Antwerpen), 

blokkeerden schepen van het opstandige Holland de haven en was het gedaan met de 

handelsbloei van de belangrijkste Belgische havenstad. Amsterdam, toch al in opkomst, kon 

toen haar handelspositie – mede door de komst van Antwerpse handelaars en ambachtslieden 

– nog verder uitbouwen. Het duurde dan niet lang of ook de handelaren uit Midden-Duitsland 

ruilden Antwerpen voor Amsterdam in. De handelaars van de Amsterdamse stapelmarkt op 

hun beurt wilden eigen verbindingen met steden in Midden- en Zuid-Duitsland en 

onafhankelijk zijn van de concurrerende havens en stapelmarkten van Hamburg en Bremen. 

Vandaar dat de Amsterdammers de ‘Hessenwagenhandel’ geen duimbreed in de weg lagen en 

zelfs stimuleerden. De asbreedte van karren en wagens op de ‘gewone’ wegen werd in 1588 in 

Holland gesteld op een meter achtentwintig Van deze bepaling werden de Hessenwagens en –

karren uitgezonderd. De besturen van de provinciën Gelderland en Utrecht namen deze 

regeling (binnenlands spoor en Hessenspoor) over, respectievelijk in 1595 en 1643. 

 

Alhoewel Hessenwagens al vanaf het einde van de zestiende eeuw in de Noordelijke 

Nederlanden opduiken, dateert de eerste schriftelijke vermelding uit 1659. In dat jaar spreekt 

het stadsbestuur van Zwolle in één van haar resoluties over het ontladen van Hessenkarren. 

Dat dit in Zwolle gebeurt, is niet verwonderlijk want die stad was tot een belangrijke 

overslagplaats (transito) van de Hessentransporten geworden. De stad overvleugelde daarmee 

Deventer als handelsstad. Niet al het transport van Amsterdam naar Zwolle ging over land. 

Beurtschepen uit de hoofdstad brachten het Hessengoed over de Zuiderzee en het Zwarte 

Water naar Zwolle. Daar werden de Hessenwagens met de vracht volgeladen. Dit gold in het 

westen ook voor Amersfoort en Utrecht. De Hessenwagens waren te zwaar om door het 

drassige veen- en polderlandschap van Holland te trekken. De handelswaar werd daarom in 

die Utrechtse plaatsen overgeladen op lichtere wagens of in beurtschepen. 

De Hessenwagenhandel nam aan het einde van de achttiende eeuw al af. De aanleg van de 

(stoom)treinverbindingen vanaf 1850 (Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerik gereed in 1856) 

was de genadeklap. In 1859 werd officieel het einde van het Hessenverkeer vastgesteld. In de 

jaren daarna, maar vooral vanaf het midden van de twintigste eeuw nam het begrip 

Hessenwegen bijna mythische proporties aan. De Hessenhandel was in de zeventiende en 
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achttiende eeuw slecht gedocumenteerd en doordat de Hessenwagens, wat voertuig en 

vrachtrijders betreft, zo afweken van het gangbare beeld en daarbij ook nog eens de bewoonde 

wereld meden, werd een zeer romantisch beeld gecreëerd. Bijna elke brede zandweg werd tot 

Hessenweg bestempeld en al in de vroege Middeleeuwen zouden vele transporten hebben 

plaatsgevonden. Niets is minder waar: Hessenwegen, interregionale lange 

afstandshandelsroutes, hebben in de Noordelijke Nederlanden vooral een functie gehad 

tussen 1600 en 1800. Authentieke Hessenwegen liggen alleen in Oost-Utrecht, op de Veluwe 

en in de Achterhoek. Opmerkelijk is dat de term ‘Hessenwegen’ alleen in Nederland wordt 

gebruikt. In de Duitse literatuur over landtransporten in vroeger tijden treft men de naam niet 

aan. 

De wagens die op de Hessentransporten werden gebruikt waren van bijzondere makelij. Het 

meest opmerkelijke was het brede wielspoor van de vierwielige wagens en de tweewielige 

karren. De wagens werden veelal voortgetrokken door drie paarden: twee naast elkaar voor de 

wagen en de derde middenvoor. Andere gespansamenstellingen kwamen ook voor, soms tot 

zes paarden. Het maximale toegestane gewicht van de lading was elfhonderd kilo voor wagens. 

Karren met één of twee paarden mochten niet meer dan zevenhonderdvijftig kilo laden. 

Zwaarder mocht niet want dit zou nog meer schade toe brengen aan de wegen. Verder was 

met een zwaardere lading het transport door heuvelachtig gebied ook lastig. Bij de eerste 

geplaveide wegen, vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw, waren alleen de beide 

wielsporen versterkt zodat de wagens minder hobbelden. Hoewel op enkele illustraties de 

wagens met een huif worden afgebeeld, waren de meeste wagens helemaal open. De goederen 

werden simpelweg afgedekt met stevig (zeil)doek.   

De voermannen waren grote sterke kerels. Ze moesten de wagens laden en lossen, de paarden 

in het gareel houden en de wagens uit modder of rul zand kunnen duwen. De 

wagenbestuurders gingen gekleed in de dracht van Midden- en Zuid-Duitsland. Door dit 

uiterlijk, de kleding en taal, maar ook doordat ze zich in de dorpen maar weinig lieten zien 

maakten de Hessentransporten op de Hollanders een exotische indruk. 
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Slot Aalten 
 

 

Kasteel Bredevoort was een burcht in het hart van het gelijknamige stadje en voormalige 
heerlijkheid Bredevoort in het Graafschap Zutphen van het Hertogdom Gelre. De vroegst 
bekende vermelding is afkomstig uit het jaar 1188 toen het kasteel dat jaar toegevoegd werd 
op een lijst van goederen van het bisdom Keulen. Kasteel Bredevoort behoorde tot de 
belangrijkste kastelen van Gelderland en was met name in de veertiende eeuw een spil van 
strijd tussen Gelre en Munsterland. Het kasteel raakte zwaarbeschadigd door de 
Kruittorenramp in 1646. Daarna domineerde het kasteel als ruïne ruim honderdvijftig jaar 
het stadsbeeld tot omstreeks het einde van de achttiende eeuw. Uit 1791 is de laatst bekende 
melding van een zichtbare ruïne overgeleverd in Bredevoortse kerkeraadsnotulen toen Willem 
V de restanten bezichtigde tijdens zijn bezoek aan Bredevoort. Het hoofdgebouw (zonder 
voorburcht, rondelen en ringmuur) had een omvang van ongeveer 42 x 36 meter  waarmee 
het een van de grotere kastelen van Nederland was. 

Het kasteel wordt in 1188 voor het eerst genoemd op een lijst van goederen van het bisdom 
Keulen als "castrum Breidervort". Het kasteel is in die tijd een omstreden plek en heeft dan 
ook meerdere eigenaren, waardoor er dan ook een eeuwenlange strijd volgt om het kasteel. 
Graaf Everhard I van der Mark verwoest uiteindelijk in 1278 het kasteel uit wraak waarna het 
kasteel 23 jaar als ruïne blijft bestaan. Na een jarenlange strijd tussen Münsterland en Gelre 
komt het kasteel uiteindelijk in 1301 opnieuw in handen van graaf Herman van Loon II. De 
bisschoppen van Münster en Keulen moesten gezamenlijk de wederopbouw van kasteel 
Bredevoort betalen. Na eeuwen van strijd om het kasteel gaf de bisschop van Münster de strijd 
op, en wil vredesonderhandelingen. Na jarenlang onderhandelen wordt dan uiteindelijk op 28 
juni 1326 de vrede getekend. Dit belangrijke verdrag wordt ook ondertekend door de steden 
Zutphen, Groenlo, Emmerik en Arnhem. Hierdoor komt Reinoud II van Gelre in pandbezit van 
de gerechten in Winterswijk, Aalten en Dinxperlo en het graafschap Bredevoort, waardoor het 
gebied definitief bij Gelderland komt. 

Bij de Kruittorenramp in 1646 sloeg de bliksem in de kruittoren, waardoor het kasteel 
ontplofte en negenenveertig mensen omkwamen. Hieronder bevonden zich de drost Wilhelm 
van Haersolte en zijn gezin. Slechts een zoon, Anthonie, was op dat moment niet thuis en 
overleefde de ramp. Bij deze ramp verviel het kasteel tot een ruïne; het werd nooit meer 
herbouwd. Het kasteel moet hierna nog minstens honderdvijftig jaar als ruïne het gezicht 
hebben bepaald in het centrum van het stadje. 

 

 
Reconstructie Barbacane 

Het is niet bekend hoe het kasteel er precies heeft uitgezien. Op oude kaarten blijkt de 
hoofdburcht een typische concentrische burcht te zijn, voorzien van dubbele grachten met 
daarin een dikke ringmuur. Een voorburcht met zware hoektorens, een rechthoekig 
burchtmuur voorzien met vier hoektorens waarvan drie torens verlaagd werden tot rondelen. 
Kasteel en stad waren gescheiden door een dubbele gracht. Via een brug had men vanuit de 
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stad toegang tot het kasteel. Met moest daarvoor twee poorten (waarvan de tweede poort 
voorzien was van een barbacane) passeren, tenslotte nog een poortgebouw in de ringmuur 
voordat men op de binnenhof was. Binnen de burcht stonden verschillende gebouwen rondom 
een ruime binnenhof. Deze afbeeldingen wijzigen in de loop der tijden, en het uiterlijk en 
aanzien zal door de eeuwen heen vaak gewijzigd zijn geweest door strijd, oorlog, een 
stadsbrand, en andere oorzaken. Op een tekening uit 1882 van Jacobus Craandijk staat een 
afbeelding die mogelijk gebaseerd is op een oudere afbeelding of een beschrijving. Ten tijde 
van Craandijk was het kasteel immers ruim tweehonderd jaar verdwenen. Op Craandijks 
tekening is een vierkante waterburcht zichtbaar van het type Muiderslot. Het is niet met 
zekerheid te zeggen dat het Bredevoorts kasteel er werkelijk zo uitzag of misschien het 
verwoeste huis van voor 1278 was. 

Tegenwoordig liggen de restanten van het kasteel in de vorm van fundamenten, gewelven, 
tunnels en puin van dit kasteel onder en rondom plein 't Zand en de Hozenstraat in het hart 
van de stad. In april en mei 2009 werd in het kader van acheologisch onderzoek rondom de 
school op 't Zand een klein deel van de fundamenten blootgelegd. Er zijn muurresten 
aangetroffen van tweeenhalf tot vier meter dik. Op plein 't Zand zijn fundamenten gevonden 
van de barbacane. De contouren van dit poortgebouw zijn met messing gekleurde banden 
zichtbaar gemaakt in het plein. 

De zandrug die vanaf het oosten in het moerasgebied steekt lijkt de naamgever als de 'brede 
voorde'. 

Uit de kaart van Jacob van Deventer ziet "Brevoirt" eruit als een rechthoekig kasteel met een 
grote veelhoekige voorburcht. Het vierkante kasteel met op elke hoek een ronde toren is door 
een brug verbonden met de voorburcht. Het vierhoekige kasteel is omringd door een 
weermuur. 

In 1246 droeg graaf Herman van Loon het kasteel Bredevoort samen met de juridictie over 
Eibergen, Neede, Groenlo en Geesteren op aan graaf Otto. Een deel van het graafschap Loon 
kwam daarmee in Geldersche handen. Graaf Everhard I van der Mark verwoest uiteindelijk 
in 1278 het kasteel uit wraak waarna het kasteel drieentwintig jaar als ruïne blijft bestaan. 
Pas na een oorlog met Munster om de macht over de Loonse bezittingen kwam het kasteel in 
1326 voorgoed in Geldersche handen. Op het kasteel werd een borgman geplaatst. In 1388 
werd het kasteel verpand aan Hendrik van Gemen voor drieduizend oude schilden. In 1520 
werd het nogmaals verpand. In dat jaar verzekerde hertog Karel de graaf van Steinforden, dat 
Bredevoort oto het graafschap Zutphen behoorde en door hem als pandgoed werd bezeten. 
Later kreeg hij ht toch weer zelf in handen; in 1534 werden huis en ambt van Bredevoort door 
de hertog in handen van Maarten van Rossum geplaatst. Van hetzelfde jaar dateert een 
inventaris van huisraad en oorlogstuig, op het huis Bredevoort aanwezig. 

Het kasteel wordt in 1188 voor het eerst genoemd op een lijst van goederen van het bisdom 
Keulen als "castrum Breidervort".  

De burcht is in de Middeleeuwen ontstaan op een kruispunt van wegen en markeert ook het 
ontstaan van Bredevoort zelf. Het is niet bekend wanneer de burcht precies ontstaan is. In de 
loop der eeuwen heeft de burcht vele eigenaren gekend en nog meer gedaantewisselingen 
ondergaan. Het wordt steeds meer een heus kasteel met bijgebouwen, een wal en een gracht 
er omheen. Op 12 juli 1646 wordt de dan aanwezige kruittoren door de bliksem getroffen en 
ontploft.  
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De Sallandse Heuvelrug 

 

De Sallandse Heuvelrug is een hoge zandrug in het landschap. De Sallandse Heuvelrug 
bestaat uit een aantal 'bergen', zoals de Hellendoornseberg, de Haarlerberg, de Holterberg, de 
Sprengenberg en de Koningsbelt. In Nederland is de Sallandse Heuvelrug de enige plaats is 
waar nog een levensvatbare populatie korhoenders voorkomt.  

De bossen op de Sallandse Heuvelrug zijn voor het grootste deel aangelegd op voormalige 
heide. Er komen reeën, vossen, dassen en steenmarters voor. Op natte plaatsen komen de 
bruine kikker, de kamsalamander en de kleine watersalamander voor.  

 

De Heideslak 

De bossen op de Sallandse Heuvelrug zijn voor het grootste deel aangelegd op voormalige 
heide. Er komen reeën, vossen, dassen en steenmarters voor. Op natte plaatsen komen de 
bruine kikker, de kamsalamander en de kleine watersalamander voor.  

De Heideslak is een unieke mogelijkheid voor mensen die minder goed ter been zijn om te 
genieten van het bos en het prachtige uitzicht op de Noetselerberg. Een groep enthousiaste 
vrijwilligers neemt de mensen mee op een bijzondere excursie. Onderweg vertelt de chauffeur 
leuke verhalen en wijst hij op mooie dingen in de natuur.  

Het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en de groep vrijwilligers hebben 
samen dit project mogelijk gemaakt.  

De bodem van de Sallandse Heuvelrug laat nog veel zien van de ontstaansgeschiedenis. De 
heuvelrug is een stuwwal die is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, ruim honderdvijftigduizend 
jaar voor Christus. De noordelijke helft van ons land was -grofweg tot de lijn 
Haarlem/Nijmegen- volledig bedekt met ijs. De ruim honderd meter dikke ijslaag schoof als 
een gigantische bulldozer alles voor zich uit. Zo ontstonden aan de rand van de ijskap 
zogenaamde stuwwallen.  

Na het terugtrekken van de ijskap bleven de stuwwallen, inclusief grote stenen die met het 
groeien van de ijskap vanuit Scandinavië werden meegevoerd, achter. Het smeltende water 
zocht een weg naar lager gelegen plekken waardoor de stuwwal op sommige plekken 
gedeeltelijk werd weggespoeld. Zo ontstonden laagten of slenken zoals de Diepe Hel, de 
Rietslenk of de Wolfsslenk. Maar daarmee was de koude geschiedenis van de Sallandse 
Heuvelrug nog niet afgelopen. In de laatste ijstijd (100.000 jaar voor Christus) kwam het ijs 
niet meer tot aan de heuvelrug. Wel was de bodem permanent bevroren en was er vaak veel 
harde wind. In dat klimaat zijn dikke lagen zand op de heuvelrug afgezet.  

Na de ijstijden kwam Nederland in een gematigd zeeklimaat te liggen. Het warmere klimaat 
maakte de ontwikkeling van bos mogelijk. En daarmee werd de Sallandse Heuvelrug 
aantrekkelijk voor mensen. De oudste bewoningssporen zijn zo'n vijfduizend jaar oud. Die 
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sporen bestaan vooral uit grafheuvels en vuurstenen bijlen, waarvan in het Natuurdiorama 
Holterberg het nodige is tentoongesteld.  

Na een periode waarin de mens het gebied alleen als jager en verzamelaar van plantaardig 
voedsel gebruikte, brak een volgende fase aan: het van nature aanwezige loofbos werd 
pleksgewijs gekapt of platgebrand, waarna op die plaatsen een aantal jaren landbouw werd 
bedreven. Na verloop van tijd was de bodem uitgeput, zodat weer een nieuw stuk bos werd 
ontgonnen. Door deze landbouwmethode én door de toename van de bevolking verdween er 
steeds meer bos.  

In de Middeleeuwen veranderden de landbouwmethoden: landbouwers ontdekten dat door 
bemesting de bodemvruchtbaarheid op peil bleef. Schapen en geiten speelden daarbij een 
belangrijke rol. De mest werd opgevangen in een zogenaamde potstal waar de dieren -die 
overdag op de heide graasden- de nacht doorbrachten. Jaarlijks werd een mengsel van mest 
en heideplaggen op de bouwlanden -die in deze streek enken worden genoemd- gebracht die 
in de loop der eeuwen op die manier soms meer dan een meter werden opgehoogd. (Laat u 
niet voor de gek houden. De schaapskooi van het Twilhaar is pas gebouwd in 1977. De 
schaapskudde is hier niet lang geweest).  

Op een deel van één van de enken, de Haarler enk, verbouwt de Vereniging 
Natuurmonumenten op biologische wijze haver, rogge en andere gewassen. Een belangrijk 
neveneffect van de begrazing met schapen en geiten was dat er steeds meer bos verdween. 
Uiteindelijk resulteerde het systeem in de vrijwel volledige ontbossing van Nederland.  

Zo was ook de Sallandse Heuvelrug aan het begin van de vorige eeuw vrijwel uitsluitend met 
heide begroeid. Sommige plaatsen werden zo intensief begraasd dat zelfs de taaie heide 
verdween waarna stuifzanden ontstonden. In die tijd verscheen Staatsbosbeheer op het toneel 
met als opdracht het bebossen van heide en stuifzand.  

 

Herfst op de Sallandse Heuvelrug 

De bossen in het Nationaal Park, die bijna allemaal buiten het bereik van het grondwater 
groeien, zijn voor het grootste deel aangelegd op voormalige heide. Verschillende families die 
een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van de twentse textielindustrie, waren 
hierbij betrokken. Rond de Sprengenberg -waarvan de markante witte toren al van een afstand 
zichtbaar is- is goed te zien dat de bossen zijn aangelegd. Ook de massale aanwezigheid van 
rododendron geeft aan dat de mens zijn invloed heeft laten gelden. Op de hoge, droge 
zandgronden werden aan het eind van de vorige eeuw vooral grove dennen aangeplant. De 
laatste decennia is ook veel douglas en lariks aangeplant.  

