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Voorwoord 

 

De grote steden van Overijssel had je al veel eerder willen ontdekken. Ga eens naar Enschede, 
Deventer, Kampen of Zwolle. Vergeet de geschiedenisboeken en lees ter inleiding dit boek over 
verhalen die gebeurt zijn in die grote steden. 

Het leukste van Overijssel is misschien wel dat het enorm divers is. Van een waterrijk 
poldergebied in het noorden tot de met rivieren en beekjes doorsneden zandgronden van 
Twente. En de Hanzesteden als Zwolle en Deventer worden afgewisseld met dorpjes en steden 

als Enschede, de grootste stad van Overijssel.  

 

 

De vlag van Overijssel, in het midden de IJssel 

 

 
Het wapen van Overijssel 
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Inleiding 

 
Het leven in de middeleeuwse stad was goed gestructureerd. Allen kenden hun plek in de 
maatschappij en er heerste een gevoel van solidariteit tussen de ambachten. Door de groei 
van het bevolkingsaantal veranderde dit echter en al snel won eigenbelang het van solidariteit. 

In een stad hebben de mensen heel wat nodig om te kunnen overleven. Dit was in de 
Middeleeuwen niet anders. De stad was tijdens de Middeleeuwen afhankelijk van de domeinen 
buiten de stad. In deze domeinen produceerde men voedsel of wol die men nodig had om kledij 
te maken. Ook de materialen om huizen mee te bouwen kwamen van de domeinen. Eens men 
de grondstoffen had, kon men zaken produceren in de stad die dan op hun beurt naar de 
domeinen werden uitgevoerd. 

Er was een duidelijke taakverdeling in de stad. Degene die zich bezig hielden met de aankoop 
en distributie van producten en grondstoffen werden kooplui of handelaars genoemd. De 
anderen die actief waren in de productiesector noemde men handwerkslieden. Meestal 
werkten de handwerkslieden thuis in een bescheiden atelier. De meeste handwerkslieden 
werkten in dienst van een koopman. Ze waren van hem afhankelijk en kregen een loon in ruil 
voor hun arbeid. Dit was het normale systeem in de belangrijkste en grootste sectoren zoals 
textiel en bouw. Je kan deze handwerkslieden een beetje vergelijken met arbeiders nu. 

Naast deze handwerkslieden had je ook kleine zelfstandige ondernemers. Zij werkten zonder 
tussenkomst van de kooplui. Ze zorgden zelf voor hun grondstoffen en werktuigen. Ze regelden 
zelf hun werk en deden zelf de verkoop. Deze zelfstandige ondernemers kwamen vaak voor in 
de voedingssector of bij luxe nijverheden. Je kan deze groep vergelijken met de zelfstandige 
ondernemers nu. Ze hadden vaak zelf personeel in dienst. 
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De handelaren die zich als eerste in een stad vestigden wilden een monopolie uitbouwen in 
bepaalde producten. Zo wilden ze concurrentie van eventuele nieuwkomers vermijden. Zo 
maakten ze prijsafspraken en onderwierpen ze de producten aan strenge controles. Om dit 
alles te organiseren verenigden handelaars zich in een gesloten club, gilde genoemd. Deze 
gilde regelde eveneens het gemeenschappelijk vervoer van producten van of naar dezelfde 
streek. Er waren hier twee voordelen aan. Zo was het transport goedkoper omdat de kosten 
door meerdere handelaars werd gedeeld en het bevorderde de veiligheid. Om een band tussen 
de handelaars te smeden, organiseerde de gilde vaak feestjes en andere sociale activiteiten.   

Ook de handwerkslieden werkten samen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Ook zij 
spraken vaste prijzen en lonen af. Tegenover deze vaste prijzen moest degelijke kwaliteit staan. 
Deze kwaliteitscontroles waren goed gestructureerd. Elk beroep werd verenigd in een 
ambacht. De structuur van de ambacht ontstond niet overal op hetzelfde ogenblik en kon 
eveneens verschillen van stad tot stad. Ambachtslui van hetzelfde vak woonden en werkten 
meestal in dezelfde straat of wijk. Er groeide een groot solidariteitsgevoel binnen elke ambacht.  

Het ledengeld dat men moest betalen om tot de ambacht te behoren werd vaak uitbetaald aan 
zieke mensen, ouderen of weduwen van het ambacht. Men ging zelfs nog een stap verder in 
de samenhorigheid. Zo gingen ze samen naar de mis en in de kerken kregen verschillende 
ambachten in de straalkapelletjes rond het hoofdaltaar een eigen altaar. Het altaar werd 
gewijd aan de patroonheilige van het ambacht. Men had zich ook op militair vlak 
georganiseerd. Elk ambacht moest in verhouding tot zijn aantal leden een bepaald aantal 
soldaten leveren om in oorlogstijd de stad te beschermen. Het ambacht werd bestuurd door 
een raad van gezworenen onder het voorzitterschap van een deken.  

Zoals vermeld waren kooplui en handwerkslieden economisch afhankelijk van elkaar en kon 
je heel wat solidariteit vinden tussen de ambachten. Maar naarmate de bevolking groeide 
verwaterde de solidariteit. Het aantal ambachtslui groeide snel en naarmate de tijd verstreek 
was er eerder een overschot aan ambachtslui dan een tekort. De kooplui konden willekeurig 
hun vaklui kiezen wat resulteerde in lagere lonen omdat ze zo zelf rijker konden worden. De 
belangen van kooplui en ambachtslieden waren niet meer dezelfde. De sociale groepen in de 
stad groeiden uit elkaar. Men hun grote winsten werden de kooplui de rijkste groep uit de 
stad. Invloedrijke families huwden met andere invloedrijke families om zo hun rijkdom te 
behouden. Zo vermeden ze eveneens dat er veel nieuwe mensen konden toetreden tot hun 
financiële toplaag. Deze mensen eigenden zich eveneens de macht tot bestuur van de stad toe. 
Ze vormden het patriciaat of de geldadel. Deze mensen dulden geen nieuwkomers in hun 
gesloten gilde. 

Ook de ambachten werden meer en meer gesloten organisaties waar nieuwkomers maar 
moeilijk binnen raakten. De zelfstandige ambachtslui zoals goudsmeden, riemmakers, 
beenhouwers en bakkers hielden hun bedrijf en bezit graag binnen de familie. Nieuwkomers 
die zich in de stad vestigden, hadden het erg moeilijk om zich te laten inschrijven in het 
register van een interessante ambacht. Zonder die inschrijving mocht je het vak niet 
uitoefenen. Gevestigde ambachtslui breidden hun bedrijf uit door strategisch te huwen. Bij 
het overlijden van een ambachtsmeester erfde de weduwe het huis, de werkmiddelen en het 
geld. Als ze kinderloos was werd ze een gegeerde partij voor ambitieuze gezellen. Dit was 
voordelig voor beide partijen. De weduwe was zeker van een inkomen en de gezel kon het 
bedrijf verderzetten. Familieleden van ambachtsmeester waren flink bevoordeeld ten opzichte 
van nieuwe leerjongens. Zo moesten ze geen of weinig toetredingsgeld betalen voor hun 
meesterschap. Deze maatregel zorgde ervoor dat het ambacht uiteindelijk erfelijk werd. De 
groep zelfstandige ondernemers vormde een tweede sociale laag in de stedelijke maatschappij. 

Dan had je ook de ambachtslui die niet zelfstandig waren. Ze waren afhankelijk van de goede 
wil van de kooplui en hadden dan ook vaak de minst aangename en ongezondste beroepen. 
Dit waren vaak horigen die de domeinen hadden verlaten op zoek naar een beter leven. Ze 
gingen meestal aan de slag als volder of wever 
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Helemaal onderaan de sociale ladder stonden de verstotenen. Dit waren bedelaars en zwervers 
die op aalmoezen van anderen aangewezen waren om voedsel te verzamelen. Zij waren de 
allerarmsten die meestal in krotten buiten de stadsmuren woonden. Bron: kunst en cultuur. 

In de loop van de twaalfde en vooral de dertiende eeuw kregen verscheidene plaatsen 
stadsrechten van de graaf. De inwoners konden daardoor zelf de openbare orde handhaven 
en bestuursmaatregelen (keuren) uitvaardigen. De graaf behield een zekere invloed op het 
bestuur van de stad. De dertiende-eeuwse stadsbesturen bestonden alle uit een aantal 
schepenen, die jaarlijks door de graaf of heer werden benoemd. Zij oefenden rechterlijke en 
bestuurlijke taken uit onder leiding van de door de graaf of heer aangestelde schout. Al deze 
functionarissen waren afkomstig uit een kleine kring van aanzienlijke burgers. 

De meeste steden werden omgeven door grachten en muren of wallen met wachttorens en 
poorten. Het stadsbestuur zetelde in het raadhuis en was verantwoordelijk voor andere 
openbare gebouwen, zoals de waag en de vlees- en vishal. De openbare gebouwen stonden 
meestal bij elkaar, in de buurt van de kerk. Samen vormden ze het politieke en economische 
centrum.  In de vijftiende en zestiende eeuw ‘versteenden’ de Hollandse steden. Tot die tijd 
waren de meeste huizen van hout en waren alleen openbare gebouwen als de kerk en het 
stadhuis gemetseld. Onder meer vanwege het brandgevaar werden meer en meer woonhuizen 
uit steen opgetrokken. 

Wat bleef was dat de kerk, het stadhuis en andere openbare gebouwen zeer representatief 
werden uitgevoerd om indruk te maken op bezoekers. In de late Middeleeuwen gebeurde dat 
in de gotische stijl, in de zestiende eeuw in de stijl van de renaissance. Met het tonen van 
rijkdom hoopten de bestuurders vertrouwen te wekken en hun gezag te versterken. 

Overijssel is de meest oostelijke provincie grenzend aan Duitsland en wordt gekenmerkt door 
een sterke concentratie van Hanzesteden.  

Overijssel is een provincie die grotendeels uit zandgrondgebieden bestaat. De provincie heeft 
een uitgestrekt landelijk gebied waarin de agrarische sector de boventoon voert. 

Overijssel bestond in het verleden namelijk voor een groot deel uit moerassige streken en grote 
heidegebieden. Slechts via een paar wegen kon men naar andere delen van de provincie reizen.  

In de stad woonden ook de stadsboeren. Hun boerderij stond vaak op of vlakbij een brink. Dat 
was een onbebouwd stuk grond in de stad, waar men kleinvee (varkens, schapen, geiten en 
kippen) hield. Het grote vee (koeien en paarden) graasde op de stadsweiden buiten de 
ommuurde stad. Om toezicht te houden stelde het stadsbestuur weidemeesters aan. De 
boeren betaalden hiervoor een vergoeding, maar moesten zelf hun vee naar de stadsweiden 
brengen. Het zal inmiddels duidelijk zijn waar de naam van de wijk Stadsweiden vandaan 
komt.  

Alleen de rijken in de steden konden zich een arts veroorloven als ze ziek waren. Hoewel veel 
artsen hun tarieven verlaagden voor de minder rijken, maakten dezen daar slechts zelden 
gebruik van. Op het platteland waren er nauwelijks artsen. Zij konden nog niet veel uitrichten. 
De meesten gingen uit van de theorieën van Galenus, die inhielden dat de vier lichaamssappen 
of humores: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal in evenwicht moesten zijn, omdat er anders 
een ziekte zou ontstaan. Hun therapeutische middelen beperkten zich voornamelijk tot 
aderlaten, een dieet, de patiënt laten braken en het spoelen van zijn darmen door middel van 
klysma’s. De opleiding van de artsen was nagenoeg geheel theoretisch, pas Paracelsus zou 
hier verandering in aanbrengen. 

De barbier (de kapper) verrichtte ook aderlatingen tegen een schappelijkere prijs. De barbier 
(en na 1600 de chirurgijn verrichtte operaties onder een primitieve vorm van narcose, met 
niet gesteriliseerde instrumenten en zonder antibiotica tot zijn beschikking te hebben. De 
mensen waren doodsbang voor deze operaties en maar weinigen overleefden ze. De meeste 
mensen vonden dat de maatschappelijke positie van artsen en opererende barbiers ergens 
tussen de straatvegers en de slagers in lag. 
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Natuurlijk waren er tevens boeken met huismiddeltjes in omloop zoals de tacuinum sanitatis, 
1390-1400. Daar stond bijvoorbeeld in dat latuw (sla) zou helpen tegen slapeloosheid en 
gonorroe. Men dacht echter dat het gebruik van sla de paring en het gezichtsvermogen zou 
schaden. Die bijwerking zou men echter kunnen opheffen door selderij aan de latuw toe te 
voegen. 

Rond 1500 vond de arts en onderzoeker Paracelsus het medicijn laudanum uit, een mengsel 
van wijn, tien procent opium en eventueel bilzekruid. Dit vermeende wondermiddel is tot in 
de negentiende eeuw populair geweest. 

Overijssel telt in totaal vijf verschillende streken. Dit zijn de Kop van Overijssel, Vechtdal, 
IJsseldelta, Salland en Twenthe. Wist je dat de Weerribben het grootste veengebied van 
Noordwest-Europa is? De Sallandse heuvelrug werd duizenden jaren geleden gevormd en is 
het resultaat van een eindeloos proces van erosie. Het park bestaat voor een groot deel uit 
bossen en heidelandschappen, en er zijn aardig wat heuvels en hoogteverschillen in het 
gebied. Kampen was in de Middeleeuwen namelijk een zeer welvarende handelsstad van 
vissers, kooplieden en ambachtslui. Deze rijke historie zie je nog steeds terug tussen de 
stadsmuren: mooie monumenten, historische pakhuizen, kerken en poorten sieren de stad. 
Misschien wel het mooiste stukje Overijssel is het Vechtdal. Hier stroomt de Overijsselse 
Vecht door een groen dal met heidevelden en dorpjes. 

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.Verscheidene 
plaatsen verwierven in de Middeleeuwen stadsrechten zoals Almelo, Delden, Deventer, 
Diepenheim, Enschede, Genemuiden, Goor, Gramsbergen, Hardenberg, Hasselt, Kampen, 
Oldenzaal, Ommen, Ootmarsum, Rijssen, Steenwijk, Vollenhove, Wilsum en Zwolle. 

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 11 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 van de 
Oude IJssel. De oude provinciegrenzen werden in 1801 na de oprichting van het Bataafs 
Gemenebest hersteld. 

In de periode 1100-1400 werd de basis gelegd voor ons huidige stedenpatroon. Overal in het 
land ontstonden nieuwe steden. Inwoners en heren kwamen bijzondere rechten overeen, in 
een economische kern met een eigen bestuur, rechtspraak, een markt en vaak een haven. De 
infrastructuur over water was bepalend voor het stedenpatroon. Nieuwe steden werden 
gesitueerd op locaties die aantrekkelijk waren voor de handel, aan een grote rivier of een 
zeearm. De middeleeuwse stadsplattegronden zijn vaak nog tot op de dag van vandaag 
zichtbaar. Wanneer een stedenbouwkundig patroon eenmaal is uitgerold, ligt de 
hoofdstructuur meestal vast. Dit heeft onder meer te maken met de ingewikkelde 
eigendomsverhoudingen binnen een stad. 

Economie was de aanjager van de stadsontwikkeling. Veel van de oudste steden die tijdens 
de elfde en de twaalfde eeuw zijn ontstaan zoals Zwolle en Deventer en behoren nu nog tot de 
grootste steden van Nederland. Deze lagen bijna allemaal aan grote rivieren. In de loop van de 
dertiende en veertiende eeuw trok de economie aan. Vaarroutes over de wateren in Overijssel, 
Holland en Friesland werden steeds belangrijker. Hierdoor ontstonden tientallen nieuwe 
steden. Hun locatie werd gekozen op basis van bereikbaarheid. Nieuwe steden lagen aan goed 
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bevaarbare binnenwateren. Omdat ze in eerste plaats waren gesticht als machtscentrum van 
een lokale machthebber, ontbrak het aan economische groeimogelijkheden. Veel van deze 
steden zijn niet erg groot geworden. 

De bemoeienis van het stadsbestuur met de ruimtelijke ordening beperkte zich aanvankelijk 
tot de noodzakelijke kaders zoals verkaveling en begrenzingen. Ook de aanleg van havens en 
verdedigingswerken werd centraal geregeld. Koop- en ambachtslieden – vaak in een dubbelrol 
als stadsbestuurder – hadden een groot aandeel in de ruimtelijke vormgeving van de stad. In 
de loop van de tijd werd de bemoeienis van het stadsbestuur met de stadsaanleg steeds groter. 
Er werd bouwregelgeving vastgesteld om de veiligheid en het leefmilieu te verbeteren. Dit was 
vaak een reactie op rampen, zoals grote stadsbranden, of de verslechtering van het leefmilieu. 
Er was nog weinig sprake van bewuste functiescheiding; wel ontstonden er vaak specialisaties 
per buurt, zoals een bepaald soort nijverheid. De eerste nijverheid die werd gereguleerd, was 
vaak sterk vervuilend, zoals de leerlooierij. 

Steden ontwikkelden zich vaak rond een of meerdere centrale plaatsen. Dit was dikwijls de 
locatie van een oude kern van een vroegere nederzetting met een parochiekerk, een 
marktplaats of een waterloop die als haven zou gaan functioneren. Hieromheen werden 
huizen, monumentale kerken en stadhuizen, verdedigingswerken, waaronder poorten, 
stadsvesten en wallen opgetrokken. Sommige steden ontstonden door het samenvoegen of 
uitgroeien van oudere nederzettingen, andere werden volledig nieuw gebouwd. Dit had zijn 
weerslag op de ruimte: 

� Vaak reflecteerde de stadsplattegrond de oorspronkelijke situatie. Prestedelijke 
landschapselementen zoals dijken, dammen en veen- of klei-ontginningsstructuren 
vormden de hoofdstructuur van de stad. 

� Een andere vorm is een rationeel, regelmatig stratenpatroon. Dit werd veel toegepast 
in nieuwe steden die als machtscentra door lokale machthebbers werden aangelegd. 
Deze rationele maatvoering werd in de loop der tijd een gangbare 
stedenbouwkundige praktijk en is kenmerkend voor veel laatmiddeleeuwse steden en 
stadsuitbreidingen. Bron: landschap in Nederland. 

De provincie dankt haar naam aan de rivier de IJssel, die in het zuidwesten de natuurlijke 
grens vormt met Gelderland. Andere belangrijke waterverbindingen zijn ondermeer het Zwarte 
Water, het Twentekanaal, de Dinkel en natuurlijk de Regge. Overijssel grensde tot 1932 aan 
de Zuiderzee. Sinds het aanleggen van de Afsluitdijk mondt de IJssel uit in het IJsselmeer. 

Zwolle is de hoofdstad van de provincie. De Hanzestad wemelt van de restaurants en kent met 
de Librije zelfs een van de beste restaurants van Nederland. De gemeente Zwolle telt ruim 127 
duizend inwoners. Daarmee is de stad goed voor een tweede plaats op de lijst van de grootste 
plaatsen van Overijssel. Enschede is de grootste plaats van de provincie en herbergt tevens 
de Universiteit Twente (tegenwoordig University of Twente). Ook Kampen herbergt een 
universiteit, namelijk de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken. Met 
Windesheim in Zwolle heeft de provincie Overijssel bovendien een van de grootste hogere 
beroepsopleidingen binnen de grenzen. Deventer is een stuk groter geworden doordat de 
gemeenten Bathmen en Deventer in 2005 fuseerden tot Deventer. 

Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, gelegen aan 
grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur. Het onderscheid 
tussen steden en dorpen wordt meestal gemaakt op grond van de grootte (het aantal inwoners) 
of het voorzieningenniveau. Waar dorpen zich kenmerken door een landelijk karakter, weinig 
voorzieningen en een hechte gemeenschap, zijn steden dichter bevolkt, bezitten meer 
voorzieningen (scholen, ziekenhuizen, een schouwburg, grotere stations etc.), en kennen geen 
hechte gemeenschap. In het middeleeuwse Europa gold een andere definitie: steden waren 
plaatsen met stadsrechten, zoals het hebben van een stadsmuur en het hebben van een eigen 
rechtspraak en het heffen van belastingen.    
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Ruzie op een Hanzedag 

 

De Zwolse afgezant Herman Bitter reageert op een in mei 1530 gehouden Hanzevergadering 
in Lübeck kwaad en gekrenkt, wanneer hij ontdekt dat de vertegenwoordiger van Kampen bij 
de zetelverdeling boven hem is geplaatst. 

Volgens de gebruikelijke rangschikking binnen het verbond hoeft  Zwollevan de Nederlandse 
steden alleen aan Nijmegen, Deventer en Zutphen voorrang te verlenen. Een onderzoek toont 
aan dat Kampen later dan Zwolle tot de Hanze is toegetreden. Zwolle heeft hiërarchisch gezien 
dus inderdaad de oudste rechten. Bitter mag – onder luid protest van zijn Kamper collega – 
een paar plaatsen opschuiven. Dit voorval geeft niet alleen aan hoeveel belang er wordt 
gehecht aan het handhaven van de stadseer. Het is tevens typerend voor de moeizame relatie 
tussen de twee steden, nu Zwolle Kampen op handelsgebied steeds meer gaat overvleugelen. 
Bron: Historisch Centrum Overijssel. 

 

1862, Grote of Sint Michaëlskerk te Zolle, Springer, het origineel is in The wilson Art Gallery 
and Museum, Cheltenham. 
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De fatale kogel 

Georg Schenck van Toutenburg is de eerste stadhouder van Overijssel. De uit Duitsland 
afkomstige edelman treedt vanaf 1528 in de noordelijke provincies van de Nederlanden op als 
plaatsvervanger van Karel V. 

Onder zijn bekwame leiding worden de Gelderse troepen snel uit Overijssel verdreven. Het 
leven van de stadhouder blijft echter in het teken staan van oorlogsgeweld, dat ook voortduurt 
wanneer de erfvijand van de Habsburgers, hertog Karel van Gelre, in juni 1538 sterft. Schenck 
zelf bezwijkt op 2 februari 1540 in zijn imposante slot in Vollenhove, kasteel Toutenburg, aan 
de gevolgen van een schotwond die hij opliep bij een belegering van Genemuiden. Drie jaar 
later voegt Karel V ook Gelre aan zijn bezittingen toe. Nu de Nederlanden onder één landsheer 
zijn verenigd, kunnen de wapens eindelijk worden neergelegd. Bron: Historisch Centrum 
Overijssel. 

 

 

 

 

 

Langs het Zwartewater 

 

Op 16 maart vertrekt de koning uit Vollenhove, waar hij de nacht heeft doorgebracht bij 
Anthony baron Sloet van Oldruitenborgh, om via Zwartsluis, Hasselt, Grafhorst naar Kampen 
te gaan. 

In Zwartsluis wordt het samengaan van de gemeenten Zwartsluis met Nieuwesluis besproken 
en goedgekeurd. Ook moet de administratie van de goederen van de kerk in Zwartsluis 
gescheiden worden van die van de gemeente. Hierover moet een rapport worden uitgebracht. 
Tevens vraagt meen een verlichting van de schuld van ƒ 3800 om een school te kunnen 
bouwen. De doopsgezinde dominee krijgt een toelage van ƒ 300. 

Hasselt krijgt een katholieke kerk. De heer Van Marle krijgt toestemming om een kanaal te 
graven voor de export van turf. De weg naar Staphorst en Rouveen moet verbeterd worden 'om 
dezen weg gedurende het gehele jaar in ene bruikbare staat te houden' en er moeten twee 
nieuwe schutdeuren komen in de Sluis. De Pastoor van Schokland krijgt een beloning van ƒ 
400 per jaar. 

In Genemuiden is een breuk in de dijk die hersteld moet worden. De stad heeft geen tekort op 
de begroting en de mattenfabrieken zijn volop in werking. De weg naar Kampen zal 
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gerepareerd worden evenals de weg van Grafhorst naar Zwolle. Het is belangrijk dat de 
verbindingen niet onderbroken worden. Zo komt de koning ‘s avonds in Kampen aan. Bron: 
Siem van Eeten. 

 

 

Foto: Gezicht op de gracht te Hasselt, Cornelis Springer, 1863. (Rijksmuseum Amsterdam) 

 

 

Opkomst van handel en ontstaan van 

steden 

 
Vanaf het jaar 1000 spreken we van het tijdvak van de steden en staten. Nederland viel in 
deze tweede deel van de Middeleeuwen onder de heerschappij van het Heilige Roomse Rijk. 

Dit rijk ontstond in 962 uit het oostelijke gedeelte van het Frankische rijk en had Otto I als 
eerste koning. In dit tijdvak waarin het Heilige Roomse Rijk regeerde ontstonden vele steden 

en groeiden de bestaande steden. 

De steden konden groeien omdat de Nederlanden ongeveer vanaf het jaar 1000 niet meer werd 

aangevallen door agressieve volken zoals Hunnen en Vikingen. Ook steeg de voedselproductie. 
Boeren gebruikten nu bijvoorbeeld andere trekdieren om de ploeg te trekken. Voorheen 

gebruikten ze meestal ossen. Nu gebruikten ze paarden. Zo ging het werken op het land 
sneller. Ook vonden ze een verbeterde versie van de ploeg uit. Een andere reden waardoor de 

oogst groter werd kwam door de invoering van het drieslagstelsel. Dit betekende dat ze de 
grond eens in de drie jaar braak liet liggen. Het was een belangrijke uitvinding in 
de geschiedenis. De grond was zo het vruchtbaarst en leverde dus het meeste op. Ze deelden 

hun grond in drieën, en zaaiden tweederde deel in. Het jaar er na werd het braakliggende land 

weer ingezaaid en werd een ander deel braak gelegd. Dit was de meest gunstige en productieve 
manier van rouleren met braakliggend land. Voorheen lieten ze namelijk de helft van hun land 

braak liggen. Ook kwam er in de elfde en twaalfde eeuw nieuw landbouwgrond bij door het 
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droogleggen van moerassen en het indijken van stukken land aan zee. Ook werden bossen 

gekapt om te bebouwen. 

De boeren konden hun goederen gaan verhandelen. Ze verkochten groenten, graan, vlees, 
wijn of wol op de markt. Deze werd meestal gehouden op plaatsen waar verschillende wegen 

elkaar kruisten. Op zo’n plek kon een stad ontstaan. Omdat hier ook mensen waren die de 
producten van de boeren konden verwerken. Deze mensen waren ambachtslieden. Zij waren 

bijvoorbeeld bakker, wever, timmerman of smid. De ambachtslieden waren lid van hun eigen 
vereniging. Deze verenigingen noemen we gilden. In de gilden werden jonge jongens opgeleid 

tot ambachtsman. 

De belangrijkste handelssteden in deze tijd noemen we Hanzesteden. Een Hanze is 

een Middeleeuws samenwerkingsverband van handelaren en steden. In deze steden werd niet 
alleen de lokale oogst verkocht. Er werden ook producten uit het buitenland ingevoerd en 

verkocht. Brugge is een voorbeeld van een Hanzestad. In Brugge werden wollen lakens 
gemaakt en verhandeld. Hiervoor hadden ze wol nodig. Maar er was op een gegeven moment 

niet genoeg wol in Vlaanderen. Daarom importeerden zij de wol uit Londen. Londen was ook 
een belangrijke Hanzestad. In Nederland hadden we ook Hanzesteden. Enkelen hiervan zijn: 

Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Deventer, Groningen, Hindeloopen en Stavoren. Al deze steden 
waren makkelijk bereikbaar over het water. Deze steden hebben allen dus een 

rijke geschiedenis die terug gaat tot de Middeleeuwen. Bron: Tijdvakken.nl. 