Door spontane vestiging van berken, eiken en beuken in de naaldboombossen zijn op sommige 
plaatsen ook gemengde bossen ontstaan. Deze bossen hebben vaak een gevarieerde kruidlaag. 
In de kruidlaag van de bossen komt veel bosbes voor, terwijl in de overgangszone van bos 
naar heide veel vossenbes voorkomt. Vossenbes is vooral in de winter voor het korhoen -maar 
ook voor veel andere dieren- van groot belang. Het grootste deel van de Sallandse Heuvelrug 
ligt hoog en droog. Doordat de bodem ook nog eens grotendeels uit grof zand bestaat, groeien 
er plantensoorten die goed bestand zijn tegen een voedselarm, droog milieu. De meest 
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kenmerkende is struikheide. Op de plekken die toch wat vochtiger en leemhoudender zijn, 
groeit ook dopheide en pijpenstrootje. In het algemeen is de soortenrijkdom op de heide niet 
zo groot, maar vaak wel bijzonder, heel opvallend daarbij is bijvoorbeeld de jeneverbes.  

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is omringd en doorsneden door wegen. Een ree, das 
of een steenmarter moet goed zijn best doen om zonder kleerscheuren van de ene kant van 
het gebied naar de andere komen. Juist voor deze dieren wordt in dit Nationaal Park gekeken 
hoe de leefgebieden weer met elkaar kunnen worden verbonden.  

Het grootste zoogdier dat u in het Nationaal Park kunt aantreffen, is het ree. Ook vos en das 
komen voor, maar de kans ze te zien is vrij klein. De vos is een schuwe broeder. En een nog 
meer verborgen leven leidt de das. In de boomtoppen is de eekhoorn te vinden, terwijl op de 
grond de steenmarter voorkomt. Als gevolg van een toenemende marterpopulatie in Duitsland, 
komt de steenmarter ook in Overijssel steeds meer voor. Op de overgangen van het bos naar 
het cultuurland zijn andere marterachtigen te vinden: de bunzing en de meer zeldzame wezel 
en hermelijn. In de oude holle bomen komen vleermuizen voor. Diverse soorten gebruiken de 
holtes als rustplaats voor de winterslaap en als kraamkamer.  

Levendbarende hagedis en zandhagedis zijn hier -hoewel landelijk gezien vrij zeldzaam- 
tamelijk algemeen. Naast de heide- en stuifzandgebieden maken deze soorten ook gebruik van 
de brede, zonnige zandwegen door het bos om zich te verplaatsen. De hazelworm komt in het 
gehele gebied voor, maar de grootste trefkans heeft u op de heide.  

Bij het water vindt u de heikikker en de gewone pad. Op natte plaatsen komen, hoewel minder 
talrijk dan vroeger, de bruine kikker, de kamsalamander en de kleine watersalamander voor.  

Vogels laten zich makkelijker zien. Er broeden meer dan vijfenzeventig vogelsoorten in het 
Nationaal Park. De meest zeldzame soorten zijn roodborsttapuit, raaf, nachtzwaluw en 
korhoen. Een deel van de centrale open heide is vooral vanwege het korhoen in het 
broedseizoen van 15 maart tot 15 juli niet toegankelijk, maar vanaf de Nijverdalse Bergweg is 
het korhoen in de baltsperiode goed te zien. Daar is wel wat moeite voor nodig: de balts speelt 
zich rond de ochtenschemering af. Om een uur of acht 's-ochtends is het baltsgedrag alweer 
voorbij, waarna het niet eenvoudig is de dieren te zien. De balts is één van de meest bijzondere 
onderdelen van de leefwijze van het korhoen. Op de baltsplaats -een plek die vaak dezelfde is 
en van generatie op generatie wordt overgegeven- verdedigen de hanen ieder een eigen stukje 
(territorium). De schijngevechten die volgens vaste rituelen met veel gefladder, gebrom, gesis 
en gekoer gepaard gaan, hebben als doel een hen te lokken, waarna in de tweede helft van 
april de paring plaatsvindt.  

In tegenstelling tot andere hoendersoorten kunnen korhoenders vrij goed vliegen en dat is 
maar goed ook. Voedsel zoeken doen ze vaak op afstand van het eigenlijke nest- of leefgebied. 
Het voedsel wordt vooral op de heide gezocht. De kuikens leven in het begin vooral van rupsen, 
kevers en spinnen, maar naarmate de dieren ouder worden eten ze vooral plantaardig voedsel 
zoals gras, boomknoppen en (bos)bessen.  

In de oude naaldhoutbossen komen vooral zwarte mees, kuifmees en kruisbek voor. En 
regelmatig zult u de roep van een wespendief of havik horen. In de loofhoutbossen kan ook de 
boomklever, kleine bonte specht en appelvink voorkomen. Ook de nachtzwaluw blijkt profijt 
te hebben van het op korhoenders gerichte beheer, waarbij de oppervlakte heide wordt 
uitgebreid. Deze soort doet het opmerkelijk goed op de Sallandse Heuvelrug.  

De grauwe klauwier is ook weer op de Sallandse Heuvelrug gesignaleerd als broedvogel. Deze 
vreemde vogel met zijn karakteristieke kop is een welkome gast in het Sallandse heidegebied 
van Staatsbosbeheer.  
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De soort profiteert evenals de nachtzwaluw en de roodborsttapuit van de wat ruige randen 
van de heidegebieden. De grauwe klauwier is belangrijk voor de Sallandse Heuvelrug omdat 
hij het ingezette heidebeheer hier met zijn natuurlijk gedrag goed aanvult.  

 

Lanius collurio: Grauwe klauwier, mannetje. 

De grauwe klauwier is een opmerkelijke verschijning. Met de zwarte streep bij zijn ogen heeft 
hij wel wat weg van een bandiet. Het mannetje is met zijn kastanjebruine rug duidelijk te 
onderschijnen van de klapekster, een andere familie van de Klauwieren die hier voorkomt. De 
grauwe klauwier maakt zijn eigen provisiekamer. Zijn prooi, onder andere insecten en 
spinnen, prikt hij aan takjes en doornen voor hij ze verslindt.  

Omdat de Sallandse Heuvelrug de laatste plaats in Nederland is waar een levensvatbare 
populatie korhoenders voorkomt, wordt extra aandacht geschonken aan deze soort. Dat 
betekent dat bij het beheer rekening wordt gehouden met de eisen die het korhoen aan z'n 
leefgebied stelt. Daar profiteren overigens ook veel andere dieren van. Het concrete gevolg van 
dat "rekening houden met" is dat er de afgelopen jaren veel bos is gekapt, om zo het oppervlak 
open heideterrein weer te vergroten Aan de westkant van het gebied ligt een halfopen 
bosgebied waar schotse hooglanders lopen die door het grazen meer afwisseling in het gebied 
brengen. 
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De verdwenen nederzettingen 

 

Na de laatste ijstijd, rond 9000 v. Chr., verbeterde het klimaat en raakte het open landschap 
weldra bebost. Er ontstond een rijke vegetatie, aanvankelijk met veel dennen en berken, met 
wilde zwijnen, oerossen, wolven, edelherten, reeën en talrijke vogelsoorten. In deze periode, 
de middensteentijd (8800-4900 v. Chr.), leefden de mensen nog van de jacht, visvangst en het 
verzamelen van vruchten, wortels en noten. Bij de jacht trokken ze achter de kudden aan en 
maakten daarbij gebruik van speren, slingers, boemerangs en wapens van vuursteen. Ze 
zwierven door het landschap op zoek naar de benodigde middelen van bestaan en richtten 
door het jaar heen her en der op strategische plaatsen kampementen op. De meeste 
voorwerpen die zij maakten van hout, riet, gewei, bot en leer zijn in de droge zandgrond 
vergaan. Wat resteert zijn hoofdzakelijk voorwerpen van steen.  

Door archeologisch onderzoek zijn in de gemeente Deventer verschillende verblijfplaatsen van 
de vroegste bewoners uit de middensteentijd bekend. Sommige van deze plekken zijn te 
herkennen door de aanwezigheid van donkere, houtskool houdende vlekken in de bodem. Dit 
zijn de resten van haardkuilen. Vanaf 2005 zijn er aan de zuidzijde van de rijksweg A1 bij 
boerderij de Olthof in Epse-Noord zo'n honderd opgegraven. Ze lagen op een langgerekte 
zandrug langs de Dortherbeek. Ouderdomsbepalingen met de C14-methode hebben 
uitgewezen, dat ze zijn gegraven tussen ongeveer 8700 en 6500 v. Chr. Op hetzelfde terrein 
zijn duizenden stukjes bewerkt vuursteen gevonden, waaronder pijlpunten en schrabbers. 
Deze laatste dienden om de huiden van gevilde dieren mee schoon te maken. Ook op andere 
plekken in Deventer zijn restanten van haardkuilen sporen van vuursteenbewerking 
aangetroffen. Op het Swormink in Colmschate-Zuid is een steen met een opvallende inkeping 
gevonden. Deze is door steentijdjagers gebruikt om de schacht van hun pijlen mee glad te 
vijlen.  

Halverwege de jaren dertig werd naast de Koerhuisbeek zand afgegraven. Daarbij werden in 
een grindlaag ruim acht meter onder het oppervlak talrijke botten van dieren gevonden. Ook 
bij de aanleg van de jachthaven op de Zandweerd in 1939 en bij de bouw van de Prins 
Bernhardsluis eind jaren veertig haalden zandzuigers van grote diepte botten van 
mammoeten, rendieren, edelherten, oerossen en tal van andere dieren naar boven. Maar het 
meeste opzien baarde toch wel de vondst van een groot deel van de schedel van de ‘eerste 
Deventenaar’. Deze werd aangetroffen vlak boven de eerder genoemde grindlaag bij de 
Koerhuisbeek. Op hogere niveaus vond men nog drie schedels en andere botten van 
prehistorische mensen, evenals bijlen en hakken, gemaakt van hertengewei. Dankzij hun 
ligging onder de grondwaterspiegel zijn deze vondsten vrij goed bewaard gebleven. De oudste 
schedel dateert vrijwel zeker uit de middensteentijd.  

In de nieuwe steentijd (4900-2100 v. Chr.) veranderde het landschap in de omgeving van 
Deventer geleidelijk in een eikenmengbos. Het was een periode waarin de mensen in deze 
omgeving leerden om akkers aan te leggen en ze geleidelijk overgingen naar een meer 
agrarische leefwijze.  

Ergens tussen 4000 en 3000 v. Chr. vestigden zich in Deventer en omgeving de eerste boeren. 
Deze mensen leidden niet langer een nomadisch bestaan als jager of verzamelaar, maar ze 
woonden op een vaste plaats, hielden vee, deden aan akkerbouw en maakten gebruik van 
aardewerk. De boeren verlegden na een aantal jaren hun akkers om uitputting van de grond 
te voorkomen. Waar op Deventer grondgebied de woonplaatsen van deze eerste boeren uit de 
nieuwe steentijd precies lagen, is niet bekend. Dat zij zich in deze contreien ophielden valt 
vooral af te leiden uit de vondsten van gepolijste stenen bijlen. Van deze karakteristieke 
werktuigen uit de nieuwe steentijd zijn er verspreid over de gemeente al meer dan tien 
gevonden, niet alleen op de hoger gelegen gronden langs het IJsseldal (aan de Zwolseweg, 
Hoge Hondstraat en President Steynstraat), maar bijvoorbeeld ook langs de Schipbeek bij de 
Oxersteeg en langs de Bathmenseweg.  
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Vanuit de behoefte aan een nieuw bedrijventerrein werd in januari 2000 het gebied Epse-
Noord aan de gemeente Deventer toegevoegd. Al spoedig daarna volgde een uitgebreid 
archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Het unieke onderzoek bracht naar voren dat dit 
gebied ruim tienduizend jaar lang bewoond is geweest. Uit de nieuwe steentijd is tijdens dit 
onderzoek een bijzonder, multifunctioneel werktuig uit ongeveer 3000 v. Chr. aangetroffen, 
gemaakt van vuursteen, afkomstig uit de vuursteenmijnen van Rijckholt in Zuid-Limburg. 
Oorspronkelijk werd dit werktuig gebruikt als kling of mes, maar na een breuk kreeg het een 
nieuwe functie als schrabber en ruimer. Als schrabber kon men er vleesresten op 
dierenhuiden mee verwijderen, of hout, gewei en bot schrapen en bewerken. Gebruikt als 
ruimer was het geschikt om een reeds bestaand gat groter te maken.  

In Epse-Noord, maar ook in de omgeving van de Polstraat en op diverse plaatsen in 
Colmschate zijn scherven van standvoetbekers, klokbekers en ander aardewerk uit de laatste 
fase van de steentijd gevonden. Uit de klokbekerperiode (2500-2000 v. Chr.) betreft dat zowel 
resten van jagers als van boeren. De overgang van een samenleving van jagers naar boeren is 
in deze omgeving rond 2000 v. Chr. voltooid. Het is niet verwonderlijk dat die oude resten 
langs de oeverwal van de Schipbeek en de Dortherbeek gevonden zijn. Dat gebeurde elders in 
Salland bijvoorbeeld ook langs de Vecht en de IJssel. 

Een groot informatiebord geeft het startpunt aan voor enkele wandelroutes door het 
Engelandsche Bosch, in de buurt van Collendoorn. De routes zijn niet lang, maar het bosje is 
wel bijzonder. Volgens het bord zou in de beboste heuvel, de Korrelbelt, een gouden wieg 
begraven liggen, die echter nog nooit gevonden is. Als je hard stampt, kan je hem horen 
rinkelen. 

Verhalen over begraven schatten, liefst met veel goud erin, zijn van alle tijden. De oorsprong 
van dit soort verhalen ligt in het feit dat in oude grafheuvels nogal eens ‘schatten’ gevonden 
zijn, die zijn meegegeven aan de overledene(n). Al is er dan in het Engelandsche Bosch nog 
steeds geen gouden wieg gevonden, wel zijn er sporen van prehistorische bewoning 
aangetroffen (vuursteenwerktuigjes uit ca. 6600 v.Chr.), terwijl tientallen scherven duiden op 
een nederzetting uit de Romeinse tijd (3e-4e eeuw). 

Ten oosten van Borne zijn vanaf 2005 verscheidene grootschalige opgravingen uitgevoerd 
(plangebied Bornsche Maten). Er is onderzoek gedaan op de Zuidesch (2005 en 2006) en op 
Grutterskamp (2006 en 2007). Onderzoekers troffen op verschillende hoogtes sporen van 
bewoning aan. De Zuidesch is een noord-zuid lopende dekzandrug aan de rand van het 
beekdal van de Bornsche beek, de Grutterskamp is een dekzandrug ten oosten daarvan. De 
aanwezigheid van archeologische resten was een verrassing. Onderzoekers hadden tot dan 
toe niet verwacht dat er sporen ouder dan de Middeleeuwen in het gebied aanwezig zouden 
zijn. Het betrof een beekdalbodem. Toch werden op meerdere plaatsen resten aangetroffen die 
dateren uit de Midden-IJzertijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd. Op de locatie Zuidesch is een 
gebied opgegraven met een omvang van één hectare. Er zijn resten aangetroffen van een erf 
dat op basis van de aanwezigheid van twee hoofdgebouwen in twee fases bewoond is geweest. 
Het is aannemelijk om uit te gaan van opeenvolgende bewoning, maar dat is niet vast te 
stellen. Vooralsnog wordt de oudste fase gedateerd in de laatste helft van de eerste eeuw voor 
Christus en de jongste fase in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus. De inrichting 
van de erven is op hoofdlijnen dezelfde geweest. Beide plattegronden liggen op een smalle 
dekzandrug met in het westen een laagte en in het oosten een beekdal.  

Het is aannemelijk om uit te gaan van opeenvolgende bewoning, maar dat is niet vast te 
stellen. Vooralsnog wordt de oudste fase gedateerd in de laatste helft van de eerste eeuw voor 
Christus en de jongste fase in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus. De inrichting 
van de erven is op hoofdlijnen dezelfde geweest.  
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Boerderij type Haps 

Het oudste erf betreft een tweebeukige plattegrond van vijftien bij zes meter. De wanden 
bestaan uit enkelvoudige paalzettingen en er zijn buitenstijlen aangebracht om het 
overhangende dak te ondersteunen. In het midden van de plattegrond zijn twee (tegenover 
elkaar gelegen) versterkt uitgevoerde ingangen zichbaar die toegang bieden tot een 
tussenruimte. Ten westen van de tussenruimte moet het woongedeelte gesitueerd worden, ten 
oosten de stal. Aan de binnenkant van de wanden zijn nog de restanten zichtbaar van twee 
paalzettingen die verwijzen naar de aanwezigheid van stalboxen. Gereconstrueerd bood de 
stal plaats aan acht dubbele stalboxen in de oostelijke korte wand is tevens een ingang te 
reconstrueren. Op basis van de binnenpalen ter hoogte van de ingang is niet uit te sluiten dat 
de constructie voorzien is geweest van een deel. De boerderij wordt typologisch gerekend tot 
het type Haps en vertoont veel parallellen met elders in het Gelderse dekzandgebied 
aangetroffen boerderijplattegronden. Een 14C-datering komt gekalibreerd (kalibreren is het 
vergelijken van een systeem of apparaat met een standaard om de eigenschappen vast te 
stellen) uit op de eerste eeuw voor Christus. Gezien de veronderstelde samenhang tussen 
beide erven wordt uitgegaan van een datering in de tweede helft van de eerste eeuw voor 
Christus. Er lijkt geen sprake te zijn van een grote  hoeveelheid bijgebouwen. Aan dit erf zijn 
vier tot zes spiekers toe te wijzen. Ook zal er een waterkuil gelegen hebben. Het opvolgende 
erf ligt vrijwel op dezelfde locatie. De constructie van de boerderij verschilde echter sterk. Het 
betreft een omvangrijke driebeukige plattegrond. De constructie meet vijfentwintig bij zes en 
halve meter. 
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Het dak rustte op twaalf middenstaanderparen. De wanden bestaan uit enkele paalzettingen 
en in het midden waren versterkte ingangen gecreeerd. Alleen in het oosten zijn resten 
gevonden van buitenstijlen. Onduidelijk is of deze ook in het westelijk gedeelte aanwezig 
waren. De ingangsparij verdeelt de plattegrond in een woongedeelte in het westen en een stal 
in het oosten. Gezien de onderlinge afstand van de middenstaanderparen in de stal wordt 
verondersteld dat deze de ligging van dubbele stalboxen representeren. Dit zou betekenen dat 
de stal ruimte bood aan twaalf tot veertien dubbele stalboxen. De plattegrond is middel 14C 
gedateerd tussen nul en zeventig na Christus. Op basis van de veronderstelde samenhang 
met het vorige erf en de aanwezigheid van streepband aardewerk uit het Friese kustgebied 
wordt het erf gedateerd in de eerste helft van de eerste eeuw na Christus. Het betreft een 
boerderij van het type Hyken (los hoes). Ook bij dit hoofdgebouwlagen slechts enkele spiekers 
(hooguit zes) en een enkele waterkuil. Bijzonder was de ligging van een kuil waarvan de inhoud 
is geinterpreteerd als verlatingsdeposito. Onduidelijk is hoe de sporen van verscheidene 
spiekers in de rest van het opgravingsterrein geinterpreteerd moeten worden. Met name in het 
zuidwesten van de opgraving (maar ook in het noorden) zijn enkele concentraties aangetroffen. 
Het is zowel mogelijk dat ze samenhangen met de ligging van (onopgegraven of verdwenen) 
boerderijen of dat het om individuele clusters gaat die in de directe nabijheid van de akkers 
lagen. De ligging van de akkers kon niet worden aangetoond. Hoogstwaarschijnlijk waren 
delen van de smalle dekzandrug als zodanig ingericht of moeten de akkers geocht worden op 
de hoger gelegen zandrug ten noorden en noordwesten van de opgraving. Er zijn geen 
aanwijzingen voor de locatie van (permanente) bemeste akkers. Wel is vastgesteld dat de lager 
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gelegen delen van het landschap onder andere bestonden uit graslanden. Dit bood 
mogelijkheden voor veeteelt. Interessant is de vondst van een grafcontext in de directe 
nabijheid van het erf. Het betrof een brandrestenkuil zoals deze ook tijdens het onderzoek op 
het Hoolingerveld (Holsloot, gemeente Coevorden) zijn gedocumenteerd. Het veronderstelt de 
ligging van een klein erfgebonden gravencluster.  