De onkomsten van de stad bestaan uit tijnzen. Tijnzen worden geheven op onroerende 
goederen. Het gaat hier om kleine betalingen in geld en kippen. De erftijns is een erfelijk 

gebruiksrecht van afzonderlijke stukjes stedelijke grond, die in het begin een andere 
bestemming hebben, maar die de stad aan een particulier heeft afgestaan. Dat kan dus een 

stukje van een voormalige stadsmuur zijn, of een hoekje van een straat, een dichtgegooide 
gracht of zelfs het recht om in de stadsmuur een venster aan te brengen of een deur naar de 

gracht. 

Overigens krijgt de landheer ook veel tijnzen uit de stad. Deze landsheerlijke tijnzen zijn 

waarschijnlijk afkomstig uit bezittingen die oorspronkelijk van de landsheer zijn geweest. 
Vermoedelijk heeft hij ze later verkocht. andere inkomsten van de stad komen uit belaste 

openbare diensten. Zo moet aan het stadsbestuur tijns betaald worden voor de waag, het 
telambt, de maat, enz. Wie een van deze ambten pacht moet betalen. De stad stelt voor deze 

diensten tarieven vast. Daarnaast heeft de stad inkomsten uit burgerschap, vleeshuis, visserij 
en watermolens. Verder zijn er tijnzen op wijn, bier en brood. Bovendien is het bezit van geld 

voor de stad ook handig. De stad wordt om haar vaste inkomsten wel eens als een 
verzekeringsmaatschappij gezien. Zo valt met lijfrentes ook veel te verdienen. De inkomsten 

van de stad zijn dus legio. 

Voor veiligheid en rechtsorde met de onmiddelijke buren is een samenwerkingsverband nodig. 
Dat wordt gevonden in de oprichting van de Sallandse verdedigingslinie van Holten naar 

Deventer. Als tegenprestatie moeten daarvoor financiele offers worden gebracht. In deze 
periode van de Middeleeuwen zijn economie en politiek niet meer los te zien van elkaar. Niet 

alleen beïnvloedt de politiek het economische leven, maar ook wordt die politiek beïnvloed 
door economische overwegingen. Niettemin heeft de middeleeuwse stad voor een verschuiving 

van de macht gezorgd. 
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Aardappelmeelfabriek Onder Ons in de    
Krim 

 

 

Aan het begin van de twintigste eeuw kwam er een aardappelmeelfabriek in De Krim. Toen 
deze in 1911 failliet ging namen de boeren deze over op coöperatieve basis en ging het bedrijf 
verder onder de naam Onder Ons. Later wordt het bedrijf overgenomen door Koninklijke 
Scholten-Honig en nog later door Avebe. Aan het eind van de twintigste eeuw werd de fabriek 
gesloten. 

De Krim is een hoogveenkolonie die ontstaan is langs de Lutterhoofdwijk, een zijkanaal van 
de Dedemsvaart, dat in 1832 werd gegraven. In 1855 werd deze hoofdwijk verbreed en naar 
Coevorden doorgetrokken. De kolonie heeft haar naam te danken aan de onrust onder de 
veenarbeiders in 1857, die door de marechaussee hardhandig werd onderdrukt en wel werd 
vergeleken met excessen in de Krim-oorlog van 1853-1856. In 1869 werd het een afzonderlijke 
buurtschap waar zich omstreeks 1890 nog veel plaggenhutten van veenarbeiders bevonden. 
Vanaf 1890 werden de uitgeveende dalgronden geschikt gemaakt voor aardappelteelt en 
verschenen langs de hoofdwijk grote boerderijen en in 1906 een aardappelmeelfabriek. Op de 
kruising met de weg naar Gramsbergen verscheen in 1939 een kleine, naar het zuidoosten 
gerichte, kazemat. Door de naoorlogse woonwijk ten zuiden van de hoofdwijk heeft de kolonie 
een meer rechthoekige structuur gekregen. 

Aan het begin van de negentiende eeuw was Nederland nog overwegend een agrarisch land. 
Door de industrialisatie ontstonden nieuwe industrieën, zoals de strokarton- en 
aardappelmeelfabricage in Groningen, Drenthe en Overijssel. De aardappelmeelfabrieken 
produceerden zetmeel, dat in de fabrieken werd verwerkt tot stroop, glucose en dextrine. 

In de loop der jaren is door concentratie van bedrijven slechts één groot aardappelmeelbedrijf 
overgebleven: de Avebe in Ter Apelkanaal (Groningen). Enkele oude fabrieksgebouwen hebben 
de tand des tijds doorstaan, zoals ‘De Baanbreker’ en ‘Onder Ons’ in noordoost-Overijssel. 
Deze fabrieken werden op coöperatieve basis gesticht. Rond 1900 is er een grote toename van 
coöperatieve bedrijven, uit onvrede met de macht van de particuliere fabrieken. 
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Vanaf 1912 werd de aardappelmeelfabriek ‘Onder Ons’ ofwel OKO genoemd. Vanaf 1911 was 
het een coöperatie. In 1974 werd de fabriek ingelijfd bij Koninklijke Scholten-Honig (KSH). Dit 
voedingsmiddelen- en zetmeelconcern heeft van 1965 tot 1978 bestaan. 

Op 26 april 1906 besloten burgemeester en wethouders van Gramsbergen vergunning te 
verlenen tot ‘oprichting eener inrichting tot het bereiden van aardappelmeel door middel van 
een stoomwerktuig van tachtig paardekrachten’. Hiermee kreeg ook De Krim zijn eigen 
aardappelmeelfabriek. 

In 1915 telde Nederland zevenendertig aardappelmeelfabrieken die op twee na alle in de 
veenkoloniale gebieden lagen. Na de vervening werd namelijk de toplaag, het bonkveen, 
vermengd met zandgrond, waardoor vruchtbare dalgrond ontstond. Veelal uit Groningen 
afkomstige boeren kochten rond 1890 grote stukken grond op in de verveningsgebieden van 
De Krim en Bergentheim. Daarop verbouwden ze vooral fabrieksaardappelen en granen. Dat 
leidde tot de komst van aardappelmeelfabrieken De Baanbreker in Lutten (1900) en Internos 
in De Krim. Omdat het bonkveen in de Oost-Sallandse venen verwerkt werd tot turfstrooisel 
(in Vroomshoop en Bergentheim), duurde het in cultuur brengen van de dalgronden daar nog 
tot na 1920. Plannen voor een aardappelmeelfabriek in Bergentheim werden afgeblazen en de 
aardappels werden van daar vervoerd naar De Krim of Coevorden. 

De fabriek in De Krim, die de fraaie naam ‘Internos’ had gekregen, was eigendom van een 
aantal zakenlieden. De boeren leverden de aardappelen. Al snel ontstonden er problemen 
tussen leveranciers en fabrikanten. Na een slecht jaar volgde er in 1911 een liquidatie. De 
Krimse boeren waren op de hoogte van de ontwikkelingen in het noorden. Daar hadden 
Groningse boeren in 1898 zelf een coöperatieve aardappelmeelfabriek De Eersteling opgericht. 
Een aantal Krimse boeren overlegde daarom in het diepste geheim over een overname van het 
bedrijf. Op de dag van de verkoop lieten ze een onbekende, met succes, een bod uitbrengen. 
Zo werden ze in juli 1912 eigenaar van de fabriek die ze omdoopten tot de N.V. Onder Ons. 

In de crisisjaren nam directeur Groeneveld het initiatief voor de productie van 
zetmeelderivaten. Zijn eerste succesnummer was Crackfree-edelstijfsel. De eerste pakjes 
werden verkocht door een plaatselijke kruidenier. Uiteindelijk werd Cracfree naar ruim zestig 
landen geëxporteerd en werd de reclame met daarin ‘mevrouw Kraakhelder’ een begrip. 

Na de oorlog werd de derivatenproductie steeds belangrijker. Er werden producten gemaakt 
voor onder meer de papier-, de textiel- en de voedingsmiddelenindustrie. Door grote, 
onvermijdelijke investeringen in de jaren zestig en zeventig en overheidsdruk kwam de fabriek 
uiteindelijk geheel in handen van de AVEBE. Na diverse herstructureringen sloot deze in 1993 
de deuren. 

Behalve voor de middenstand was Onder Ons van groot belang voor de werkgelegenheid in De 
Krim en omgeving. De eigen technische dienst met een mechanische, een elektro- en een 
timmerafdeling had personeel nodig. Op kantoor en laboratorium werkten ook enkele 
tientallen mensen. Daarnaast werden er in die jaren zo’n honderd campagnemedewerkers 
aangesteld. Ook voor de woningbouw was de aanwezigheid van Onder Ons van groot belang. 
De eerste huisjes aan de fabriekswijk, waar de bazen werden gehuisvest, staan nu op de 
gemeentelijke monumentenlijst. Later werd aan de Prins Bernhardstraat een aantal 
duplexwoningen gebouwd. De woningstichting kreeg extra industrievolume toegewezen, 
waardoor bijvoorbeeld in 1956 vijfentwintig woningen gebouwd konden worden. 

De voorschriften voor de reiniging van het afvalwater door bevloeiing van landbouwgronden 
werden in 1912 gedetailleerd omschreven. Met de groei van de productie werd steeds weer 
vergunning gevraagd voor uitbreiding van het aantal te bevloeien percelen. Tot 1990 gebruikte 
de AVEBE deze vloeivelden als bezinkingsbassin voor het spoelwater. Nu is het gebied, zo’n 
vijfenzestig hectare groot, vanwege zijn vogelrijkdom eigendom van Staatsbosbeheer. Bron: 
Infocentrum Vechtdal. 
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De Groene Jager 

 

Bij De Groene Jagerbrug in de weg van Ommen naar Den Ham ligt de grens tussen die twee 
gemeenten. Op een steenworp afstand daarvan stond vroeger het tolhuis 'De Groene Jager'. 
Nu is er een zwembad met de naam 'De Groene Jager'. Over de oorsprong van de naam gaat 
een verhaal.  

In de koude winter van 1378/1379 is de bisschop Floris van Wevelinckhoven op weg van 
Deventer naar Oldenzaal om daar op een rechtszitting (klaringe) het geschil te beslechten 
tussen de heer van Eerde en de heer van Rhaan. Zijn lijfwacht werd aangevoerd door hopman 
joncker Arent van den Grimberg, afkomstig van de gelijknamige havezate gelegen aan de 
Regge.  

De moeilijkheden tussen de heer van Eerde en de heer van Rhaan waren ontstaan door 
toedoen van Evert van Essen van Eerde. Deze had zijn oog laten vallen op Gisela ten Damme, 
een wees wier vader en moeder waren overleden tijdens de 'zwarte ziekte', zoals in de 
volksmond de pest werd genoemd.  

Voogd over Gisela was heer Frederick van Almelo, waar Evert van Essen naartoe was gegaan 
om een huwelijksaanzoek te doen. Dat aanzoek werd afgewezen, hetgeen niet zo verwonderlijk 
was, omdat Evert al in de zestig was en Gisele nauwelijks twintig. Maar bovendien was Gisela  
verloofd met Joncker Arent, die zij al kende van vóór 1377 en die haar ouders tijdens de pest 
had verpleegd in hun huis. Joncker Arent had al toestemming gekregen voor het huwelijk van 
zowel Gisela's voogd als van de bisschop van Utrecht. En zelfs de datum voor het huwelijk 
was al vastgesteld, toen heer Evert van Essen van Eerde met zijn aanzoek kwam, na kennis 
met Gisela te hebben gemaakt op een rechtszitting te Nieuwe Brugge. 
 
Hoewel heer Evert wist van Gisela's verloving met Joncker Arent zweert hij bij een drinkgelag 
binnen een jaar Gisela als zijn bruid kasteel Eerde binnen te voeren of anders het hele 
Oversticht in vuur en vlam te zetten. Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft hij het huis 
Rhaan al plat gebrand en menig dorpeling en heidebewoner al over de kling gejaagd. 
 
Wanneer de bisschop op zijn reis bij het huis De Grimberg is gekomen, ontmoeten hij en zijn 
hopman de heidin Jolande. Zij waarschuwt de bisschop en Joncker Arent voor het gevaar dat 
hen bedreigt. Zij vertelt namelijk dat heer Evert de bisschop een gelijke ontvangst wil bereiden 
als hem twee jaar geleden in Goor ten deel viel toen hij gevangen werd genomen. Jolande 
waarschuwt dat de heidenen (die in Goor de bisschop nog hielpen), nu tegen hem zijn, omdat 
twee van hun op in opdracht van de bisschop zijn opgehangen. 

De volgende dag wordt besloten een aantal ruiters ter verkenning uit te sturen om te zien of 
Evert al maatregelen getroffen heeft in verband met zijn eerder reeds getoonde vijandige 
stemming ten opzichte van de bisschop. Aan het hoofd van zestien ruiters gaat Joncker Arent 
op verkenning uit via Notter, Hellendoorn en Den Damme. Op hun verdere tocht richting 
Eerde worden zij echter opgemerkt door een heiden, die dwars door de bossen van Eerde heer 
Evert bericht over de verkennersgroep. Evert legt onmiddellijk met vijftig ruiters een 
hinderlaag die de verkennersgroep noodlottig wordt.  

Alleen Arent wordt gespaard en gevangen gezet in één van de onderaardse kerkers van de 
burcht Eerde. Alle anderen worden gedood of gevangen genomen en later opgehangen. 
 
Toen Arent niet terugkwam en bekend werd wat er gebeurd was, riep de bisschop de steden 
Zwolle en Deventer en de omliggende kastelen en dorpen te hulp. Heer Evert had zijn kasteel 
echter zodanig versterkt, dat de bisschop hem nog twee maanden moest belegeren. Evert weet 
echter in stilte te ontvluchten naar Hardenberg en zo naar het buitenland. Hij vergeet echter 
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niet Joncker Arent als gevangene mee te nemen. Kasteel Eerde werd door de bisschop in brand 
gestoken. Die brand heeft wel een maand gewoed.  

Heer Evert verwierf in het buitenland nieuwe bendeleden die op vrije plundering bij hem 
dienden. Hij maakte strooptochten in Overijssel, vooral onder Hardenberg en Gramsbergen 
en noodzaakte daardoor de bisschop met hem te onderhandelen. Evert werd vergund kasteel 
Eerde te herbouwen.  

Evert zweert dat Arent tijdens de hinderlaag was gedood en doet opnieuw een aanzoek naar 
de hand van Gisela. Frederick van Almelo meent dat Evert door zijn rampspoed veranderd is 
en stemt toe in het huwelijk. Gisela verlangt echter een bewijs van de toestemming van haar 
voogd. Deze zendt haar de naald en de vingerhoed, die gebruikt waren door haar moeder bij 
het maken van de bruidegomssjerp van haar vader. Gisela geeft zich nog niet gewonnen. Zij 
verlangt daarna ook de toestemming van de bisschop in de hoop op diens weigering. Deze 
voelde zich echter door Arents dood vrij van zijn gelofte, vreesde heer Evert en gaf zijn fiat. 
 
Gisela werd dus noodgedwongen de vrouw van heer Evert, maar zij zwoer in 't bijzijn van 
velen: ‘Ik geef hem alleen maar mijn hand en ook niet meer dan die alleen!’ En als haar man 
haar naderde dan zwoer zij vergif te zullen innemen.  

Op één van haar wandelingen ontmoet zij Jolande, de heidin, die haar vertelt, dat Arent nog 
leeft. Jolande roept dan zo hard dat ook de lijfwachten van Gisela het kunnen horen: ‘Als ik 
bij u was, zou ik de kloof tussen u en uw man kunnen dempen!’ De knechten brengen dit 
natuurlijk over aan heer Evert die Jolande bij zich laat brengen. Zij weet het zo aan te leggen, 
dat zij dagelijks enige uren bij de jonge burchtvrouw wordt toegelaten om haar te bewegen tot 
meer toenadering tot haar echtgenoot. In werkelijkheid smeden Gisela en Jolande plannen 
om Arent te bevrijden en dan samen te vluchten. Een landsknecht die de nukken van heer 
Evert beu is, helpt de vrouwen. 's Nachts wordt er gewerkt en bij dag wordt de opening in 
Arents kerker verborgen.  

Op een nacht echter wordt er te veel lawaai gemaakt. Heer Evert ontwaakt en ontdekt alles 
en laat Gisela en Jolande bij Arent in de kerker smijten. Alleen de landsknecht weet te 
ontkomen. Evert verspreidt het bericht dat Gisela op één van haar wandelingen door een 
weerwolf is weggesleept. 

De plek waar Joncker Arent in een hinderlaag liep wordt later ‘De Groene Jager’ genoemd, 
naar de de groene vederbos die Arent op zijn helm droeg.  

Nog lang daarna hebben twee verhalen de ronde gedaan. Volgens het ene ziet men 's nachts 
tussen twaalf en één uur in de Eerder bossen een vrouw in wit nachtgewaad. Zij vlucht naar 
‘De Groene Jager’ waar zij wordt opgewacht door een ridder met een groene veer op zijn helm. 
Samen begeven zij zich in de richting van kasteel Eerde waar zij dan plotseling verdwijnen. 
 
Volgens het andere vond heer Frederick van Almelo, die zich uit Gisela's nalatenschap gelden 
had toegeëigend om Rhaan te kunnen herbouwen, maar daaraan niets deed, op zekere morgen 
voor zijn burcht de vingerhoed terug. Die was eens als bewijs van zijn toestemming aan Gisela 
gestuurd. Men zegt dat de duivel hem die toegezonden heeft en hem veroordeelde om met die 
vingerhoed de kolk leeg te scheppen onder de brug van zijn kasteel. Omwoners zien de oude 
heer aan de kant van de brug zitten. Met de vingerhoed vult hij een klein emmertje, dat telkens 
als hij het leeg wil gieten wordt omgestoten, waardoor 't water in de gracht terugstroomt. Men 
zegt dat men getracht heeft de kolk te dempen maar dat zand dat er overdag in wordt 
uitgestort, er 's nachts weer uit verdwijnt.  

In het begin van de achttiende eeuw werd kasteel Eerde aangekocht door Johan Werner van 
Pallandt. Het aanwezige gebouw werd toen tot de grond toe afgebroken. Ook de onderaardse 
gewelven werden gesloopt. In het laatste gewelf vond men drie geraamten. Twee ervan lagen 
zo dicht bij elkaar, dat het leek alsof ze, elkaar omarmend, gestorven waren. Bron: 
Beleven.org. 
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De geschiedenis van Larcom – van 
eenvoudige barak tot hypermodern bedrijf 

 

Wie in Ommen en omgeving de naam Larcom noemt, weet doorgaans wel om welk bedrijf het 
gaat. Dat is de Sociale Werkvoorziening Larcom dat inmiddels een boeiende geschiedenis van 
ruim zestig jaar achter de rug heeft. 

Veel is er veranderd en gemoderniseerd in die afgelopen halve eeuw, maar de doelstelling om 
werk te bieden aan mensen met een handicap is echter onveranderd gebleven. Wie zich in het 
verleden en de voorgeschiedenis van Larcom en de sociale werkvoorziening wil verdiepen, kan 
niet om de geschiedenis heen. Een geschiedenis die vertelt over een tijd waarin betaalde arbeid 
allesbehalve vanzelfsprekend was voor mensen met een handicap. 

 

 

Werknemers van de sociale werkplaats Larcom in Ommen aan het werk.  

In archiefmaterialen van de gemeente Ommen is veel bijzonder interessante informatie te 
vinden over het vroege verleden van Larcom en het ontstaan en ontwikkeling van de sociale 
werkvoorziening. Al op 19 augustus 1930 schreef de commissaris der Koningin A.E. van 
Voorst tot Voorst een brief aan de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in 
Overijssel met daarin een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering. Dit had als doel 
om te komen tot benoeming van een Centrale Commissie van Voorbereiding tot Eener telling 
van onvolwaardige arbeidskrachten in de provincie Overijssel en tot het eventueel oprichten 
van een aantal A.V.O. (Arbeidszorg voor Onvolwaardige Arbeidskrachten) afdelingen. 

De burgemeester van Ommen deelde in 1931 mede dat in Ommen onvoldoende belangstelling 
bestond voor de A.V.O. en men zich dus liever niet wilde belasten met de instelling van een 
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plaatselijke A.V.O. commissie. Toch stelde de gemeente in Ommen in 1931 als tolgaarder een 
‘onvolwaardige’ aan. In 1947 werd de Provinciale Raad Overijssel van de A.V.O. opgericht en 
de gemeente Ommen trad in 1949 toe als lid. In 1951 werden de eerste arbeiders geplaatst op 
het object Kruidenteelt. Door de Stichting Maatschappelijk Werk op het platteland werd in 
1950 een overzicht van het aantal lichamelijk en geestelijk ‘onvolwaardigen’ in de gemeente 
Ommen opgesteld. 

De specificatie van dat overzicht was als volgt:  

In het arbeidsproces zijn opgenomen twaalf lichamelijk gebrekkigen en vijf geestelijk 
onvolwaardigen. Hiervan hebben slechts enkelen een speciale opleiding gehad. Niet opgenomen 
in het arbeidsproces zijn: eenentwintig lichamelijk gebrekkigen en eenentwintig geestelijk 
onvolwaardigen. Zij worden voor het merendeel door de familie onderhouden en hebben geen 
speciale opleiding ontvangen. De vrouwen helpen wat in de huishouding mee, de mannen op de 
boerderij. Verder zijn er toekomstige vijftien lichamelijk en tweeenzeventig geestelijke invaliden. 
De laatstgenoemden komen in aanmerking voor B.L.O. onderwijs. Over het algemeen is er 
weinig belangstelling voor deze mensen, zowel wat betreft volwassenen als de kinderen. Van 
de zijde der scholen doet men weinig voor de achterlijken. Meestal sukkelen ze tot hun 
veertiende jaar een paar klassen door. Men stuurt hen liever niet naar de B.L.O. omdat men 
bang is leerlingen te verliezen. Aan de imbeciele en idiote kinderen wordt van medische zijde 
ook erg weinig aandacht besteed. 

Wie dit verslag van de Stichting Maatschappelijk Werk leest zal tot de conclusie komen dat 
betaalde arbeid en een opleiding voor mensen met een handicap in vroeger tijden beslist niet 
vanzelfsprekend was. Ook de benadering en de benaming van deze mensen veranderde door 
de jaren heen. Termen als imbeciele en idiote kinderen en onvolwaardigen worden 
tegenwoordig allang niet meer gebruikt in de hulpverlening. Een tamelijk klein aantal 
lichamelijk en geestelijk onvolwaardigen was wel in het arbeidsproces opgenomen en 
verdienden hun eigen inkomen, maar voor de meesten van hen was dit niet weggelegd. De 
Sociale Werkvoorziening voorzag door de jaren heen zeker in een grote behoefte en bood deze 
mensen zinvolle arbeid. 

 

 Larcom biedt werk aan mensen die voor kortere of langere tijd zijn aangewezen op aangepaste 
arbeid.  
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 ’Vroeger was ik jaar in, jaar uit zonder werk en moest de hand ophouden bij Sociale Zaken. 
Thuis was er geen plaats en aanzien meer in het gezin. En nu ga ik s ‘ morgens op een normale 
tijd de deur uit en kom met een eigen verdiend inkomen thuis. Mijn plaats als vader van het 
gezin heb ik heroverd’, zo luidde een veelzeggend citaat uit het artikel in Trouw over de opening 
van de nieuwe Centrale Werkplaats aan de Stationsweg te Ommen in 1960. Dit citaat 
onderstreepte het grote belang van de Centrale Werkplaats voor werknemers met een 
handicap, dat een flinke groei doormaakte door de jaren heen. De Sociale Werkvoorziening 
Larcom is een waar begrip in Ommen en omgeving. Larcom kent een hele bijzondere 
geschiedenis die ook een licht werpt op arbeid voor gehandicapten door de jaren heen. 

Heel veel is er veranderd en gemoderniseerd, maar de centrale doelstelling van de sociale 
werkvoorziening is in feite onveranderd gebleven: Werk bieden aan mensen die voor kortere 
of langere tijd zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Wie het moderne bedrijfspand van 
Larcom in Ommen ziet liggen op het industrieterrein Alteveer zal zich moeilijk kunnen 
voorstellen dat men in 1954 begonnen is in een kleine houten barak met slechts enkele 
tientallen werknemers. Inmiddels heeft Larcom ruim twaalfhonderd werknemers in dienst. 
Wat ook sterk veranderd is in de afgelopen jaren zijn de lonen die men verdiende. In 1954 
verdiende men slechts eenendertig gulden en tachtig cent per week, dus nog geen vijftien euro 
per week. Inmiddels is dit wel veranderd en zijn de lonen aangepast aan de hedendaagse 
normen. 

Na het advies van de minister van Sociale Zaken in 1949 aan de gemeenten om G.S.W. 
(Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening) bedrijven te stichten, werd door de gemeente Ommen 
al in een vroeg stadium begonnen hieraan gehoor te geven. Dat begon begin jaren vijftig met 
de exploitatie van de eerste buitenobjecten. In 1952 werden respectievelijk Het Laar en de 
kruidentuin op de paardenweide in het Laarbos als buitenobjecten goedgekeurd en in het 
leven geroepen voor personen uit de gemeente Ommen. Het duurde echter niet lang voordat 
ook personen uit omliggende gemeenten werden geplaatst. Ook was er behoefte aan een 
beschuttende werkplaats voor personen die vanwege hun geestelijke of lichamelijke 
gesteldheid niet geplaatst konden worden bij een buitenobject. 

In 1954 werd besloten onder leiding van de directeur van het plaatselijke arbeidsbureau, 
H.A.L. Lambregts, tot de bouw van een beschutte werkplaats in het Laar. Niet iedereen was 
geschikt om ingezet te worden voor het buitenwerk. Zodoende werd gezocht naar 
mogelijkheden om het werk onder dak te krijgen en werd door het gemeentebestuur van 
Ommen een oude garage gekocht. Dat resulteerde in de bouw van de eerste beschuttende 
werkplaats aan de Stationsweg te Ommen op de plek waar nu de Imminkhoeve is gevestigd. 
Dit in samenwerking met de omliggende gemeenten Dalfsen, Nieuwleusen, Avereest en Den 
Ham. De gemeenteraad stond spontaan een krediet toe van tienduizend gulden voor de 
plaatsing en inrichting van de nieuwe werkplaats, dat met behulp van de tewerkgestelden 
werd ingericht. 

Ondertussen waren twee arbeiders ondergebracht in de gemeentewerkplaats aan de Markt. 
Hun werkzaamheden bestonden uit het slopen van oude GEB-kabels en het maken van 
pannetjes naar het model van de ijzeren kookpot die vroeger in de veenderijen werd gebruikt. 
Gelijktijdig werd ook begonnen met de oprichting van een zogenaamd ‘brokkenhuis’ onder 
leiding van de maatschappelijk werkster De Boer. Daar werden allerlei soorten 
werkzaamheden verricht, waaronder het snijden van beeldjes voor Friesche klokken, maken 
van kalenders, speelgoed, brand en aanmaakhout, betontegels, betonbanden, voederhuisjes, 
bloemenhangers, klaverruiters, inpakken van catalogi en uitdunnen van gemeentebossen, het 
aanleggen van het openluchttheater in Nieuwleusen, maken van kapspanten t.b.v. werkplaats 
voor minder validen te Urk en verder wat uitbreidingen en veranderingen aan de eigen 
werkplaats. De kruidentuin werd echter in 1954 al opgeheven. De arbeidsomstandigheden, 
het aantal werknemers, machinerie en werkzaamheden veranderden in de loop der jaren.  