In de archeologie wordt met de term assemblage het totaal aan artefacten aangeduid dat in 
een bepaald graf is gevonden. Vaak wordt hiervoor de term grafcontext gebezigd, hoewel 
hiermee alle materiële zaken (niet alleen de bijgiften) die met het specifieke graf verband 
houden wordt bedoeld. 

C14-datering is een methode van radiometrische datering waarmee de ouderdom van 
organisch materiaal en ecofacten wordt bepaald met behulp van de isotoop koolstof-14. 
Koolstof-14 (14C) is een isotoop van koolstof die in onze atmosfeer uit stikstofkernen gevormd 
wordt. Dit gebeurt door kernreacties ten gevolge van de kosmische straling waaraan de aarde 
voortdurend blootstaat. De methode is bruikbaar voor materialen tot circa zestigduizend jaar 
oud. De techniek werd in 1949 ontdekt door Willard Frank Libby en zijn collega's van de 
Universiteit van Chicago. In 1960 ontving Libby hiervoor de Nobelprijs voor de Scheikunde. 

Er is relatief veel aardewerk verzameld. Wanneer echter de inhoud van van verlatingsdeposito 
buiten beschouwing wordt gelaten valt opnieuw op hoe weinig vondstrrijk nederzettingen uit 
deze periode zijn. Het merendeel van het aardewerk vertoont (wat betreft stijlontwikkeling) 
grote overeenkomstenmet de voorgaande periodes en is daarmee vergelijkbaar met de 
vondsten uit Raalte, Zutphen en Winterswijk. Slechts weinig scherven zijn versierd. 
Stijlinvloeden van de RWG-traditie (handgevormd aardewerk uit de tweede tot ruim in de 
vierde eeuw na Chr.) ontbreken. Interessant is de aanwezigheid van zowel Fries 
streepbandaardewerk als fragmenten van noordelijk aardewerk zoals ook in Raalte is 
aangetroffen. 

 
Streepband aardewerk 

Een hutkom was een soort kuilhuis dat in Nederland voorkwam. Hoewel de benaming 
"hutkom" ingeburgerd is, zou komhut eigenlijk een betere omschrijving zijn. Een hutkom was 
een half ingegraven, rechthoekig gebouwtje. Het had geen bovengrondse wanden en de 
dakconstructie rustte gedeeltelijk op het maaiveld. De afmetingen van een hutkom waren 
meestal ongeveer twee bij drie meter, maar ook grotere exemplaren zijn gevonden. De bodem 
lag enige tientallen centimeters tot meer dan een meter lager dan het maaiveld. Deze 
gebouwtjes kwamen in het Germaanse gebied ten noorden van de Rijn voor het eerst voor in 
de vroeg-Romeinse tijd. In later eeuwen zijn ze meer algemeen, dan ook binnen de grenzen 
van het Romeinse Rijk. De constructie bestaat vaak uit twee (in het midden van de korte 
zijden), of zes (twee plus vier op de hoeken), ingegraven palen die het dak ondersteunen. Ook 
andere constructies komen voor. In de Vroege Middeleeuwen domineren komhutten met twee 
palen centraal in de korte zijden. Planken of vlechtwerk rondom verhinderen dat de wanden 
van de ingegraven kuil instorten. Komhutten hebben gefunctioneerd als ambachtsschuurtje, 
meestal op een boerenerf. Er zijn hutkommen gevonden die gebruikt waren voor activiteiten 
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zoals weven, houtbewerking, metaalbewerking of het bewerken van bot. Bij opgravingen van 
laatmiddeleeuwse erven worden hutkommen niet meer aangetroffen.  

Reconstructie van een komhut in Bärnau-Tachov, Duitsland  

In plaats van Einzelhöfe ontstaan op veel plaatsen nederzettingen die bestaan uit meerdere 
gelijktijdig bewoonde erven. In de loop van de tweede, maar meer nog vanaf de derde eeuw 
vinden verschillende veranderingen plaats binnen de inrichting van de nederzettingen, zoals 
meer verscheidenheid aan gebouwplattegronden, meer nadruk op ambachtelijke productie en 
een toename van het aantal gelijktijdig bewoonde erven. Hoewel de inrichting per vindplaats 
op deelaspecten verschilt, zijn deze patronen niet alleen bij vindplaatsen uit Twente te 
herkennen, maar ook bij nederzettingen uit aangrenzende regio’s. De belangrijkste 
transformatie van nederzettingen vind plaats in het begin van de tweede eeuw. Hoewel er voor 
die periode (en de eerste eeuw) wel aanwijzingen zijn voor relaties Germaanse stammen en het 
Romeinse Rijk, zijn deze minimaal. De ontwikkeling van de materiële cultuur vanaf de tweede 
helft van de tweede eeuw suggereert eerder een toegenomen oriëntatie op culturele netwerken 
uit het oosten en noorden dan intensieve contacten met het Romeinse Rijk. Dit leidt tot de 
conclusie dat het ontstaan van geclusterde nederzettingen het gevolg is van de eigen 
bewoningsdynamiek in de regio. Een directe oorzaak hiervoor is niet aanwijsbaar. Een 
mogelijke verklaring voor de constatering dat de meeste nederzettingen centraler (hoger 
gelegen) in het landschap komen te liggen, kan de plaatselijke vernatting zijn, zoals 
geconstateerd bij Borne (Zuidesch en Grutterskamp). Weliswaar zijn in tweede eeuwse 
nederzettingen als Bathmen en Denekamp (De Borchert) resten van ambachtelijke productie 
gevonden, maat het betreft kleinschalige en erfgerelateerde activiteiten. Ook het aantal 
(grotere) bijgebouwen en hutkommen staat niet in verhouding tot dat van de derde en vierde 
eeuw. Vanaf de tweede helft van de tweede eeuw nemen de contacten tussen het Romeinse 
Rijk en de Germaanse stammen toe. Erdrich heeft een verband gelegd tussen het toegenomen 
aantal Romeinse importen in Germania Magna en de Markomannenoorlogen die Marcus 
Aurelius tussen 160 en 180 voert. De enige (historisch) bekende hulptroepeneenheid in het 
Romeinse leger uit Twente, dat van de Tubantes, was in het begin van de derde eeuw (en 
mogelijk nog iets vroeger) gelegerd langs de Muur van Hadrianus (onder Schotland). Een 
eerste aanwijzing dat de relaties tussen de Germaanse groepen en het Romeinse Rijk blijvend 
veranderen is de verlatingsdepositie uit het einde van de tweede eeuw die in Heeten is 
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aangetroffen. Deze depositie maakt deel uit van een grotere groep deposities die in de 
Germaanse gebieden langs de limes zijn aangetroffen en mogelijk samenhangen met een 
politieke crisis in het Romeinse Rijk. 

Kunstschilder Simon Drost denkt dat de nederzettingen uit de bronstijd er zo hebben 
uitgezien (schilderij gemaakt door Simon Drost). 

De Marcomannen (of Latijn Marcomanni) waren een Germaanse stam die samen met Quaden 
een onderdeel vormden van het losse stamverband van de Sueben. Op zijn tochten diep in 
Germania viel Drusus hen in 9 v. Chr. aan waardoor de Marcomannen gedwongen werden 
hun verblijfplaats (het huidige Thüringen in Duitsland) te verruilen voor het tegenwoordige 
Bohemen. Daar herstelden de Marcomannen zich echter snel. In de eerste jaren na het begin 
van de jaartelling vormden ze min of meer de eerste Germaanse staat. Strak georganiseerd 
door koning Marbod. Deze ontwikkeling kon Rome niet welgevallig zijn. Ten eerste had de 
groeiende macht van de Marcomannen een aanzuigende werking op andere stammen. Verder 
vormde het rijk van de Marcomannen een bedreiging voor zowel Germania als de Donau-
grens. Overigens toonde Marbod geen enkele agressie tegen Rome. In het jaar 6 besloot Rome 
in te grijpen. Maar liefst twaalf legioenen werden gemobiliseerd om het Marcomannenrijk in 
een grote tangbeweging aan te vallen. Juist op dat moment brak er echter in Pannonië een 
opstand uit, waardoor de hele actie afgeblazen moest worden. Marbod buitte deze situatie 
niet uit, maar sloot een vredesverdrag met de Romeinen. Marbod wist zijn positie lange tijd 
te bewaren, maar ging uiteindelijk ten onder door een oorlog tegen de Cherusken onder 
leiding van Arminius en werd uiteindelijk ten val gebracht door de Goten onder leiding van 
Catualda. Voor de Marcomannen betekende dit dat zij onder sterke Romeinse invloed 
kwamen.  

In de tweede eeuw deden de Marcomannen opnieuw van zich spreken toen zij in een coalitie 
met Quaden en Sarmaten de Marcomannenoorlog ontketenden. Het kostte keizer Marcus 
Aurelius een groot deel van zijn regeringsperiode om deze strijd te beslechten die uiteindelijk 
door zijn zoon Commodus met een voor de Romeinen nadelig vredesakkoord beëindigd werd. 
In de vierde eeuw vielen de Marcomannen het Romeinse Rijk nog meerdere malen binnen 
maar in 396 werd een deel van hen foederati van de Romeinen in Pannonië. Hun koningin 
Fritigil onderhield contacten met Ambrosius van Milaan door wiens invloed de Marcomannen 
gekerstend werden. Voor het laatst deden de Marcomannen van zich spreken als onderdeel 
van de macht van de Hunnen. In 451 vochten ze aan de zijde van Attila in de Slag op de 
Catalaunische velden. In de latere eeuwen verdwenen de Marcomannen uit de geschiedenis 
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en zijn wellicht opgegaan in de Slaven. Volgens een andere theorie zouden de Bajuwaren, die 
zich in die tijd in Zuid-Beieren en Oostenrijk vestigden, afstammen van de Marcomannen. 

 

Het begin van de derde eeuw kenmerkt zich door verschillende veranderingen binnen de 
nederzettingen. Het aantal gelijktijdig bewoonde erven neemt toe en ambachtelijke activiteiten 
krijgen een meer centrale rol binnen de nederzettingen. Dat laatste is niet alleen af te lezen 
uit de neerslag van ambachtelijke productie in de archeologische dataset, maar ook door 
veranderingen in gebouwplattegronden en het toegenomen aantal bijgebouwen. Zowel op 
basis van historische bronnen als vondsten kan geconcludeerd worden dat relatief veel 
Germanen dienstnamen in het Romeinse leger. Hierdoor ontstonden relaties tussen de 
nederzettingen uit Oost-Nederland en het Romeinse Rijk. Onduidelijk is of deze samenhangen 
met zaken als soldij of dat deze zich uitten in toegenomen handelsactiviteiten. In de loop van 
de derde eeuw bereiken zowel Romeinse producten (runderen, metaal) als technieken (gebruik 
van de draaischijf) nederzettingen in Oost-Nederland, terwijl de ambachtelijke productie van 
verschillende nederzettingen die van de eigen behoefte overstijgt. De intensieve relaties lijken 
de toegenomen omvang van de nederzettingen en het ontstaan van nieuwe mogelijk te maken. 
Niet alleen is er sprake van verspreiding van objecten en technieken, ook groepen Germanen 
migreren naar het Midden-Nederlandse rivierengebied en de Zuid-Nederlandse zandgronden. 
Dit proces is al in de derde eeuw in gang gezet en leidt tot een verdere integratie van culturele 
netwerken in zowel Midden- als Oost-Nederland. In de loop van de derde en vierde eeuw 
ontwikkelt zich een grenszone waarvan zowel delen van de Romeinse grensprovincie als Oost-
Nederland deel uitmaken. 

Deze grenszone biedt de stammen in Oost-Nederland toegang tot uitwisselingsnetwerken uit 
de Romeinse wereld en het Romeinse Rijk een extra buffer tegenover vijandelijk gezinde 
stammen op grotere afstand van het rijk. Het concept van een grenszone zoals voor Oost-
Nederland geformuleerd maakt een integrale analyse mogelijk van de complexe relaties tussen 
tribale groepen buiten het Romeinse Rijk en de grensprovincies. Het verenigt zowel het eigen 
(Germaanse) als het Romeinse perspectief in zich. Het is echter wel een concept dat niet op 
iedere situatie toepasbaar hoeft te zijn. Zo is het goed mogelijk (zelfs waarschijnlijk) dat de 
grenszone zich tot in Westfalen heeft uitgestrekt, maar zonder analyse van het Westfaalse 
bewoningslandschap kan deze conclusie niet getrokken worden. De wederzijdse 
afhankelijkheid tot het in standhouden van een grenszone wordt geillustreerd door de 
bewoningsgeschiedenis van enkele nederzettingen vanaf de tweede helft van de vierde eeuw. 
Er moet gesteld worden dat het Romeinse gezag over de Rijnzone en aangrenzend Zuid-
Nederland vanaf de tweede helft van de vierde eeuw, ruwweg na Julianus, minimaal is 
geweest. De verdediging van het rijk werd toevertrouwd an de foederatie uit bijvoorbeeld 
Gennep, Krefeld en Rhenen. Hierdoor verschuift het economisch zwaartepunt van de 
noordelijke grenszone naar zuidelijker streken. De achtergebleven centra blijken dan niet 
meer in staat te zijn om de economische bloei van de derde en de eerste helft van de vierde 
eeuw te handhaven.  
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Foederati (meervoud van Latijn foederatus, “verbonden”) is een term die nu vooral 
geassocieerd wordt met de Germaanse stammen die als foederati optraden in het Romeinse 
Rijk in de eerste eeuwen na Chr. Het begrip is echter ouder dan deze tijd. In de eerste eeuwen 
voor Chr. had Rome al een systeem waarbij de verschillende stammen opgedeeld waren in 
bepaalde “klassen” al naargelang hun relatie met de Romeinen. De Latijnen werden als 
Romeinse bloedbroeders beschouwd. Daarna kwamen de foederati: zij hadden het Romeinse 
burgerrecht niet, maar waren verbonden aan Rome met een plechtig, formeel en eeuwig 
durend bilateraal hulpverleningsverdrag (in het Latijn foedus, waarvan het woord federatie 
afkomstig is). De overige volken waren bondgenoten (socii). 

De Chatten, Cherusken en Bataven waren enkele van de Germaanse volken die rond het begin 
van onze jaartelling nabij de grens van het Romeinse Rijk leefden. Ten noorden van de Liemers 
(vanaf Duiven en Zevenaar vandaar in de richting van het westen) zal globaal de grenslijn zijn 
geweest. Ten noorden van die lijn zoals in Doetinchem werden sporen van Romeins aardewerk 
gevonden, wat er op kan duiden dat er minstens handelscontacten moeten zijn geweest. De 
Germaanse volken waren vanwege hun strijdbaarheid en moed erg berucht bij de Romeinen. 
De Romeinen hebben door aanhoudend Germaans verzet afgezien, om zich permanent ten 
noorden van de Rijn te vestigen. De Romein Tacitus noemt de Chatten al in zijn verslagen 
bijvoorbeeld in 'De origine et situ Germanorum'. De Bataven zouden oorspronkelijk deel 
hebben uitgemaakt van de Chatten, maar een groep splitste zich na een conflict daarvan af. 
Veel stammen leefden in kleine nederzettingen, bestaande uit langhuisboerderijen. Hierin 
leefden meestal verschillende generaties grootfamilie en vee gezamenlijk onder een dak. Hun 
huizen waren van hout, al dan niet met leem bestreken vlechtwerk wanden met een strodak. 

Vanaf de tweede helft van de vierde eeuw neemt het aantal gelijktijdige erven van de 
nederzetting bij Heeten snel af. Ook de productie van ruwe ijzer wordt ofwel gestaakt of is 
verwaarloosbaar. Vanaf het begin van de vijfde eeuw is van de oorspronkelijke omvang van 
nederzettingen als Deventer-Colmschate, Heeten, Wijster weinig over. Deels zijn deze 
processen te verklaren als gevolg van migraties (groepen Germanen gaan achter hun 
werkgever aan), maar wanneer het geringe aantal nederzettingen uit deze periode in Midden- 
en Zuid-Nederland beschouwd wordt, dan moet geconcludeerd worden dat dit perspectief te 
eenzijdig is. Deels moet ook gedacht worden aan het verdwijnen van het Romeinse gezag in 
de onmiddelijke nabijheid. Hierdoor raken nederzettingen als boven genoemd verstoken van 
contacten met de Romeinse wereld. Het lijkt erop dat het omliggende bewoningslandschap de 
omvangrijke nederzettingen dan niet meer kan onderhouden. Gedurende het einde van de 
vierde en de vijfde eeuw vallen de nederzettingen terug tot slechts enkele boerderijen en lijken 
met name Einzelhöfe het kenmerkende nederzettingstype. 
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Boerderij uit de IJzertijd  

Op basis van het aantal bekende vindplaatsen en de omvang daarvan moet worden vastgesteld 
dat het door oud-historici gecreëerde beeld van massale volksverhuizngen gedurende de vier 
en de vijfde eeuw in ieder geval voor het Oost-Nederlandse deel van het voormalige Romeinse 
Rijk bijgesteld moet worden. Weliswaar vonden wel verhuizingen richting Romeinse provincies 
plaats, maar het betreft relatief kleine groepen en daarvan zijn er zeker niet genoeg geweest 
om de bevolkingsafname in Oost-Nederland vanaf de tweede helft van de vierde eeuw te 
verklaren. De economische terugval van de nederzettingen en de daarmee samenhangende 
bevolkingsafname vertonen overeenkomsten met de crisis die zich twee eeuwen eerder in de 
civitas van de Bataven voordeed. De economie van de Bataafse nederzettingen was nauw 
verbonden met de aanwezigheid van het Romeinse leger. Tegen het einde van de tweede eeuw 
bleek het Bataafse gebied slecht bestand tegen een veranderde sociaal-economische realiteit 
en mogelijk afname in de rekrutering van Bataven door het Romeinse leger. Voor de laat vierde 
eeuwse grenszone in Oost-Nederland moeten vergelijkbare ontwikkelingen een grote klap zijn 
geweest. 

Civitas (meervoud: civitates) verwees in de Oudheid voornamelijk naar het Romeins 
burgerrecht. De term werd ook gebruikt om een bepaalde nederzetting aan te duiden. Tijdens 
de groei van het Rijk werden de bewoners van de buitenprovincies aangeduid als dediticii, wat 
overwonnenen betekent, of behandeld als klant-koninkrijk met wat meer autonomie via 
verdragen. Deze laatste groep was bekend als civitates foederatae en waren vrijgesteld van 
belastingen of van toepassing van de Romeinse wet. Prestigieuze en economisch belangrijke 
nederzettingen zoals Massilia en Messana waren voorbeelden van bezette regio's die over een 
beperkte autonomie beschikten tijdens de Romeinse Republiek. De nieuwe geromaniseerde 
Romeinse stedelijke nederzettingen werden eveneens civitates genaamd en gewoonlijk waren 
ze dicht bij de oudere voor-Romeinse hoofdstad. Soms, meestal in het zuiden, vielen ze samen 
met die oude hoofdsteden. Bij gebrek aan een dergelijke oorspronkelijke hoofdstad stichtten 
de Romeinen er zelf een. Was de lokale bevolking zeer wantrouwig tegenover de Romeinse 
administratie, dan werd soms de civitas buiten het stamgebied geplaatst. De meeste 
ambtenaren werden immers gerekruteerd uit de lokale bevolking. Voorbeelden van een civitas 
buiten het stamgebied zijn: Kassel (civitas Menapiorum) lag in het stamgebied van de Morini, 
en Bavay (civitas Nerviorum) lag in het stamgebied van de Bellovaci. Waarschijnlijk werd Trier 
(civitas Treverorum) eveneens net buiten hun stamgebied gesticht. Een civitas mag dus niet 
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verward worden met een centrale hoofdstad. In het verleden gingen veel historici er soms 
verkeerdelijk van uit dat het stamgebied zich netjes rond de civitas bevond. De administratie 
in de civitas was veelzijdig, doch het aantal ambtenaren heel beperkt. Met kon er bijvoorbeeld 
het Romeinse burgerschap bekomen, processen voeren, en vooral: belastingen betalen. De 
civitates groeiden uit tot marktplaatsen, Trier zelfs tot de hoofdstad van het West-Romeinse 
Rijk. 

 
In Wijster lag in de vierde eeuw een Germaanse nederzetting die veel groter was dan de 
vroegere gehuchtjes. Er stonden meer dan twintig boerderijen. 

Wat zijn de gevolgen van de komst van de Romeinen, aan het begin van de jaartelling, geweest 
moet zijn voor de culturele tradities in Oost-Nederland. Hoewel de inrichting van de limes door 
de aanleg van een weg en castella niet direct geleid kan hebben tot het optrekken van een 
‘ijzeren gordijn’, wijzen veranderingen in materiële cultuur wel op het verminderde belang van 
de sterke relaties met het zuiden. Uit de analyse van de materiële cultuur van de 
nederzettingen blijkt dat culturele netwerken vanaf de eerste eeuw voor Chr. tot in de vierde 
eeuw na Chr. veranderden. Waar tot in de eerste eeuw na Chr. nog sprake was van geregelde 
contacten met uitwisselingsnetwerken uit het Midden-Nederlandse rivierengebied, wonnen 
invloeden uit het oosten en later het noorden vanaf de tweede eeuw snel aan belang. 

De overgang van de Romeinse tijd naar de vroege Middeleeuwen is gepaard gegaan met 
veranderingen in de manier waarop het cultuurlandschap werd gebruikt (bevolkingsafname 
en het verdwijnen van grotere nederzettingen), maar dat er op regionale schaal wel sprake 
lijkt van ccontinuïteit van bewoning. Toch blijft met name de vijfde eeuw een periode waarvan 
maar weinig vindplaatsen bekend zijn. Vanaf de zesde eeuw verandert dit geleidelijk. Er 
bestaan geen archeologische overzichtsstudies over de nederzettingen uit de vroege-
Middeleeuwen in Oost-Nederland. Wel zijn er overzichten voor Westfalen met betrekking tot 
boerderijplattegronden en voor Drenthe. Binnen Oost-Nederland zijn verschillende 
opgravingen uitgevoerd. Voor Oost-Nederland zijn met name de opgravingen bij Zelhem, 
Zutphen, Raalte en Dalfsen van belang. 

De geografische ligging van Markelo combineert het pleistocene dekzandlandschap met het 
landschap van de stuwwallen en/of stuwwalrestanten. Deze laatste zijn in de vorm van 
‘bergen’, of in ieder geval duidelijk aanwezige ruggen, goed zichtbaar. Hun ondergrond bestaat 
voornamelijk uit keileem en morenelagen. Echt aantrekkelijk lijken deze gronden niet geweest 
te zijn voor het boerenbedrijf. Dit bleek bijvoorbeeld ook tijdens de proefonderzoeken die in 
1998 en 2003 werden uitgevoerd. Veel meer dan een handvol scherven uit de IJzertijd werd 
niet aangetroffen. Resten van enkele mesolithische haardplaatsen en een vuurstenen bijl, 
behorend tot de Trechterbeker- of Enkelgrafcultuur, wijzen erop dat dit landschap wel degelijk 
belangwekkende archeologische resten kan herbergen. Tegen de randen van deze 
stuwwalrestanten werd tegen het einde van de laatste IJstijd een pakket dekzand afgezet. 
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Hierin blijken veel archeologische resten aanwezig te zijn. In 1998 werden sporen aangetroffen 
die niet nader te dateren waren en tijdens het proefonderzoek van 2003 bleek dat een deel 
van een middeleeuws boerenerf werd aangetroffen. De Noordachteres is een van de dorpsessen 
van Markelo, dat in 1188 voor het eerst vermeld wordt. Zowel op basis van de hier beschreven 
opgraving als op basis van vergelijkingen met andere nederzettingen binnen het 
aartsdiaconaat van Deventer moet echter geconcludeerd worden dat Markelo veel eerder is 
ontstaan. Van Vliet suggereert een datering tussen 900 en 1150. Wegens een gepland  
bedrijventerrein werd in 2003 en 2004 een opgraving uitgevoerd aan de rand van het dorp. In 
totaal werd bijna een hectare vlakdekkend geregistreerd en kon de archeologische neerslag 
van een middeleeuws erf voor een groot deel in kaart worden gebracht. Het grote aantal sporen 
in combinatie met enkele recente verstoringen maakten de reconstructie van de 
bewoningsgeschiedenis van deze plek niet eenvoudig. De gebouwen die op min of meer 
dezelfde plaats stonden, suggereren een bewoningsduur die tenminste zes fases heeft omvat. 
De aanvang van de bewoning werd op basis van een dendrochronologische datering van een 
waterput (894+/-6 jaar) en enkele vroege kogelpotscherven aan het begin van de negende 
eeuw geplaatst en moet (op basis van historische gegevens) tot ongeveer 1300 hebben 
geduurd. Daarna is het erf over een geringe afstand verplaatst naar de rand van de 
Noordachteres. Dit suggereert een bewoningsduur van ongeveer vijfenzestig jaar per fase. De 
plattegronden zijn van het type Gasselte A en B (bootvormig boerderijtype). 

Bij het oudste type (Gasselte A, 9e eeuw) staan de staanders in de wand en zijn er twee paar 
ingangen als bij de voorafgaande, smallere Odoorn-typen. Bij het jongste type (Gasselte B, 10e 
-14e eeuw) ligt de hoofdingang in de achtergevel van het staleinde en zijn er meestal 
uitkubbingen langs de lange wanden, waardoor de plattegrond geheel of gedeeltelijk 
drieschepig is en vergelijkbaar met die van de oudste bestaande boerderijen. 

De oudste plattegronden zijn relatief licht uitgevoerd. De jongere plattegronden betreffen 
zware en omvangrijke constructies voorzien van kubbingen. Behalve enkele bootvormige 
plattegronden zijn er ook enkele rechthoekige structuren herkend die aansluiten op een 
blijkbaar voortlevende traditie. Ook uit Zutphen/Leesten zijn enkele rechthoekige 
boerderijplattegronden bekend. Behalve enkele hoofdgebouwen beovnden zich nog enkele 
schuren, spiekers en hooibergen op het erf. Aan de rand van het erf bevonden zich bovendien 
nog twee hutkommen. Het vondstcomplex bevatte uitsluitend aardewerk van kogelpotten. Ook 
het aandeel van op de draaischijf vervaardige producten was laag en komt overeen met andere 
vindplaatsen uit Oost-Nederland. 

Opvallend is de aanwezigheid van een kavelgreppel uit de veertiende eeuw die waarschijnlijk 
samenhangt met de ligging van het historisch bekende erf Groot Lammertink. Op basis van 
de resultaten lijkt het erop dat de oudste bewoning zich in de zuidwesthoek van het 
opgegraven terrein bevond en zich gedurende de elfde en twaalfde eeuw in noordoostelijke 
richting verplaatste. De resultaten van het paleo-ecologisch onderzoek verwezen naar de 
nabije ligging van bemeste akkers, waar rogge (Secale cereale), emmertarwe/spelt (Triticum 
dicocon/spelta) en haver (Avena) verbouwd werden. Aan de hand van het pollenonderzoek 
kon bovendien de ligging van de moestuinen op het erf worden verondersteld. Opmerkelijk 
waren de resultaten van het pollenonderzoek aan de oudste waterput. Hieruit kwam een beeld 
naar voren van een (half) open landschap waarin relatief veel struikhei (Valluna vulgaris) 
voorkwam. Aan de hand van iets jongere pollenmonsters kon vastgesteld worden dat het 
landschap, dat dus al bij aanvang van bewoning relatief open was, een nog opener karakter 
kreeg, waarschijnlijk als gevolg van intensivering van de bewoning in het gebied. Hoewel 
archeologische gegevens uit het centrum van het dorp Markelo ontbreken, wordt aan de hand 
van deze resultaten vermoed dat het ontstaan van een plaatsvaste nederzetting, die in ieder 
geval in 1188 de naam Marclo draagt, geplaatst moet worden tegen het einde van de negende 
of het begin van de tiende eeuw. Op het kadastrale minuutplan van Markelo-Noord staat de 
ligging van het erf Groot Lammertink aangegeven. Deze boerderij, die in 1967 is afgebroken, 
was gelegen op nog geen vijftig meter van de opgravingslocatie. De oudste vermelding van dit 
boerenerf dateert uit 1341. Op 3 oktober verklaart Godefridus, proost van het kapittel van 
Sint Mauritius buiten de muren van Munster, dat hij Henricus Weldam en zijn zoon 
Wilhelmus beleend heeft met het goed Lambertinck. Dit was na het overlijden van de vorige 
leenman Lambertus Lambertynck. Hieruit valt dus op te maken dat de historie van de 
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boerderij minstens teruggaat tot aan het begin van de veertiende eeuw en dat de boer geen 
eigenaar was van de grond, maar deze in leen kreeg van een heer van buiten Twente, in dit 
geval een kapittel dat bezittingen had in verscheidene kerspelen. Qua ligging, dicht bij het 
dorp aan de rand van één van de dorpsessen, vertoont dit goed grote overeenkomsten met het 
erf Elkink, enkele honderden meters ten westen van Groot Lammertink. Dit erf (Elekinck) 
wordt, hoogstwaarschijnlijk voor het eerst in 1188 genoemd in het goederenregister van de 
graaf van Dale, heer van Diepenheim. In 1379 blijkt dit erf in bezit te zijn van het bisdom en 
het wordt beleend door Coenraet van Thie. Een vergelijkbare (tenminste 12e eeuwse) 
ouderdom voor het erf Groot Lammertink is goed voorstelbaar. Hierdoor zou ook een directe 
relatie ontstaan tussen de opgegraven sporen van boerderijen en de ligging en naamgeving 
van het goed Groot Lammertink. Opvallend is de verkaveling zoals afgebeeld op een historische 
kaart uit 1832. Ter hoogte van het opgravingsterrein (de volmiddeleeuwse huisplaats) is 
sprake van een omvangrijke blokverkaveling. Dat is een verkavelingstype dat over het 
algemeen later in de Middeleeuwen wordt gedateerd. Er zijn geen aanwijzingen dat het kavel 
een zogenaamde woerd betreft. De datering van het type kavel past niet bij de veronderstelde 
ouderdom van de Noordachteres. Het wordt verondersteld dat dit stuk grond pas veel later 
(nadat het erf verplaatst was) als akkerland in gebruik genomen is. 

De toponiemen, waarvan het grootste deel vermoedelijk uit de Vroege- en Volle Middeleeuwen 
dateert, dragen bij aan de reconstructie van de paleogeografie van het landschap. 

De paleogeografie is de tak binnen de aardwetenschappen die de ligging en bewegingen van 
aardplaten alsmede de verdeling van land, zee en gebergten door de geologische geschiedenis 
heen bestudeert. Daaronder valt bijvoorbeeld ook de geografische ligging van rivieren, delta's 
en kustlijnen door de tijd heen. 

Opvallend is dat er zoveel namen refereren aan de aanwezigheid van bos, terwijl er is 
geconstateerd dat het landschap gedurende de Vroege Middeleeuwen juist een (half) open 
karakter had. Bossen die gedurende de Middeleeuwen de benaming ‘loo’ kregen, moeten niet 
verward worden met de huidige betekenis van bos. Er was eerder sprake van een open 
parklandschap, gedomineerd door restanten van oude loofbossen. Deze constatering past in 
het beeld dat door Groenewoudt is geschetst aan de hand van het onderzoek naar de inhoud 
van waterputten. De veranderingen van het landschap zijn vergeleken vanaf het Laat-
Neolithicum tot in de Late Middeleeuwen als een negatief, waarbij gedurende de eerste periode 
boeren kleine open plekken in het bos in cultuur brachten en het bos in de Middeleeuwen 
teruggebracht blijkt tot enkele concentraties in een open landschap. Wanneer de 
bovengeschetste ontwikkelingen worden samengevat levert dit een beeld op van het landschap 
gedurende de late prehistorie en de Vroege Middeleeuwen, dat bestaat uit de volgende vier 
componenten. 

- Verspreid liggende nederzettingen met daaromheen kleine arealen cultuurland, 
bestaande uit permanent gebruikt bouwland op de bruine verweringsgronden en 
semipermanent gebruikt driesland op de armere podzolgronden. 

- Tussen deze cultuureilanden een halfopen parklandschap (loo), met een afwisseling 
van boomgroepen, struwelen en gras- en kruidenrijke heide, gebruikt voor begrazing. 

- Plaatselijk een wat zwaarder, oud bos met hoogopgaande bomen (holt) voor de 
productie van bouw- en timmerhout en het mesten van varkens. 

- Tenslotte aan de randen van het cultuurareaal de wildernis, bestaande uit delen van 
de laagtes tussen de dekzandeilanden, het moerasgebied en mogelijk de dichtbeboste 
oud-dekzandvlakte (waarop de ruggen zijn ontstaan) ter hoogte van Oldenzaal. 

 

De oudste menselijke bewoners in het huidige Nederland waren Neanderthalers, die hier 
ongeveer tweehonderdvijftigduizend jaar geleden rondzwierven. Deze rondtrekkende jagers-
verzamelaars, die her en der hun kampementen opsloegen, deden ook het grondgebied van 
de tegenwoordige gemeente Hellendoorn aan. Bewijzen daarvoor zijn de vuurstenen 
werktuigen en afslagen (reststukken van bewerkte stenen), die zijn gevonden bij het afgraven 
van rivierduinen op verschillende plekken in onze gemeente, waaronder het dal van de 
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Daarlerbeek, de Kalvenhaar en de Eversberg. De oudste sporen van min of meer permanente 
bewoning in de gemeente Hellendoorn zijn een stuk recenter van datum. Op de Nieuwstad in 
Daarle trof men op de afgegraven bouwkamp langs de Daarlerbeek, naast vuurstenen 
werktuigen, eveneens sporen van een permanente nederzetting aan, zoals aardewerk 
(trechter-, standvoet-, klok- en potbekers). Deze vondsten dateren vanaf de steentijd tot en 
met de ijzertijd.  

Vanaf het noordeinde van de Daarler es bevond zich ooit, dwars door het veen, een 
knuppelbrug in de richting van het huidige Sibculo. Dit was een weg van takkenbossen en 
stammetjes, vastgehouden door staande houten paaltjes, om wegspoelen te voorkomen. Het 
eerste deel is in 1887 bij ontginningswerkzaamheden gevonden. Uiteindelijk bleek de 
knuppelbrug zes kilometer lang te zijn. Het voetpad van ongeveer twee meter breed lag 
anderhalve meter onder het veen. Uitgaande van drie centimeter veengroei per eeuw, lag de 
brug ongeveer vijfduizend jaar geleden aan de oppervlakte. Hij diende waarschijnlijk om de 
nederzetting op de Nieuwstad te bereiken. Naast de brug werden een vuurstenen bijl, een 
bronzen mes en een bronzen mantelspeld aangetroffen. Dit soort vondsten wordt meestal 
getypeerd als een offergave. 

Tussen 1951 en 1954 werd er bij het graven van ijzererts in het dal van de Daarlerbeek 
anderhalve meter onder het maaiveld opnieuw een stuk van de (oude) knuppelbrug naar 
Sibculo gevonden, bestaande uit zware berkenstammen. In de directe omgeving trof men ook 
een middeleeuwse boot en een stenen bijl aan. Een veel jongere knuppelbrug, uit circa 700 v. 
Chr., werd gevonden in de buurt van de spoorweghalte Daarlerveen. Het pad liep vanaf de 
voormalige nederzetting langs de es, in de huidige kern van Daarle, de venen in. Hierbij werden 
in 1930 een bronzen armband en een speerpunt gevonden die opnieuw kunnen worden gezien 
als rituele gaven aan de goden. 

Verspreid over de gehele gemeente zijn diverse grafvondsten gedaan, allemaal op de hoger 
gelegen gedeeltes in het landschap. Op de flanken van de heuvelrug bevinden zich aan beide 
zijden velden met grafheuvels, onder andere op de Eelerberg en de Sprengenberg. Rondom 
Daarle werden urnen gevonden op de Daarler es (een restant van een grafheuvel). Bij de 
prehistorische nederzetting op de Nieuwstad kwam een urnengrafveld tevoorschijn. Tijdens 
de ontginning van de Zuidberg werden in 1942 ook vele urnen gevonden, inclusief nog 
aanwezige beenderresten. In 1948 kwam in Hulsen een compleet urnengrafveld aan het licht. 
De gevonden urnen met beenderresten liggen nu in depot bij het Rijksmuseum Twente en 
eentje is in bezit van dorpsmuseum De Valkhof.  

Rond het begin van onze jaartelling woonden in de omgeving van Hellendoorn al geruime tijd 
mensen in kleine nederzettingen bij elkaar. Een nederzetting mag het eigenlijk nog niet heten. 
Vaak gaat het om één groot erf met een paar bijgebouwtjes, een waterput en een spieker voor 
de opslag van het graan.  De bewoners oefenden het boerenbedrijf uit. Van hen is geen 
schriftelijke neerslag in de historie bekend; voor informatie over hen en hun leefwijze zijn we 
aangewezen op archeologische waarnemingen en toevalsvondsten op het akkerland. Zo 
werden resten van nederzettingen uit die tijd gevonden op de Schuilenburger Es en aan de 
Leemkampweg in Marle. Onder het esdek werd op beide locaties een grote concentratie van 
potscherven aangetroffen, waarvan een aantal met vingerafdrukken van de pottenbakker of -
bakster.  