Veelzeggende citaten uit een jaarverslag van de Stichting Centrale Werkplaats luidden: 
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Aard der gebreken bij diverse arbeiders. Het werken van de tewerkgestelde dient in een rustig 
tempo te gebeuren wegens de gebreken van de diverse geplaatsten. Hart, maag, rug en 
zenuwkwalen, alsmede blindheid, astmatische bronchitis etc. en voor enkelen geestelijke 
afwijkingen beïnvloeden de werkzaamheden in erge mate. Er wordt zoveel mogelijk naar 
gestreefd om de productie van de tewerkgestelden, binnen de grenzen van hun vermogen, op te 
voeren.  

Officieel luidde de doelstelling van de Stichting Centrale Werkplaats voor minder validen om 
minder validen en anderen, die tijdelijk of blijvend niet in het normale arbeidsproces konden 
worden opgenomen, door middel van een menswaardige en maatschappelijk verantwoorde 
werkvoorziening hun arbeidsgeschiktheid te doen behouden, te vergroten of te herstellen. Dit 
doel trachtte men te bereiken door exploitatie van een of meerdere werkplaatsen, tewerkstellen 
van minder validen bij derden, doch in dienst en voor rekening van de Stichting (detachering 
dus), het bieden van huisarbeid of verlenen van bemiddeling bij uitgifte huisarbeid ten 
behoeve van derden. 

 

Op 8 juli 1954 werd de Centrale Werkplaats officieel geopend in Hotel Paping door 
burgemeester  C.P. Van Reeijwijk. Zie artikel ‘Centrale werkplaats te Ommen officieel 
geopend’. 

De arbeidsomstandigheden, het aantal werknemers, machinerie en werkzaamheden 
veranderden natuurlijk in de loop der jaren. Men ging met de tijd mee en Larcom ontwikkelde 
zich tot een uiterst modern en goed geoutilleerd bedrijf met ruim twaalfhonderd mensen in 
dienst. Wat echter onveranderd bleef was de doelstelling: Werk bieden aan mensen die voor 
kortere of langere tijd zijn aangewezen op aangepaste arbeid. De sfeer op de werkplaats was 
in het algemeen goed en in 1957 werd een personeelsreis gemaakt naar Harderwijk en 
Apeldoorn. En nog steeds heeft Larcom een bloeiende en actieve personeelsvereniging, die 
allerlei activiteiten organiseert en ook de afdelingen zijn daarin actief. Zo wordt er met elkaar 
meegeleefd bij jubilea, maar ook bij ziekte en overlijden. De eerste directeur van de werkplaats 
was Graver, met als eerste werkmeester Steven van der Veen. In 1957 werd als tweede 
werkmeester Van Dorland aangesteld. Hij was timmerman van beroep en kreeg de leiding over 



20 

 

20 

 

de hout afdeling. Daar werden houten miniatuur spinnewielen gemaakt, maar ook 
geprefabriceerde houten barakken die overal in Nederland hun bestemming vonden. 

Als er onvoldoende werk was of als andere omstandigheden dit vereisten, werden de 
medewerkers ingezet om te helpen schoffelen in de aardappelvelden op de paardenweide. Over 
een ding waren alle betrokkenen het eens: het was gezellig en er was altijd werk. Het was in 
de begintijd echt pionieren geblazen in het Laarbos. De sanitaire voorzieningen waren 
miserabel en een kantine ontbrak, zodat de mensen zelf hun koffie van thuis meebrachten. 
Bovendien werden de veiligheidseisen bij lange na niet gehaald en bleek de werkplaats te klein 
te zijn. In 1957 werd door de Stichting Centrale Werkplaats Ommen de motivatie voor een 
nieuwe gebouw als volgt verwoord: ‘Momenteel zijn er bij de Stichting in totaal negenenzestig 
mindervaliden tewerkgesteld, afkomstig uit de gemeenten Ommen, Dalfsen, Dedemsvaart, 
Den Ham, Hardenberg, Gramsbergen, Zwollerkerspel en Nieuwleusen. Momenteel zijn er nog 
vijftien aanvragen voor plaatsing van minder-validen (w.o. ook vrouwen) in behandeling. 
Indien dit aantal voor plaatsing in aanmerking komt, dan is er binnenkort een bezetting van 
vierentachtig personen.’ 

 In 1958 werkten bij de Stichting Centrale Werkplaats honderddrie personen, afkomstig van 
de gemeenten Ommen, Dalfsen, Dedemsvaart, Hardenberg, Gramsbergen, Nieuwleusen en 
Raalte.  

 

 Voor vrouwen en mannen moeten aparte kleedkamers en wasgelegenheden aanwezig zijn. 
‘Uit een oogpunt van pedagogische eisen is het wenselijk, dat vrouwelijke en mannelijke 
minder-validen niet in een zelfde ruimte werkzaam zijn, terwijl er ook aparte werkruimten 
moeten zijn voor lichamelijk en geestelijk minder-validen van beiderlei kunne.’ Verder waren 
vereist bij de verwachte bezetting volgens de eisen van de Veiligheidswet: een schaftlokaal, 
kleedkamer en een wasgelegenheid. Voor vrouwen en mannen moesten dus ook aparte 
kleedkamers en wasgelegenheden aanwezig zijn. Uiteindelijk werd in 1958 door het bestuur 
besloten tot de bouw van een nieuwe werkplaats aan de Stationsweg. 
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In 1960 was de nieuwe centrale werkplaats Het Laar gereed en werd deze officieel geopend 
door de staatsecretaris van sociale zaken Roolvink. Inmiddels werkten er honderdzestig 
mannen en vrouwen bij de werkplaats. 

De werkzaamheden op de werkplaats werden steeds gevarieerder. Zo werden er kanaalzoekers 
voor televisietoestellen, schakelarmbanden voor polshorloges, houtsnijwerk, roomkloppers 
vervaardigd, circulaires voor een postorderbedrijf ingepakt en op de vrouwenafdeling werd 
mooi breiwerk vervaardigd. Men was duidelijk ingesteld op een groter aantal werknemers, 
want de kantine bood plaats aan zeker tweehonderd personen.  

En natuurlijk mag ook de geschiedenis van de afdeling groenvoorziening van Larcom, 
voorheen bekend onder de naam Rebono, niet vergeten worden. In 1967 werd door de 
gemeente Avereest besloten tot aankoop van een tuinbouwbedrijf en een jaar later sloot de 
gemeente Avereest zich aan bij Werkvoorzieningschap Het Laar. In de gemeente Avereest 
werden in 1951 vier personen in de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (G.S.W.) 
opgenomen. Later kwamen meer mensen in dienst en hun werkzaamheden bestonden uit 
aanleg en onderhoud van plantsoenen, sportvelden en begraafplaatsen dit onder leiding van  
A. Schijveschuurder. Vanaf 1953 had hij niet alleen de verantwoording voor het reilen en 
zeilen van de gemeentelijke groenvoorziening maar ook die van de G.S.W. De werkplaats stond 
in het gemeentepark en tegenover het gebouw was de gemeentelijke kwekerij. Op de zolder 
van een oude meubelzaak werden door G.S.W.ers oude meubels gerepareerd die vervolgens 
werden verkocht of gegeven aan arme mensen.  

 

Momenteel telt Larcom ruim twaalfhonderd werknemers en is er eigenlijk niets meer wat nog 
herinnert aan het verleden in die bescheiden houten barak. Foto: website OudOmmen.nl. 

Bij afbraakwerkzaamheden zoals krotopruimingen werden hand en spandiensten verricht. 
Verder werden ook grootschaliger projecten aangepakt zoals herstellen van een afgebroken 
tolhuis naast de Oudheidkamer in Ommen in de oorspronkelijke staat. Behalve de genoemde 
werkzaamheden was natuurlijk nog steeds de groenvoorziening. Ook door de gemeente 
Avereest moest in 1969 invulling worden gegeven aan de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening 
en werd een tuinbouwbedrijf aangekocht. Het tuinbouwbedrijf werd bij de aansluiting van de 
gemeente Avereest bij Werkvoorzieningsschap Het Laar ondergebracht. Een gedeelte van de 
groenploeg werd gedetacheerd bij de gemeente Avereest en de rest werd omgeschoold voor 
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werk in de tuinbouw. In 1987 werd het Tuinbouwbedrijf opgeheven, maar de medewerk(st)ers 
van de groenvoorziening van Larcom zijn tot op de dag van vandaag een vertrouwd gezicht in 
Ommen en omgeving. De aanpak werd steeds professioneler en moderner en steeds meer 
mensen vonden hun weg naar de Centrale Werkplaats. De eerste vrouwelijke werknemers 
deden hun intrede in de nieuwe werkplaats onder leiding van de eerste werkmeester Van Rijn. 

In 1958 werkten bij de Stichting Centrale Werkplaats honderddrie personen, afkomstig van 
de gemeenten Ommen, Dalfsen, Dedemsvaart, Hardenberg, Gramsbergen, Nieuwleusen en 
Raalte. De meeste mensen gingen met eigen of openbaar vervoer, maar voor tien personen 
was dat vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet mogelijk om met eigen of openbaar vervoer 
te komen. Ook het vervoer van personen naar de buitenobjecten bracht veelal veel 
moeilijkheden met zich mee. Daarom werd besloten door het stichtingsbestuur om een eigen 
autobusje aan te schaffen waarmee mensen gehaald en gebracht werden. En nog steeds wordt 
rekening gehouden met personen die niet op eigen gelegenheid naar het werk kunnen komen. 
Er rijden dagelijks grote en kleine bussen af en aan om medewerk(st)ers van Larcom uit de 
omgeving te halen en te brengen op plaats van bestemming. 

 

 

Excursie gemeenteraad van Dalfsen naar Larcom te Ommen, 1991. Foto: Beeldbank 
Historische Kring Dalfsen. 

Niet alleen in Ommen werd een werkplaats opgericht maar ook in Hardenberg. Daar werd in 
1957 door het gemeentebestuur besloten tot de bouw van werkplaats De Kruzeborg, die ook 
in 1960 officieel werd geopend door de heer Roolvink. De Kruzeborg telde in het begin ongeveer 
vijftien werknemers. Maar het bedrijf groeide goed en steeds meer opdrachtgevers wisten de 
weg naar de Kruzeborg te vinden. In 1968 deden de eerste vrouwen hun intrede bij de 
Kruzeborg. De invoering van de Wet Sociale Werkvoorziening betekende in 1969 aansluiting 
van de Kruzeborg bij Werkvoorzieningschap Het Laar. 
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Al in de negentiende eeuw werd begonnen met werkverschaffing voor gebrekkigen en in 1937 
werd gemeld dat de werkplaatsen voor gehandicapten niet moesten onderdoen voor het 
normale bedrijfsleven. In 1948 werd in de Verklaring van de Rechten van de Mens de volgende 
regel opgenomen: ‘Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige 
en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’ In 1947 werd de 
regeling dat ieder bedrijf van twintig medewerkers of meer twee procent mindervalide 
medewerkers in dienst moest hebben ingevoerd. Op 1 januari 1950 werd de Gemeentelijke 
Sociale Werkvoorziening (G.S.W.) ingevoerd voor eerst langdurig werklozen en lichamelijk 
gehandicapten en vanaf 1955 ook voor verstandelijk gehandicapten. 

Op 1 januari 1969 werd de Wet op de Sociale Werkvoorziening van kracht. Het belangrijkste 
artikel van die wet luidt dus: ‘Het gemeentebestuur bevordert dat ten behoeve van personen 
die tot arbeid in staat zijn, doch voor wie, in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen 
factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of 
voorshands niet aanwezig is, gelegenheid bestaat tot het verrichten van arbeid onder 
aangepaste omstandigheden, welke zoveel mogelijk is gericht op het behoud, het herstel of 
bevordering van hun arbeidsgeschiktheid.’ In 1998 werd de nieuwe Wet Sociale 
Werkvoorziening ingevoerd en werden de toelatingscriteria aangescherpt met de zogenaamde 
4 x 10 regel. Dat betekent concreet: Iemand moet minimaal tien procent productie leveren van 
wat iemand in het vrije bedrijf presteert, iemand mag niet meer dan tien procent begeleiding 
vragen van de werktijd van de afdelingschef, iemand moet tien procent van de werktijd 
aaneengesloten kunnen werken en iemand moet in  tien weken twee functies kunnen leren. 

De gemeenten Avereest, Dalfsen, Gramsbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Nieuwleusen, 
Ommen en Raalte gingen in 1969 samenwerken als werkvoorzieningsschap Het Laar. Daarin 
waren vier werkverbanden Deveo, Asco, Kruzeborg en Rebono opgenomen. 

In 1967 werd besloten tot de bouw van een nieuwe werkplaats Deveo (De Vijf en Ommen) aan 
de Strangeweg en deze werd in 1968 in gebruik genomen. Met De Vijf en Ommen werden de 
gemeenten Avereest, Dalfsen, Den Ham, Nieuwleusen en Ommen bedoeld. In december 1968 
brandde de werkplaats geheel tot de grond af. De afdelingen van Deveo werden overgebracht 
naar het pand aan de Stationsweg en de eerste medewerk(st)ers van Asco werden tijdelijk 
ondergebracht op de bovenverdieping van een pand aan de Kruisstraat tegenover het 
toenmalige hotel Het Zwart Paard en cafetaria Favoriet. Na een half jaar keerde men terug 
naar het gebouw bij het station. Deveo werd echter snel herbouwd en uiteindelijk in 1969 
heropend. In 1967 werd door het bestuur ook besloten tot de stichting van ASCO 
(Administratief Service Centrum Ommen) dat in het gebouw van de Centrale Werkplaats aan 
de Stationsweg werd opgericht. De eerste grafische werkzaamheden bestonden uit het maken 
van stencilwerk voor de gemeenten, verenigingen en instellingen. 

Het administratieve werk, waarvoor ASCO was opgezet, bestond onder andere uit het in kaart 
brengen van het bevolkingsregister van Ommen en de administratie van het mortuarium. Er 
werden grafische machines aangeschaft en als eerste werkleider werd Oosterveld aangesteld 
en later kreeg hij assistentie van Meppelink en Oldekamp. Later werd een afdeling 
handboekbinderij onder leiding van Meijer toegevoegd. Vanuit ASCO vonden ook de eerste 
detacheringen plaats, wat later uitgroeide tot de zelfstandige divisie Larcom externe 
personeelsdiensten, de huidige afdeling detachering. Na het vertrek van ASCO werd in het 
gebouw het vakantiecentrum voor gehandicapten en senioren de Imminkhoeve gehuisvest. 

In 1989 werd de naam Werkvoorzieningsschap Het Laar gewijzigd in Larcom bedrijven en in 
1993 in Larcom. In 1991 verhuisde Larcom uiteindelijk naar een nieuw pand dat officieel werd 
geopend door Prinses Margriet. Larcom was aan de Vermeerstraat te Ommen waar het nog 
steeds gevestigd is. In het voormalige Deveo gebouw is momenteel een bedrijfsverzamelgebouw 
gevestigd. 

Momenteel telt Larcom ruim  twaalfhonderd werknemers en is er eigenlijk niets meer wat nog 
herinnert aan het verleden in die bescheiden houten barak. Integendeel, want Larcom is een 
uiterst modern bedrijf dat volop meegaat in de technologische ontwikkelingen. Veel is er 
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veranderd, maar wat onveranderd is gebleven is de doelstelling: Werk bieden aan mensen met 
een handicap. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Enschede  
 

Enschede (Eanske) is een stad in Twenthe in het oosten van de Overijssel.Onder de gemeente 
Enschede vallen, naast de stad Enschede, de dorpen Lonneker, Boekelo. Usselo, Glanerbrug 
en de buurtschap Twekkelo. De gemeente telt 158.986 inwoners (1 januari 2019) met ongeveer 
honderdzestig nationaliteiten. Enschede is daarmee de grootste stad van Overijssel en naar 
inwoneraantal de veertiende gemeente van Nederland. 

Enschede ontstond in de vroege Middeleeuwen als agrarische nederzetting: het centrum van 
een reeks buurschappen rond een aantal essen. Bij de buurschappen behoorden, behalve de 
landbouwgronden, ook gemene gronden, niet in het bezit van een enkele eigenaar. In de vroege 
Middeleeuwen zijn een vijftal afzonderlijke 'marken' te onderscheiden: de Esmarke 
(Enschedermarke of Grote Boermarke), de Lonneker marke, de Usseler marke, de Twekkeler 
marke en de Driener marke. Tezamen vormden zij het richterambt Enschede. De boeren in de 
marken zijn in de Middeleeuwen in het algemeen niet de eigenaar van de gronden die zij 
bewerken. Grondeigenaren zijn onder meer de bisschop van Utrecht, het klooster Werden, 
heren van Ottenstein. Gelegen op de zuidflank van een stuwwal en aan de route van 
Deventer naar Munster en Osnabrück, ontwikkelde het dorp zich gestaag. Omstreeks 1300 
kreeg Enschede stadsrechten, die in 1325 door de Utrechtse bisschop Jan Van Diest werden 
bevestigd. Het oudst bekende zegel van de stad vertoont de beeltenis van de parochieheilige, 
Jacobus de Meerdere. Dit zegel is tot aan de Munsterse oorlog (1666) in gebruik geweest. De 
stad werd omringd met een ovale dubbele grachtengordel en een aarden wal met palissade. 

Toen Enschede in 1325 stadsrechten kreeg, verleende de bisschop van Utrecht ook het recht 
om de nederzetting te versterken. Voor 1325 was Enschede echter al omgeven door een gracht, 
de zogenaamde Stadsgraven. De twee bruggen over die gracht, de Veldbrug (in de huidige 
Marktstraat) en de Esbrug (in de Langestraat, ter hoogte van de Haverstraatpassage) waren 
al voor 1300 versterkt door poorten: de Veldpoort en de Espoort. Verder lag er binnen de 
gracht, ten oosten van de kerk, de doomshof of hoofdhof van de Esmarke. De hof was zelf ook 
omgeven door een brede gracht, de Borggraven, die in verbinding stond met de Stadsgraven. 

In 1465 gelastte de bisschop de burgers van Enschede een houten omheining rondom de stad 
aan te leggen. De palissade werd gebouwd op een wal die gelegen was tussen de oude 
Stadsgraven en een nieuwe buitengracht. Om de stad schadeloos te stellen schonk de 
bisschop een stuk woeste grond buiten de Veldpoort, de zogenaamde Stadsmaten of 
Stadsweide. Een kleine dertig jaar later werd er aan de noordkant van de stad een bolwerk 
opgericht. 

In 1518 werd de stad door de Geldersen op de bisschop veroverd. Zij maakten de 
vestingwerken met de grond gelijk. De constante uitvallen van bisschoppelijke bendes vanuit 
Oldenzaal noopten echter tot een nieuwe versterking van Enschede. In 1523 werd de vesting 
herbouwd en werd op de Markt het zogenaamde Blokhuis opgericht. 

Toen prins Maurits op 18 oktober 1597 tijdens de inname van de stad voor de poorten 
verscheen gaf de stad zich echter zonder slag of stoot over. De vesting en de omwallingen van 
Enschede waren op dat moment slecht verzorgd en de staten van Overijssel waren al tijden 
niet meer van plan om te investeren in de vervallen stadswallen. Hoewel Maurits de oude 
rechten van Enschede bevestigde, verordonneerde hij wel het ontmantelen van de vesting. De 
wal werd gebruikt voor het dichtgooien van de buitengracht. De binnengracht bleef, zij het 
versmald, bestaan, evenals de twee poorten. De militaire rol van Enschede was met het 
dempen van het laatste stuk buitengracht in 1600 uitgespeeld. 

De stad bleef relatief onbetekenend tot in de achttiende eeuw, toen de textielnijverheid tot 
ontwikkeling kwam. Na de onafhankelijkheid van België in 1830 werd de textielindustrie in 
Twente sterk gestimuleerd door het Rijk. De derde stadsbrand van 1862 (de eerste was in 
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1517, de tweede in 1750), waarbij nagenoeg de hele stad werd verwoest, zorgde ervoor dat 
deze ontwikkeling in een stroomversnelling terechtkwam. 

Enschede groeide uit tot het belangrijkste centrum van textielproductie in Nederland. De 
bevolking van de textielstad vervijfvoudigde tussen 1870 en 1900. Textielfamilies als Van 
Heek, ter Kuile, Jannink, Blijdenstein, Tettersail en Holdsworth en Menko vormden een 
machtige oligarchie die een duidelijk stempel drukte op de stedelijke samenleving. De textiel 
heeft veel sporen nagelaten, onder andere in de vorm van voor die tijd zeer moderne 
woonwijken. Een belangrijk voorbeeld daarvan is de Krim (1861), de eerste wijk gebouwd voor 
arbeiders die omstreeks 1900 werd verwaarloosd en vervolgens rond 1935 werd afgebroken. 
Ook het tuindorp Pathmos (1924) en de wijk de Laares (1930) en een aantal stadsparken zijn 
voorbeelden van stedelijke ontwikkelingen die door, of op initiatief van textielfabrikanten tot 
stand zijn gekomen. 

In 1891 gaf de sociaal bewogen priester en parochievicaris Alfons Ariëns in Enschede de 
aanzet tot de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging in Oost-Nederland. De 
socialistische arbeidersbeweging was de motor achter een reeks arbeidsconflicten in de 
textielindustrie, gericht tegen – wat gezien werd – als sociale wantoestanden. De 
arbeidersbewegingen moesten het opnemen tegen de Enschedese Fabrikantenvereniging (ook 
werkzaam in overig Twente en in de Achterhoek). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Enschede tientallen malen door bombardementen 
getroffen. Op 10 oktober 1943 en 22 februari 1944 werd het grootschalig gebombardeerd door 
geallieerde vliegers die meenden een stad in Duitsland te zien. Overigens was Enschede een 
positieve uitzondering in Nederland: door toedoen van onder meer van de Joodse industrieel 
Sigmund Menko en de protestantse predikant Leendert Overduin konden tientallen Joden 
tijdig onderduiken, waardoor meer dan de helft van de Joodse inwoners de oorlog heeft 
kunnen overleven. Landelijk was dit een kwart. 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw is de textielindustrie volledig teloor gegaan, ten koste 
van plusminus dertigduizend arbeidsplaatsen. De meeste van de grote fabriekscomplexen zijn 
in de jaren zeventig en tachtig gesloopt. Enkele zijn gerenoveerd en kregen een nieuwe 
bestemming. Zo werden in de voormalige fabrieken van Jannink en van Van Heek woningen 
gerealiseerd. Daarnaast werd een deel van het Jannink-complex tot museum omgebouwd. 
Enschede ontwikkelde zich tot dienstenstad. Op 14 september 1964 opende de nieuwe 
Technische Hogeschool Twente (later Universiteit Twente) haar deuren. Het hoger 
beroepsonderwijs in Twente is in Enschede geconcentreerd met Saxion en ARTEZ hogeschool 
voor de kunsten. Ook is er een aantal belangrijke zorginstellingen gevestigd, onder meer het 
Medisch Spectrum Twente (MST) en revalidatiecentrum Het Roessingh. De grootste 
werkgevers van Enschede zijn de hiervoor genoemde Universiteit Twente en Medisch 
Spectrum Twente met elk ongeveer drieduizend personen in dienst, Apollo Vredestein, Grolch 
en Menzis zijn de grootste private werkgevers met respectievelijk vijftienhonderd, 
zevenhonderdvijftig en zevenhonderdvijftig werknemers. De binnenstad werd vanaf de jaren 
tachtig gerevitaliseerd door de aanleg van een autovrij stadserf en het invullen van 
vrijgekomen industrieterreinen met woningen, winkelcentra en kantoren. 

Op 13 mei 2000 vond een grote vuurwerkramp plaats waarbij de woonwijk Roombeek werd 
verwoest. Er vielen drieëntwintig doden (onder wie vier brandweerlieden) en bijna duizend 
gewonden. In oktober 2000 werd begonnen met het bouwrijp maken van een deel van het 
rampgebied. Op 1 mei 2001 gaf burgemeester Jan Mans het officiële startsein voor het eerste 
wederopbouwproject. De wederopbouw was in 2010 voltooid. 

In 2008 was de Alphatoren voltooid en deze torenflat met eenennegentig appartementen 
verspreid over negenentwintig verdiepingen is met een hoogte van honderdeen meter het 
hoogste gebouw van Enschede. In de periode 1995–2010 groeide Enschede met ongeveer 
tienduizend inwoners, sindsdien is de groei echter gestagneerd.  

Volgens de Atlas voor gemeenten behoort Enschede tot de minder aantrekkelijke steden om 
te wonen. Op de ranglijst waarop de vijftig grootste gemeenten zijn gerangschikt naar 
aantrekkelijkheid (de woonaantrekkelijkheidsindex 2019), eindigt Enschede op plaats 
vierenveertig. 
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De tram hoorde tussen 1908 en 1933 thuis in het Enschedese straatbeeld en reed onder meer 
door de Gronausestraat. De laatste rit was op 28 februari 1933. 

 

In 1728 werd de eerste textielfabriek in Enschede gesticht, een fabriek waar bombazijn werd 
geweven. In de daarop volgende twee eeuwen groeide Enschede uit tot één van de grootste 
textielsteden van West-Europa. Het straatbeeld werd bepaald door tientallen grote 
fabrieksgebouwen, rokende schoorstenen en duizenden arbeiders, die zich lopend, per fiets, 
per tram of per bus naar hun werk en na afloop huiswaarts begaven. De textielindustrie 
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bracht niet alleen misstanden met zich mee, maar ook vooruitgang. In jaren vijftig van de 
vorige eeuw geraakte de stad in een diepe crisis. Eerst viel met voormalig Nederlands-Indië 
een belangrijke afzetmarkt weg, vervolgens werd de productie verplaatst naar lage-
lonenlanden. Massa-ontslag was het gevolg. De laatste textielfabrieken sloten in de jaren 
zestig. 

 

 
 
 

Textiel in Enschede 
 

In de jaren negentig van de negentiende eeuw werd in Enschede een aantal grote 
textielcomplexen met spinnerijen gebouwd, waarvan de Bamshoeve (1895), Rigtersbleek 
(1897) en Jannink (1900) de grootste waren. 

In 1900 werd de spinnerij van Gerh. Jannink en Zoon gebouwd. De firma Jannink bouwde 
deze fabriek aan de Haaksbergerstraat omdat hun oude fabriek (gebouwd in 1819) aan de 
Zuiderhagen door brand was verwoest. Begin negentiende eeuw was het nog gebruikelijk om 
fabrieken van hout te bouwen, maar in de fabriek werd het zeer brandbare katoen vervaardigd. 
Door schade en schande wijs geworden, werd de nieuwe fabriek van steen vervaardigd. 
 
In 1902 werd er een grote weverij bij gezet en in 1911 kwam er een derde verdieping bovenop 
de tot dan toe uit twee verdiepingen bestaande spinnerij. In deze tijd stonden er in Enschede 
meer dan veertig fabrieken die werk boden aan elfduizend werknemers. Deze textielfabriek 
viel erg op dankzij de grote torens en enorme fabriekspijen. De toren in deze fabriek diende 
niet alleen als trappenhuis, maar ook als wateropslag voor de brandblusinstallatie. In de 
tweede wereldoorlog heeft de fabriek tijdens een bombardement op 22 februari 1944 grote 
schade opgelopen. 