De omgeving is waarschijnlijk continue bewoond geweest. Er was sprake van zogenaamde 
zwervende erven. Als de ene plek uitgeput was,  werd een erf even verderop opnieuw gebouwd. 
Uit de periode rond 800 werd bij bouwwerkzaamheden aan de Hofsteestraat een gave kogelpot 
gevonden. Deze bevindt zich nu in dorpsmuseum De Valkhof. Bij de aanleg van een koeienstal 
op de Schuilenburger Es werden aardewerken potten uit de achtste of negende eeuw 
gevonden. In een eerste laag werden alleen bodems van de potten aangetroffen. Een paar 
meter verderop lagen alle potranden. Dit duidt erop dat er meer hoogteverschil is geweest op 
de es en dat boeren later geprobeerd hebben de grond te egaliseren. Het is goed mogelijk dat 
het hier om huisraad gaat van erven die een paar eeuwen later bekend staan als Cruceberge, 
Meijerink, Imhof en Hof te Hulsen. Deze behoorden tot de latere havezate Schuilenburg. 
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In diezelfde periode gingen de Germaanse bewoners geleidelijk over tot het christendom. In 
1961 werden bij de restauratie van de Hellendoornse dorpskerk resten gevonden van een 
romaanse voorganger van de kerk, waarbij ook een begraving aangetroffen werd. Het ging 
hierbij om een houten kerkje, dat waarschijnlijk gedateerd kan worden op de achtste of 
negende eeuw. Dat duidt erop dat deze omgeving al vroeg tot het missiegebied behoorde. De 
overlevering in Hellendoorn wil trouwens dat op dezelfde plek ooit een Germaanse offerplaats 
was, of dat er een schapenschot (schaapskooi) gestaan heeft. 

De bewoners zullen een hard bestaan hebben geleid in deze omgeving, want de meeste grond 
moest nog in cultuur worden gebracht. Restanten van dergelijke werkzaamheden zijn 
teruggevonden bij het Blik aan de Meester Ponsteenlaan, waar grondsporen aangeven dat de 
onvruchtbare zandgrond stelselmatig is gemengd met mest en plaggen. Daarnaast moesten 
de boeren een constante strijd leveren tegen een buiten zijn oevers tredende Regge. De hogere 
plekken werden gebruikt voor grondbewerking en bebouwing, de lage graslanden voor het 
grazen van het vee. Deze staan bekend onder namen als maste en mars, de hoger gelegen 
akkergronden dragen vaak de naam es of enk voor grotere akkercomplexen en kamp voor 
afgebakende individuele akkers. Verschillende veldnamen die hieraan herinneren zijn nu 
opgenomen in straat- of wijknamen.  

De mensen die in de Romeinse tijd aan de zuidkant van de Holterenk woonden, hadden 
ongetwijfeld een naam. Als we de schoolboekjes mogen geloven waren het Germanen, maar 
het is zeer de vraag of zij daar zelf ook zo over dachten. Het is best mogelijk dat de naam 
"Germaan" door de Romeinen is bedacht als gemeenschappelijk aanduiding voor alle "wilde 
volkeren" ten noorden en westen van de grens van het Romeinse rijk. Later in de Romeinse 
tijd duiken de namen ‘Franken’ en ‘Sali’ op. Vermoed wordt dat een groep met de naam ‘Sali’ 
(Saliërs) deel uitmaakte van de Franken en dat het huidige Salland hun thuisbasis was.  

In de jaren 1990-2000 hebben archeologen bij Colmschate en Heeten resten van grote 
nederzettingen onderzocht waar deze lieden gewoond kunnen hebben. Zowel in Colmschate 
als Heeten moeten grote boerderijen hebben gestaan. Mogelijk waren deze Salische Franken 
ook de bewoners van de gevonden nederzetting bij het Beukenlaantje in Holten. Bekend is dat 
in de vierde eeuw een groep Salische Franken zich, na een tussenstop in de Betuwe, heeft 
gevestigd in het huidige Frankrijk.  

Dat er al lang mensen op het grondgebied van Holten woonden, betekent niet dat het dorp 
zelf zo oud is. Prehistorische woonplaatsen werden namelijk van tijd tot tijd verplaatst, onder 
meer omdat de grond die men bewerkte uitgeput raakte. Het is niet bekend op welk moment 
men zich definitief vestigde op de plaats die nu Holten heet. Er zijn wel een paar aanwijzingen. 
Aan het eind van de negende eeuw groeide de bevolking in Salland sterk. Het gebied ten westen 
van de IJssel lag indertijd onder Saksische invloed. De namen die eindigend op -lo (Espelo, 
Loo) en op -hem of -heim (Bathmen) zijn typisch Saksisch. Het is aannemelijk dat in de holte 
van de Sallandse heuvelrug, op de route van het opkomende Deventer naar Munster, een 
nederzetting ontstond. Sporen van bewoning uit deze tijd zijn niet gevonden. Uit opgravingen 
aan de Reilinksweg bleek wel dat Holten in de elfde en twaalfde eeuw bewoond is geweest. 
Gezien de resultaten van archeologische opgravingen in de andere dorpen in de buurt, kunnen 
we aannemen dat Holten ook vanaf de negende eeuw een vaste woonplaats werd.  

De ligging van Holten tussen de Holterberg, de Beuseberg en de Zuurberg was voor eerste 
bewoning zeer geschikt. Er was volop bos, heide, water en moerasgrond (veen) en bovendien 
was er op de Borkeld voldoende leem voorhanden. De zuidhelling bleek voor de landbouwers 
zeer geschikt te zijn en daar werd dan ook laag voor laag de ‘enk’ gevormd. Ten zuiden van 
Holten zijn de laaggelegen broeklanden met rietvelden, die nut hadden voor de toenmalige 
bewoners. De grond was nog gemeenschappelijk bezit en iedereen kon zich er vestigen. Holten 
bestond waarschijnlijk enkel uit wat verspreid liggende boerderijen. Een echt dorp werd 
Holten vermoedelijk pas in de veertiende eeuw.  

Het was melktijd op een zomerdag in 1967. Boerin Bolks uit Stegeren haastte zich naar haar 
koeien. Onderweg wierp ze een blik op de pas afgegraven persvoerkuil. Haar oog viel op een 
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voorwerp dat uit het zand stak. Nieuwsgierig liep ze erheen en bukte zich om het op te pakken. 
Het bleek een aardewerken pot te zijn met bruingrijze en zwarte kleuren. De boerin begreep 
dat ze een bijzonder voorwerp gevonden had. Nader onderzoek bracht aan het licht dat er 
asresten van een verbrand lichaam in de urn zaten. In de buurt werd nog een tweede urn 
gevonden. Ze waren afkomstig uit een urnenveld van circa 800 v. Chr. 

Ommen kent een bijzonder lange bewoningsgeschiedenis. De hoge gronden langs de Vecht 
waren vanaf circa 9.000 v. Chr. een geliefde verblijfplaats van rondtrekkende groepen jagers-
verzamelaars. Ze leefden van de jacht, visvangst en verzamelden vruchten en noten. Vanaf 
5.000 v. Chr. vestigden zich de eerste boeren in deze streken. Ze legden bescheiden akkertjes 
aan en hielden vee. Evenals hun jagende voorouders maakten ze uitsluitend gebruik van 
stenen en houten gebruiksvoorwerpen. Rond 2.000 v. Chr. beschikten ze ook over bronzen 
voorwerpen en vanaf 800 v. Chr. over ijzeren producten. Op basis van deze materialen spreekt 
men ook wel van steen-, brons- en ijzertijd. 

Op diverse plaatsen in Ommen zijn sporen van vroege bewoning gevonden. De aanwezigheid 
van de prehistorische bewoners is in Stegeren nog in het landschap zichtbaar in de vorm van 
tientallen grafheuvels. Deze dateren van de late steentijd tot en met de ijzertijd. Ook zijn hier 
enkele grafcomplexen uit de Romeinse tijd gevonden. Het grootste terrein met minimaal 36 
heuvels uit de IJzertijd staat in de volksmond bekend als Calsum, wat "dodenheem" zou 
betekenen. Opmerkelijk genoeg zijn de oudste grafheuvels het grootst. Aanvankelijk werden 
de doden onder deze heuvels begraven. Later werden ze gecremeerd en in urnen bijgezet in 
grafvelden met veel kleinere heuveltjes en greppeltjes rondom, de zogenaamde urnenvelden. 

Bij de aanleg van gasbuizen door de Varsener es in de jaren 1971, 1973 en 1991 zijn resten 
aangetroffen van een Germaanse nederzetting met urnenveld uit de late bronstijd. 
Opmerkelijk was de vondst van een dubbelkonische urn van vierendertig centimeter hoogte. 
De urn bevatte crematieresten van een vermoedelijk circa twintigjarige vrouw. Ook werd door 
vrijwilligers een eikenhouten waterput opgegraven, die een plek heeft gekregen in het 
streekmuseum van Ommen. 

Veel grafheuvels, urnenvelden en andere bodemvondsten zijn in de loop van de tijd verloren 
gegaan. Een grafheuvel in de buurt van de kern van Stegeren, 'n Zandbaarg genoemd, waar 
in 1929 nog een stenen mes of dolk gevonden werd, is naderhand afgegraven om een boerenerf 
mee op te hogen. Tegenwoordig hebben archeologische waardevolle vindplaatsen een 
beschermde status. In 1999 zijn de grafheuvels van Calsum door Staatsbosbeheer 
gerestaureerd. De monumentale "zandbergen" getuigen van de oeroude 
bewoningsgeschiedenis van deze streek.  

Aan het einde van de negentiende eeuw deed boswachter Geert Remmelts op het landgoed 
van de Duitse grootgrondbezitter Eduard Lüps in de buurt van de Ommerschans een 
bijzondere vondst: op een verhoging van berkenstammetjes in het veen vond hij een groot 
bronzen zwaard met daarop verschillende andere voorwerpen uit de bronstijd. Een collega-
boswachter in dienst van Lüps, A. Seemann uit Junne, spijkerde alles in een vitrinekast. Veel 
meer is over de toedracht van deze belangwekkende vondst niet bekend. De omstandigheden 
van de ontdekking van deze bronsschat zijn daarmee al net zo schimmig als de manier waarop 
de schat op deze locatie is terechtgekomen. 

In 1927 bracht directeur J.H. Holwerda van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden een 
bezoek aan Ommen. De burgemeester liet hem ook de kast met curiosa van boswachter 
Seemann zien. Hoewel Holwerda altijd ontkend heeft dat er een bronstijd in Nederland heeft 
bestaan, was hij heel enthousiast over wat hij zag. De gerenommeerde archeoloog nam de 
voorwerpen mee naar Leiden, waar hij ze documenteerde, fotografeerde en van het zwaard een 
afgietsel liet maken. De voorgenomen aankoop van de bronsschat ging niet door, omdat er 
met de familie Lüps geen overeenstemming kon worden bereikt over de prijs. De originelen 
keerden terug naar Ommen. Toen de familie Lüps het landgoed verkocht, is de bronsschat 
met hen meeverhuisd naar Beieren. 
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De schat dateert van circa 1100 v. Chr. Naast het bronzen zwaard bevat deze een Siciliaans 
scheermes en gereedschap van een smid, waaronder polijststenen, beitels en een priem. 
Vermoedelijk is de bronsschat een verstopplek van een rondreizende smid geweest of een 
offergave. Dergelijke al dan niet rituele depots zijn wel meer gevonden. Dat het een offergave 
zou kunnen zijn, leidt men verder af uit de natte omgeving waarin het gevonden is. Ook het 
type zwaard wijst in die richting: het is namelijk totaal ongeschikt als wapen en diende enkel 
voor ceremonieel gebruik. Het geeft blijk van uitmuntend vakmanschap. 

Het bijzondere aan het zwaard is dat er een volkomen identiek exemplaar gevonden is bij 
Plougrescant in Bretagne. Sterk gelijkende zwaarden zijn gevonden bij Beaune in Oost 
Frankrijk en bij Aalborg in Denemarken. De aanwezigheid van soortgelijke zwaarden op ver 
uiteen liggende locaties in Europa stelt onderzoekers voor een groot raadsel. Was de smid een 
rondreizende handelaar die her en der zijn smeedkunst vertoonde? Of zijn de zwaarden op 
een bepaalde locatie gemaakt en vervolgens meegegaan met de kopers? Het mysterie van de 
bronsschat zal wel nooit helemaal opgehelderd worden. Twee exemplaren van het zwaard zijn 
als duplicaat van het bronzen afgietsel te bewonderen in Ommen, één in het Streekmuseum 
en de ander in het Tinnenfiguren museum. Het origineel bevindt zich nog in Duitsland.  

Voordat de moderne mens in onze streken verscheen, zo'n tienduizend jaar geleden, 
bewoonden Neanderthalers gedurende circa vijftigduizend jaar het gebied. Door de ogen van 
de Neanderthaler zag het landschap rond Raalte er totaal anders uit dan nu. Zo was de 
Luttenberg in die prehistorische tijd zo’n honderd meter hoog en leefden ze in koudere tijden 
in een steppeachtig landschap met mammoeten en reuzenherten samen. Een paar honderd 
km naar het noorden keken ze tegen een wit glanzende gletsjermuur op en het klimaat was 
droog en koud. Gewend aan de kou jaagden ze op wolharige neushoorns, paarden, herten en 
mammoeten. In de warmere perioden werd op hyena's, holenberen, holenleeuwen en 
hoefdieren zoals oerossen gejaagd. De omgeving was dus met al deze wilde beesten ronduit 
vijandig. In die warmere tijden kwam de zee tot vlak bij Raalte. De Neanderthalers zwierven 
door een paradijselijk open boslandschap met bloeiende weiden, uitgestrekte moerassen en 
traag stromende rivieren met nijlpaarden. Na de warme periode met de naam Eemien werd 
het kouder. De laatste ijstijd met de naam Weichselien werd zelfs voor ijstijdenbegrippen 
bijzonder koud. Ook de meest geharde, doorgewinterde Neanderthaler zal hierdoor iets naar 
het zuiden zijn getrokken.  

Sinds 1998 zijn in een zandwinningsput aan de Hogebroeksweg in het Raalterwoold door J.G 
Brewer tien tot twaalf voorwerpen van de Neanderthaler-mens gevonden. Afgezet tegen het 
totaal van de honderdtwintig Nederlandse Neanderthalervondsten tot dan toe, is het een erg 
hoog aantal. Ook werden door hem fossiele resten van dieren aangetroffen. De vuurstenen 
werktuigen kwamen vanaf een diepte van ongeveer veertien meter. Het zijn zogenaamde 
schrapers en schaven waarmee de huiden van het vet werden ontdaan om ze klaar te maken 
voor gebruik. Ook werd er vlees mee van de botten afgeschraapt. Uit onderzoek van de 
vuurstenen voorwerpen door dhr. Stapert van het GIA (Groningen Institute of Archeology) is 
met zekerheid vastgesteld dat ze van Neanderthalers afkomstig zijn. Interessant is dat drs. 
Stapert en zijn vrouw aan de bewerkte vuurstenen konden zien of een gereedschap gemaakt 
was door een ongeoefende beginner of door een meester. Uit onderzoek is tevens duidelijk 
geworden dat de werktuigen uit Raalte altijd op de vindplek zijn blijven liggen. In de oudste 
tijden leefden de Neanderthalers dus ook hier, maar dan tien tot veertien meter onder onze 
voeten. In de tienduizenden jaren die volgen kwamen er dikke lagen leem, veen en zand 
overheen en ontstond de bodem waar wij nu op lopen. Er zijn tot nu toe ook ruim 1.700 
fossiele overblijfselen van prooidieren van de Neanderthaler uit de zandwinningsput 
verzameld, zoals een tand van een nijlpaard. 

In Luttenberg is in 1972 in de tuin van Huize Bloemenbosch een opmerkelijke vondst gedaan 
uit de Hamburgien-cultuur. Er zijn ongeveer driehonderd stuks vuursteen gevonden op een 
oppervlakte van vijf vierkante meter. Het gebruikte grijze vuursteen is semi-transparant en 
licht bruinachtig van kleur. De stenen zijn gevonden in ongeroerde grond en lagen nog op de 
plek waar ze ooit zijn achtergelaten. Verder zijn hier pijlschacht-effeners en een zitsteen 
gevonden. Het BAI (Biologisch Archeologisch Instituut) uit Groningen heeft nader onderzoek 
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naar deze vondsten gedaan. Uit de grondlaag waarin de overblijfselen zijn gevonden heeft men 
precies kunnen berekenen dat ze moeten stammen uit de zogenaamde Dryas II-periode. Dat 
is 13.350-13.480 jaar geleden, een periode van slechts honderddertig jaar. Er bestaat een 
Oudste, Oude en Jonge Dryas, ofwel Dryas I, II en III. De "Luttenbergvondst" stamt met andere 
woorden dus uit het Oude Dryas-Stadiaal. Dit is een periode op het eind van de laatste ijstijd. 
Hier heerste toen een koud, droog toendraklimaat. De laatste ijstijd wordt het Weichselglaciaal 
genoemd. Deze ijstijd duurde van 116.000 tot 11.500 jaar geleden.  

De Hamburgien-cultuur is vernoemd naar een grote vindplaats bij Hamburg in Duitsland. Het 
kamp op Bloemenbosch wordt gerekend tot de zogenaamde "Havelte-groep Hamburgien". Deze 
jagers waren cultureel verwant aan de door hun kunstuitingen welbekende Franse 
Magdalénienjagers. Ze volgden de rendierkudden op hun jaarlijkse trek en waren daarvan 
economisch vrijwel geheel afhankelijk. Ze leefden in kleine, door familiebanden 
bijeengehouden groepen. Die groepen kenden ver uit elkaar gelegen zomer- en winterkampen 
en hun mobiliteit, die samenhing met de rendiertrek, was groot te noemen. Hun kampen lagen 
op honderd of meer kilometer van elkaar verwijderd. De rendierjagers hebben zeker sledes 
gebruikt als voertuig, maar overblijfselen hiervan zijn niet gevonden in Nederland.  

Deze jagers maakten van vuursteen werktuigjes voor onder andere de jacht en slacht. Een 
vuursteenafslag, waarbij de lengte zeker twee keer zo lang is als de breedte, wordt een kling 
genoemd. Zo'n kling werd vaak als werktuigje afgewerkt door middel van het afslaan of 
afdrukken van kleine flintertjes van de vuursteen. Deze werkwijze wordt retoucheren genoemd 
en het resultaat ervan heet retouche. Het waren vooral de rendierjagers uit de Hamburger-
cultuur die gebruik maakten van klingen.  

Tijdens de onderzoeken zijn twee fragmenten gevonden van zogenaamde pijlschacht-effeners. 
Dit is een voor Nederlandse begrippen unieke en zeer zeldzame vondst. De effeners zijn 
gemaakt van scherpkorrelige zandsteen. Pijlschachteffeners zijn stenen met groeven van 
ongeveer één centimeter breed. Ze zijn gebruikt om cilindrisch gevormde objecten, zoals 
pijlschachten glad te schaven. Zulke werktuigen kennen we uit het Laat-Magdalénien en dus 
ook uit het Hamburgien. Voor pijl en boog zijn minder lange houten stokken nodig dan voor 
speren; een voordeel op de grotendeels boomloze vlaktes van het noorden.  