Zoals zoveel fabrieken in die tijd, moest ook de fabriek van Jannink in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw haar poorten sluiten. Tot overmaat van ramp brandde de weverij, waar ooit 
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vijfhonderdzevenenzestig weefgetouwen stonden, in de jaren tachtig af. Alleen een deel van de 
muur bleef staan. Na de restauratie in 1982 is op de begane grond van de voormalige spinnerij 
het Textielmuseum Jannink gehuisvest. Dit museum is in 2007 verhuisd naar De Twentse 
Welle. Op de bovenverdiepingen van het oude fabriekspand bevinden zich tegenwoordig 
appartementen. 

In 1907 liet de firma J.J. Rozendaal een nieuwe fabriek op de Stroinksbleek bouwen. Er werd 
gehandeld in katoenafval en men maakte er poetskatoen. 

Men had er een privé-aansluiting op de spoorlijn Enschede-Oldenzaal die doorliep tot in de 
grote loods. Sinds 2008 is in het pand het museum De TwentseWelle gehuisvest met daarin 
de collecties van het Janninkmuseum, het Natuurmuseum en het Van Deinse Instituut.  

 

 
 
In 1886 bouwt Salomon Jacob Menko aan de Molenstraat een fabriek die steeds verder 
uitgebreid wordt. Rond 1909 ontstaat er een grote brand in de fabriek, die zo’n verwoestende 
werking heeft dat deze niet meer opgebouwd kan worden. Menko besluit een nieuwe fabriek 
te bouwen, maar niet aan de Molenstraat. Hij kiest voor de Kottendijk, aan de spoorlijn naar 
Oldenzaal. Helaas is dit geen succes en tussen beide wereldoorlogen moet de fabriek sluiten. 
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Krantenknipsel 27 februari 1909: ‘De groote brand in de fabriek van de firma N.J.Menko te 
Enschede; door het actieve en kloeke optreden van de brandweer, die met twaalf slangen 
werkte, bleven de drukkerij, de machinekamer, het ketelhuis en de belendende gebouwen 
gespaard. Aan de fabriek, die voor ruim zeshonderdduizend gulden was verzekerd, waren 
ongeveer driehonderdvijftig man verbonden; de firma heeft nog twee andere fabrieken, 
waarheen een gedeelte der werkloos geworden krachten zijn overgebracht.’ 

 

Broer Nathan Menko heeft meer succes als fabrikant. Evenals zijn vader en broer begon hij 
als opkoper van katoenafval. Vanaf 1856 laat hij boerenfamilies thuiswerk verrichten 
(katoenweven). In datzelfde jaar richt hij N.J. Menko fabriek op. Aan het eind van de 
negentiende eeuw koopt hij bestaande fabriekscomplexen aan de Zuiderhagen en de 
Brinkstraat. Vanaf 1906 start hij een nieuwe weverij op het Roombeek en in 1912 start hij 
Spinnerij Roombeek. Daarmee werd hij in Enschede een van de meest succesvolle 
textielfabrikanten. Toch ging ook zijn bedrijf uiteindelijk in 1965 failliet. Nu staat alleen nog 
het opslaggebouw met de karakteristieke watertoren overeind. 

In 1910 was de firma Van Heek en Co. met 2.369 werknemers de grootste industriële 
onderneming van Nederland. De fabrieken van Van Heek en Co. strekten zich uit vanaf de 
Noorderhagen tot voorbij de latere Oliemolensingel en bestonden uit spinnerijen en weverijen. 
Overal langs de spoorlijn tussen Enschede en Gronau zag je ze staan. Helaas moest het bedrijf 
in 1967 haar deuren sluiten ten gevolge van de teloorgang van de textielindustrie in 
Twente.  Bron: textielhistorie Enschede. 
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Spinnerij Cremersmaten van Van Heek en Co., gebouwd in 1862. Foto is gemaakt omstreeks 
1900. Collectie Historisch Centrum Overijssel. 

 

Het pakhuis van Van Heek en Co. aan de Noorderhagen te Enschede. 
Foto H. W Tideman 2008. 
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Herinneringen van kwajongens uit Wijhe 

 

Berend Maten (1860–1921) heeft zijn jeugd in Wijhe doorgebracht. In 1920 publiceerde bij hij 
zijn jeugdherinneringen aan dit dorp. Hij deed dat in de streektaal, het dialect van 
Wijhe/Wieje. De spelling van het dialect is van Berend zelf en intact gelaten. De naam 
Krielhaene is de bijnaam van zijn grootste jeugdvriend. Officiële naam was Jochien. De ‘beron’ 
is baron Van Knobelsdorff, van landgoed De Gelder in Wijhe in de tijd van zijn jongensjaren. 

 

Een van de lillekste viejanden was Jan Oldenampsen, de boschbaos van de beron. Dee 
meenen soms datte zelf beron was. Door za 'k oe is wat van vetellen. De Krielhaene neumen 
em altied de boschaap in plaatse van boschbaos. De boschaap zè altied mar dat wie nùssies 
gungen zeuken in de bosch en dat was niet waor. Dat deu'w nooit! Op een keer, da'w in de 
bosch an 't loop'n waren, vunden wie door in boom met karsappelties (sterappeltjes). O zulke 
mooien met rooien kleurties derop. Wule wollen der graag wat hebben, maor wie konnen der 
niet bie kommen. Ik zè tegen Jochien: ‘Low een ledder haelen’. Mar jonge, um met een ledder 
de bosch in te trekken, dan kon ons de boschaap met recht veur nùssieszeukers uutschelden. 

‘Ik weete wat’, zè Jochien, ‘wie nemt de Schèle mee en dan gao ie op de scholder zitten en dan 
een höökein, net zoo aw biej de proemenboom van de domene doot, veur in Brookslag’. Ik 
zegge: ‘Krielhaene hold oe stille, as de mensen 't is heuren’. Mar 't was er al uut. De boschaap 
zat achter een bussien en had et al eheurd. ‘Zoo, zoo,’ zeg-e, ‘stèl iejluu proemen bie de 
domene? Ie bint knappe vente’. Mar wie lachen um uut en Jochien zè: ‘Pas ie mar op de 
streupers en nùssieszeukers, mar as dee der bint lig iej in bedde’. Meteen gungen wie loopen 
en de boschaap schùl ons overal veur uut, mar kriegen kon e ons toch niet. 

Wie namen de Schèle in 't complot en de andere naomiddag, toen de schoole uut was trùkken 
wie met ons dreeën op de ieskelder an en zo naor de karsappeltiesboom. Van 't gezelschap 
van de Schèle mos ik anders niet völle hebben, want ik wusse wel dat van de karsappelties 
dan veur ons niet vùlle overscheut. Zoo as ofespreuken was, klum ik de Schèle op zien 
scholders. De Krielhaene gaf mie een höökien en zol ze opgaern. Toe 'k een handvol hadde zeg 
de Schèle ‘geef hier’ en stak ze in zien zak. Ik dache: door geet 't al hen, allemaole in zien 
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zakken. De tweede hand vol: ‘hier d'r mee!’ Mar toe'k de darde handvol hadde smeet ik ze 
Jochien too. En dee wol ze net opgaern toen de boschaap uut de bussies kwam. ‘Zoo, zeg e , 
‘door trappeer ik oew lilluk hè?’ En de Schèle gooit mien van zien scholders, veuròver met de 
kop in de brummelranken, da'k vol krabben en blood zatte en hee met zien lange beenen met 
de zak vol karsappelties op de grintweg an, òver't hekke en vot was e. Mar de boschaap heul 
mien in 't buis vaste. Den slimsten had e en ik zol mee naor de beron. Mar de Krielhaene gunk 
niet loopen, hee zè: ‘As ie mee mut gao ik ok mee’. Want wie hadden gelukkig gien 
karsappelties in de zak, die had de Schèle wel mee enùmmen. Zo trùkken wie dan met onze 
vrind boschaap langs de ieskelder op de Gelder an. 

 

En hee begun al onderweg met zien prööties: ‘Aj't noew niet weer wilt doon, dan e’. ‘Wat niet 
meer doon’, zeg de Krielhaene, ‘iej met oew lawaai, wiej hebt niks edoan en dat za'k meneer 
de beron zelf wel vetellen. Toe'w bie'j de poorte van De Gelder kwammen, zeg e: ‘Zie zoo, kù 'j 
wel gaon, mar zùrg ter veur, daj 't niet weer doot’. En wat deu de Krielhaene? Hee springt op 
zied en trekt an de groote belle. Ik schrikke der van. De koetsier kwam an de poorte en Jochien 
met zien pettien in de hand vreug of e meneer de beron is mog sprèken. En meneer kwam der 
zelf al an de vreug: ‘Wat willen die jongetjes?’ 

En Jochien nam 't woord, want dat kon e. ‘Beron’, zeg e, ‘oew boschaap zit ons altied achternao 
en zeg altied da'w nùssies zeuk en kwaod doot en door is niks van an’. Een hee praoten mar 
van boschaap veur en boschaap nao. De beron begung te lachen en zè: ‘Jongens, ik heb geen 
boschaap’. ‘Och nee meneer de beron, ik bedoele de boschbaas Oldenampsen’. En de beron 
mos zo lachen en de boschaap stund sneu te kieken en kon toezeên dat de beron ons mee 
nam in zien tuun. Zien mooie breujkasten leute ons zeên en toe'w weggungen kreew ieder 
twee groote handen vol eerdbêzen en wie'j mochen gerus in de bosch spùllen en wandelen, 
mar gien nùssies uuthaelen. Dat mosse wie'j de beron belaoven en door kon e gerust op an, 
dat deuw' nooit. 

De boschaap had de smoor in en wie'j hadden nooit gien las meer van em. As e onszag, wol e 
ons niet zeên. 
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1888-1889 Leger des Heils in Lemelerveld  

 

Een woning aan de Kerkstraat uit het recente verleden. De familie Van Eikenhorst had hier 
een groentezaak. In 1981 werd het pand gesloopt en bouwde G J. Manenschĳn hier zijn 
slagerĳ met winkel. Dit pand was vroeger voor korte tijd in gebruik bĳ het Leger des Heils. 
Een spreuk in de achtergevel herinnerde hier nog aan:  'Heere', indien Gĳ wilt, Gij kunt mĳ 
reinigen. Ik wil worden gereinigd'. 

Verhalen dat ooit het Leger des Heils zich vestigde in Lemelerveld bracht ons er toe 
naspeuringen te doen naar de waarde van deze beweringen. Wellicht wist iemand het 
Heilsleger te bewegen hier een bruggenhoofd te vestigen om de 'Blijde Boodschap' handen en 
voeten te geven aan het dorp- in- wording? Zou de suikerfabriek van Kampf voor het leger 
aanleiding zijn geweest hier domicilie te kiezen? Hoe zou het pand aan de Kerkstraat hen 
onderdak hebben kunnen bieden en door wie? 

Al met al een loffelijk streven geestelijke grond onder de voeten  te bieden aan de 'kleine 
luyden' die hier voor een karig loon sappelden van de vroege morgen tot de papklokke. Voor 
een handvol gelovigen was er een naburige kerk om troost  te zoeken, weer of geen weer op de 
klompen heil en vrée voelend na zes lange dagen werken. Het Leger des Heils wist zich welkom 
als 'predikers der wildernis'. Maar na enige tijd bleek het aantal dat de samenkomsten bezocht 
te verminderen. Doch het aantal inwoners nam hand over hand toe en tevens stromingen van 
diverse levensovertuigingen. Het Heilsleger vormde hierop een uitzondering, maar na een jaar 
stierf hun enthousiasme  een zachte dood, daar veel van hun sympathisanten de 
bijeenkomsten de rug toekeerden. 

 
 
 
Het onderzoek naar het eens aanwezig zijn van het Leger des Heils korps in Lemelerveld ons 
dorp leverde verrassende aspecten op. Bij naspeuringen in Genlias dook de welbekende naam 
op van Van Tongeren, die als eigenaar van het logement annex winkel was gevestigd aan wat 
nu het Kroonplein wordt genoemd. Een van zijn zoons, Jan Hendrik, trouwde in 1891 met 
Susanna Maria de Jong uit Amsterdam. Beide waren toen kapitein bij het Leger des Heils. 
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Onder verwijzing naar de bijgevoegde krantenberichten hopen we hiermee een geschiedenis 
uit de vergetelheid boven water te hebben gehaald, waarvan het overgrote deel van de 
inwoners van ons dorp nooit geweten zal hebben. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Bron: Mijn stad Mijn dorp. 

 
 
 

Jacob van Deventer 
 
 
Geen enkele land heeft van zijn oude versterkte steden meer plattegronden uit de tweede helft 
van de zestiende eeuw dan ons land. In opdracht van koning Philips 11 heeft Jacob van 
Deventer van de noordelijke Nederlanden en van delen van Frankrijk, Duitsland en 
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Luxemburg tweehonderd zeer nauwkeurige stadsplattegronden gemaakt. In Twente waren dat 
Goor, Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo en Ootmarsum. 
 
Van Jacob van Deventer is weinig bekend. Geen data van geboorte en overlijden, geen graf. 
Ook kennen we geen portret van hem. Door een briefwisseling tussen Brussel en Madrid in 
de jaren zeventig van de zestiende eeuw en door problemen over zijn testament weten we 
gelukkig nog iets over hem. In de tweehonderdvijftig opgenomen steden heeft hij voor zover 
nu bekend geen enkel spoor achtergelaten. Waarschijnlijk is hij in de eerste jaren van de 
zestiende eeuw in Kampen geboren. Zijn ouders waren niet getrouwd, zijn vader was een 
geestelijke. In zijn jeugd verhuisde hij naar Deventer. Daar bezocht hij de Latijnse school en 
vervolgens ging hij in het jaar 1520 in Leuven studeren. Eerst medicijnen voor de broodnodige 
inkomsten, daarna wiskunde en cartografie. In Leuven studeerde later ook Gemma Frisius. 
Jacob van Deventer schreef een verhandeling over het gebruik van de driehoeksmeting bij het 
in kaart brengen van grotere gebieden. Hij gebruikte deze methode, hoewel het ook best 
mogelijk kan zijn dat hij de ontdekker ervan was en de publicatie overliet aan Gemma Frisius. 
Naast kaarten voor diverse opdrachtgevers heeft Jacob van Deventer twee grote opdrachten 
uitgevoerd. Allereerst maakte hij in opdracht van keizer Karel V gewestkaarten van al onze 
provincies. Dit waren de eerste kaarten die een echt beeld van de Nederlanden weergaven. 
Twente komt op twee gewestkaarten voor. Voor beide kaarten is hij naar Twente gereisd voor 
de opnames. De Lemelerberg bij Hellendoorn is een van de plekken geweest van waaruit hij 
zijn (hoek)metingen verrichtte. Van de gewestkaarten van Jacob van Deventer is door latere 
kaartenmakers dankbaar gebruik gemaakt. Een eerste vermelding over Jacob van Deventer 
staat op de achterzijde van de kaart van Deventer van de cartografen Hoogenberg en Braun. 
In de Overijsselsche Almanak van het jaar 1839 schreef Molhuijzen (archivaris van de stad 
Deventer) over deze kaart en ook over de correspondentie tussen Brussel (Viglius) en Madrid 
(Hopper). Ook in een enkel ander boek over de geschiedenis van Deventer staat kort iets over 
Jacob van Deventer vermeld. Zijn kaarten zijn dan al lang vergeten.  
 
Jacob van Deventer moet dus in het midden van het jaar 1570 in Twente geweest zijn om de 
steden op te nemen. Vanuit Deventer waren dat in volgorde Goor, Almelo, Delden, Enschede, 
Oldenzaal en Ootmarsum. Bij zijn aankomst in een stad meldde Jacob van Deventer zich bij 
de burgemeester met zijn vrijgeleider van Philips 11 en dwong direct geheimhouding af. Hij 
bleef ongeveer veertien dagen in een stad, natuurlijk afhankelijk van de grootte ervan. Hij 
deed zijn (hoek)metingen vanaf hoge gebouwen, zoals kerken, stadhuis, gasthuizen en 
poorten. Omdat hij geen tijd had om uitgebreid met meetkettingen te gaan meten, liep hij de 
wegen af in een zeer regelmatige pas. Hij maakte stappen van vijfenzeventig centimeter en 
elke twee stappen vormden een pas. Na elke vijf passen zette hij een stip op de kaart. Ook 
wegen buiten de stad werden aangegeven. De belangrijkste gebouwen en verdedigingswerken 
werden eveneens vermeld. Het is de periode aan het begin van de Tachtigjarige oorlog. De 
situatie van de getekende steden is dus die daarvoor, zo aan het eind van de Middeleeuwen. 
In veel steden is het stratenplan in de binnenstad nog gelijk aan zijn kaarten. In Oldenzaal 
bijvoorbeeld kunt u binnen de wallen de stadsplattegrond nu nog gebruiken. Jacob van 
Deventer was met zijn kaarten uniek voor zijn tijd. Voor het eerst werden alle 
tweehonderdvijftig kaarten op gelijke schaal getekend, gebruikte hij steeds dezelfde 
kleurpatronen en had hij het noorden altijd aan de bovenzijde van de kaart. De dood heeft 
hem overvallen voor hij zijn kaarten afhad. Op de kaarten is alvast ruimte gemaakt voor het 
tekenen van het gemeentewapen. Ze zijn echter niet ingevuld. Voor de doeleinden waarvoor 
ze gemaakt waren, namelijk het voeren van oorlog zijn ze nooit gebruikt. 
 
Jacob van Deventer is in zijn leven op de achtergrond gebleven. Toch heeft hij met zijn kaarten 
en stadsplattegronden een unieke prestatie geleverd. Geen enkel land heeft 
stadsplattegronden uit die tijd die zo volledig en compleet zijn. 
 
De stadsplattegronden van Jacob van Deventer van het jaar 1560, getekend in opdracht van 
de Spaanse overheid, hadden een strategisch doel. Met als gevolg dat strategisch belangrijke 
elementen werden opgenomen naast stadhuizen, kerken en kastelen. Ook molens zijn erop te 
zien, met name watermolens hadden een functie in het op peil houden van grachten. Meestal 
worden ze aangegeven door een gebouwtje met een cirkel, waarin een stip of spaken zijn 
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getekend. In veel gevallen staat er het woord ‘mola’ bij, dan wel het meervoud ‘mole’ als er 
twee molens tegenover elkaar staan aangegeven. 
 
In het Oversticht  komen we op vijf plaatsen waar molens worden aangegeven, namelijk 
Almelo, Enschede, Oldenzaal, Ootmarsum en een klein gedeelte van de gemeente Denekamp 
ofwel Dinkelland.  
 
 
 

Sage van de Bergkerk 
 

 

Wie goed kijkt ontdekt misschien dat van de Deventer Bergkerk de ene toren langer is dan de 
andere. Het verschil is minimaal, evenals dat het geval was bij de twee zusters, wier verhaal 
aan dat van de torens verbonden is 

 

In het middeleeuwse Deventer waren de luiken van een der pakhuizen al jaren gesloten. Het 
laatste mud rogge en het laatste pak stokvis waren al lang naar buiten gedragen en het 
verguldsel op de gevelsteen, die St. Olaf voorstelde, begon te bladderen. Ook in het 
woongedeelte van het statige huis was weinig leven. Twee zusters sleten er haar eentonige 
leven sinds hun ouders het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld. Voor elkaar hadden 
zij geen enkel geheim, maar de zoete dromen van hun jeugd, die zij met elkander hadden 
gedeeld, waren sinds lang vervlogen. 

 

Op dezelfde dag zouden zij zijn getrouwd, maar nu al jaar in, jaar uit, wachtten zij tevergeefs 
op hun bruidegoms. Vrolijk waren de jonge kapiteins uitgevaren naar het noorden, maar hun 
koggeschepen waren nimmer teruggekeerd. De bolle zeilen, die steeds kleiner leken te worden, 
waren het laatste wat Joanne en Mechteld hadden gezien. Het najaar verging en de schepen 
keerden niet terug. De seizoenen volgden elkaar op en de zusters bleven wachten. Wat hadden 
ze anders moeten doen? Langzaam, zoals twee aaneen gekoppelde schepen de IJssel afzakken, 
gleden ze samen naar het einde van haar leven.  

 
Het enige waar ze nog belang in stelden, was het vorderen van de bouw van de St. Nicolaaskerk 
op de Berg. 

 

Daar liepen ze elke dag naar toe en keken hoe de torens groeiden. Of was het omdat ze op de 
Berg verder over de IJssel naar het noorden konden kijken, vanwaar Willem en Hugo terug 
zouden keren? De onrust van het wachten was langzamerhand in berusting overgegaan en 
terwijl de torens groeiden, steeg in hen een echte rust. Wanneer ze omhoog tuurden en een 
leidekker zwaaide naar hen, dan zwaaiden zij terug, alsof ze niet alleen de torens groetten, 
maar ook de eindbestemming van hun leven. Toen, terwijl de zomerzon in herfstnevels werd 
weggevoerd, klopte de dood haar op de schouders. Ze werden ziek en als een rookwolkje 
vervloog hun leven in de lucht. Op datzelfde moment werden de klokken van de nieuwe kerk 
ingeluid.  

 

De Bergkerk (of Sint Nicolaaskerk) in Deventer is een Romaanse kruisbasiliek in de 
binnenstad van Deventer. De kerk bevindt zich op een oude rivierduin in het Bergkwartier. 
De Bergkerk werd gebouwd in de jaren 1198-1209, vlakbij het toenmalige Deventer 
havenkwartier. De kerk werd aan Sint-Nicolaas gewijd, de beschermheilige van de schippers. 
 
Er is ook een andere legende die beschrijft hoe tot de bouw van de Bergkerk zou zijn gekomen. 
Twee Deventer zussen, Martha en Beatrix, waren onder de indruk van een ridder die in 
Deventer was gekomen. Zij streden beide om de gunst van deze man. Beatrix trouwde 
uiteindelijk met de ridder, terwijl ze Martha alleen achterliet. Martha liet daarop de kerk met 
de twee torens bouwen, de een iets hoger dan de ander, aangezien beide zusters ook in lengte 
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verschilden. Dit zou het vermeende verschil in hoogte tussen de beide westtorens verklaren. 
Bron: beleven.org. 

 

 

IJssellinie  
 
De IJssellinie tussen Deventer en Olst had Russische opmars moeten stuiten. We kunnen het 
ons eigenlijk niet meer voorstellen: het landschap onder water laten lopen om de opmars van 
de vijand te stuiten. Toch scheelde het vierenweertig jaar geleden in het oosten van Nederland, 
op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, maar weinig. 

 

Tijdens de Cuba-crisis, in 1962, werd in Nederland de eerste fase van het zogeheten 
inundatieplan uitgevoerd. Doordat de sluizen in de Afsluitdijk werden gesloten, steeg het 
water in de IJssel. De uiterwaarden stroomden vol, riolen in Deventer, Zutphen en Zwolle 
liepen over. 

 

Het was de voorbode van een opzettelijke overstroming. Van IJsselmuiden bij Kampen tot de 
Ooijpolder bij Nijmegen, over een lengte van honderdtwintig kilometer, zou een strook land 
van drie tot vijftien kilometer breed onder water lopen. Te diep om doorheen te waden en te 
ondiep om met schepen te bevaren. 

 

Zover kwam het gelukkig niet. Uiteindelijk kwamen sovjetleider Nikita Chroesjtsjov en de 
Amerikaanse president John F. Kennedy tot een akkoord; de Russische schepen met raketten 
voor Cuba maakten rechtsomkeert en de dreiging luwde. Een jaar later besloot de Nederlandse 
regering de IJssellinie, die de Randstad had moeten beschermen tegen een Russische opmars, 
op te heffen. 

 

Tien jaar eerder, in 1953, was de IJssellinie opgeleverd. In twee jaar tijd en voor een slordige 
honderd miljoen gulden waren drie drijvende stuwen in de Waal, de Nederrijn en de IJssel 
gebouwd, plus veertien inlaatwerken in de IJssel, een commandobunker en een 
hospitaalbunker op landgoed De Haere bij Olst. Ook waren op acht plaatsen voorzieningen 
aangebracht om de IJsseldijk op te blazen. Tientallen bunkers en kazematten, meestal door 
de geallieerden na de oorlog achtergelaten Shermantanks, werden ingegraven. 

 

De stuwen bestonden uit twee pijlerdammen, afgesloten met een landhoofd, waartussen een 
caisson tot zinken kon worden gebracht. In geval van nood kon men de Waal bij Nijmegen en 
de Nederrijn bij Arnhem afsluiten. Daardoor zou al het water dat Nederland bij Spijk (destijds 
dacht men nog bij Lobith) binnenkomt naar de IJssel stromen. 

 

De IJssellinie was een geheime operatie, bedacht door toenmalig kapitein J.C.E. Haex (1911-
2002). Hij was destijds notulist bij de Generale Staf. Die maakte zich zorgen over de strategie 
van de Amerikanen en de Engelsen om het vasteland van Europa aan het Rode Leger prijs te 
geven wanneer de Russen eenmaal de Rijn zouden zijn overgestoken. Het Nederlandse leger 
was immers simply unfit for battle, zoals generaal Montgomery het uitdrukte. 

 

Echt nieuw was het plan van Haex niet. Ruim twee eeuwen eerder liet Menno van Coehoorn, 
oppervestingbouwer van de Republiek der Verenigde Nederlanden, dammen leggen in de drie 
rivieren om te voorkomen dat de vijand bij lage waterstand makkelijk zou oversteken. 
Belangrijk voor Haex was het de bevolking onwetend te houden. Dat was niet moeilijk want 
zo kort na de Tweede Wereldoorlog ging veiligheid boven alles. In het begin van de Koude 
Oorlog was de behoefte aan openheid van bestuur nog niet zo groot als tijdens de debatten 
over de kruisraketten begin jaren tachtig. 
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Alleen de burgemeesters van gemeenten langs de IJssel waren op de hoogte en zij piekerden 
zich suf over de evacuatie van een kleine half miljoen mensen, die, als de nood aan de man 
was, in allerijl voor het wassende water zouden moeten vluchten. ‘De inundaties waren beslist 
niet bedoeld om mensen uit hun huizen te verjagen, maar om een vijand tegen te houden’, 
verklaarde Haex, inmiddels luitenant-generaal in ruste, in 1994 in het Deventer Dagblad. 

 

Ruim dertig jaar eerder had Haex zelf, als staatssecretaris van defensie in het kabinet 
Marijnen, 'zonder pijn' opdracht gegeven tot ontmanteling van de IJssellinie. Al eind jaren 
vijftig was de Europese verdedigingslinie in oostelijke richting verschoven richting Weser, 
dankzij de toetreding van Duitsland tot de Navo (in 1955) en de vorming van de Bundeswehr. 
Na de Cuba-crisis was de mogelijkheid van inundatie definitief overbodig. 

 

Van de IJssellinie is weinig meer over. In de polder Meinerswijk bij Arnhem is nog een 
pijlerdam en in de Ooijpolder bij Nijmegen staat bij de resten van een landhoofd een 
informatiebord. De meeste herinneringen zijn te vinden op landgoed De Haere bij Olst, waar 
een wandeling van een uur is uitgezet langs enkele bunkers en kazematten. Hier is ook het 
IJsselliniemuseum. En sinds november vorig jaar is bij De Haere, onder het nieuwe fietspad 
naast de N337 tussen Deventer en Olst, een inlaatwerk te zien. Deze vierdeurssluis, die in 
militaire kring bekendstond als 'kunstwerk 2313', is tijdens de aanleg van het fietspad op 
verzoek van de Stichting IJssellinie gerestaureerd, met subsidie van de provincie Overijssel 
en de Europese Unie.  

 

Om er te komen fietsen we van station Deventer via de Diepenveenseweg naar de N337 en 
daarlangs richting Olst. Na de wandeling op het landgoed, rijden we verder naar Olst, daar 
met het veerpontje over de IJssel naar Welsum, waar ook nog een inlaatwerk in de weilanden 
verstopt zit. Over de IJsseldijk terug naar Deventer passeren we net voor Terwolde het 
stoomgemaal Baron van der Feltz. Terug in Deventer rijden we onder de spoorbrug door. Wie 
wil kan met een bocht de brug op en meteen naar het station. Maar leuker is het om even 
door het park naast de Welle te fietsen tot aan het IJsselhotel, dat is gerenoveerd. Daar onder 
de Rijksstraatweg door, die vervolgens met de fiets aan de hand opklimmen, de brug over en 
bij de verkeerslichten linksaf, achter de Bergkerk langs naar de Brink. Dan staan we opeens 
midden in de historische kern van Hanzestad Deventer.   
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De Gelderse IJssel vormde de ruggegraat van de IJssellinie 

 

 

 

Detailkaart IJssellinie, in lichtblauw is het gebied aangegeven dat onder water zou komen te 
staan. 
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De IJssellinie was een militaire verdedigingslinie die tussen 1951 en 1954 langs  
de IJssel gebouwd werd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van 
land) te beschermen tegen een landinvasie. Hoewel de IJssel meerdere malen cruciaal bleek 
bij de verdediging van Nederland, in het bijzonder tijdens het Rampjaar (1672) en de Duitse 
aanval op Nederland in 1940, werd pas tijdens de Koude Oorlog besloten tot de bouw van een 
samenhangende verdedigingslinie. Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een 
Russische landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun 
strijdmachten fors ingekrompen hadden en de VS zich afwachtend opstelden tegenover 
Russische agressie. De Amerikanen gingen over op de zogenaamde Peripheral Defense, 
waarbij zij hun troepenmacht bij een Russische aanval zouden terugtrekken tot aan de Rijn, 
om vervolgens terplekke de afweging te maken of de vijandelijke opmars gestopt kon worden, 
of dat een verdere terugtrekking naar Engeland nodig was, mogelijk gemaakt door een 
dekkingsmacht vanuit de Ardennen. De VS wilden een confrontatie over land met de Sovjet-
Unie vermijden en in plaats daarvan de Russische steden en industrieën aanvallen. De 
IJssellinie moest deze tactiek vertragen en kwam voort uit de noodzaak die Nederland voelde 
om zichzelf beter te beschermen. 

De hoofdgedachte was dat door het volledig afdammen van de Waal en de Neder-Rijn al het 
water dat normaliter door die rivieren werd afgevoerd, de IJssel werd ingedrongen. Die zou 
hierdoor niet alleen buiten zijn oevers treden, maar zelfs buiten zijn winterdijken. Hierdoor 
zou een gedeelte van Nederland, een strook met een breedte van drie tot vijftien kilometer van 
ongeveer IJsselmuiden ten noorden van Zwolle tot en met de Ooijpolder ten oosten 
van Nijmegen, geïnundeerd worden. Ook een fors deel van Duitsland zou bij grote waterafvoer 
onderlopen. Hierbij zou, zoals bij inundaties gebruikelijk, sprake zijn van een zorgvuldig 
gecontroleerd waterpeil. Het water moest zo hoog zijn dat vijandelijke troepen niet meer over 
land zouden kunnen oprukken, maar niet zo hoog dat zij dat per (groter) schip zouden kunnen 
doen. 

De aanleg van de IJssellinie bracht een aantal omvangrijke civieltechnische werken met zich 
mee, waarvan de voornaamste gevormd werden door drie stuwen. Die waren in de Neder-Rijn 
ter hoogte van Arnhem, in de Waal ter hoogte van Bemmel en in de IJssel ter hoogte van Olst. 
Het aanvankelijke plan voorzag in de aanleg van de eerstgenoemde twee werken, doch nadat 
uit berekeningen omtrent de toevoer van water bij diverse waterstanden was gebleken dat 
inundatie veel te langzaam zou geschieden, werd besloten ook bij Olst een stuw te plaatsen. 

Bij de bouw moest rekening worden gehouden met de eis dat de normale waterafvoer van de 
rivieren, alsmede het scheepvaartverkeer daarover, in vredestijd zo min mogelijk gehinderd 
mocht worden. Tevens moest de bouw zo goedkoop mogelijk geschieden. 

De stuwen bestonden uit twee pijlerdammen in de uiterwaarden, afgesloten door 
een landhoofd, en een caisson met beweegbare kleppen. De caisson zou bij oorlogsdreiging 
met lieren tussen de beide landhoofden worden getrokken en daarna worden afgezonken, 
waarna de kleppen zouden worden gesloten. De pijlerdammen bestonden uit een brug met 
beweegbare kleppen tussen de pijlers. Bij oorlogsdreiging zouden ook deze kleppen worden 
gesloten. Om de druk, die door het aanzwellende water werd uitgeoefend, te weerstaan zou 
stroomopwaarts een grote hoeveelheid zand worden opgespoten. Terwijl stroomafwaarts een 
aantal daartoe te vorderen binnenvaartschepen tegen de caisson tot zinken zouden worden 
gebracht. Voor de caissons en de zandzuigers werden, onmiddellijk stroomopwaarts van de 
pijlerdammen, havens gegraven. 

 

Het gevolg van het afdammen van de Neder-Rijn en de Waal zou zijn dat de IJssel ongeveer 
tienmaal zoveel water toegevoerd zou krijgen als normaal. Om te bereiken dat de inundatie zo 
snel mogelijk zou verlopen, werden op diverse plaatsen in de dijken van de IJssel in totaal 
zeven grote inlaatwerken gebouwd. In feite waren dit sluizen in de dijk, die in vredestijd 
afgesloten waren, en bij oorlogsdreiging geheel of gedeeltelijk konden worden geopend. In de 
dijken van de Oude IJssel, het Pannerdens Kanaal en in de oevers van het Overijssels Kanaal 
waren kleinere inlaatwerken gebouwd. Voorts waren op acht plaatsen, ook op 
de oostelijke dijken, voorzieningen getroffen om dijken op te blazen, 
zogenaamde springcoupures. 
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Militair kunstwerk 2313, een inlaatwerk met vijf kokers nabij Olst 

 

Aangezien het gevolg van het uitvoeren van de inundatie tevens zou zijn dat de Waal en de 
Neder-Rijn in korte tijd droog zouden komen te vallen, zou de zoetwatervoorziening in westelijk 
Nederland in gevaar komen. Om dit te voorkomen zou zoet water van 
het IJsselmeer naar Rotterdam worden geleid. Hiervoor waren diverse waterbouwkundige 
voorzieningen noodzakelijk. 

Uiteraard zou het besluit tot inundatie grote gevolgen hebben voor het getroffen gebied. 
Rekening werd gehouden met een evacuatie van vierhonderdtienduizend personen. 

Aan de IJssellinie werd zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven. De stuwen waren enigszins 
gecamoufleerd, doch vanaf de rivier uiteraard normaal zichtbaar. De belangstelling van de 
kant van de bevolking leek echter gering, getuige reeds het feit dat de algemene bekendheid 
van deze waterlinie aanmerkelijk kleiner is dan die van de Hollandse Waterlinie. Radio 
Moskou bleek echter gezien uitlatingen in meerdere uitzendingen wel op de hoogte van het 
bestaan ervan. 

 

 

Ram tank in beton ingegoten (recente reconstructie, even ten zuiden van Olst) 
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Bofors 40L70 kanon in bunker bij Olst 

 

De stuwen van de IJssellinie waren uiteraard zeer kwetsbaar voor bombardementen en 
beschietingen. Daarom waren die voorzien van bewapening. Bij de landhoofden waren 
bunkers gebouwd, ruim voorzien van luchtdoelgeschut zoals de Bofors 40L70 
kanon en mitrailleurs. Deze waren permanent bemand. In de te inunderen gebieden waren 
op diverse plaatsen geschutsopstellingen geplaatst. Grendelstellingen blokkeerden de 
dijklichamen van de hoofdwegen. Om budgettaire redenen was gekozen voor een sobere 
oplossing: het geschut bestond veelal uit een door de geallieerden achtergelaten tank, vaak 
van het type Sherman maar de Canadese Ram tank werd ook gebruikt. Die werden ontdaan 
van de motor en andere voor de voortbeweging nodige delen en in beton gegoten. De verblijven 
voor de geschutsbemanning waren beperkt tot het hoognodige. Bij een inundatie zouden zij 
voor onbepaalde tijd op zichzelf aangewezen zijn. 

Toen begonnen werd met de aanleg van de IJssellinie verwierf ook de Sovjet-Unie zich 
de waterstofbom en brak de Koreaanse Oorlog uit. De VS konden niet meer hopen de Sovjet-
Unie te verwoesten zonder te vrezen voor een gruwelijke vergelding. West-Europa moest dus 
conventioneel verdedigd worden. Met de productiecapaciteit voor moderne bewapening die in 
de Koreaanse Oorlog was gecreëerd, rustten de VS op hun kosten de legers 
van Frankrijk, België en ook Nederland geheel nieuw uit. De vijf bondgenoten werden hierdoor 
zo krachtig dat ze het Rode Leger konden laten leegbloeden tijdens zijn opmars door 
Duitsland. De Rijn-IJssellinie werd een onneembare stelling, hecht verankerd op zijn uiterste 
linkerflank waar het nu tienmaal sterkere Nederlandse Leger zich veilig kon wanen achter zijn 
modderzee. 

Reeds in het begin van de jaren zestig verloor de IJssellinie zijn functie in de 
verdedigingsstrategie van de NAVO, toen na de vorming van de Bundeswehr de eerste 
verdedigingslijn naar het oosten werd verlegd. In 1964 werd besloten tot het opheffen van de 
linie en het ontmantelen van de diverse werken. Dit heeft enkele jaren in beslag genomen. 

Van de IJssellinie zijn in het landschap nog veel sporen aan te treffen. Op en rond het 
landgoed De Haere even ten zuiden van Olst zijn over een groot gebied verspreid een aantal 
kazematten, bunkers en andere werken in gerenoveerde staat aanwezig. Ze maken deel uit 
van een museumproject. Er is een gemarkeerde wandelroute langs uitgezet. Aan de westelijke 
IJsseloever, ter hoogte van Welsum, zijn aanwezig: een landhoofd, een in staat van origineel 
verkerende commandopost en enkele kazematten. 
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Bunker op landgoed De Haere 

 

 

Kazemat in Meinerswijk 

 

In Arnhem zijn in de uiterwaarden van Meinerswijk ook nog resten aanwezig zoals een 
pijlerdam, dijken in het landschap en kazematten met geschutskoepels van tanks uit de 
Tweede Wereldoorlog. Aan de overkant van de Nederrijn aan de Klingelbeekseweg, alsmede op 
het terrein van Arnhems Buiten (KEMA-terrein,) zijn ook nog geschutskoepels te vinden. Op 
dit terrein zijn verder een vrijwel intacte insteekhaven, een loods en een tweetal 
commandoposten aanwezig. 

In de Ooijpolder bij Nijmegen zijn nog vele betonnen constructies te vinden voor artillerie of 
bunkers met ingegraven Sherman tanks. Ook liggen hier een commandopost en een medische 
hulppost, gebouwd in de stijl van een bedrijfsgebouw. Aparte vermelding verdient het 
zogenaamde defensie-eiland, een ringvormige dijk bij de Langstraat met zestien kazematten. 
Aan de overzijde, in de buitenpolder Haalderen, zijn overlaatdijken en enkele kazematten te 
vinden. 

De Grebbelinie is allen welbekend, maar weinigen zullen van de IJssellinie gehoord hebben. 
De linie is niet nieuw. Al aan het einde van de zestiende eeuw werden versterkingen en 
wachtposten gebouwd langs Waal, Rijn en IJssel, van Gorinchem tot aan Deventer. Het peil 
van de IJssel bleek echter zeer wisselvallig, zodat er weinig staat op gemaakt kon worden als 
transportweg of als barrière. In 1651 spoelde de Malburgse dijk weg, waardoor de IJssel 
verstopt raakte en zelfs dreigde te verzanden. In het Rampjaar 1672 werden de mogelijkheden 
onderzocht om ook via de IJssel inundaties te zetten. Het lukte wel, maar op en neer gaand 
met het IJsselpeil met zeer wisselend succes. Om de IJssel van meer water te voorzien werd 
in 1701 begonnen met het graven van het Pannerdens kanaal tussen Waal en Nederrijn. Het 
project bleek een rampzalige invloed te hebben op de waterhuishouding, en niet in het minst 
door het onderlinge gekrakeel van de verschillende belanghebbende Staten van Holland. De 



47 

 

47 

 

koning van Pruisen maakte tenslotte in 1770 een einde aan het onderlinge gekissebis. ‘Of 
jullie komen onderling tot overeenstemming, of de doorgebroken dijken op het grondgebied 
van Kleef worden niet meer hersteld’. Kortom, samenwerken of verzuipen, en dat ferme, 
ouderwets degelijke dreigement zette zoden aan de dijk. Men trof hals over kop verregaande 
maatregelen om de geschonden waterhuishouding te reguleren en in goede banen te leiden. 
In de gehele negentiende eeuw werd de IJssel vervolgens militair versterkt met de aanleg van 
diverse verdedigingswerken, van Fort Pannerden (1869 – 1870/1887) in het zuiden (heden 
schitterend gerestaureerd, een bezoek zeer de moeite waard) tot een bruggehoofd bij Deventer. 

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog werd de IJssel weliswaar geacht een stoplijn te zijn tegen 
dreiging uit het oosten. Maar ook realiseerde men zich dat het voor een vijand wel heel 
gemakkelijk was om het Pannerdens kanaal af te dammen, en daarmee de inundaties van de 
Hollandse Waterlinie te ontregelen. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd een 
linie van driehonderdvijftig kazematten langs de IJssel aangelegd, zeer behoedzaam, om de 
buurman niet te provoceren. Nog had men de ijdele hoop gesteld op de illusie van neutraliteit. 
De IJssellinie kwam nog wel in de militaire plannen voor, maar meer als vertragingslinie om 
zodoende gelegenheid te geven de Hollandse Waterlinie, of later onder generaal Winkelman de 
Grebbelinie op orde te brengen. Na de oorlog leken al die verouderde middelen uit de zestiende 
en zeventiende eeuw echter uitgediend. 

Na de oorlog in 1945 bleef een ontredderd land achter. De westerse strijdkrachten hadden 
aan kracht ingeboet, en gaandeweg vormden zich de tegenstellingen tussen oost en west die 
de aanstoot zouden geven tot de koude oorlog. De dreiging zou ditmaal opnieuw uit het oosten 
komen; als kritieke datum werd 1952 voorspeld. Op internationaal niveau stelde Nederland 
ook toen weinig voor, het strategische belang werd gering geacht. Internationaal dacht men 
aan een vertragende barrière langs de Rijn; alles daar boven zou onverdedigd blijven. Het ligt 
voor de hand dat de Nederlandse regering niet al te gecharmeerd van deze strategie was. Liefst 
zagen zij de Randstad met de havens en vliegvelden verdedigd en hoopten daar ook 
internationaal draagkracht voor te verkrijgen. Al in 1948 werden onderzoeken ingesteld in 
hoeverre men de oude verdedigingslinies nog kon gebruiken. Men ontwikkelde plannen om 
hindernissen op te werpen, waaronder vele kleine onder water zettingen langs de IJssel. Met 
de toenemende internationale spanningen besloot de regering om de verdediging van de IJssel 
op te voeren door middel van grootscheepse inundaties. Mei 1950 werd begonnen met een 
geheim onderzoek op welke wijze in zeer korte tijd grote gebieden in de IJsselvallei onder water 
gezet konden worden. Het plan dat tenslotte uit de bus kwam, behelsde het afdammen van 
Waal, Benedenrijn en IJssel met drie stuwen, in het kort de plannen C en D genoemd. Deze 
plannen kwamen er op neer dat door de afdammingen van Nijmegen tot Kampen langs de 
IJssel negentien stuks min of meer aaneengesloten inundatiekommen zouden ontstaan. Aan 
het plan zaten wat haken en ogen. De afdamming moest zeer snel geschieden en de tijd begon 
onderhand te dringen. Het jaar 1952 kwam dichterbij, het jaar waarin men narigheid 
verwachtte. 

Eind 1950 werd in het diepste geheim begonnen met de planvoorbereiding en vervolgens de 
uitvoering. Hoe een stuw te ontwikkelen die ogenblikkelijk kon worden aangebracht en in zo 
kort mogelijke tijd kon worden gebouwd? Een opdracht zonder weerga in de wereld, hoewel 
niet helemaal uniek. De plofsluis nabij Jutphaas had in de dertiger jaren weliswaar op kleinere 
schaal een zelfde opzet, om het Amsterdam-Rijn-kanaal in één klap te stremmen. Op drie 
plaatsen zouden de rivieren moeten worden afgedamd. Plan C(oehoorn): de Waal in Nijmegen, 
tussen de raaipalen 880 en 879 (coördinaten 189-431), en de Nederrijn bij Arnhem, tussen 
de raaipalen 886 en 885 (coördinaten 188-443). Hierdoor zou al het water van de Rijn 
noordwaarts de IJssel in gedwongen worden en zo de laaggelegen landerijen naar het noorden 
toe overstromen. Om het peil in de inundatiekommen langs de IJssel, met name bij laag water, 
voldoende te kunnen beheersen, bleek nog een derde stuw noodzakelijk, en wel in de IJssel 
zelf, plan D. Deze werd gebouwd bij Olst, tussen de raaipalen 953 en 952, coördinaten 203 – 
480). 

Om de dammen te beschermen tegen lucht- en grondaanvallen zouden deze omgeven worden 
door een ring van talloze verdedigingswerken. De inundaties zouden voorts versneld worden 
door de bouw van nieuwe schuifinlaten langs de rivieren, totaal zeven stuks, en het 
voorbereiden van coupures in de dijken door middel van springputten. Om de dammen te 
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behoeden voor aanvallen over het water zouden stroomopwaarts stalen netten over het water 
gespannen moeten worden om drijvende mijnen en torpedo’s tegen te houden. 

Na vele proefnemingen werd besloten tot drijvende stuwen. Diverse schaalmodellen werden 
gebouwd en tenslotte zelfs een model van een sectie op ware grootte, dat in de sluis bij Lith ’s 
nachts in het diepste geheim werd afgezonken. Het drijvende gedeelte van de stuw bestond 
uit een stalen, open drijfbak, hoog tachtig centimeter, bij een breedte van dertig meter. De 
lengte werd verkregen door het aaneenschakelen van prefabsecties, elk opgebouwd uit een 
element van 5,20 x 30 meter en een element van 3,80 x 30 meter, totaal één sectie van 9,00 
x 30 meter; aan de uiteinden van de stuw een passtuk. De stuw in de Waal kreeg een lengte 
van 230,50 meter, de beide andere, Arnhem en Olst, 86,50 meter. 

Op de drijfbak werden open stalen vakwerken geplaatst, vervaardigd van H-profielen, hoog 
acht meter, met eveneens een stramienmaat van respektievelijk 5,20 en 3,80 meter. Op een 
derde van de breedte werd een constructie van buizenrekken aangebracht, voor het afsluiten 
van de doorlaatopeningen wanneer de dammen eenmaal waren afgezonken. Voorwaarde was 
dat de stuwen gelijkmatig horizontaal zouden afzinken. Hiertoe waren in elk segment een 
aantal horizontale en vertikale luchtkasten aangebracht, die men tijdens het afzinken met 
behulp van afsluiters zorgvuldig gecontroleerd vol kon laten lopen. Op de bodem van de rivier 
werd ter plekke van de dam een vlakke constructie aangelegd. Die constructie bestond uit een 
bodemafsluiting van lodorite, daarop zinkstukken van rijshout, enige lagen grof en fijn grind, 
alles afgedekt met een stortebed van twee lagen asfalt. 

In tijd van vrede lag de stuw in een insteekhaven nabij de af te dammen plaats. De uitgegraven 
grond werd zorgvuldig opgeslagen om daarmee de dam na het afzinken op te kunnen spuiten. 
Wanneer de nood aan de man kwam, zouden de stuwen met behulp van motorlieren en stalen 
kabels (20-32 mm) uit de insteekhavens worden getrokken en in positie gebracht tussen de 
damhoofden, waar ze nauw tussen pasten. Er was twintig centimeter speling aan weerszijden. 
Zou de dam iets scheef ingetrokken worden dan zat hij onwrikbaar klem en kon niet meer 
worden afgezonken. Vervolgens zouden de diverse kleppen in de drijfkasten worden geopend, 
waardoor de stuw rechtstandig naar de bodem zou zakken op een bed van asfalt. Om 
beschadigingen of grote schade aan de stuw (breken, kantelen) te voorkomen, moest de gehele 
stuw absoluut rechtstandig naar beneden zinken. Tijdens het afzinken bleef de stroming van 
de rivier ongehinderd. Wanneer de dam eenmaal op de rivierbodem was aangekomen en stevig 
op z’n bedding stond, werden de twee rijen buisrekken naar beneden geklapt waardoor de 
stroom werd geblokkeerd. Vervolgens zou onmiddellijk door een zandzuiger een dam worden 
opgespoten ter breedte van de dam (dertig meter), aan de stroomzijde nog eens aangevuld met 
veertig meter, onder een talud van 1:5. De voet van de dam zou vervolgens extra beveiligd 
worden door een scheepsdrempel. Die bestond uit enige gevorderde schepen van zeshonderd 
ton te ballasten met stenen en daar tot zinken te brengen. In de jaren 1953-1956 werd het 
invaren herhaaldelijk geoefend, voornamelijk ’s nachts om het scheepsverkeer niet al te erg te 
hinderen. De eerste proefvaart vond plaats in de Rijn op zondag (weinig scheepvaart) 5 oktober 
1952. Onder ideale weers- en stromingsomstandigheden was de stuw in vijfentwintig minuten 
ter plekke. 

Rondom de stuwen was op terpen en dijken een keten van verdedigingswerken aangebracht. 
Tanks die niet meer mobiel waren werden in de beton gestort met de geschutskoepel er boven 
uit. De geschutskoepels werden voorzien van een  zesenzeventig milimeter kanon of een 
mitrailleur .30. Voorts  waren  er betonnen bunkers met op het dak een veertig millimeter 
kanon, of een vierling mitrailleurs .50 tegen luchtdoelen. En tenslotte vele zoeklichten in een 
straal van enige kilometers rond de stuwen, althans voor zover het budget het nog toeliet. Bij 
Olst was de kas leeg, zodat die dam ‘s nachts niet verdedigd kon worden. De bunkers werden 
geacht watervrij boven het inundatiepeil te liggen tot een overstroming van de uiterwaarden 
in 1956 anders leerde. 

Ook was voorzien in een commandopost en een geneeskundige hulppost of ziekenboeg in het 
gebied rond elke stuw. Ze waren gehuisvest in speciale bunkers. De betreffende bunkers in 
Olst zijn nu als museum ingericht. Stroomopwaarts werden de dammen tegen drijvende 
mijnen beschermd door over de gehele breedte van de rivier stalen netten en 
pijldraadversperringen te spannen. 
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De kosten van het project bedroegen rond de eenennegentig miljoen gulden. Deze kwamen ten 
laste van de begroting van Defensie in de jaren 1951-1953. Dit zijn uitsluitend de eerste 
aanlegkosten, dus exclusief de kosten voor de exploitatie (bezetting van de bunkers, 
zandzuigers paraat), onderhoud, aanpassingen, infrastructuur en de sloopwerken in 1965. 
De bezetting werd verzorgd door defensie. Speciale eenheden werden hiervoor opgeleid en in 
gereedheid gehouden. En regelmatig werd natuurlijk geoefend, tot en met het invaren van de 
stuwen toe. Een zeer groot aantal mensen, duizenden, zijn bij het tot stand komen van dit 
project betrokken geweest. Toch was (en is) het project bij de Nederlands bevolking nauwelijks 
bekend. In de vijftiger jaren stond alles onder zeer strikte geheimhouding. Het gigantische 
project heette een ‘Noodbrugpontonplan Betuwe’ te zijn. Zelfs de burgerinstanties waren 
nauwelijks geïnformeerd hoe de inundaties zouden verlopen en hoe de bevolking te evacueren. 
De pers was van hogerhand de mond gesnoerd. 

Met een noodwet werd het vigerende vergunningenstelsel (bouwvergunningen enz.) omzeilt. 
Wanneer een gemeente niet wilde meewerken ging het zonder de instemming van die 
gemeente. Maar meestal werkte de gemeenten wel mee ook al hadden ze geen idee waar mee. 
Het gevoel voor ’s-lands belang, wat dat dan ook wezen moge, woog in die tijd bij de 
gezagsgetrouwe burgerij nog zwaar. In de tegenwoordige tijd zou geheimhouding van een 
dergelijk grootschalig, ingrijpend en kostbaar project van zulke omvang volstrekt ondenkbaar 
zijn. 

Hebben de IJssellinie, en de - zeker voor die tijd - daarmee gepaard gaande astronomische 
kosten wel zin gehad? Louter technische gezien is het project ‘IJssellinie’ een meesterwerk van 
ingenieurskunst en snelheid. Maar heeft het ook aan z’n doel beantwoord? Nog in 1997 
oordeelde P.C.van Kerkum, generaal buiten dienst ‘dat de gepleegde inspanningen aan het 
verdedigingsconcept verbonden risico’s, ondanks de korte tijd van bestaan, een belangrijke 
bijdrage betekend hebben aan het succes van de Westerse defensie. Mede als gevolg daarvan 
de plannen voor de verdediging van de IJssel nooit daadwerkelijk behoefden te functioneren 
en ze ten slotte hun eigen overbodigheid tot gevolg gehad hebben. Daardoor kunnen ze zonder 
twijfel verantwoord worden geacht’. (Uit: Drijvende Stuwen). Deze conclusie achteraf doet een 
beetje denken aan de wrange grap van de man die leeuwenpoeier op het Amelandse strand 
aan het strooien is. Een onbevangen voorbijganger merkt op ‘maar er zitten hier helemaal 
geen leeuwen’. Waarop de man antwoordt ‘kan je zien, hoe goed het poeder werkt’. 

Eerst natuurlijk de vraag of er een precedent was, waarbij een modern leger op een inundatie 
is gestuit? Dat was er inderdaad. Nederland heeft natuurlijk z’n Grebbelinie gehad, die 
ondanks zware verdediging het vijandelijke leger deels twee à drie dagen vertraging opleverde 
in de aanval van oost naar west. En in 1945 stuitte het Russische leger bij zijn opmars naar 
het westen op de inundatievelden aan de Oder. Voorafgegaan door alles verwoestende 
vuurondersteuningen, werden daar middel noch inspanning gespaard om het materiaal over 
te varen. Het overschrijden vond met succes plaats. Het Russisch hoofdoffensief begon in deze 
sector daardoor twee dagen later dan in de andere – droge - sectoren. De techniek van militaire 
bewapening, met name in de lucht, transport enz. was na die jaren op alle gebied met rasse 
schreden vooruitgegaan. Zelfs de inzet van kernwapens zou in de vijftiger jaren niet 
denkbeeldig geweest zijn. In het hoogst onwaarschijnlijke geval hadden de Russen last van 
wat rivierwater gehad in dat volstrekt onbeduidende moeraslandje in het verre westen. 
Gewoon een kernbom er op en weg dam. De stalinistische Russische geest was in die tijd 
nogal grillig en onvoorspelbaar. Eigenlijk verloor de IJssellinie reeds in 1955 zijn functie als 
NAVO-verdedigingslijn met het toetreden van Duitsland tot de NAVO. De verdedigingslijn 
schoof daarmee op naar het oosten tot uiteindelijk de Elbe. In 1962 werd echter nog, tijdens 
de Cuba-crisis, de eerste fase in gang gezet tot inundatie. Het peil van het IJsselmeer werd 
tijdelijk verhoogd. Dat was noodzakelijk om de IJsselmonding te kunnen inunderen. De 
landerijen daar werden, zeer tot ongenoegen van de boeren, ineens op onverklaarbare wijze 
drassig, zonder dat iemand tekst en uitleg kon of wilde geven. 