Er zijn nederzettingen opgegraven. De families leefden er van de landbouw en van wat de 
natuur bood. Hun kleine akkers moeten naast de nederzetting hebben gelegen. In een door 
zand overstoven grondlaag vond men sporen van een haakploeg (die de grond openscheurt) 
en een keerploeg (die de grond ook omkeert). De laag bevatte ook hoefafdrukken van runderen. 
Er waren sporen van kleine verhoogde graanschuurtjes (spiekers). Dit geeft aan dat ze hun 
oogst wilden beschermen tegen ongedierte en vocht. Aan de westzijde van de nederzetting 
vond men enkele wigvormige kuilen, mogelijk vangkuilen voor wild. In de nederzetting 
bedreven de families ook ambachten. Er zijn resten van hutkommen ontdekt. Ze deden dienst 
als werkplaats of opslagruimte. Daar produceerden ze voor eigen gebruik houten en stenen 
voorwerpen en aardewerk. De vondst van weefgewichten en spinklosjes duidt op spinnen en 
weven. Ook werd er een kleine hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen; men was dus bekend 
met vervaardiging van ijzer. De aanwezigheid van Romeins aardewerk en van stukken 
maalsteen (om graan tot meel te vermalen) uit de Duitse Eifel wijst op contacten over langere 
afstand. De meest bijzondere vondst was een loden baar van meer dan vijf kilo. Het voorwerp 
werd bijna puntgaaf teruggevonden in een kuil. 

In de periode die volgde, het Mesolithicum of de Midden Steentijd, veranderde het klimaat en 
daarmee het landschap van toendra en steppe in dichtbegroeid boslandschap met 
dennenbossen op de dekzanden en berkenbossen in de beekdalen. Deze dennen- en 
berkenbossen ontwikkelden zich geleidelijk in gemengde loofbossen met achtereenvolgens 
hazelaar, eik, iep, linde, els en es. In de loofbossen ointwikkelden zich populaties oeros, eland, 
edelhert, zwijn, otter, marter en vogels. In de periode van het Neolithicum of de Nieuwe 
Steentijd vond er een overgang plaats van jagen en verzamelen naar meer agrarische leefwijze. 
Tegen het einde van het Neolithicum en in de Vroege Bronstijd werden vaker vaste 
nederzettingen gebouwd en verschenen de grafheuvels en het hunebed van Mander. In de 
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Midden Bronstijd woonden er waarschijnlijk weinig mensen in de omgeving. In de Late 
Bronstijd en de IJzertijd blijkt uit ontginningen van minder vruchtbare gronden dat er veel 
mensen woonden in Salland, en dan meestal in nederzettingen van één of enkele boerderijen 
bij een akker. 

Tijdens de Romeinse periode (12 voor Christus – 450 na Christus) ontstond er meer eenheid 
in cultuur van voorheen geïsoleerde stammen uit midden en oost Nederland en Duitsland. 
Tegen het einde van de Romeinse periode werden veel nederzettingen verlaten en konden 
bossen en vegetatie zich herstellen. In de Late Middeleeuwen (10e en 11e eeuw na Christus) 
werden boerderijen opnieuw verplaatst naar hogere gronden met zandige bodems. In deze tijd 
werd de basis gelegd voor het huidige cultuurlandschap met de aanleg van akkers die 
geleidelijk zouden uitgroeien tot essen. 

De meest ingrijpende ontwikkeling in de lange geschiedenis van de mensheid is de overgang 
van een leven als rondtrekkend jager/verzamelaar naar een leven op een vaste plek als boer, 
ook wel neolithische revolutie genoemd. Men leefde aanvankelijk van het voedsel dat de 
natuur leverde in de vorm van wilde planten en dieren. Na een zwervend bestaan vanaf het 
begin der mensheid ontwikkelden mensen in West-Azië een fundamenteel andere manier van 
bestaan. Ze bleven op één plek wonen en begonnen hun eigen voedsel te produceren. Wilde 
planten werden tot landbouwgewassen gecultiveerd. Ook werden wilde dieren getemd en zo 
gefokt, dat die steeds tammer werden en meer vlees, melk en wol gingen leveren. In de loop 
van dat proces zijn allerlei uitvindingen gedaan en nieuwe technieken ontwikkeld: het bouwen 
van permanente houten huizen, het bakken van aardewerk, het bewerken van het land met 
voorlopers van de ploeg, geslepen stenen bijlen voor betere houtbewerking en maalstenen voor 
het malen van meel. Daarnaast vonden grote sociale veranderingen plaats. Doordat mensen 
op dezelfde plek bleven wonen en meer voedsel ter beschikking kregen, werden de groepen 
groter. Daarbinnen konden sommige mensen zich specialiseren in ambachten, omdat ze niet 
meer voor hun eigen voedsel hoefden te zorgen. 

Archeologische vondsten en onderzoeken, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog, hebben 
aangetoond dat prehistorische mensen vanuit hun natuurreligie offers brengen op plekken 
met water: rivieren, meren en niet in de laatste plaats veengebieden. Men dichtte aan deze 
natte plekken bovennatuurlijke betekenis toe en zag ze als ingangen naar de goden- of 
onderwereld. Mensen zagen de hele wereld als een magische plek, vol met goden, geesten en 
allerhande andere bovennatuurlijke machten die invloed hadden op elk aspect van het leven. 
Zo werd onder andere het weer, de gezondheid en de liefde door deze invloeden bepaald. Het 
was dan ook belangrijk om deze krachten tevreden te houden en te bedanken als ze voorspoed 
hadden gebracht. De gebruikelijke manier om dat te doen, was het brengen van offers. Zo 
bracht men voor de bouw van een huis een bouwoffer om de zegen van het bovennatuurlijke 
over het huis af te smeken. Dergelijke offers zijn bij opgravingen teruggevonden, vaak onder 
de drempel, zodat de toegang tot het huis werd beschermd. Om in het veen een offer te kunnen 
brengen, moest men echter veilig het verraderlijke gebied in kunnen, bijvoorbeeld over een 
knuppelpad. 

De offers in veengebieden konden zeer uiteenlopend van aard zijn: gebruiksvoorwerpen, 
wapens, sieraden, maar ook mensenoffers. Dat er sprake was van offers en niet van zomaar 
verloren goederen, blijkt goed uit de wapens. Hoewel dit zeer kostbare voorwerpen waren, 
heeft men ze vaak verbogen om ze onbruikbaar te maken voor mensen. Ook mensenoffers die 
zijn teruggevonden als veenlijken wijzen op iets bijzonders. Deze mensen zijn bewust gedood 
en in het veen verzonken. Hoewel het voor de hand ligt dat dit mensen waren die de regels 
van de samenleving hadden overtreden, heeft men ze niet zomaar begraven of verbrand, maar 
de moeite genomen om ze diep het veen in te brengen. 

De bewoningsgeschiedenis van Salland begon op het moment dat een klein groepje mensen, 
goed ingepakt tegen de kou, zo'n tienduizend jaar geleden voor het eerst dit gebied betrad en 
daar, midden in een uitgestrekte toendra, de bergen zag liggen. Bergen die alle in de 
voorlaatste ijstijd (tussen 200.000 en 120.000 jaar geleden) waren ontstaan. De rijke vegetatie 
die door het verbeterde klimaat na de laatste ijstijd (100.000 tot 10.000 jaar geleden) ontstond, 
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omvatte dennen en berken met wilde zwijnen, oerossen, wolven, edelherten, reeën en talrijke 
vogelsoorten. Die omstandigheid trok, in de middensteentijd (8800-4900 v. Chr.), mensen die 
leefden van de jacht, visvangst en het verzamelen van vruchten, wortels en noten. Ze zwierven 
door het landschap en richtten her en der op strategische plaatsen kampementen op. Door 
archeologisch onderzoek zijn op verschillende plaatsen op de Borkeld houtskool houdende 
vlekken ontdekt, die duiden op restanten van zogenaamde haardkuilen. De meeste 
voorwerpen die in die tijd werden gemaakt van hout, riet, gewei, bot en leer zijn in de droge 
zandgrond vergaan. Wat echter wel resteert uit die tijd zijn hoofdzakelijk gereedschappen van 
steen om mee te snijden, te schaven of te steken. 

In de nieuwe steentijd (4900-2100 v. Chr.) begonnen die rondtrekkende families geleidelijk 
aan een nieuwe manier van leven; de jagers gingen zich toeleggen op het boeren. Van hun 
boerderijen is niets bewaard gebleven, maar hun aardewerk is hier op verschillende plekken 
gevonden. Uit die bronstijd zijn urnenvelden gevonden, maar ook zijn uit deze periode, nabij 
de grafheuvels, stenen hamerbijlen, bronzen armbanden en zwaarden gevonden, de laatste 
waarschijnlijk van een belangrijke leider.  

De oudste archeologische voorwerpen die in Nederland boven de grote rivieren en het 
noordelijk deel van Duitsland kunnen worden gevonden zijn afkomstig van de Neanderthaler. 
Deze oudst bekende menssoort is genoemd naar de vindplaats van een van hun eerste 
fossielen, gevonden in een rivierdal bij Düsseldorf in Duitsland. De Neanderthalers lijken op 
de huidige mens, maar hadden een gedrongen postuur. Hun schedel was ovaal van vorm en 
de ogen lagen daar boven in. Opvallend was de wenkbrauwboog boven die ogen. Ook hadden 
ze geen kin.  De Neanderthalers leefden in Europa tijdens de oude steentijd (het Paleolithicum) 
van ongeveer tweehonderdvijftigduizend jaar tot veertigduizend jaar geleden. Ze leidden een 
nomadisch bestaan. Hun kleding was gemaakt van dierenhuiden. Vaak leefden ze in grotten, 
maar soms ook in tenten gemaakt van grote dierenhuiden. Zij waren jagers en verzamelaars. 
Met name werd er gejaagd op de mammoet, de muskusos, het hert en het prehistorisch paard. 
Zij verzamelden noten en vruchten. Door opwarming van het klimaat, smolt het landijs en 
heroverden flora en fauna de vrijgekomen gebieden. Dit maakte ook de Dinkelvallei vanaf 
ongeveer honderdvijfendertigduizend jaar geleden geschikt als terrein om te jagen en te 
verzamelen. In die tijd was de Dinkelvallei een veel dieper rivierdal dan nu het geval is. Tevens 
werd dit dal aan de linkerkant geflankeerd door een stuwwal. Aan de rechterkant treffen we 
een west-oost lopende rug aan met zandsteenformaties. Voor de Neanderthalers was dit een 
overzichtelijke plek om het jachtwild, dat tijdens de noord-zuid trek passeerde, te bejagen.  

In de archeologische wetenschap worden de verschillende perioden tussen 250.000 v. Chr. 
tot ongeveer het begin van de jaartelling ingedeeld op basis van het gebruikte materiaal voor 
gereedschappen. Deze waren eerst uit steen en vuursteen, later uit brons en ijzer vervaardigd.  

De oudst bekende menssoort die in Salland heeft geleefd, is dus de Neandertaler. Hij is 
genoemd naar het dal (Tal) van het riviertje de Neander bij Keulen in Duitsland. De 
Neandertaler leefde in Europa en elders tijdens de oude steentijd van ongeveer 
tweehonderdduizend jaar tot vijfendertigduizend jaar geleden. Zijn lichaamsbouw verschilde 
sterk van de hedendaagse moderne mens: hij was meer gedrongen en ongeveer anderhalve 
meter lang. Boven de ogen had hij een flinke wenkbrauwboog.  

In de oude steentijd werden lange perioden met veel vorst en sneeuw, de ijstijden, afgewisseld 
door warmere perioden. Enkele keren werd Salland zelfs bedekt met gletsjers, die een 
opstuwing van de bodem veroorzaakten, waardoor de stuwwallen zijn ontstaan. Door de afvoer 
van het smeltwater van het gletsjerijs zijn de beekdalen gevormd.  

Salland vormde in deze periode het leefgebied voor allerlei diersoorten zoals mammoet, 
prehistorisch paard, muskusos en hert. De Neandertalers leefden vooral van de jacht op deze 
dieren, maar verzamelden ook noten en vruchten. Ze leiden een nomadisch bestaan. Hun 
gereedschap bestond uit vuistbijlen, schrabbers en messen gemaakt uit vuursteen. Van bot 
werden naalden gemaakt. Als bescherming tegen het weer bouwden ze hutten van natuurlijk 
materiaal en ze kleedden zich tegen de koude met dierenvellen. De in Salland rondtrekkende 
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groepjes Neandertalers verbleven soms wat langer, dan weer korter in kleine kampen op 
wisselende plaatsen. Hoewel in Salland geen graven van Neandertalers gevonden zijn, is dit 
elders in Europa wel het geval. Over het uitsterven van de Neandertalers bestaan verschillende 
nog niet bewezen opvattingen. 

Aan het einde van de oude steentijd, ongeveer dertienduizend jaar geleden, verscheen de 
moderne mens (de homo sapiens) op het toneel. In deze laatste periode van de IJstijd was het 
nog steeds bijzonder koud, maar in de wat warmere tussenperioden trokken in onze streken 
jagers rond die het voorzien hadden op rendierkuddes. Deze jagers verbleven in basiskampen 
en kleinere jachtkampen. Na enkele weken of maanden trokken ze met de hele familie weer 
verder achter de rendierkuddes aan.  

Rond 8.000 v. Chr. begon het snel warmer te worden en was de IJstijd afgelopen. De 
klimaatverbetering zorgde voor de groei van berken, hazelaars en eiken. Diersoorten zoals het 
zwijn, eland, oerrund, hert en ree bevolkten het landschap. De beekdalen en moerassen 
vormden een rijke voedselbron voor waterwild. De mensen trokken nog steeds rond, maar in 
een veel kleiner gebied en ze leefden van een veel breder scala aan wild, vis en plantaardige 
voedselbronnen. Deze periode duurde tot circa 4.500 v. Chr. en wordt de middensteentijd 
genoemd. Het gereedschap leek veel op wat er in eerdere perioden gebruikt werd, maar dan 
veel kleiner en fijner. 

Na de middensteentijd volgde de jonge steentijd. De zwervende levenswijze maakte plaats voor 
een permanente vestiging op eenzelfde plaats met water en weiden in de nabijheid. Er werden 
runderen, varkens, schapen en geiten gehouden. Er was eenvoudige akkerbouw en er werden 
ook groenten geteeld. Jacht bleef nog wel belangrijk. Ook werden voor het eerst 
aardewerkpotten gemaakt. 

De vele vondsten bestaan voornamelijk uit stenen werktuigen: bijlen, sikkels, pijlspitsen, 
schrabbers, mesjes en krabbers. Deze zijn te onderscheiden van natuurlijke stukken 
vuursteen door de zogenaamde retouches, door mensenhanden bewerkte uiteinden. Elders 
vond men ook houten voorwerpen. De begraafplaatsen van deze mensen, waaronder de 
grafheuvels bij de Friesenberg en de urnenvelden bij Haarle duiden op een veelvuldige en 
langdurige bewoning van dit gebied. Geleidelijk veranderden de jachtkampementen in 
permanente nederzettingen. Er groeiden onderlinge contacten en een uitruil van kennis en 
vaardigheden. De bewoners specialiseerden zich: de één kon bijvoorbeeld goed pottenbakken 
en een ander was handig in het maken van kleding of bewerken van hout. Eigenlijk kwam er 
op deze wijze al een beroepsontwikkeling op gang en werd er steeds meer ruilhandel bedreven.  

Rond 2100 v. Chr. begon de bronstijd en rond 800 v. Chr. de IJzertijd. De metaalbewerking 
deed zijn intrede, hoewel ook vuursteen nog lang gebruikt werd. Rondtrekkende handelaren 
brachten gereedschappen mee van brons, zoals bijlen. Later werd er van moerasijzererts (oer) 
ijzer gesmolten en bewerkt tot gereedschappen. Zout was ook een gewild handelsartikel. Door 
het afbranden van bossen en losmaken van de grond met de hak of een primitieve ploeg ging 
de landbouw en veeteelt meer opbrengen, werden de mensen minder afhankelijk van de jacht 
en konden er meer monden gevoed worden.  

In Salland zijn op verschillende plaatsen door archeologen de grondsporen van zulke vroege 
bewoningskernen gevonden: paalresten, afvalputten en brandplekken in de grond. Het waren 
van houten palen gemaakte boerderijen, waarvan de daken bijna tot aan de grond reikten en 
waren afgedekt met riet. De wijze waarop de doden werden bijgezet, gebeurde nog op dezelfde 
manier als eeuwen eerder: vlakgraven, urnenvelden en grafheuvels. Door verschillende 
oorzaken verlieten de bewoners hun woonplaats om elders hun heil te zoeken. Soms namen 
nieuwe bevolkingsgroepen of stammen op gewelddadige wijze bezit van de nederzetting. Een 
andere veel voorkomende oorzaak was brand of uitputting van de akkergrond. Bovendien 
gingen de boerderijen maar ongeveer vijfentwintig tot dertig jaar mee, tot het moment dat de 
palen vlak boven de grond begonnen door te rotten.  
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Uit deze oude landbouwkernen ontwikkelden zich de boer- of buurschappen. Het waren kleine 
nederzettingen, bestaande uit enkele verspreid liggende boerderijachtige huizen te midden of 
aan de rand van bouwland en omgeven door moerasachtige beekdalen, waarlangs de 
weidegebieden lagen: kleine eilandjes in een verder verlaten en woest landschap. De uitgang 
schap duidt hier op een kleine gemeenschap van families. Daarbinnen voelden de bewoners 
zich gebonden aan niet op schrift gestelde afspraken, opvattingen en regels.  

De toenmalige bewoners van Salland waren jagers/verzamelaars die leefden van de jacht op 
bijvoorbeeld rendieren, visvangst en van eetbare planten, bessen en zaden, die in deze 
omgeving te vinden waren. Hun werktuigen bestonden uit (vuur)stenen bijlen, speer- en 
pijlpunten; aanvankelijk nog nauwelijks bewerkt. In de Late Steentijd (het Neolithicum) werden 
akkerbouw en veeteelt steeds belangrijker en kwam er een eind aan het zwervend bestaan. In 
die periode raakte ook het vervaardigen van aardewerk in zwang.  

Omstreeks 2.000 v. Chr. leerde men het brons kennen en ermee omgaan. In het eerste 
millennium v.Chr. maakte het brons plaats voor ijzer. Uit de Midden-IJzertijd (circa 400 v. 
Chr.) stammen twee urnen, die in het bovengenoemde keldergewelf zijn tentoongesteld.  

Lang voor het begin van onze jaartelling woonden in deze omgeving de ‘oer-Saliers’ en hun 
verre voorvaderen. Hun aanwezigheid wordt verraden door de vondsten uit urnengraf-heuvels. 
De Romeinen noemden de inwoners van deze streek "Saliers". Salland lag niet binnen de 
grenzen het Romeinse rijk. De regio lag wel binnen de Romeinse invloedssfeer. Romeinse 
legereenheden schijnen zo nu en dan door Salland te zijn getrokken.  

Het geloof van mensen uit het Neolithicum en de bronstijd is giswerk. De Romeinen Tacitus 
en Caesar waren de eersten die, omstreeks het begin van onze jaartelling, schreven over deze 
gebieden en hun inwoners. Ook toen offerden de bewoners objecten en soms mensen (denk 
aan de veenlijken!). Misschien aan Bede, Fimmilene, Thingus of Tanfana; klinkende namen 
van godinnen en goden rond de jaartelling. Het offeren in veengebieden ging in Nederland door 
tot in de Middeleeuwen. De ovale bijl, zo'n dertien bij vijf centimeter groot, is vervaardigd van 
een kwartsitische steen. Daar waar de scherpe bijlsnede had moeten zitten, zit een stomp 
uiteinde met butssporen. Aan beide kanten van de bijl is een kuiltje gemaakt, iets wat voor 
een bijl vrij ongebruikelijk is. Het meest bevreemdend aan deze bijl zijn de zware butssporen 
waar de snede behoort te zijn. Dit kan verklaard worden door hergebruik op een later tijdstip. 
Of en wanneer dit secundaire gebruik plaatsvond ‒ in dezelfde periode of de Middeleeuwen ‒ 
is niet uit te maken. De bijzondere cultusbijl wordt bewaard in het Provinciaal Depot Overijssel 
te Deventer. 

In het begin van de Midden Steentijd stegen de temperaturen in Salland en veranderde het 
landschap van een toendra in natte veengebieden en dichte bossen. Een woest gebied. 
Rondtrekkende jagers zochten plaatsen om voor wat langere tijd te verblijven. De beste 
locaties waren de hoge en droge dekzandruggen die aan de voet van de stuwwal lagen, op de 
grens met de moerassige gebieden en de heidevelden, die vanaf de Midden Bronstijd 
ontstonden. Op deze hoge en droge dekzandruggen vinden we dan ook de oudste sporen in de 
vorm van vuursteenconcentraties. De noodzakelijke waterstromen liepen van noord naar zuid. 
De mens ging zich in die Nieuwe Steentijd langzaam ontwikkelen van jager en 
voedselverzamelaar tot voedselproducent en was ook in staat aardewerken potten te maken. 
Er ontstonden verspreide woonplaatsen. De bewoners gingen vee houden en gewassen 
verbouwen. In de Nieuwe Steentijd tot in de Midden Bronstijd werden overledenen nog niet 
gecremeerd. Gebruikelijk was de doden te begraven en van een bijgift te voorzien. 

Samenvattend kunnen we zeggen dat tot 3000 v. Chr. in Salland op verschillende plaatsen 
mensen voor korte of misschien wat langere tijd hebben vertoefd. Bewijsmateriaal is schaars.  

Grafheuvels vormen de oudste sporen van menselijke bewoning in het Overijsselse landschap. 
De heuvels zijn een halve tot twee meter hoog en hebben een doorsnee van acht tot tien meter. 
Tientallen grafheuvels zijn bewaard gebleven, vooral langs de rivier de Vecht en op de 
stuwwallen van Overijssel. Ze vormen een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die 
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zich vanaf 5.000 v.Chr. op deze hoger gelegen gronden in de provincie vestigden. Zij maakten 
de overgang van een leven als jager-verzamelaar naar dat van landbouwer, om op die manier 
meer bestaanszekerheid te hebben. Hun begraafplaatsen bij de eerste nederzettingen getuigen 
nog altijd van deze revolutionaire stap.  

 

De grafheuvels in Overijssel dateren uit de laatste periode van de Nieuwe Steentijd tot en met 
de Midden Bronstijd (ca. 3000-1200 v.Chr.). Van de hierin begraven mensen is doorgaans 
niets meer terug te vinden. Een uitzondering vormde een grafheuvel in Mander, waar een 
verkleuring in de grond in de vorm van een lijk werd aangetroffen: de zogenoemde Man van 
Mander. Soms bevatten grafheuvels giften die de doden meekregen voor het hiernamaals, 
waarvan vooral het aardewerk resteert. Juist vanwege deze grafgiften vielen veel grafheuvels 
ten prooi aan schatgravers. In de negentiende eeuw gingen "liefhebbers van vaderlandsche 
oudheden" op zoek naar "ongeschondene begraafplaatsen onzer Heidensche voorvaderen". Het 
zorgvuldig graven van sleuven dwars door de heuvels heen bracht enkele keren bijzondere 
vondsten aan het licht, zoals een bronzen zwaard op de Herikerberg bij Markelo. Pas in 1961 
kregen grafheuvels een beschermde monumentale status.  

In de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd (ca. 1200-500 v.Chr.) maakten de individuele 
grafheuvels plaats voor collectieve urnenvelden. De doden werden niet langer begraven, maar 
op brandstapels gecremeerd. De asresten deed men veelal in urnen die in dodenakkers werden 
bijgezet. Lage heuveltjes markeerden de graven, veelal met een greppeltje rondom. Overijssel 
telde in deze periode waarschijnlijk niet meer dan tweeduizend inwoners. Hun onopvallende 
verschijningsvorm bracht met zich mee dat boeren bij het ploegen regelmatig op dergelijke 
urnenvelden stuitten. Pas de laatste decennia is meer systematisch archeologisch onderzoek 
verricht naar deze grafvelden en de bijbehorende nederzettingen. De grafvelden zijn in een 
aantal gevallen langs belangrijke doorgaande wegen aangelegd. Ze lijken daarmee ook 
gefungeerd te hebben als markering van het eigen territorium van de boerenbevolking. Bron: 
regiocanons.nl. 
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Stoppelhaene 

 

Waar is dat begonnen? Waar komt de naam vandaan? En was het altijd al zoals het nu is? 
Wanneer het echt begon, dat is niet zo moeilijk: dat was in 1951. Maar of het feest altijd was, 
zoals het nu is, dat is al wat lastiger. De tijd verandert Stöppelhaene, maar van meet af aan 
was het een feest waar de fles bij op tafel kwam en waar mondharmonica en trekzak op menig 
deel van de boerderij klonk. Maar waar die naam vandaan komt, daar zijn streekkenners, 
cultureel antropologen en historici het tot op de dag van vandaag niet over eens. 

Stöppelhaene werd in 1951 voor het eerst officieel gehouden. Maar het was geen staande start. 
Al jaren was het feest op het platteland en de bijbehorende dorpen zo aan het eind van de 
zomer. De oogst was binnen, het werk was af. Tijd voor een feest. Maar ook tijd om aan de 
armen te denken. Het laatste deel van de oogst was voor de armen. Die traditie is met de 
komst van Stöppelhaene omgezet in een Sallands oogstfeest. 

Twee antwoorden. In Salland is altijd wel behoefte aan een feest. Legendarische uitspraak van 
Höllenboer: ‘In Salland is er iedere week wel een feest dat maar een keer per jaar is. En ja, dat 
kun je niet overslaan!” Een andere uitleg is dat door beter vervoer en andere media de wereld 
steeds groter werd. Was een buurdorp vroeger ver weg, met fiets, brommer en auto kon je 
ineens ook snel in de stad komen. Radio en TV brachten zelfs nieuws van andere werelddelen. 
Ineens kreeg je een kijkje in de keuken van de buren en kon je hun gebruiken en tradities 
zien. Dat was allemaal wel mooi, maar ineens werden de eigen regionale gebruiken ook 
gekoesterd. Zo zou Stöppelhaene wel eens ontstaan kunnen zijn: een feest maken rondom de 
gebruiken en tradities die er al zijn in de regio. 

Stöppelhaene zou begin negentiende eeuw zijn ontstaan op de Raalter najaarsmarkten. Op 
deze najaarsmarkten dronken boeren en knechten op het einde van de oogsttijd en maakten 
zij werkafspraken voor volgend jaar. De laatste roggeschoven gingen op die najaarsmarkt 
vanaf de akker op oogstwagens naar de geestelijkheid. Op deze manier zou de geestelijkheid 
het hele jaar van brood voorzien zijn. Maar die rituelen verdwenen uit de najaarsmarkten. Om 
ze in ere te herstellen werden ze niet alleen vast onderdeel, maar zelfs de basis van 
Stöppelhaene. 

En als je dan achteraf probeert te herleiden of de basis echt bij die jaarmarkten ligt, dan wordt 
het een moeilijke zoektocht. Want als je de traditie vastlegt, kun je ook die traditie een beetje 
naar je hand zetten. Zo heeft Herman Hannink – schrijver van veel boeken over de Sallandse 
geschiedenis, toch een iets andere versie. Hannink spreekt niet over de najaarsmarkten, maar 
over bescheiden feesten op het eigen land. Als maaien en binden gedaan was, kwam de boerin 
met jenever het land op en dronk men samen op het einde van de oogsttijd. Tenslotte werd de 
rogge op wagens naar de erven gereden. Op de laatste wagen stond een houten haan, met 
oogstkransen versierd, die na aankomst bij de hoeve aan de achtergevel werd bevestigd. 

Wijlen Willem Albers, voorzitter van het allereerste Stöppelhaenecomité: We hebben gezocht 
naar een naam die iets zegt, die zo mogelijk historisch en of folklorisch is en voor deze streek 
te pas komt. ‘Stöppelhaene’ is het ogenblik wanneer de laatste gast van het land komt en 
daaruit komt dan de Stöppelhaene. Het is dan even rust, de fles komt er aan te pas en 's 
avonds krijgen ze dan "riest met broene suker". De Stöppelhaene is een haan met stoppels in 
de rui. Een symbolische uitdrukking voor het land waar de laatste gast er af is, daar blijft het 
stoppelveld over. 

Stöppelhaene-organisatorvan het eerste uur  G. Claesens gaf een andere uitleg: “De haan is 
een belangrijk dier in de folklore, beter bekend als symbool van vruchtbaarheid en afweer van 
boze geesten. In oude tijden vloog er uit de laatste op het land staande schoof rogge een haan, 
die de groeikracht van de akker voorstelde. Het dier vormde daarna een voornaam onderdeel 
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van de oogstmaaltijd, opdat iedereen de kracht van de haan deelachtig zou kunnen worden.” 
Heemkundige J.J. Deinse zegt ook dat Stöppelhaene een vruchtbaarheidssymbool is. Al in de 
oudheid was de haan gewijd aan Apollo, de verpersoonlijking van de vruchtbaarheid. Ook 
in  Westfalen en Lippe Detmold heb je oogstfeesten voor een zogenaamde Erntehahn. 

Oud landbouwonderwijzer G.F. Leus vertaalt het woord 'Stöppelhaene' vanuit het oud-
Sallands dialect, naar het Nederlandse 'stoppelige handen'. Door de oogst zouden de handen 
van de boeren en knechten ruw zijn geworden. 

We weten niet zeker waar de naam vandaan komt. Maar over de symbolische kant is wel het 
meest geschreven. De haan als korengeest, die omstreeks Kerstmis wordt geboren en in het 
koren gaat wonen. In andere streken is die korengeest gaan haan. In koolzaadstreken is het 
een haas, in de Achterhoek is het een Oald Wief, een roggewolf in Limburg, een martelgaus in 
de Graafschap. 

Een geest of gewoon voor in de pan, de haan is hét symbool van Stöppelhaene, het feest dat 
nog altijd gevierd wordt rondom het binnen halen van de oogst. Was het vroeger één wagen 
door het dorp, met de laatste rogge op weg naar de geestelijkheid. Tegenwoordig is heel Raalte 
volgehangen met haantjes en trekt er een prachtig corso vol oogstproducten door de 
straten.   Tijdens het corso is er nu een dorsdemonstratie van pastoor dominee en 
burgemeester. Ongeveer een minuut lang slaan de mannen er op los, voor het stokje 
overgenomen wordt door boeren die daadwerkelijk weten waar ze mee bezig zijn. Per drie 
boeren wordt er gedorst en aan het einde wordt er een winnaar gekozen. 

De oogstgave is tegenwoordig het resultaat van een geldinzameling door de gehele Raalter 
bevolking. De opbrengsten komen een agrarisch ontwikkelingsproject in het buitenland ten 
goede. Tot 1975 zag de oogstgave er heel anders uit. De oogstgave zou bestaan uit enkele 
roggeschoven per hofstede, met aan de garven een label met daarop de kerk waarvoor ze zijn 
bedoeld. De kerken krijgen beschikking over het bij de oogstgave beloofde graan, dat 
vervolgens wordt verdeeld onder behoevende parochianen. 

Ook het oogstcorso zelf was de eerste jaren nog eenvoudig van opzet, wagens waren versierd 
met stro, rogge en heide. Er worden steeds professionelere praalwagens gebouwd. De wagens 
worden meestal door een buurtschap of zelfs door een heel buurtdorp gebouwd. Het materiaal 
dat gebruikt wordt mag nog steeds alleen uit de natuur komen. 

De kerken zijn met Stöppelhaene nog altijd prachtig versierd met oogstproducten De 
oogstdankmissen worden druk bezocht. In het hele Raalter centrum vieren bezoekers feest 
tijdens Stöppelhaene; de straten zijn versierd, de middenstand stalt de waren op straat uit en 
de braderie en Parijse markt hebben een ongekende omvang bereikt. Feestvierders leven zich 
uit op de extra terrassen en in de grote tenten. Een grote schare artiesten verhogen de 
feestelijke sfeer. 

Stöppelhaene is een Sallands oogstdankfeest, en een oud gebruik dat in vroeger tijden werd 
gevierd aan het einde van de rogge-oogst. 

Na een periode van hard werken als het graan vanaf de akkers naar de boerderij was vervoerd, 
was het tijd om in kleine kring feest te vieren. 

In Raalte wordt elk jaar in de zomer het feest ‘Stöppelhaene’ gevierd. Het herinnerd aan de 

folkloristische handelingen die bij het inhalen van de oogst plaats vonden en waarin de haan 

een grote rol heeft gespeeld. Een haan werd op het stoppelveld ingegraven zodat alleen de kop 

erboven uitstak. Geblinddoekte jongeren sloegen zo lang met de stok of vlegel naar de haan 

tot de kop eraf vloog. Hij of zij die de laatste slag gaf was hanekoning of hanebruid. 
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Het moderne Stöppelhaenefeest wordt elk jaar in Raalte gevierd in de laatste week van 
augustus. Het feest tracht de oude oogstgebruiken levend te houden. Naast een groot 
oogstcorso gebeurt dat tijdens het oogstfeest waar oude tradities weer tot leven komen. 

Stöppelhaene begint eind juli (de zaterdag rond de feestdag van Sint Joapik) met het met de 
hand maaien en binden van de rogge tijdens de Roggemaaiersdag. Dit jaar is dat op 
zaterdagochtend 23 juli. 

Ter gelegenheid van Stöppelhaene wordt elk jaar een inzameling gehouden ten behoeve van 
een agrarisch project in een ontwikkelingsland. Het symbolisch aanbieden van deze oogstgave 
aan de geestelijkheid vormt een van de hoogtepunten van het programma op 
donderdagmiddag. Gedurende vijf dagen viert Raalte feest met tal van activiteiten voor jong 
en oud. 

Grote Nederlandse artiesten als Guus Meeuwis, Jan Smit, Krezip en VanVelzen hebben reeds 
op het festival opgetreden. In 2008 kwamen onder andere Blof, Leaf, Nick & Simon en de 
Sjonnies. 

In 2009 kwamen onder anderen DJ Don Diablo, Ilse de Lange, Jan Smit, Miss Montreal, 
Wolter Kroes en de Sjonnies. In 2010 waren er onder anderen Kane, Waylon, Nick en Simon, 
Frans Duijts, Evers slaat door, Jovink. In 2011 komen onder anderen Guus Meeuwis, Within 
Temptation, DJ Hardwell, Rene Schuurmans, Ronnie Ruysdael, Peter Pan Speedrock, De 
Wolff, DJ D-Lirious. Stöppelhaene staat op de 19de plek van grootste festivals in Nederland. 
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Nieuwe wegen 

 
 

De zandwegen met hun problemen droegen er nauwelijks toe bij om het isolement waarin 

Salland zich al die jaren bevond, op te heffen. Prins Maurits had midden oktober 1597 vier 

dagen nodig om met zijn legers van Breedevoort naar Enschede te trekken, hemelsbreed een 

afstand van veertig kilometer. Misschien kan het isolement van Salland het beste geïllustreerd 

worden aan het feit, dat in de achttiende eeuw vooral in de Doopsgezinde kerken van Salland 

in het openbaar gebeden werd voor een voorspoedige heen- en terugreis. Tot in de negentiende 

eeuw waren er alleen zandwegen in de marke en de dorpen. 

 

In de veertiende eeuw was er al een weg van Deventer, Holten en Markelo naar Goor. De 

bisschop van Utrecht maakte er gebruik van om zich op de Markelose berg te laten inhuldigen. 

Landkaarten uit het laatst van de zeventiende eeuw tonen een weg van Zwolle over Goor en 

Delden langs Oldenzaal naar Bentheim.  

 

In het jaar 1827 werd de weg Deventer-Hengelo gemacadamiseerd. Macadam is steenslag voor 

wegverharding en is ontwikkeld door de Schotse ingenieur J. Mac Adam (1756-1837). De 

verharde weg Zutphen-Goor werd in het jaar 1841 in gebruik genomen. Door deze verharding 

konden de vrachtrijders vijf à zes keer zoveel goederen meenemen. Dit verlichtte de 

vrachtprijzen aanzienlijk. Voor die tijd waren er drie hoofdwegen naar Twente. De eerste was 

de Twentse weg van Zwolle,  over Heino, Raalterwoold, Schuilenburg, via Hoge Hexel naar 

Wierden en zo naar Almelo. Ook kon men het eerste gedeelte van de hessenweg Zwolle-

Hardenberg-Hamburg nemen, om dan bij Ommen af te slaan en via de Daarlerdijk door de 

Daarlervenen Wierden te bereiken.  

 

De derde weg liep van Deventer over Holten en Markelo naar Goor. Daar doorkruiste hij door 

de zevenhonderdtwintig meter lange Bandijk het lage en natte Reggedal en liep vandaar naar 

Delden en Hengelo. Behalve deze hoofdwegen waren er secundaire wegen, zoals van Ommen 

via de Hellendoornse brug over Notter naar Rijssen. Of van Rijssen via Enter en Binnengait 

naar Delden. Of van Holten over het Rijssense veer naar Almelo. 

 

Bij het vrachtrijden moeten we twee perioden onderscheiden: de periode tot de komst van de 

verharde wegen omstreeks het jaar 1830 en de periode daarna. Na de komst van de verharde 

wegen bereikte het vrachtrijden een ongekende omvang. In de periode 1830-1860 hebben vele 

boeren zich hiermee bezig gehouden. In het jaar 1839 passeerden achtentwintigduizend 

wagens Nijverdal over de nieuwe weg van Almelo naar Zwolle. Deze weg werd in dertien jaar 

kapot gereden meestal door de wagens met Bentheimer zandsteen, die soms beladen waren 

met blokken van wel honderd kubieke voeten (2.7 m3) en een gewicht van ongeveer zes en 

halve ton. In het jaar 1847 kwamen in Enschede vijfendertigduizend vrachtwagens aan met 

een gezamenlijke lading van zeven en veertigduizend vierhonderdvierentwintig (47.424) ton. 

 

Harm Boon, die omstreeks het jaar 1845 verslag deed van zijn wandelingen in en om Zwolle, 

schreef: 'De Dijk (de noordzijde van de Thorbeckegracht) is soms gevuld met deze wagens in 

een rij zonder eind; die voortgetrokken door een paard, 't goederenvervoer naar Twente bijna 

geheel hebben ingeslokt.’ Het vervoer per as op de straatwegen heeft het weinig aanzien dat 

de zompen nog hadden, een gevoelige knak toegebracht. Ze hadden het vervoersmonopolie 
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van de zompen gebroken. Als men bedenkt dat de boeren een maal per veertien dagen reden, 

dan namen alleen op het traject Zwolle-Almelo vijfhonderdzestig boeren aan dit vervoer deel. 

Met de komst van de kanalen en de spoorwegen stortte deze vorm van vervoer grotendeels in. 