De rivieren konden volgens plan binnen vierentwintig uur worden afgedamd. Het invaren werd 
diverse malen geoefend. Met sterke wind of ijsgang bleek dit moeilijk, zo niet onmogelijk. Door 
kruiend ijs zou de dam bovendien beschadigd of zelfs vernield kunnen worden. Maar wanneer 
het afzinken eenmaal gelukt was zou volgens de berekeningen op de Waal het peil 
stroomopwaarts na één etmaal al twee meter gestegen, stroomafwaarts tweeënhalve meter 
gezakt zijn. Geheel conform plan. 
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Maar wat zouden dan de gevolgen voor de bevolking, de infrastructuur en het land, laat staan 
de economie, geweest zijn? Met het eerste had men ook vanuit de Grebbelinie in 1940 de 
nodige ervaring. Iedereen – inclusief vee - wist tijdens de evacuatie waar hij heen moest. 
Desondanks verliep het door de massale verhuizing niet geheel en al gestroomlijnd. En na 
terugkeer waren vele woningen en gebouwen door het overal ingedrongen water voor goed 
onbewoonbaar. Op kleinere schaal hetzelfde in het gebied van de IJssel. In oktober 1944 
wilden de Duitsers een gedeelte van enige polders rond Meppel inunderen. Uit de stukken 
blijkt dat iedere inwoner in geval van inundatie precies wist wat hij moest doen. Per persoon 
en per familie was exact aangegeven hoe en waar heen te gaan.  

Het project IJssellinie was daarentegen zo geheim dat vrijwel niemand van de bevolking iets 
wist, laat staan in het uur ‘U’ wat te doen, of waar heen te gaan. Informatie was slechts zeer 
beperkt, en dan ook nog zeer onvolledig, aan de lokale burgemeesters doorgegeven. 
Uiteindelijk zou het gaan om de evacuatie van ruim tweehonderdduizend (sommige bronnen 
noemen zelfs een aantal van vierhonderdduizend) mensen en zeventigduizend stuks vee. 
Evacuatie van zieken- en bejaardenhuizen, fabrieken, honderden bedrijven enz. Dit zou dan 
tegelijkertijd plaats moeten vinden met militaire transporten de andere richting op. De wegen 
waren daartoe ten ene male niet ingericht. Transportmiddelen waren niet aanwezig, niemand 
van de bevolking was ten gevolge van de geheimhouding geïnformeerd. En waar moest die 
enorme mensenmassa in een tijdspanne van een paar dagen heen? Bij een ‘droge’ oefening in 
1955 (oefening ‘Rode Haan’) bleek al dat er voor ongeveer honderdzeventigduizend mensen 
volstrekt niets was geregeld. 

En vervolgens kwam de tijd na de afdamming. Nergens in al die zeer geheime plannen is te 
vinden hoe men zich de tijd na de inundatie had voorgesteld. Goed, de vijand wordt dan één 
of twee dagen tegengehouden, maar dan? We gaan er even aan voorbij dat een 
verdedigingsbarrière altijd heftige tegenacties van de vijand uitlokt. Bij de Grebbelinie was dat 
in 1940 het geval met vele verwoestingen tot gevolg (o.a. Scherpenzeel), en in 1945 evenzo bij 
de inundaties aan de Oder. De Russen zetten toen grootschalig en alles verwoestend 
oorlogsmaterieel in. Neem echter aan dat de vijand het gebied niet grondig verwoest zou 
hebben, maar – bijvoorbeeld- overigens niet geheel denkbeeldig, gewoon over de linie heen 
was gevlogen. Hoe zou het inundatiegebied rond de linie er dan aan toe zijn?  

Land en infrastructuur zijn voor lange tijd grondig verwoest, vele huizen en bouwwerken 
voorgoed onbruikbaar geworden, efficiënter nog dan waartoe enig vijand in staat zou zijn. De 
droge omgeving zit opgescheept met een gigantische mensenmassa, geen eten, geen drinken, 
geen onderkomen. De regering is zoals gebruikelijk in het kritische uur naar het buitenland 
gevlucht, de plannen lagen alweer gereed. Wie zou de honderdduizenden vluchtelingen, en 
het vee niet te vergeten, moeten opvangen en verzorgen? De vijand? Er werd ingeschat dat 
alleen al ten gevolge van de uitvoering van de inundaties, los van eventueel volgende 
oorlogshandelingen al talloze dodelijke slachtoffers zouden vallen door verdrinking, 
ongelukken en ziekten. Al in de vijftiger jaren waren er al instanties die om die redenen 
volstrekt niet mee wilden werken.  

De Rijn zelf is voorts een uiterst belangrijke transportweg voor de binnenvaart. De Waal wordt 
tot de drukst bevaren rivier van Europa gerekend. Met de afdamming zou de hoofdslagader 
van het Nederlandse vervoer over water voor lange tijd volledig lam zijn gelegd. Alternatieven 
waren (en zijn) niet voorhanden. Ja, er waren wel plannen om vóór het afzinken van de 
dammen de talloze binnenvaartschepen naar het westen te dirigeren. Maar zo dat al tijdig zou 
kunnen lukken, waar laat je ze; en dan? In de karige instructies werd aan dit alles ‘aandacht 
besteed’. Het later weer bevaarbaar maken van Rijn en Waal door de dammen te ruimen, zou 
geen sinecure zijn, gezien de gekozen staalconstructie ingebed in zand. Wellicht een omleiding 
er om heen graven, zoals dat bij de plofsluis bij Jutphaas is gedaan? 

En er kwamen meer problemen aan het licht. De grote elektriciteitscentrale in Nijmegen – 
verantwoordelijk voor de stroomvoorziening in Gelderland - bleek afhankelijk van koelwater 
uit de Waal. Niemand echter had er aan gedacht om daar rekening mee te houden. In het 
geïnundeerde gebied zou de infrastructuur volledig worden verwoest: de 
elektriciteitsleidingen, de telefoonverbindingen, de rioleringssystemen. Toen men zich dit 
realiseerde, werden in allerijl nieuwe verbindingsnetwerken aangelegd op droog blijvend 
terrein. Maar daar werkte de bureaucratie niet aan mee.  Dat was (en is) pas een echte, goed 
functionerende dam in de stroom van elke continuïteit. De geheimhouding keerde zich keihard 
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tegen de plannenmakers. En tenslotte bleek niet alleen de drinkwatervoorziening rond 
Rotterdam en Noord-Holland door afdamming van de grote rivieren in gevaar te komen, maar 
ook de regulering (verversen, doorspoelen) van het oppervlaktewater in de rest van westelijk 
en midden Nederland. Het westen betrok het drinkwater uit de duinen, maar het grondwater 
zou door de afdamming drastisch zakken en de voorraad dramatisch afnemen. Door het min 
of meer ‘droog’ vallen van de rivieren, zou het zoute zeewater bovendien de rivierarmen 
binnendringen en het drinkwater verzilten. Uitgebreide voorzieningen moesten dan ook 
worden getroffen om ter aanvulling water vanuit het IJsselmeer binnen te kunnen laten.  

Er waren consequenties voor de stadsontwikkeling. De steden en de dorpen in en nabij de te 
inunderen gebieden konden jarenlang niet uitbreiden. Evenals ten gevolge van de Kringenwet 
bij de Hollandse Waterlinie, kon in de strategische gebieden van de IJssellinie niet gebouwd 
worden. Alle bestemmingsplannen behoefden de instemming van defensie. En daar was het 
antwoord altijd nee, zelfs nog in 1963 toen de linie z’n strategische betekenis al lang en breed 
verloren had. Voor steden als Doesburg en Deventer heeft het tot 1969 geduurd voor de ban 
op de stadsontwikkeling werd opgeheven. Den Haag gaf zoals gebruikelijk al die jaren niet 
thuis. Men wist zich daar geen uitweg meer uit de talloze problemen en deed dus niets 
ingedachte het oeroude politieke adagium dat de problemen zich dan vanzelf wel zullen 
oplossen. De lagere instanties moesten het onderling maar zelf zien uit te vechten. Hoe 
achterlijk de Haagse politiek ook toen al was, bleek wel uit het feit dat het kabinet pas op 1 
maart 1969 besloot dat verplichte evacuaties als gevolg van inundaties niet meer nodig waren. 
De IJssellinie was toen nota bene al lang geheel en grondig gesloopt!  

Niemand heeft zich ook afgevraagd of zo’n waterlinie nog wel van deze tijd zou zijn. Sinds de 
zestiende eeuw zijn met wisselend succes inundatiesm ingesteld. Toevalsfactoren beslisten 
veelal over al dan niet succes. Steeds bleek de schade aan de eigen economie aanzienlijk. De 
ontwikkelingen op militair gebied hebben in die eeuwen niet stil gestaan. Ruiterij en 
ouderwetse voetsoldaten waren door water nog wel tegen te houden, maar die waren al lang 
en breed uit de militaire geschiedenis verdwenen. De Grebbelinie bezweek op 13 mei 1940 na 
twee dagen. Over de Hollands Waterlinie vlogen de Duitsers hoog en droog heen en sinds die 
tijd zijn de militaire technische ontwikkelingen op alle gebied alleen nog maar in een 
stroomversnelling gekomen. Het zou een terechte vraag geweest zijn of zulke grootschalige 
inundaties nog wel van die tijd (1950) zouden zijn. 

En tenslotte, en dat duidt op een volstrekte miskenning van de Russische geest, welke belang 
zou het toen nog machtige Rusland er ooit bij hebben gehad om natte voeten te komen halen 
in een internationaal volstrekt onbeduidend land als Nederland? Ze kennen de naam zelfs 
nauwelijks. In de Russische omgamgstaal wordt Nederland steeds aangeduid met Голландия, 
spreek uit ‘galándija’ en is bekend omdat tsaar Peter de Grote ooit in het Hollandse Zaandam 
wat scheepstimmerlessen had genoten. Zijn houten huisje staat er nog, prachtig ingericht als 
museum: Krimp 23, 1506 AA Zaandam. Daar staat tegenover dat de Russische spionagedienst 
uitstekend werk heeft geleverd. In het bunkermuseum bij De Haere is een Russische stafkaart 
tentoongesteld. Daarop staat nauwkeurig aangegeven waar de IJssellinie zich bevindt. Het lek 
zelf is nooit gevonden.  

De eindconclusie zal eerder zijn dat het gehele IJsselprojekt ondanks het technische 
hoogstandje, weggegooid geld is geweest. Een weliswaar uiterst snel en kundig gerealiseerd 
project, maar de problemen die daarna even snel aan het licht kwamen bleken meer en meer 
te kostbaar of gewoon onoplosbaar. Met zo’n project heb je helemaal geen vijand nodig, om 
het land te ruineren. 

Als verdediging kan worden aangevoerd dat Nederland internationaal door de NAVO sterk 
onder druk werd gezet, met name door Amerika, om toch wat meer inspanning (lees: geld) aan 
de gezamenlijke verdediging van het westen te besteden. Het is alleszins begrijpelijk dat in die 
tijd van de wederopbouw en de geld verslindende oorlog in Indië de regering van mening was 
dat de gelden heel wat beter en nuttiger gebruikt konden worden. En uit de talloze 
mogelijkheden is noodgedwongen het project IJssellinie voortgekomen, als zijnde het minst 
geldverspillend.  

Maar laten we eerlijk zijn, het is wel een schitterend gelegenheidsproject geweest in het kader 
van de werkverschaffing. Duizenden ambtenaren en veel bedrijven hebben er jarenlang hun 
werk aan gehad.  
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In 1963 werd de linie als strategisch middel definitief opgeheven. Daarna werd besloten om 
de gehele linie, na een kleine tien jaar, weer te ontmantelen. In de jaren na 1965 werden deze 
sloopwerken uitgevoerd. In totaal moesten zo’n zevenhonderdvijftig inundatie- en 
verdedigingsonderdelen worden verwijderd.  

Om die reden is er helaas nog weinig van over gebleven. Schaamde men zich om de sporen 
van de nutteloze overheidsuitgaven achter te laten? De stalen stuwen zijn alle verschroot. De 
betonwerken zoveel mogelijk met behulp van dynamiet opgeblazen. De inlaatwerken deels 
gesloopt en de restanten in de dijkverzwaringen weggewerkt. Het heeft er sterk de schijn van 
dat men alle sporen van een kapitale blunder zoveel en zo grondig mogelijk wilde weg werken. 
Toch heeft men niet alle bewijsstukken kunnen verdoezelen. Op de satelliet zijn de sporen van 
de oude insteekhavens nog steeds te herkennen. Bij Arnhem is de haven overigens niet 
gedempt. Bij Arnhem en Olst resteren nog diverse bunkers en ingegraven tanks, evenals een 
van de kaden, waartegen de stuw afgezonken had moeten worden. 

Het doorlaatwerk in de Meinerwijkerpolder, Arnhem, in de zogenaamde Groen Rivier, is om 
een of ander duistere reden bewaard gebleven, met inbegrip van de oude vastgelaste) 
regelschuiven. Via een doorlaatwerk kon een eventueel teveel aan water om de stuwen heen 
geleid worden en afgevoerd worden naar de Rijn. Onder andere bij Olst kwamen bij herstel 
van de dijk bij toeval de restanten van het oude inlaatwerk 2313 in de N337 weer tevoorschijn. 
Aan landzijde is deze inmiddels hersteld.  

De laatste jaren beijvert men zich gelukkig om dit deel van de militaire geschiedenis niet 
verloren te laten gaan. Evenals de Grebbelinie is nu ook de IJssellinie weer aan de vergetelheid 
onttrokken. Nog niet alle sporen en herinneringen zijn verdwenen. Bij Olst wordt op het 
landgoed De Haere de herinneringen door de Stichting IJssellinie levend gehouden. Wat niet 
in de zestiger jaren onder de sloophamer is gevallen is weer hersteld of gerestaureerd. In de 
behouden gebleven Ziekenbunker is een museum ingericht. Diverse tanks zijn door de Genie 
opgeknapt en kunnen nu weer in volle glorie bewonderd worden. 

De landzijde van het oude inlaatwerk bleek gewoon onder de dijk weggestopt te zijn. Gelukkig, 
zodat de povere restanten fraai gerestaureerd konden worden, om zo een idee te geven, hoe 
zo’n werk er uit zag. De oude stalen cilinderkleppen zijn verschroot en de rivierzijde is veilig 
afgedamd (veiligheid voor alles). Maar een oud scharnierpunt werd vergeten en is nu ter 
bezichtiging opgesteld, samen met twee originele betonnen loopplanken. De betonnen 
loopplanken lagen oorspronkelijk boven op de pijlers om beter bij de handlieren te kunnen 
komen, nodig voor het ophijsen van de schotbalken wanneer de sluizen geopend moesten 
worden. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, Onno Havermans.  

 

 

Garriet Jan en Annegien. In de taal van 
Stad en Ambt: Veno's en Laand Veno's 

 

‘Foj, foj, mensen, wat was het veurige weke warm. Ie wisten toch finaol niet waor a'j 't zuken 
mossen. In de kamer was 't warm, buten was 't warm en in bedde was 't heelemaole warm. 
Annegien kan niet best tegen de warmte, ze is gauw kribberig as 't zo hiete is.’ 
 

Met deze woorden begint journalist Hendrik van Heerde het boek Garriet Jan en Annegien, 
deel twee in een serie van tien ‘verhaelties’ over dit bijzondere echtpaar. 

Hendrik van Heerde werd geboren in 1905 aan de Voorpoort in Vollenhove als zoon van een 
koperslager. Na eerst gewerkt te hebben bij de Meppeler Courant kon hij in 1936 als journalist 
bij het Kamper Nieuwsblad aan de slag. In deze krant schreef Van Heerde onder het 
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pseudoniem Havanha een reeks verhalen over de belevenissen van Garriet Jan, zijn vrouw 
Annegien en hun familie. De personages komen allemaal uit de omgeving van zijn 
geboorteplaats, waar zich de verhalen ook afspelen. 

Over Garriet Jan, die in vrijwel alle verhalen voorkomt, is relatief weinig bekend. Hij is boer 
en daarna boer in ruste. In het eerste deel is hij nog vrijgezel, maar later trouwt hij met 
Annegien. Garriet Jans zus Lammegien en haar man Derk, die een boerenbedoening hebben 
in de Leeuwte, komen eveneens veel voor. Net als een ander familielid, Hendrik Jan, ‘de zunige 
neve van de Beulakker’. In de verhalen stort de optimistische Garriet Jan zich in allerlei 
modieuze ontwikkelingen en op nieuwigheden die zich in zijn omgeving voordoen. Voorbeelden 
zijn een ritje op de motorfiets, een voordracht voor de radio of een kampeeruitje naar de 
Veluwe. Steevast leidt zijn gretigheid tot ongelukken of wordt hij door de pessimistische 
Annegien terechtgewezen. De humor, de alledaagsheid en het idee dat iedereen in dergelijke 
situaties terecht zou kunnen komen, is wellicht een reden dat de verhalen zo geliefd zijn. 

 

Gezicht op de Voorpoort in de jaren dertig met twee familiebedrijven Van Heerde. Links bij de 
benzinepomp het geboortehuis van Hendrik van Heerde (tak ‘de keuperslager’) en ertegenover 
de smederij van Van Heerde (tak ‘de smid’). Hendrik stamde uit de eerstgenoemde tak en de 
andere inspireerde hem tot het personage van de kachelsmid in zijn verhaaltjes. Bron: 
particuliere collectie. 

Een andere reden voor de populariteit is dat de verhalen geschreven zijn in een mengeling van 
de verschillende dialecten die voorkomen in het grensgebied van de provincies Overijssel, 
Drenthe en Gelderland. Dit geboekstaafde dialect, dat feitelijk nergens zo letterlijk bestaat, 
bevat woorden uit verschillende plaatsen (Vollenhove, Meppel, Kampen) die op evenzoveel 
manieren uitgesproken kunnen worden, met hun eigen verbuiging en intonatie. Op deze 
manier is het geschreven dialect herkenbaar voor lezers uit heel West-Overijssel, Zuid-
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Drenthe en het noorden van de Veluwe. In elk gebied hoorde men in de verhalen zijn eigen 
streektaal. In een tijd waarin er nog volop dialect werd gesproken, maar weinig in streektaal 
werd geschreven, was het bijzonder dat Van Heerde zich van deze vorm bediende. 

Al snel na het verschijnen van Garriet Jan in het Kamper Nieuwsblad werden de verhalen 
geplaatst in alle kranten van uitgever Boom, die ze tussen 1952-1968 eveneens gebundeld 
uitbracht in een reeks van tien boeken. Een kleine vijftien jaar later verscheen een tweedelige 
omnibus met de verhalen en twintig jaar later bij uitgeverij Kok in Kampen nog eens. De 
verhalenbundels behoren tot de meest uitgeleende titels in de bibliotheken van de regio. De 
stukjes van Havanha worden nog vaak op de radio, op scholen en in ouderenhuizen 
voorgedragen. De hilarische belevenissen van Garriet Jan zijn onverminderd populair 
gebleven, vooral ook onder emigranten uit het taalgebied. 

 

Hendrik van Heerde bij de doop van een autobus, genoemd naar zijn geesteskind Garriet Jan, 
begin jaren zestig. (foto: Henk de Koning, Kampen) 

Van Heerde was niet de eerste die anekdotische verhalen in het dialect van Vollenhove schreef. 
Hierin was G. ten Napel hem voorgegaan. Van zijn hand verschenen in de eerste twee decennia 
van de twintigste eeuw enkele verhalen in ‘Driemaandelijksche Bladen’, een tijdschrift voor 
taal en volksleven in het oosten van Nederland. De beide dialectschrijvers hebben navolging 
gekregen door Frouk Alice Weijs-Kroek. Zij beschrijft in anekdotische verhaaltjes over het 
reilen en zeilen in een Kloosters gezin van vandaag. De oud-Vollenhovenaren H. Scholtmeijer 
en J.J. Spa waren de eerste taalkundigen die wetenschappelijk onderzoek deden naar het 
Vollenhoofs. Het werk van de laatste resulteerde in de verschijning van ‘Het dialect van de 
Stad Vollenhove. Klank- en vormleer’. Deze grammatica kwam in 1996 bij de Stichting 
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IJsselacademie uit en was in een mum van tijd uitverkocht. De gemeente Steenwijkerland 
gaat het Voorpoortgebied herinrichten. Van diverse kanten is erop aangedrongen om dit aan 
te grijpen om Hendrik van Heerde, dichtbij zijn geboortehuis, te eren met een standbeeld van 
zijn twee beroemde geesteskinderen, Garriet Jan en Annegien. Bron: Canon van Vollenhove. 

  

De Zaaddragershuisjes in Zwolle  

 
Deze oorspronkelijk vier huisjes, zijn gebouwd in de achttiende eeuw.  
Ze werden bewoond door zaaddragers die werkten voor de eigenaars van de oliemolens. Het 
zaad, bestemd voor de productie van natuurlijke (lijn)oliën, werd met kleine schepen in zakken 
aangevoerd, en door de zaaddragers gelost en op de plek van bestemming gebracht. 
De zaaddragershuisjes raakten na de oorlog erg in verval maar zijn in 1964 gerestaureerd.  

Oorspronkelijk waren er vier woningen. Tegenwoordig zijn deze samengevoegd tot twee 
woningen. De Zaaddragershuisjes aan de Nieuwe Vecht hebben een achttiende eeuwse 
oorsprong. 

De Zaaddragershuisjes aan de Vechtstraat bij het Binnengasthuis werden zo genoemd omdat 
er vroeger zaaddragers woonden die voor de molenaars van de Passiebloem werkten.  
De zakken zaad werden daar aan de Nieuwe Vecht per schip (zomp) aangevoerd en door de 
zaaddragers gelost.  Bron: Historisch Centrum Overijssel. 
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De Zaaddragershuisjes 

  voor de restauratie in 1964 
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1968, na de restauratie  
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Arnoldus van Walsum, de ontslagen 
burgemeester van Zwolle 

 

Op 19 februari 1938 werd A. van Walsum, als opvolger van J.E.Baron de Vos van Steenwijk, 
in een buitengewone zitting van de gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester van de 
gemeente Zwolle. Niemand kon toen vermoeden dat hij deze functie slechts twee jaar zou 
bekleden en dat zijn ontslag in 1940 dramatisch genoemd kan worden. 

Arnoldus van Walsum werd op 30 januari 1890 in Krimpen aan den IJssel geboren. Hij was 
de oudste zoon van Arie Adrianus van Walsum en Ariaantje van Cappellen. Het gezin telde vijf 
kinderen, drie jongens en twee meisjes. De vader overleed op jonge leeftijd. Arnold voelde zich 
als oudste zoon niet alleen verantwoordelijk voor het gezin, maar hij kreeg ook het beheer over 
het familievermogen.  

Grootvader Arnoldus had een rietmattenfabriek en hij was gemeenteontvanger in 
Krimpen. Ook de vader van Walsum was firmant. De jonge Arnold was daarentegen geen 
zakenman. Hij voelde zich meer aangetrokken tot de bestuurlijke en ambtelijke wereld. Na 
enige tijd op de secretarieën van Ouderkerk aan den IJssel en van Zandvoort te hebben 
gewerkt, werd Van Walsum in 1915 benoemd tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel, 
zijn geboorteplaats. Met zijn vijfentwintig jaren was hij toen de jongste burgemeester van ons 
land. Een mooie carrière leek vóór hem te liggen. 

Twaalf en een half jaar bleef hij in Krimpen aan den IJssel. Toen volgde zijn benoeming in 
Vlaardingen, waar hij tien jaar zou blijven. Hij ontpopte zich als een zakelijk en goed 
bestuurder, die vooral op financieel terrein successen wist te boeken – hij beheerde de 
portefeuille van financiën. 

  

Het huis van burgemeester Van Walsum, Wipstrikkerallee 157, in 1993. 
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Het Koninklijk Besluit van de benoeming tot burgemeester van 26 januari 1938.  
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Hij was (orthodox) Nederlands Hervormd en lid van de Christelijk Historische Unie. Voor die 
partij is hij ook enige tijd lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland geweest. 

Toen volgde, bij Koninklijk Besluit van 26 januari 1938, zijn benoeming tot burgemeester van 
Overijssels hoofdstad. Op zaterdag 19 februari van datzelfde jaar deed hij zijn intrede in de 
Zwolse gemeenteraad. 

Interessant om te lezen is het feit dat locoburgemeester H.G.C.Treep er in zijn 
begroetingstoespraak over klaagde dat het college van B. en W. de benoeming had moeten 
vernemen via de radio of uit de krant. Van Walsum zei even later overigens dat hem dat als 
burgemeester óók was overkomen. Treep hield een pleidooi om als dagelijks bestuur van een 
gemeente vóór een burgemeestersbenoeming door de minister te worden gehoord om zodoende 
opvattingen over een toekomstige burgemeester naar voren te brengen. 

Vervolgens sprak Van Walsum voor de eerste keer als burgemeester in Zwolle. Hij schetste 
zichzelf als streng en zakelijk: 'Ik eis dat het gezag in ere wordt gehouden. Van de ambtenaren 
verlang ik stipte plichtsbetrachting en eerlijkheid, doch anderzijds hoop ik een rechtvaardig, 
humaan chef te zijn.' En ook: 'Ik hoop mij te houden binnen de grenzen van het den 
Burgemeester toegewezen terrein, maar sta er op, dat dan ook anderen zich daarvan verre 
houden.' 

Hij was een diepgelovig man, die zijn eerste rede begon met openlijk dank te brengen aan God, 
'die mijn wegen kennelijk zodanig geleid heeft, dat het gewichtige ambt van Burgemeester der 
gemeente Zwolle mij ten deel gevallen is.' Pas daarna sprak hij eerbiedige dank uit jegens Hare 
Majesteit de Koningin voor de benoeming. 

  

Arnoldus van Walsum toen hij burgemeester van Zwolle was. Foto: Beeldbank HCO. 

Het gezin Van Walsum was gelukkig met de overstap naar Zwolle. Mevrouw Van Walsum, die 
vaak ziek was (zij was niet bij de installatie aanwezig) en de zes kinderen (van de acht) die nog 
thuis waren, voelden zich in het grote huis Wipstrikkerallee 157 gauw thuis. Hiervandaan 
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ging de nieuwe burgemeester, meestal lopend, elke werkdag naar het stadhuis in de 
Sassenstraat. Later zou deze periode in het gezin worden gekenschetst als een zéér gelukkige. 

De internationale toestand werd echter steeds dreigender. Van Walsum was, zoals zovelen, 
zeer bezorgd over de politiek van Duitsland. Hij vond het jammer dat er niet meer joden in 
Nederland werden toegelaten. Van het antisemitisme begreep hij niets, aldus zijn zoon. 'Wat 
hebben deze mensen dan gedaan' hoorde deze zijn vader eens zeggen. 