 

Voor de komst van de verharde wegen werd het beeld van het vrachtrijden beheerst door de 

hessenwagens. Dit waren kolossale karren die bespannen met vier of meer hengsten in 

konvooien ver vanuit Duitsland naar Holland trokken. Hun maximum laadvermogen van 

tweeduizend zevenhonderd kilo. Hun gemiddelde lading zal met zes paarden ongeveer twee 

ton zijn geweest. De zware huifkarren waren eigendom van de kooplieden uit Hessen (D). Ze 

waren de vrachtrijders van West-Europa en haalden zelfs koopwaren uit Italië en legden 

verbindingen over land tussen de Noordzee en de Middellandse Zee. De pleisterplaatsen aan 

de weg hadden een wagenschuur met aan twee zijden enorme hoge en brede deuren. De 

hessenwagens konden met hun bespanning zo naar binnen rijden voor stalling. De volgende 

morgen reed men er aan de andere kant weer uit. In het jaar 1850 – dus na de komst van de 

verharde wegen – werd over deze vorm van transport geschreven:  

 
Die transitohandel, nog voor 30 jaar zoo bloeijende, het brood aan duizenden verschaffende, is 
vervallen; getuige de weleer bloeijende herbergen aan de Hoevenbrug, de Lenterschool, de 
Rozeboom, het Tolhek, de Berkummerbrug, het Roode Hart, het Zwarte Paard, de Hongerige 
Wolf, de Schuilenburg, Venebrugge, Lage, Poppe, enz. waar men niet zelden twintig Germaanse 
tongvallen in een etmaal hoorde, en die thans ruïnen der voortijd zijn 

 

Daarnaast kwamen ook voor karren op smal spoor. Hun aantal was gering. In de zomer van 

1827 passeerden per dag veertig wagens de Nieuwe Brug bij Ommen op de weg van Almelo 

naar Zwolle. De postboeren van Delden zijn niet als vrachtrijdende boeren in de volkstelling 

geregistreerd. Ze werden vermeld als bouwman of boer terwijl ze toch daarnaast goed geld 

verdienden door aan doorgaande reizigers of aan de wagenmeester paarden uit te lenen, die 

na het bereiken van het volgende poststation weer naar huis gingen. Von Bönnighausen had 

niet zo'n hoge dunk van deze vrachtrijdende boeren:  

 

Slechts weinigen in de nabijheid van steden wonende landzaten zetten hun paard en wagen in 
voor vrachtrijden en andere zaken; ze verdienen daardoor aardig veel baar geld, lijden echter 
door het verwaarlozen van de cultuur van hun velden, zo gaat dat gewoonlijk. 

 
Het rijden over de zandwegen ging niet snel. Willem de Clercq klaagde er in zijn dagboek over 

dat ze beter hadden kunnen gaan lopen in plaats van de wagen te nemen. En het ging hier 

niet eens om een zwaar beladen kar maar om een licht wagentje. Verder werd de reis vertraagd 

door de vele herbergen langs de weg, waar de voerlieden steeds een paar kleine glaasjes leeg 

maakten. In het jaar 1813 deed Willem de Clercq over het traject Utrecht-Deventer (80 km) 

met de diligence dertien uur. De paarden liepen vrijwel over het gehele traject stapvoets:  

 
Niets vermoeide me meer, dan de manie van de postiljons om bij alle herbergen te stoppen en 
om hen een van voldoening stralend gezicht te zien krijgen na een hoeveelheid brandewijn. 

 
In het jaar 1834 kwam de klinkerstraatweg tussen Zwolle en Almelo gereed. In het jaar 1830 

werd België onafhankelijk van Nederland en kon de Twentse textielindustrie zich onder leiding 

van de Nederlandsche Handelmaatschappij richten op de koloniën in Oost-Indië, waardoor 

een groot afzetgebied kon worden opgebouwd. In het jaar 1834 opende Thomas Ainsworth zijn 

weefschool in Goor om hem in het jaar 1836 weer te sluiten. In de tussentijd had hij de 

Twentse wevers geleerd te werken met de schietspoel die drie keer zo snel was als de 

ouderwetse 'smietspoel'. Daarna leerde hij de Twentenaren het kettingsteken, waardoor ook 

zij geheel katoenen weefsels konden fabriceren. Daarnaast stelden de markeverdelingen vele 
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duizenden in staat tot het bebouwen van eigen grond. Wevers gingen leningen aan, kochten 

één of twee bunder grond en werkten zich krom om de schulden af te betalen. 

 

Er was intussen wel wat veranderd. In het jaar 1841 was de grintweg Zutphen-Lochem-

Diepenheim gereed gekomen en aan nog ingrijpender veranderingen werd gewerkt. In het jaar 

1865 werd de spoorlijn Arnhem-Zutphen-Deventer geopend. In dat zelfde jaar kwam ook de 

spoorlijn Zutphen-Lochem-Hengelo gereed, die hetzelfde jaar werd verlengd naar Almelo, 

Oldenzaal en Enschede. In het jaar 1884 volgde de lijn Winterswijk-Groenlo-Eibergen-

Haaksbergen-Hengelo en in het jaar 1885 werd de stoomtram van Deventer naar Borculo in 

gebruik genomen. Dan komt in het jaar 1850 de verharde weg klaar van Goor naar Ommen 

die in grote lijnen parallel zou lopen aan de Regge. Het vrachtvervoer met de zompen werd 

langzamerhand vervangen door vervoer over de weg. 

 

Uit gegevens uit de negentiende eeuw weten we, dat er in vroeger eeuwen een tochtsloot liep 

naar het erve Houtman te Zeldam en een tak daaruit naar de schuur van de nabijgelegen erve 

Rappert. De zompen konden via de Potlee en deze tochtsloot tot naast de boerderijen komen 

om daar in te laden en uit te laden. Ook liep de postweg Deventer-Goor-Delden-Oldenzaal 

voor het jaar 1812 over Zeldam en wel vlak langs deze boerderijen. We mogen dus wel 

concluderen dat Zeldam een belangrijk verschepingspunt is geweest. In de 

rentmeesterrekeningen van  uit de zeventiende eeuw komt Zeldam ook voor. In het jaar 1653 

kwam Dirick Hermen 'voer vracht van Deventer tot Zeldam van 20.000 rode stenen ad 2 gl 50 

st dusent’. In het jaar 1842 schreef de Deventer archivaris J. Van Doorninck dat door het 

laten vervallen van de Oostendorper sluis in het jaar 1687, die van Ahaus, Ottenstein, 

Aalstede, Wessem en Haexbergen hun goederen niet meer rechtstreeks via de Broam bij 

Buurse naar Deventer verscheepten maar per as naar Zeldam brachten en vandaar te water 

naar Zwolle lieten vervoeren. Het transport van zo'n wagenvracht van Stadlohn naar Zeldam 

kostte '6 gulden hollans, bis Zutphen 12 gulden’. Er zijn een aantal 'Anschreibebücher' van 

deze karboeren bewaard gebleven. Uit dat van Robert Winsing, Kleine Mast te Vreden, dat 

loopt van de jaren 1672 tot 1813, blijkt dat de meeste ritten naar Zeldam gingen, meestal met 

'kapholtz en krummers': duigenhout voor tonnen en vaten en kromhout voor de scheepsbouw.  

De verbindingen – zowel te land als te water – lieten ook aan het begin van de negentiende 

eeuw nog altijd veel te wensen over. Van Hogendorp merkte hierover op: 

 
De grote rijksweg van Deventer is op papier gestraat en sedert jaren blijft het daarbij. De karren 
met goederen twee dagen rijden over den weg, zoo naar Deventer als naar Zwolle. 
 

Heren als Van Lennep en Van Hogendorp beschreven hun reis geestdriftig. Zij hadden geld, 

goed vervoer en veel relaties voor een goed onderdak. Men kon echter  bezwaar maken tegen 

reizen in die oude tijd. Langs de wegen waren struikrovers en het was dus nodig om een 

degenstok of pistool bij zich te hebben. De ‘schoojers’ maakten tussen de jaren zestienhonderd 

en achttienhonderd – twee eeuwen lang – de streek onveilig. In het jaar 1691 werd vermeldt 

wie met die ‘schoojers’ werden bedoeld: ‘soegenaemde Heidens (zigeuners), Landloopers, 

Vagebonden en diergelijk Schuym van Menschen, soo wel vrouwen als mannen.’ In het jaar 

1724 was er een aangepaste omschrijving, de schooiers werden toen volgens de wet genoemd: 

‘Inheemse Bedelaars, gewaande Heidenen, Heerloze knechten en diergelijke.’ De schout werd 

in de uitvoering van zijn functie bijgestaan door armenjagers. Deze werden omschreven als 

‘vroome en bekwaame luiden van gezonde lijve en leden.’ Ze vonden het een eervolle taak al 

het schuim uit de steden, dorpen en buurtschapen te weren, dan wel te arresteren. De reiziger 

werd aangeraden zich keurig te kleden om te voorkomen voor tuig te worden aangezien en in 

de cellen onder de kerken en kastelen te belanden.   
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Moesten in het jaar 1798 de Enschedese fabriqueurs de graaf van  nog smeken om de Regge 

bevaarbaar te maken. Vermoedelijk hadden ze het geld niet. Ze waren toen ook minder 

kapitaalkrachtig dan hun collega's in Almelo. Het Twentekanaal tot Hengelo werd in het jaar 

1820 geraamd op zesduizend gulden, waarbij nog een hoeveelheid arbeid in natura nodig was. 

In het jaar 1827 was Twente in staat om tachtigduizend gulden op te brengen voor de vaart 

van de baron Van Pallandt. In het jaar 1835 kon het driehonderdvijftigduizend gulden 

fourneren (verschaffen, geld storten) voor de toenmalige kanaalplannen en in het jaar 1849 

zelfs de vereiste elfhonderdduizend gulden voor het Overijssels kanaal;  van Almelo tot de 

Verlengde Hoogeveense Vaart bij Achterste Erm tussen Hoogeveen en Klazienaveen met een 

zijtak bij Den Ham naar Zwolle, waar het kanaal uitmond in de Nieuwe Wetering. Niet alleen 

de handel en het vervoer namen in deze periode zeer sterk toe, ook het kapitaal van de 

fabriqueurs. 
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Zieke aardappelen 

 
De krant van 25 juli 1845 meldt:  
 
Sedert enkele dagen vertoont zich op verschillende plaatsen een ziekte en versterf aan te velde 
staande aardappelplanten. De bladeren worden slap, verdorren en sterven af en ook de wortels 
zijn weldra aangetast. Het begint met één plek en verspreidt zich dan over de hele akker.’ Een 
knipsel van 26 juli van dat jaar: 'Op de marktdagen valt een algemene verslagenheid te 
bespeuren vanwege de berichten uit alle delen van het land die een soort verrotting of bederf 
onder de aardappelen melden. Het loof krimpt ineen en geeft een bedorven lucht. 
 
Een krantenknipsel van 29 juli 1845: 
 
De planten staan 's morgens nog in bloei en zijn 's avonds verflenst. Vervolgens vertonen zich 
vlekken op de aardappelen die spoedig rotten!' Een krantenbericht van 5 augustus 1845: 'De 
aardappelen rotten met een onbegrijpelijke snelheid weg! 
 

De ook nu nog steeds optredende schimmelziekte phytophthora infestans trad in het jaar 

1845 voor het eerst massaal op in de West-Europese aardappelvelden. De misoogsten die 

daarvan het gevolg waren, veroorzaakten in vele delen van ons land zo'n nood dat arme, 

hongerige mensen in het jaar 1846 in drommen door dorpen en langs boerderijen zwierven. 

In het jaar 1847 was de situatie zo nijpend dat 2 mei van dat jaar tot algemene biddag werd 

uitgeroepen. In datzelfde jaar ontstond in Harlingen een oproer, toen men vandaar 

aardappelen naar Engeland wilde verschepen. In Friesland en Groningen werden bakkerijen 

en graanpakhuizen geplunderd. Door militairen werd daartegen opgetreden, waardoor onder 

de hongerigen doden vielen. In die tijd telde ons land nog geen drie miljoen inwoners. 

 

Van het akkerland was toen vijfenzeventigduizend hectare in gebruik voor de teelt van 

aardappelen. De jaarlijkse productie lag rond de dertien tot veertien mud. Vooral op de 

Sallandse zandgronden stond de veeteelt nog vrijwel geheel in dienst van de akkerbouw. De 

mestproductie van het vee was belangrijker of minstens zo belangrijk dan de melkproductie 

en de vleesproductie. Wel was ondertussen de eerste kunstmest ons land binnengekomen, die 

was nog te duur voor algemeen gebruik. Gebruikt werd guano, fossiele vogelpoep uit Chili. Ze 

werd in zeilschepen – die rond de Kaap vaarden – naar West-Europa gebracht. Gemalen en 

vervolgens vermengd met kali en zand werd ze over de akkers uitgestrooid.  

 

Oorzaak van de aardappelziekte waren schimmels die werden aangevoerd met de 

zuidwestenwind. Ze kwamen vanuit Zuid-België in ons land terecht en de ziekte verspreidde 

zich tenslotte over ons gehele land, een groot deel van Duitsland, Engeland en Noord-

Frankrijk. In Ierland mislukte driekwart van de oogst en stierf het achtste deel van de 

bevolking door ondervoeding en besmettelijke ziekten, die zich door de verminderde weerstand 

konden verspreiden. In ons land werden in het jaar 1845 tweeëntachtig procent van de 

aardappelakkers aangetast door de ziekte die de planten massaal deed verschrompelen en de 

knollen in de grond liet verrotten. Men zei dat de ziekte inheems was in Mexico en Zuid-

Amerika en vermoedde dat Belgische kwekers, die in die tijd nieuwe variëteiten uit Zuid-

Amerika haalden, de schimmel hadden meegebracht. Eveneens werd het vermoeden 

uitgesproken dat de schimmels met de guano waren meegebracht. 

 

Een gevolg van de rampzalige ontwikkelingen bij de aardappelteelt was wel, dat midden 
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negentiende eeuw begonnen werd met doelbewust kweken van aardappelrassen. Rond de 

eeuwwisseling zijn zeer goede soorten aardappelen door het kunstmatig bestuiven van 

aardappelbloesems ontstaan. Bekende kwekers zijn onder meer geweest schoolmeester De 

Vries uit het Friese Suameer. Hij werd beroemd door zijn bintje, gekweekt in het jaar 1905, 

vanaf  het jaar 1910 in de handel en genoemd naar een zeven jarig meisje uit zijn klas. De 

tuinder Veenhuizen uit Sappemeer (Groningen) kweekte de eigenheimer – een eveneens nu 

nog geliefd aardappelras – dat in het jaar 1890 werd geboren, nadat Veenhuizen in het jaar 

1888 met het kunstmatig bevruchten van aardappelbloesems was begonnen. 

 

 

 

 

 

Nawoord  
 

Lange tijd hebben wetenschappers gedacht dat de streek rond Raalte tot ver in de 
Middeleeuwen een onbewoond gebied was vol bossen, moerassen en heidevelden. Niets blijkt 
minder waar. Het hart van Salland is vroeger juist vrij dicht bevolkt geweest en kent een 
onverwacht rijke ontstaansgeschiedenis. 

Salland draagt een heldere geschiedenis met zich mee, waarvan de sporen nog steeds 
zichtbaar zijn. Zo vullen vele monumentale boerderijen, prachtige landgoederen en 
gerestaureerde molens het landschap van Salland. De Sallandse cultuur getuigt van sterke 
banden met het verleden. Salland kent vele gezellige dorpen met ieder een eigen karakter. 
Jongeren komen bij elkaar in zogenoemde keten, met Oud en Nieuw gaan vele buurtschappen 
carbid schieten, en met Pasen trekken de bewoners uit Salland naar een van de nabijgelegen 
paasvuren. Men is trots op de Sallandse cultuur en het dialect dat er in de streek nog veel 
wordt gesproken. Het Sallands Volkslied wordt elk jaar met Koningsdag uit volle borst 
meegezongen. 

Hendrik Willem Heuvel (Oolde, 5 augustus 1864 – Borculo, 10 mei 1926) was een Nederlandse 
onderwijzer, streekhistoricus en publicist. Naast een carrière als onderwijzer aan een lagere 
school wijdde Heuvel zijn leven aan de historie van zijn geboortestreek. Hij publiceerde er vele 
keren over; zijn boeken bereikten een groot publiek. Hendrik Odink was zijn leerling en 
opvolger als streekhistoricus. Heuvels belangrijkste boek, Oud Achterhoeksch Boerenleven, 
werd voor de eerste keer in 1927 uitgebracht en wordt nog altijd herdrukt vanwege de grote 
vraag. Hij beschrijft hierin minutieus zijn jeugd op het platteland in het derde kwart van de 
negentiende eeuw. De Mr. H.W. Heuvelstichting werd naar hem genoemd en ook de H.W. 
Heuvelschool in Borculo. Heuvel is geboren op boerderij Blauwhand in de buurtschap Oolde 
bij Laren. 

Salland sluit wat betreft bewoning en landschap in sommige opzichten aan bij aangrenzende 
gebieden, maar is in veel opzichten ook uniek. Juist die unieke facetten karakteriseren het 
Sallandse landschap. Opvallend is dat Salland zich vaak op het snijvlak van verschillende 
‘cultuurgroepen’ bevond. 
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Raalte, crossloop 

Er ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Lochem het popfestival, het 
Lochemfestival, dat steeds grootschaliger werd maar ook steeds professioneler om het festival 
zo goed mogelijk te laten verlopen. Het festival werd jaarlijks op Hemelvaartsdag gehouden en 
vond plaats van 1968 tot en met 1986. 

Er hangt wat in de lucht. Er broeit een vreemd soort spanning in de westerse samenleving. 
En ook in huize Carlier in Lochem, waar op een herfstige zondagmiddag de broers Laurens, 
Paulus en Joost met een flesje bier aan de keukentafel een plan beramen voor een evenement 
dat in het teken staat van de nieuwe tijd. Het Lochem Festival is geboren. Hun ouders zagen 
het helemaal niet zitten, de zes zussen vonden het prachtig. Net als de vijfduizend bezoekers, 
twee keer zoveel als gedacht. Het unieke evenement vond plaats in het openluchttheater van 
Lochem. Joost Carlier, toen achttien jaar, deed zijn intrede in de wereld van de evenementen. 
Het eerste festival was hemelvaartsdag 1968. Het Lochemfestival muntte niet uit in 
professionaliteit maar het was vooral in sfeer en tijdgeest vooruitstrevend. In 1981 komt Frank 
van Hoorn de broers versterken om het festival een professionele draai te geven. De Carliers 
wijken uit naar Nijmegen om samen met Mojo de twintigste editie van het Lochemfestival te 
organiseren in het Goffertpark. Het festival was te groot geworden voor haar oorspronkelijke 
locatie in Lochem. Dit laatste Lochem Festival werd bezocht door vijfenveertigduizend 
bezoekers, met o.a. Tina Turner en UB40. Het Goffertpark leent zich perfect voor grootschalige 
concerten. Het is een prachtig park en de gemeente Nijmegen ontvangt de grote concerten met 
open armen. Carlier gaat verder met het organiseren van megaconcerten in het Goffertpark 
en zet tegelijkertijd het festival Lowlands in Biddinghuizen op poten dat het Lochem Festival 
moest vervangen. 
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The Clash, 1982 