De spanning na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was ook te bemerken in de 
vergaderingen van de Zwolse gemeenteraad. 'Is de burgemeester', zo zei Van Walsum op 5 
september 1939, dus enkele dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden, 'in vredestijden 
meer een man van de gemeente, in deze crisistijden is hij meer de hand van het 
gouvernement.' 

De distributie werd ingevoerd en er kwamen veel problemen rond de mobilisatie, waarbij een 
aantal ambtenaren, leraren en onderwijzers voor militaire dienst werd opgeroepen. 

Zijn laatste optreden vóór de Duitse inval is zeker het vermelden waard. Het typeert namelijk 
zijn houding tegenover de regering en het koningshuis. Bij de installatie van J.H. Wegdijk als 
plaatsvervangend commandant van de burgerwacht op 6 mei 1940, vier dagen voordat 
Nederland werd betrokken in de oorlog, zongen op verzoek van de burgemeester alle 
aanwezigen het eerste couplet van het Wilhelmus. Het werd gevolgd door een driewerf 'Leve 
de Koningin!' 

Op 10 mei 1940 werd Nederland betrokken in de oorlog. Zwolle werd die zonnige vrijdag al 
direct bezet door Duitse troepen. Van de werkzaamheden op het stadhuis in die meidagen 
bestaat geen exact beeld. Het was waarschijnlijk een verwarrende heksenketel. 'Zo stond 
bijvoorbeeld de commissaris van politie Lettinck in de hal met een stok te zwaaien en te 
bepalen wie er benzine kreeg.' 

Ongetwijfeld was ook Van Walsum op zijn post, evenals vele ambtenaren. In de Zwolse 
Courant van 14 mei werd aangekondigd dat de burgemeester in de komende tijd elke dag om 
half een voor de microfoon van de radiodistributie mededelingen aan de bevolking zou geven. 
Die eerste keer zei hij onder andere dat de krant weliswaar weer was verschenen, maar dat 
'de inhoud nog niet is zoals we die zouden wensen.' Verder meldde hij dat men niet kon 
protesteren tegen inkwartiering en klaagde hij dat er vier goederenwagons op het 
stationsemplacement waren geplunderd. 'De Veerallee-bewoners zouden het gemeld moeten 
hebben dat er zich een ongewone hoeveelheid mensen op het Jodendijkje ophield.' De politie 
zou haar bevoegdheden blijven behouden ook al droeg ze geen revolvers meer. Van Walsum 
had zich aanvankelijk geroepen gevoeld, zo zei hij, de hulp van de Duitsers in te roepen om 
de goederen in de spoorwagons te bewaken, 'hoewel dit in strijd is met de Hollandse eer.' Maar 
later werden de Duitsers op Van Walsums verzoek vervangen door de Zwolse burgerwacht. 
Hij hoopte dat de plunderaars de goederen zouden inleveren. In de uitzending van de 14 mei 
maakte Van Walsum de fout van zijn leven. Vlak voor de radio-uitzending hoorde hij dat de 
regering, met koningin Wilhelmina aan het hoofd, naar Engeland was uitgeweken. En toen 
was deze altijd zo formele, strikte man, zoals zovele landgenoten, diep geschokt. Zijn zoon 
vertelt: 'Toen heb ik mijn vader zien huilen.' Van Walsum was niet de enige die volkomen door 
emoties was overmand, maar hij was wel degene die even later voor de radio de Zwolse 
bevolking moest toespreken. Hij heeft zich toen door zijn gevoelens laten meeslepen en 'zei 
wat hij dacht', aldus zijn zoon.  
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Open brief van Walsum in de Zwolse Courant van 11 juni 1940. 
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Het vijfentwintigjarig huwelijk van Walsum. Het echtpaar Van Walsum met hun acht 
kinderen en een schoondochter. 

De volledige tekst van die toespraak is niet meer te achterhalen, maar de inhoud is bekend. 
Ook L. de Jong schrijft erover. Van Walsum verweet Wilhelmina, dat ze, terwijl er nog jongens 
op de Grebbeberg sneuvelden, naar Engeland was uitgeweken. De Jong schrijft: 'De teneur 
van deze emotionele toespraak was: Wilhelmina is onze koningin niet meer.' 

Velen namen Van Walsum deze toespraak kwalijk, vooral na de oorlog, toen er sprake was 
van een herbenoeming. Van Walsum verweerde zich al kort na de uitzending. In een open 
brief in de Zwolse Courant van dinsdag 11 juni 1940 verklaarde hij het te betreuren dat hij te 
weinig bedacht had niet als particulier maar als burgemeester te spreken. Hij had zich door 
zijn gevoelens van het ogenblik laten meeslepen. Hij erkende het goede recht van het vertrek 
der regering, maar had bezwaar tegen het feit dat er nog bijna een dag is doorgevochten, nadat 
de regering het land had verlaten. Over zijn zogenaamde gebrek aan liefde voor het vorstenhuis 
zei hij: 'Dat zij verre van mij. Ik heb groot respect voor de persoon van H.M. de Koningin.' 

De eerste raadsvergadering in bezettingstijd had al een week daarvoor, op maandag 3 juni, 
plaatsgevonden. Deze werd met een rede van de burgemeester geopend. Hij vroeg 'ter 
herdenking van allen die bij de uitvoering van hun plicht voor het behoud der vrijheid van het 
vaderland gevallen zijn' enige ogenblikken stilte. 
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De commissaris der koningin, Mr. A.E. Baron van Voorst tot Voorst, bericht op 28 juni 1940 
aan de gemeenteraad dat burgemeester Van Walsum is ontslagen. 
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Daarna vroeg hij begrip voor de moeilijke positie waarin hij en het ambtenarenkorps zich 
bevonden. 'Natuurlijk zijn er fouten gemaakt', aldus Van Walsum. 'Begrijpelijk was de 
stemming bij zulk een overstelpende drukte wel eens geprikkeld en zijn er - ook van mijn zijde 
- wel eens harde woorden gevallen, waar met beleidvol  optreden meer bereikt zou zijn.' Maar 
de bevolking gedroeg zich meestal correct tegenover het bezettingsleger. En ook gedroeg dat 
leger zich anderzijds volkomen volgens de bepalingen van het Landoorlogsreglement. 'Moge 
dit beiderzijds zoo blijven', zei hij. Hij eindigde zijn toespraak met een gezang (Gez. 427:5), dat 
hij als jongen de Boerengeneraals had toegezongen toen zij de oorlog tegen Engeland hadden 
verloren: 'Laat Hem besturen, waken, 't Is wijsheid wat Hij doet...' 

 In 1940 vermeldt het adresboek de functie van Van Walsum voluit, in 1947 wordt alleen zijn 
naam vermeld. 

Half juni maakte Van Walsum bekend, dat hij met ingang van de  negentiende van die maand 
weer zijn wekelijkse spreekuur zou hervatten. Zover zou het echter niet komen. Op zaterdag 
15 juni eiste de Sicherheitsdienst namelijk gegevens uit het bevolkingsregister. Van Walsum 
weigerde. Hij stelde dat de Duitsers in dit opzicht onbevoegd waren. Hij wilde van hen geen 
bevelen aannemen. 'Mijn regering zit in Engeland', heeft hij toen gezegd. 

De zondagmorgen daarop, 16 juni, werd er bij Van Walsum thuis aangebeld. Twee Duitse 
officieren arresteerden hem direct en hij werd, zonder afscheid te kunnen nemen van zijn 
gezin, overgebracht naar de gevangenis in Arnhem. Daar heeft hij tien dagen doorgebracht. 
Op 26 juni liet men hem vrij. Op diezelfde dag kreeg hij de mededeling dat hij uit zijn ambt 
was gezet. Het Zwolse gemeentebestuur kreeg drie dagen later bericht van de commissaris der 
koningin, mr A.E. Baron van Voorst tot Voorst, dat Van Walsum door de Secretaris-Generaal, 
waarnemend hoofd van het Departement van Binnenlandse Zaken, was ontslagen. Wèl eervol 
ontslagen. 
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 Van Walsums handtekening. 

L. de Jong is over Van Walsums weigering zeer lovend. De burgemeester van Zwolle vormde 
een uitzondering betoogt hij en hij zou dat ook bij de opening van een oorlogstentoonstelling 
in Zwolle nog eens benadrukken. De Jong: 'Hij was de enige burgemeester in ons land, die de 
Duitsers de toegang tot het bevolkingsregister weigerde. Hij was daarmee een van de eersten 
en de weinigen die in die chaotische dagen althans goed wisten wat ze niet moesten doen.' Op 
dezelfde dag dat het ontslag was gedateerd, meldde de Zwolse Courant dat de burgemeester 
van Zwollerkerspel Jhr. mr. G.A. Strick van Linschoten belast was met de waarneming van 
de functie in Zwolle. Strick zou een kleine maand later, bij zijn eerste Zwolse raadsvergadering, 
zeer sterk de nadruk leggen op het waarnemende karakter van zijn functie. 

Van Walsum bracht de verdere Zwolse jaren  - hij zou nog tot eind 1949 in de stad wonen - 
als ambteloos burger door. Zonder werk was hij echter niet. Hij was voorzitter van het 
Christelijk Lyceum, voorzitter van de Demobilisatieraad, ouderling van de Nederlands 
Hervormde Kerk, penningmeester Stadsevangelisatie en vooral ook secretaris van het 
Provinciaal College van Toezicht op het Beheer der Goederen en Fondsen van de Hervormde 
Gemeenten in Overijssel. Uit eigen beweging schreef hij in het tweede oorlogsjaar aan B. en 
W. van Zwolle dat hij uit die functie een jaarwedde van achthonderd gulden ontving. Er was 
namelijk een wat onsmakelijke discussie aan de gang over het 'pensioen' (soms werd het 
wachtgeld genoemd) van Van Walsum. Deze uitkering bedroeg vierduizend gulden per jaar 
plus driehonderd gulden voor elk kind beneden eenentwintig jaar. Nog tot ver na de oorlog is 
er een drukke correspondentie gevoerd tussen de gemeente en het rijk over wie er nu moest 
betalen.' 

  

Het briefhoofd van Van Walsum na zijn ontslag. 
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Van Walsum accepteerde de nieuwe situatie volkomen. Hij was er van overtuigd goed te 
hebben gehandeld en droeg daarvan de consequenties. Over zijn ontslag heeft hij nooit 
geklaagd. Hij was druk met de genoemde functies (vader zat altijd achter zijn bureau) en met 
de zorg voor het grote gezin. Omdat zijn vrouw niet sterk was kwam veel op hem neer. Het 
was bovendien niet zeker dat de Duitsers hem met rust zouden laten. Hij wist dat de bezetter 
hem in de gaten hield. Daarom stond er ook altijd een vluchtkoffertje klaar. Soms dook hij 
wel eens bij een vertrouwd adres onder als de toestand te gevaarlijk dreigde te worden. 
Waarschijnlijk werd hij dan door het verzet gewaarschuwd. 

 

Een ijverige ambtenaar zette een ferme streep door het woord 'burgemeester'. 

Hij deed veel werk voor de Hervormde Kerk. Die kerk had zijn hart. Zijn zoon vertelt: 'Zijn 
grootste glans was 't als hij met moeder en alle kinderen op zondag in de banken van de 
Jeruzalemkerk zat.' 

Van Walsum hoopte op eerherstel, op een herbenoeming. Hij wilde graag weer het 
burgemeestersambt bekleden. Stadsarchivaris Thomas de Vries schreef zelfs dat 'Van Walsum 
na de bevrijding snel op het stadhuis terug was, maar bij het betreden van zijn kabinet de 
duizendkunstenaar Van Karnebeek op de burgemeesterszetel vond.' En toen deed Van 
Walsum iets, wat eigenlijk tegen zijn natuur inging. Hij, de stille, wat teruggetrokken man, 
ging expres de straat op, de drukke binnenstad in. Hij wilde aan de bevolking laten zien dat 
hij er nog was. Na het wat overhaaste vertrek van Van Karnebeek in november 1945 hoopte 
hij de burgemeestersplaats weer in te nemen. 

 

 

 Straatnaambord in Zwolle-Zuid 
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Maar hij rekende buiten de waard, zijn superieuren, de teruggekeerde commissaris der 
koningin Van Voorst tot Voorst in de eerste plaats. Er gingen ook geruchten dat koningin 
Wilhelmina tegen een eventuele herbenoeming zou zijn. De toespraak voor de Zwolse 
draadomroep van mei 1940 bleef hem achtervolgen. De Jong schreef: 'Die toespraak waren 
velen hem blijven verwijten.' 

Na enige tijd werd duidelijk dat de oud-burgemeester zijn geliefde ambt niet meer zou 
vervullen. Toen dit tot hem doordrong, heeft hij zich dat erg aangetrokken. Het definitieve 
'vonnis' kwam op 3 augustus 1948. Bij koninklijk besluit van Juliana, Regentes van het 
Koninkrijk, werd besloten dat, hoewel uit een oogpunt van zuivering geen reden voor ontslag 
aanwezig is geacht, zijn handhaving als burgemeester dier gemeente, in het licht van alle ter 
zake in aanmerking komende factoren niet verantwoord was.' 

Op 1 december 1949 vertrok A. van Walsum uit Zwolle. Hij vestigde zich in Capelle aan den 
IJssel, in het huis van zijn moeder. Hij werd na de oorlog niet opnieuw lid van een politieke 
partij. De overstap naar de Partij van de Arbeid maakte hij niet; dit in tegenstelling tot zijn 
broer, mr G.E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam. 

 

 

Graf van Arnoldus van Walsum in Gorssel. 

Op verzoek van de commissaris der koningin in Zuid-Holland, L.A. Kesper, werd hij met 
ingang van 29 augustus 1951 waarnemend burgemeester van Waarder, Bartwoutswaarder 
en Rietveld. Deze gemeenten zouden worden opgeheven om bij Woerden en Bodegraven 
gevoegd te worden. 

Dit tijdelijk burgemeesterschap eindigde op Van Walsums verzoek in augustus 1956. Hij 
voelde zich ziek en kon zich niet volledig aan zijn taak wijden. Na nog korte tijd in Colmschate 
te hebben gewoond, vertrok het echtpaar Van Walsum naar Gorssel, waar de oud-
burgemeester van Zwolle op 30 oktober 1957 op zevenenzestigjarige leeftijd overleed. Drie 
dagen later werd hij daar op de Algemene Begraafplaats ter aarde besteld. 

In 1983 is er een straat naar Van Walsum genoemd. Dat was ook zeker op zijn plaats, omdat 
deze man door zijn principiële houding een plaats in de Zwolse geschiedenis verdient. Hij heeft 
al in een zeer vroeg stadium van de oorlog nee tegen de bezetter durven zeggen, waar anderen 
lang, soms te lang ja zeiden. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Nederlandse Speelgoedindustrie Wijhe 

 

In de Veerstraat te Wijhe is enige tijd de Nederlandsche Speelgoed Industrie Wijhe gevestigd 
geweest. Dit blijkt uit een personeelsadvertentie in de Wijhenaar van 21 juli 1947. Daarin 
werden een aankomend of gevorderd spuiter en enige metaalbewerkers gevraagd. 

Henk van der Wal (1916-1995) was mede-oprichter van het fabriekje, samen met Koen en Piet 
Faber. 

Het bedrijf stond van 1946 tot 1950 ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Zwolle, onder nummer 09594. 

Hoe zag het constructiemateriaal van Struc er nu precies uit? 

De Oudheidkamer Wijhe beschikte aanvankelijk over een schamel doosje met enkele verroeste 
en verkleurde stukken metalen constructiemateriaal. 

Wijlen Hans Kleinmeijer, zoon van fotograaf Kleinmeijer, vond thuis in Nijkerk nog een kist 
met een hoeveelheid Struc-onderdelen, zoals grondplaten, strips, beugels, wielen (met 
rubberbandjes), tandwielen, enz. De originele dozen hebben de tand des tijds niet overleefd, 
maar de kist is geverfd met originele groene lak waarmee ook veel onderdelen werden gelakt. 
De kist met de vele onderdelen zijn enkele jaren geleden overgedragen aan de Historische 
Vereniging Wijhe en hebben een plaats gekregen in de oudheidkamer. 

Hans kwam nogal eens in de fabriek, omdat zijn vader foto's moest maken van gebouwde 
modellen, waarvan dan weer tekeningen voor de modellenboekjes werden gemaakt. Hij heeft 
zelfs als jongetje nog geposeerd bij een model met een sleutel in zijn hand. Jammer genoeg is 
die foto niet meer teruggevonden. 

Dat de directie van Struc zich op een ruimere afzetmarkt oriënteerde dan alleen de 
Nederlandse, blijkt uit een advertentie in het in Suriname verschijnend algemeen dagblad Het 
Nieuws. Op zaterdag 28 juni 1947 prijst Handelsmaatschappij A. van der Voet in Paramaribo 
de Struc-metaalbouwdozen uit Wijhe aan met een veelbelovende kop en wervende tekst: 

 Als je eigenaar bent van een Struc-bouwdoos, ben je eigenlijk een fabriek. 
Een fabriek met magazijnen, opslagmagazijn en montagehallen. 
Jij bent de ingenieur die de machines ontwerpt, maar ook de monteur die 
ze in elkaar zet. Zelfs uitvinder ben je. 

                                            

Wat wel teruggevonden is zijn een aantal modellenboekjes. 
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De bouwdozen werden verkocht bij de Coöperatie in de Kerkstraat. 
De firma presenteerde zich eveneens op de landelijke Jaarbeurs in Utrecht. 
De reclameslagzin was: ‘Met STRUC kun je alles bouwen’. 

 

Eifeltoren gemaakt van een Struc-constructiedoos 

Dit staat in het instructieboek van de Struc-bouwdozen. 

‘Uw jongens gaan een goede toekomst tegemoet, als ze later 
uitstekende technici of constructeurs worden. 
Leg de basis al vroegtijdig door ze nu een Struc-bouwdoos te geven. 
No. 1 à f 4,30. No. 1A à f 5,-. No. 2 à f 9,20. No. 2A à f 7,35. No. 3 à f 15,15. 
N.V. Handelmij. A.v.d.Voet, Waterkant. 
Het adres voor prima kwaliteit.’ 

De Wijhese noch de Surinaamse jongetjes hebben er voor kunnen zorgen dat Struc heeft 
mogen overleven. Het doek valt in 1950. De moedige poging om na de Tweede Wereldoorlog 
met een veelbelovend eigen bedrijf te beginnen, leidde niet tot succes. De concurrentie van 
grote internationale bedrijven, met name Meccano, gaf het Wijhese bedrijf geen kans. Dankzij 
de bewaarzin van oud-Wijhenaren blijft de herinnering van de Strucbouwdozen bestaan. Van 
het aanwezige grondplaten, vlakstaven, hoeksteunen, Omega-beugels, flenswielen, draadas, 
moeren en bouten zijn een aantal modellen nagemaakt. 
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U kunt ze in de Oudheidkamer bewonderen, maar een paar modellen hebben ook een plaats 
gekregen in een draaibak, ingebouwd in presentatietafel van het Infocentrum op Den Nul, 
onder de titel ‘Spullegoed veur vente’. 

 

Couperus in Zwolle 

 Een verhaal van honderd jaar geleden uit de Zwolsche Courant 

Louis Couperus (1863-1923) was rond de eeuwwisseling al een schrijver van betekenis. Helaas 
kun je niet zeggen: een beroemdheid. Weliswaar zijn de bekendste romans allang verschenen, 
‘Eline Vere’ bijvoorbeeld. Maar een heel groot succes zijn ze niet geworden. Goed beoordeeld, 
slecht verkocht. Frustratie dus. En de weigering, verder nog grote romans te schrijven. In 
plaats daarvan concentreerde Couperus zich op een beter verkoopbaar specialisme: 
reisbeschrijvingen, bij voorkeur over Italië. Wat in kranten tegenwoordig cultuurbijlage heet, 
noemde men toen feuilleton. En Couperus werd dus feuilletonist. Dat betaalde matig, doch 
regelmatig. En er was ruimte om daarnaast nog een ander specialisme te ontwikkelen: het 
presenteren van zijn eigen teksten als voordrachtskunstenaar. Toen tijdens de Grote Oorlog 
het reizen naar het buitenland steeds bezwaarlijker werd, was een binnenlandse voordrachts-
tournee een aardig alternatief. Dat bracht hem ook naar Zwolle. 
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 Omslag ‘Eline Vere’, 1889 

Was Couperus in Den Haag al een buitenbeentje als fijnzinnige dandy, buiten de randstad 
keek men nog veel verbaasder naar dit literaire fenomeen. Het verslag van zijn optreden in 
Odeon is daar een aardige weerspiegeling van. De (anonieme) journalist vindt blijkbaar dat 
hij, als bemiddelaar tussen de schrijver en de lezer, zelf zo literair mogelijk moet overkomen, 
om de dubbele vreemdheid (niet alleen die tussen de dandy kunstenaar en de gewone man, 
maar ook die tussen randstad en provincie) toe te lichten – of te illustreren: ‘Een donker eiken 
tafeltje met dunne gedraaide pooten, een vaas met bloemen, roode leliën en witte seringen, en 
daarnaast Louis Couperus, een slank, verfijnd heer, lezend uit een boek, een boek met lange 
linten, witte linten’. Aldus het begin van het verslag, dat zelf meer op een literaire tekst wil 
lijken. 

Couperus had best veel publiek getrokken, maar boeien kon hij het maar moeilijk. Wellicht 
was zijn taalgebruik daar wat te hoogdravend voor, en zeker speelde ook de 
(on)verstaanbaarheid een storende rol. Veel bezoekers hadden er blijkbaar wel een gulden 
entreegeld voor over gehad, om die rare meneer uit Den Haag nu eens in levenden lijve mee 
te maken. Maar in de pauze hadden er heel wat het wel gezien -  in de meest letterlijke zin. 
Nu had hij het er ook wel een beetje naar gemaakt: Couperus leest, hij doet steden rijzen en 
vervagen, hij bezweert de gestalten van het verleden en zij komen, hij spreidt bloeiende 
landschappen en dorre vlakten uit en hij laat er de winden over spelen en de wolken over 
zeilen en de zon over tintelen en schroeien. De zin is pas half geciteerd, maar voldoende, om 
te laten zien, hoe de journalist meegesleept werd – en het publiek in verwarring achtergelaten. 
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1917, Louis Marie Anne Couperus  

Zulk verheven proza (ook nog eens zonder geluidsversterking!)  was dus begrijpelijkerwijs wat 
veel gevraagd van het Zwolse publiek. Maar na de pauze kregen de blijvers gelijk. Couperus 
schakelde van zijn statische reisbeschrijvingen over op een paar korte verhalen met meer 
actie. Hier kwam ook zijn toneeltalent tot zijn recht. En zo kan de recensent op verzoenende 
toon toch nog tot het inzicht komen, dat de schrijver en zijn werk een eenheid vormen:  

Het is éen verschijnsel – Couperus en zijn werk – en een niet zoo bijzonder eenvoudig 
verschijnsel .Niet met ’n paar woorden doorzichtig te maken. Maar belangrijk, belangwekkend, 
schoon en diep genoeg, om, na den glimlach, dien we zoo heel moeilijk weerhouden tegenover 
wat ons vreemd is, nog eens na te peinzen.   

Daar is die vreemdheid weer. En dan te bedenken, dat de voordrachtsavond georganiseerd 
was door Vreemdelingenverkeer. Die club moet dan ook uitdrukkelijk geprezen worden voor 
dit initiatief tot de bevordering van het verkeer van vreemdelingen als deze. Couperus, een 
vreemdeling in eigen land. Bron: Mijn stad Mijn dorp. 

 

Knikkerverbod op een Hasselter school 

 

Een van de spelletjes die we in de speelpauze op school graag speelden, was knikkeren. Ja, 
en dan knikkeren in een knikkerpotje. Daarvoor draaide je met de hak van je schoen een 
kuiltje in de grond, met de hand maakte je de grond mooi glad en dan kon je gaan knikkeren. 

Vreemd dat het knikkerspel aan een seizoen gebonden was. Je speelde het niet in de zomer, 
maar wel in de herfst, en dan niet te ver in de herfst, want dan werd door de regen de grond 
doorweekt. Knikkeren was zo een spel voor de maanden september en half oktober. 

We speelden eerst met gedroogde kleiknikkers, die allemaal mooie frisse kleuren hadden. Geel, 
rood, oranje, paars, bruin, zowel licht als donker, dat gold ook voor blauw, en natuurlijk ook 
groen. Ze waren er in alle kleuren van de regenboog. Er waren ook witte en zwarte 
kleiknikkers, maar die waren zeldzaam. Als je die een keer had, dan bewaarde je die, daar 
speelde je eigenlijk niet mee. 
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 Knikkers van klei. 

Het knikkerspel ging zo. Je nam bijvoorbeeld twee knikkers in je hand, en dan vroeg je aan 
de vriendjes en klasgenootjes: 'Heb je er twee bij ?' Die medespeler deed er dan twee bij en zo 
lagen er dan vier knikkers in je hand. Dan moest je die knikkers in het knikkerpotje gooien. 
Als er een oneven aantal knikkers in het knikkerpotje lag of buiten het knikkerpotje, dan had 
jij gewonnen, maar lagen er twee knikkers in het knikkerpotje en twee er buiten, of allemaal 
in het knikkerpotje of erbuiten, dan had je verloren. 

Er was ook nog een variant. Als je met veel knikkers speelde, bijvoorbeeld vijf van jezelf en vijf 
van de ander, dan had je de hand vol en het gooien lukte dan niet zo goed. Daardoor lagen 
soms alle knikkers buiten het knikkerpotje. Dan mocht ieder nog een keer met zijn wijsvinger 
over de grond tegen een knikker aan proberen om een knikker in het knikkerpotje te schuiven. 
De gooier was dan eerst aan de beurt. Als je van de tien knikkers er dan een had gegooid en 
er lagen er dus negen buiten, dan had je gewonnen. Maar als die knikker niet in het potje 
ging, dan had hij gewonnen en hij pakte dan alle tien knikkers. Je was er dan vijf kwijt en in 
een volgend knikkerspelletje probeerde je die knikkers dan weer terug te winnen. 
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 1956: bron: website Eindhoven in beeld. 

Eenvoudige spelregels. Het ging snel en als je het geluk van de wereld aan jouw kant had, dan 
was je na het speelkwartiertje 'een knikkerkoning'. Zo voelde je je dan en je had je zak vol met 
knikkers. Je moest dan wel oppassen want als je op de knikkers ging zitten dan waren die 
kleiknikkers zo maar kapot. Daarom had ik aan mijn moeder gevraagd of ze een knikkerzak 
voor mij wilde maken. In de periode dat er niet geknikkerd werd hing je die zak dan aan een 
spijker of je legde die zak op een plank in de kast. Begin september pakte je de knikkerzak 
dan weer. Bovendien gingen de kleiknikkers ook niet zo gauw kapot als ze een beetje nat 
waren. In je broekzak gingen ze wel gauw kapot en dat werd dan bovendien een smerig boeltje. 

Na de periode van de kleiknikkers kwamen de glazen stuiters. Hard glas met een gedraaid en 
gekleurd figuurtje in die glazen stuiter. Ik weet niet meer, waarom die knikkers stuiters 
werden genoemd, want stuiten of stuiteren deden ze helemaal niet. Als je ze te hard liet vallen 
op de stenen, waren ze kapot of ze waren beschadigd. Je kon ze dan wel weggooien, want 
niemand wilde spelen met beschadigde stuiters. Een stuiter moest puntgaaf zijn. Voor het 
spel controleerde je dat heel goed. 
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 Glazen knikkers. 

Je stond er dan op dat je de stuiters van de tegenpartij eerst zelf in de hand had en goed 
bekeek of er ook beschadigingen waren. Nee, je volstond niet met alleen maar kijken naar de 
glazen stuiter die de tegenpartij zelf in de hand hield, de beschadigingen wist hij dan juist te 
verbergen. Dat gaf allemaal nog niet zoveel als je met je vriend of met klasgenootjes speelde. 
Maar het werd wel een ander verhaal als je speelde met een jongen uit de straat die niet bij 
jouw op school zat. Die kende je niet zo goed en die waren daarom blijkbaar minder te 
vertrouwen. Die van de hervormde school uit de Rosmolensteeg, dat ging nog wel, maar die 
etters van de openbare school aan het Justitie Bastion, van die Jaap en Gerdientje school, die 
waren echt niet te vertrouwen. We noemden die school zo, omdat die school heel veel leek op 
de school, zoals die getekend was op de plaatjes in onze leesboekjes van Jaap en Gerdientje 
van W.G. van der Hulst. Die school was precies zo, een school achter de lindebomen en de 
speelplaats ervoor. En ook net zo'n hek voor de speelplaats. 

Toen we bij de hoofdmeester in de klas kwamen (laatste klas) mochten we van hem niet meer 
knikkeren. Niet omdat hij vond dat we nu te oud waren voor het knikkerspel. Nee, hij verbood 
het ons omdat hij vond dat het knikkerspel een spel was, waar je heel gemakkelijk gemeen 
mee kon doen. Oneerlijk. Dat woord kwam niet in het woordenboek van onze meester, ons 
hoofd der christelijke school aan de Gasthuisstraat, niet voor. Hij vond dat zonde. 

Als je, zo beweerde de meester, nu een knikker achter het duimpje hield, en die mikte je dan 
een fractie van een seconde in of buiten het knikkerpotje, al naar gelang er al knikkers in of 
buiten het potje lagen, dan had jij de winst voor het grijpen.  
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Die meester van klas vijf en zes, was zo recht in de leer van geloven. O, hij wist alles zo goed. 
Hij wist ook wat goed en wat slecht voor ons was, dat maakte hij uit. Knikkeren vond hij een 
slecht spel en daarom verbood hij het ons. 'Je kon er, ' zo zei hij, 'gemeen bij doen'. 

Als je drie bij drie deed dan was jij winnaar. Met een, drie of vijf knikkers in of buiten het 
potje, en als het even getallen waren, dan was jij ze kwijt. Ik heb jullie eerder die spelregels 
uitgelegd. Als je, zo beweerde de meester, nu een knikker achter het duimpje hield, en die 
mikte je dan een fractie van een seconde in of buiten het knikkerpotje, al naar gelang er al 
kinkkers in of buiten het potje lagen, dan had jij de winst voor het grijpen. In gebaren deed 
hij het voor, maar nooit met echte knikkers. Daar verlaagde hij zich niet toe. Ik moet eerlijk 
zeggen, dat we dat eigenlijk allemaal niet zo zagen zitten. We letten goed op de handen van 
elkaar als er geknikkerd werd en letten er dus op of wel alle knikkers in een keer richting het 
knikkerpotje gingen. Of dat er niet een knikker iets langzamer in of naast het knikkerpotje 
viel. Daar had je alle aandacht voor nodig en dan vergat je wel eens dat het alziend oog van 
de meester in eens bij je stond. 'Ga jij maar naar binnen, en jij ook, jullie spelen het spel met 
knikkers toch, terwijl ik jullie dat verboden heb'. 

Dit is de reden geweest dat we het knikkerspel niet meer in het speelkwartiertje op school 
speelden, maar in de vrije tijd voor en na school. En niet op het schoolplein, we zochten 
daarvoor wel onze plekjes op. Een knikkerpotje in de grond was zo gemaakt. Als je maar uit 
het gezichtsveld van de meester was. Hoewel, je had altijd verklikkers. Die konden dan de 
volgende morgen om een wit voetje bij de meester te halen, zo fijntjes met zo'n apart stemmetje 
zeggen: 'Meester, gistermiddag hebben zij toch weer achter het duimpje geknikkerd!' 

Dan kreeg je alsnog een uitbrander. 'Foei, foei, jullie luisteren slecht naar de meester, foei!' 
'Jullie doen maar, wat moet er toch van jullie terecht komen? ' 

En wij zagen er geen centimeter verkeerds in. Helemaal geen 'foei, foei'. Mijn vader en moeder 
ook niet. En ook de ouders van mijn vriendje niet. Mijn moeder zei: 'Speel maar, heeft die man 
nu weer wat te zeuren!' Pas veel jaren later, begreep ik de betekenis en de reikwijdte van dat 
zinnetje heel goed. Maar ja, toen knikkerde ik niet meer. Bron: Jurry Pott, mijn stad mijn 
dorp. 

 

 

De Gouden Eeuw van Gesina ter Borch 

 

Aan de Sassenstraat in Zwolle, op het huidige nummer 21, woonde van 1631 tot 1690 een 
echte kunstenares. Gesina ter Borch. Ze was een halfzus van de beroemde schilder Gerard 
ter Borch. Ze maakte enkele van de leukste tekeningen uit de zeventiende eeuw. Haar oeuvre 
wordt bewaard in het Rijksmuseum. 

Gesina werd op 15 november 1631 geboren en op 13 december gedoopt als ‘Geesien’. Ze was 
de zesde van dertien kinderen van Gerard ter Borch de Oude (1583-1662). Haar moeder was 
Wiesken Matthys (1607-1683), Gerards derde vrouw. Gesina bleef ongetrouwd en woonde 
haar hele leven in het huis aan de Sassenstraat. Haar vader Gerard was in zijn jonge jaren 
kunstschilder. In 1618 koos hij echter voor een carrière als ambtenaar in Zwolle. Hij volgde 
zijn vader op als convooi- en licentmeester en was daarmee verantwoordelijk voor de in- 
en uitvoerrechten in de regio. Het was een goedbetaalde baan en de familie behoorde tot de 
welgestelde burgers van de stad. Zijn oudste zoon Gerard (1617-1681) had veel tekentalent 
en Gerard senior moedigde hem aan flink te oefenen. 
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Ruziemakend paar uit het Poëzie-album van Gesina ter Borch, pen en waterverf, ongedateerd. 
Foto: Rijksmuseum Amsterdam 

   

 Zwolle: Sassenstraat 21. Eertijds was dit de woning van de schildersfamilie ter Borch. Foto 
1988: Beeldbank HCO. 
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Gerard junior kreeg een degelijke opleiding als schilder. Gesina heeft regelmatig model gezeten 
voor zijn schilderijen. De andere kinderen gaf senior zelf tekenles. Daarbij kregen de jongens 
voorrang. De meisjes hebben waarschijnlijk geen echte lessen van hem gekregen. Gesina’s 
broertje Mozes bleek ook een groot talent, maar hij sneuvelde op drieentwintigjarige leeftijd in 
Engeland tijdens de Tweede Engelse Zee-oorlog. 

Hoewel Gesina als meisje minder gestimuleerd werd te tekenen, had zij grote belangstelling 
voor de kunsten. Als tiener maakte ze al prachtige kalligrafieën in een boekje, waarin ze later 
ook tekeningen in waterverf maakte. Ze noemde dit haar Materi-Boeck. De oudst gedateerde 
tekeningen stammen uit 1648, toen Gesina zeventien jaar was. Ze laten mensen zien die 
allerlei bezigheden hebben: praten, een stoof aansteken, een kruiwagen rijden en veters 
strikken. 

  

Meisje in landelijke dracht door Gerard ter Borch, olieverf op paneel, omstreeks 1650. Voor 
dit schilderij zat zijn halfzusje Gesina model. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. 

 

De figuren zijn nog wat onzeker en houterig, het verschil met de tekeningen in haar tweede 
album, het Poëziealbum, is groot. Hier zien we zelfverzekerde mannen en vrouwen vol 
beweging, die het druk hebben met elkaar. De relatie tussen mannen en vrouwen was vaak 
onderwerp van Gesina’s werk, zoals de tekening met de ruziemakende man en vrouw, die 
elkaar te lijf gaan met pantoffel en haardtang. Deze tekeningen zijn illustraties bij gedichten 
en liedjes die ze in haar mooie handschrift in het Poëzie-album schreef. 
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 Titelblad van het Materi-Boeck van Gesina ter Borch, 1646. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. 

 

In 1660 begon Gesina weer aan een nieuw album. Deze keer was het geen boekje vol 
gekalligrafeerde liedjes en tekeningen, maar een plakboek vol tekeningen van zichzelf en 
familieleden en mensen uit haar omgeving, evenals gedichten, prenten en krantenknipsels. 

Dit familieplakboek toont enkele van haar mooiste tekeningen, kleine schilderijtjes bijna, zoals 
het hanengevecht in de Sassenstraat of het interieur van het huis van haar zusje Jenneken 
en haar man. 
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Hanengevecht in de Sassenstraat door Gesina ter Borch, aquarel, 1655. Foto: Rijksmuseum 
Amsterdam. 

 

De tekeningen van Gesina zijn bijzonder omdat het in haar tijd niet zo gebruikelijk was dat 
vrouwen zich serieus met kunst bezighielden. Er waren wel vrouwen die geld verdienden met 
het maken van kunst, zoals de beroemde Judith Leyster, maar zij was een uitzondering. 
Sommige vrouwen werkten mee in de ateliers van hun man of vader en natuurlijk waren er 
vrouwen die tekenden of schilderden als hobby. Die kunstuitingen zijn vaak verloren gegaan. 
Van Gesina is veel bewaard gebleven en de verzameling geeft ons inzicht in bijvoorbeeld haar 
ontwikkeling als kunstenaar en haar bekendheid. Die bekendheid was overigens gering. 
Gesina oogstte vooral lof binnen een kring van familie en vrienden. Haar goede vriend Henrik 
Jordis schreef lofdichten op haar werk, evenals de Zwolse schoolmeester Roldanus. Maar hij 
dichtte ook: 

‘Wie const en wetenschap bemint; 

Men meest in haere camers vint; 

De dochters van fatsoen en staet, 

Die gaen seer weijnigh op de straet’ 
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 Interieur van het huis van zus Jenneken, met haar man en kinderen door Gesina ter Borch, 
aquarel, 1669. Foto: Rijksmuseum Amsterdam. 

Kortom, nette en deugdzame meisjes beoefenden kunst en wetenschap in de rust van hun 
kamer en lieten zich niet verleiden tot het vuige leven buiten de deur. Zo hoorde het ook in de 
zeventiende eeuw. Het was prima dat vrouwen hun talenten benutten, maar het mocht niet 
ten koste gaan van hun zedelijk leven. 

Gesina maakte op 16 april 1690 haar testament op ‘wel ziek te bedde liggende, dogh bij vol 
verstand zijnde’. Daarin bepaalde ze dat haar verzameling moest worden bewaard. Haar zus 
Catharina erfde haar tekeningen. Gesina overleed enkele dagen nadat ze haar testament had 
opgemaakt en werd begraven in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. Bron: Mijn Stad Mijn 
Dorp. 

 

Deventer  
 

Deventer (Dèampter is een stad in Overijssel. De stad is gelegen aan de rivier de IJssel. 
Deventer maakte in de Middeleeuwen deel uit van het Hanzeverbond, een belangrijk Noord-
Duits handelsnetwerk. 

Deventer is een van de oudste steden van Nederland. De plaats staat al in negende eeuwse 
documenten van het bisdom Utrecht vermeld. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over 
zeven hoeven in Daventre portu (de haven Deventer). In 952 wordt Deventer in een 
schenkingsoorkonde van koning Otto als stad vermeld. Nadat de plaats in de loop der tijd 
steeds meer rechten en privileges had verworven, ontving ze in 1123 van keizer Hendrik V de 
beschikking over de gemeentelijke gronden. Dit wordt door historici beschouwd als het 
moment van verkrijgen van stadsrechten door de inwoners. De stad heeft het oudste stenen 
huis, het oudste wandelpark en met de Athenaeumbibliotheek ook de oudste 
wetenschappelijke bibliotheek van Nederland.  
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De naam Deventer wordt etymologisch toegeschreven aan een in de achtste eeuw of eerder 
ontstane samenstelling van twee Oudsaksische vormen. De naam zou dan zijn ontstaan 
uit deve-treo, wat betekende  ‘aan een waterloop gelegen geboomte’. De oudengelse of 
oudsaksische naam ‘treo’ betekende boom.  

Gezien de politiek overwegend links georiënteerde bevolking werd Deventer vroeger wel 
aangeduid als 'Moskou aan de IJssel'. Ook spreekt men wel van 'Koekstad', vanwege de 
bekende Deventer koek. Lokale carnavalsvierders hebben het over Stokvissengat, naar de 
stokvis die er vroeger verhandeld werd. 

Op het huidige grondgebied van de gemeente Deventer zijn restanten gevonden uit de 
Romeinse tijd. In het stadsdeel Colmschate lag in de Romeinse tijd een 
Germaanse nederzetting. Tijdens opgravingen zijn Romeinse munten uit de derde en vierde 
eeuw gevonden, evenals een beeldje van de Romeinse godin Victoria. 

Vanaf de achtste eeuw is de plek waar Deventer nu ligt vrijwel continu bewoond. De IJssel 
speelde een belangrijke rol voor jagers, vissers, boeren en veehouders, die zich vestigden op 
de oever. Waarschijnlijk is de stad gesticht door de later heilig verklaarde 
Angelsaksische missionaris Lebuinus (Liafwin), die in 768 de IJssel overstak, en een houten 
kerkje stichtte op de plek waar nu de naar hem genoemde Grote of Lebuinuskerk staat. 
Deventer bleef een religieus centrum binnen het bisdom Utrecht en ontwikkelde zich tot de 
hoofdplaats van het Oversticht. 

Tussen 1000 en 1500 werd Deventer een bloeiende handelsplaats, die deel uitmaakte van het 
Hanzeverbond. Met name in de elfde en twaalfde eeuw vormde het samen met Tiel een zeer 
belangrijke handelsplaats. Deventer was ook een havenstad. Grote schepen konden aan de 
kade aanleggen. De Schipbeek mondde vroeger uit aan de zuidkant van het centrum en 
vormde een natuurlijke haven. In deze periode werd de verdedigingswal tegen aanvallen van 
de Vikingen uitgebreid. De stad was er in 882 mee begonnen. De wal werd uitgebreid met 
stadsmuren, torens en poorten. Er waren vijf grote en een groot aantal kleinere stadspoorten. 

Deventer was een belangrijk centrum voor religieuze hervorming, met name doordat het de 
geboorteplaats is van frater Geert Grote, grondlegger van de beweging van de Moderne 
Devotie die van grote invloed was op Thomas a Kempis en later op Desiderius Erasmus 
Alexander Hegius, de belangrijkste leerling van Rudolf Agricola, was rector van de Latijnse 
school in Deventer van 1483 tot 1493. Tot ongeveer 1500 was de stad het belangrijkste 
humanistische boekdrukcentrum van Noord-Europa. 

Al vanaf de Middeleeuwen strekte het bestuur van Deventer zich niet alleen uit tot de grenzen 
van de stad zelf, maar ook tot een ruim gebied buiten de vesting. In deze zogenoemde wigbold, 
plattelandsgebied bestaande uit veeweiden en tuinderijen, gold het stadsrecht. 

In de Tachtigjarige Oorlog werd Deventer in 1591 na een tien dagen durend beleg veroverd 
door Staatse troepen onder bevel van prins Maurits. Het bestuur van de stad kwam toen in 
handen van protestanten. Na deze reformatie ontstond vanuit de Latijnse school het 
Athenaeum Illustre. In 1783 werd in Deventer een vrijkorps opgericht met radicaal-liberale 
ideeën: het volk moest meer invloed krijgen op het bestuur. In 1795 werden in heel Nederland 
de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap ingevoerd. 

In de Franse tijd, op 4 mei 1809, bracht koning Lodewijk Napoleon een bezoek aan Deventer. 
Deventer werd in 1851 een gemeente in de zin van de gemeentewet uit 1848. Na de invoering 
van de vestingwet (1874) werden de Nederlands steden ontheven van hun plicht om hun 
vestingwerken te onderhouden en mocht ook het tot die tijd direct buiten de oude vesting vrij 
te houden schootsveld bebouwd worden. De eerste wijken die hier eind negentiende eeuw 
ontstonden waren de Molenbelt en de Ossenweerd. De eerste industrie werd gevestigd aan de 
zuidoostkant van de oude vesting, langs de spoorlijn en de oude haven en wat later ook aan 
de noordwestzijde langs de IJssel. 

In de Tweede Wereldoorlog had de stad het zwaar te verduren. Ze werd verschillende malen 
door de geallieerden gebombardeerd, met honderden burgerslachtoffers als gevolg. Van de 
ongeveer elfduizend woningen bleven er slechts vijfentwintighonderd onbeschadigd. Met name 
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het gebied rond de strategisch belangrijke bruggen werd door bommen getroffen; ook het 
historisch stadscentrum liep daarbij grote schade op. Van ruim zeshonderd Joden, die de stad 
in 1941 telde zijn er meer dan vierhonderd vermoord. Vlak voor het moment van de 
daadwerkelijke bevrijding op 10 april 1945 vond in de stad het Twentol drama plaats, waarbij 
zeven verzetsstrijders om het leven kwamen. Na de Tweede Wereldoorlog werd hard gewerkt 
aan de wederopbouw. Naast de bruggen voor het weg- en spoorvervoer werd een sluis 
aangelegd, de Prins Bernhardsluis, om zo de binnenvaart te bevorderen. Sinds 1951 verbindt 
deze de IJssel met het basiskanaal. 

Vanwege de politieke verhoudingen werd Deventer in de twintigste eeuw door sommigen 
'Moskou aan de IJssel' genoemd. De bevolking bestond tot in de jaren zeventig voor een groot 
deel uit arbeiders die werkzaam waren in de grote textiel-, metaal-, en andere fabrieken. 

Eind jaren vijftig had de bebouwing de grenzen van de gemeente bereikt. In 1960 werd voor 
verdere uitbreiding daarvan het deel van de gemeente Diepenveen geannexeerd dat nu de 
wijken Keizerslanden, Borgele en de Platvoet, alle drie gerealiseerd in de jaren zestig, beslaat; 
alles bij elkaar grofweg het gebied tot aan de Zandwetering. 

Nadat eind jaren zestig een plan om de stad uit te breiden over de IJssel, het zogeheten 
Dubbelstadplan, niet haalbaar werd geacht, richtte Deventer zijn blik weer naar het oosten. 
In 1974 werd wederom een deel van Diepenveen geannexeerd. Op 1 januari 1999 werd de 
gemeente Diepenveen opgeheven en bij Deventer gevoegd. Op 1 januari 2005 gebeurde 
hetzelfde met de gemeente Bathmen. 

• Worpplantsoen: 

Het buitendijks aan de IJssel gelegen Worpplantsoen is een van de oudste stadswandelparken 
van Nederland. Het gebied aan de westkant van de rivier was al in 1578 langs paden en wegen 
beplant met bomen. In de zeventiende eeuw ontstonden er steeds meer hoven (tuinen), 
compleet met tuinhuisjes. In 1699 werd voor het eerst melding gemaakt van een plantage aan 
de IJsseloever. Ook waren hier herbergen en uitspanningen gevestigd. Nadat de Fransen het 
park en de bebouwing in 1813 hadden verwijderd, werd een nieuw park aangelegd. In het 
tuinengebied wat verder van de rivier verrees geleidelijk aan een woonwijk met de naam De 
Hoven. In het park staat een muziekkoepel. In het zomerseizoen vinden er regelmatig 
optredens en evenementen plaats en wordt er gepicknickt en gebarbecued. 

• Rijsterborgherpark: 
 

Het Rijsterborgherpark staat in Deventer algemeen bekend als het Oude Plantsoen. Het is 
gelegen aan de voormalige buitengracht tussen spoorbaan en binnenstad. De aanleg vond 
plaats nadat in de negentiende eeuw de Deventer vestingwerken waren ontmanteld, maar 
daarvoor was er al sprake van een wandelpad ter plaatse. Het park werd rond 1880 ontworpen 
door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer. Tussen het groen staan op een aantal 
plaatsen kunstwerken, een Vogeleiland met allerhande pluimvee, een paviljoen en een 
muziekkoepel. Het Rijsterborgherpark is een rijksmonument. 

• Nieuwe Plantsoen: 

Het Nieuwe Plantsoen is na 1893 bij de aanleg van de Deventer waterleiding ontstaan als 
waterwingebied. Ook deze parkaanleg werd ontworpen door L. Springer. Het park herbergt 
een drinkwaterpompstation en door het park verspreid liggen pompkelders met de opening 
een meter boven het maaiveld, de zogenoemde 'molshopen'. Van een diepte van tachtig tot 
honderdvijfentwintig meter wordt hier jaarlijks anderhalf miljoen kubieke meter zeer zuiver 
water opgepompt. Ook staat er sinds 1893 een karakteristieke uit baksteen opgetrokken 
watertoren. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het park uitgebreid met een 
hertenkamp. Het parkbos had lang te lijden van achterstallig onderhoud maar begin 
eenentwintigste eeuw is hiervan veel goedgemaakt. 
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• Gooikerpark: 

De aanleg van het Gooikerspark, gelegen tussen de nieuwe oostelijke woonwijken van het 
stadsdeel Colmschate, kwam in 2010 gereed. Het is ongeveer achttien hectare groot. Een 
belangrijk onderdeel vormt het natuur- en milieu-educatiecentrum 'De Ulebelt' met 
kinderboerderij  en natuurspeelplaats. 

• Zandweteringpark: 

In 2011 werd begonnen met de aanleg van een park op het hoogspanningskabeltraject tussen 
de Zandwetering en de locatie voor een nieuwe woonwijk ten noorden van de stad. Deze 
vijfenveertig hectare grote 'parkrandzone' sluit aan op het wijkpark van het Wezenland en het 
honderdvijftig jaar oude en zeven hectare grote 'Steenbruggerbos'. Het park bevat onder meer 
een heuvel met amfitheater, een boomgaard, speelgelegenheid en betonnen wandel- en 
fietspaden. Ongeveer dertien hectare heeft tevens de functie van waterbergingsgebied. 

• Natuurgebieden: 

Rond de stad ligt een aantal kleine en middelgrote natuurgebieden. Aan de westzijde van de 
IJssel ligt het in 1995 ontwikkelde en in 2015 voor een grotere capaciteit van de IJssel 
grotendeels vergraven uiterwaardengebied Ossenwaarden. In het oosten zijn er het voormalige 
militair oefenterrein Wechelerveld en het nabij het Overijssels Kanaal rond 
de Douwelerkolk gelegen overblijfsel van voormalig landgoed De Wijtenhorst. De uiterwaard 
nabij Diepenveen is rond 2013 in verband met het project Ruimte voor de rivier omgevormd 
tot een extensief gebruikt agrarisch terrein en natuur- en recreatiegebied. Van 
deze Keizerswaarden bij het landgoed Rande is de sterk vergrote Munnikenhank, die 
doorloopt tot aan natuurgebied Hengforderwaarden bi Olst, een belangrijk onderdeel. 

Kleinere parken zijn de 'Jan Luykenkolk', het 'Wezenlandpark', het 'Godebaldpark' en 'Park 
Braband'. 

De nederzetting Deventer is gesticht op een  rivierduin aan de IJssel. Deze rivier heeft in de 
loop der eeuwen een grote rol gespeeld voor de stad, vanwege de handel die deze waterweg 
meebracht. In 1241 had de stad de Katentol in erfpacht gekregen van het stift Elten Deze tol, 
die is genoemd naar het Katerveer onder Zwolle, moest in het Deventer tolhuis bij de 
Zandpoort worden betaald, en leverde in de Middeleeuwen veel geld op. 

De IJssel leverde door de eeuwen heen ook veel problemen op, omdat zij vaak buiten haar 
oevers trad. Tegenwoordig heeft Deventer een waterkering, maar de Welle ('wal', de naam van 
de straat over de kade) staat met hoogwater nog geregeld onder water. Door dijkdoorbraken 
van de IJssel zijn in en rondom de stad veel kolken ontstaan, zoals de Douwelerkolk en de 
Klinkenbeltskolk. 

Naast de IJssel kent Deventer nog een groot aantal wateren. De  Schipbeek is een deels in 
opdracht van de stad gegraven beek die in Duitsland als Aa ontspringt en als Regge (nu 
Buurserbeek) de grens overkomt en bij Deventer in de IJssel uitmondt. In vroeger tijd was de 
beek bevaarbaar. Met zompen werd onder meer hout en Bentheimer zandsteen aangevoerd 
kon worden. Een andere waterweg die voor de scheepvaart werd aangelegd en in Deventer in 
de IJssel uitmondt is een zijtak van he Overijssels kanaal, waardoor Deventer in verbinding 
kwam met een groot kanalenstelsel door Overijssel. Het is halverwege de negentiende eeuw 
gegraven en in 1858 geopend. 

Ten oosten van Deventer begint in de Gooiermars de al in de dertiende eeuw gegraven 
Zandwetering. Aangelegd om overtollig water af te voeren dat door bedijking van de rivier niet 
meer rechtstreeks in de IJssel kon vloeien, krijgt deze nu steeds meer de functie van 
waterberging en natuur- en recreatiegebied. De Zandwetering vormt voor een groot deel de 
noordelijke grens van de twintigste eeuwse bebouwing van de stad Deventer. 
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 Bergkerk Deventer  
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Het rattenhuis en klein duimpje  

 

Vrogger jäören, jäören, jao al wel meer as viefhonderd jäör elejen,’ zo start schrijver Herman 
Korteling (1898-1994) zijn verhaal in het Deventer (Nedersaksisch) dialect. Het zijn verhalen 
van het Rottenhuus of Rattenhuis in Un Moespot ampat, een bundel verzamelde verhalen die 
hij eerder schreef in het tijdschrift de Moespot in de periode 1958-1974. Korteling stuurde het 
verhaal in 1982 nog eens op via een Volkskundevragenlijst aan het Meertens Instituut: 

Het verhaal wil dat er in ‘vrogger jäören’ in het middeleeuwse Deventer hongersnood heerste. 
Eén man zou de stad echter kunnen redden. Het was Govert, die woonde op de Brink. Zijn 
zolders lagen vol graan, maar hij weigerde het onder een woekerprijs te verkopen. De 
gierigaard vertelde zelfs dat de prijs die hij bedingen kon zou stijgen. Daarom weigerde hij 
hardnekkig elk aanbod. Zelfs toen de abdis van het Vrouwenconvent hem smeekte om zijn 
prijzen te laten zakken, bleef hij koppig. Hij riep hierop: 

Nog liever dan dat ik voor spotprijs verkoop, komt eerst nog ’t geboefte van rotten te hoop, uit 

goten en gaten, uit schoppen en holen, en drage mijn rog’ naar haar vuile riolen!  

Govert zag nog liever dat de ratten het voedsel kregen dan dat hij de prijs zou verlagen. Dit 
hoorde de vorst van de ratten, die zijn onderdanen bijeenriep. ’s Nachts kwamen zij met 
honderden aanzetten. Zij sleepten het graan van Goverts zolder naar de bergplaats van het 
klooster. Daar zag men het als een mirakel. Men geloofde dat de Heer hen had geholpen. In 
het klooster werd het graan verdeeld onder de hongerigen. Govert zwoer hierop eeuwige wraak 
aan de ratten. 

Hoewel in het vijftiende-eeuwse Deventer inderdaad de kosten van het koren stegen door 
misoogst, is dit geen bewijs dat de gebeurtenis daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het 
verhaal is pas in de negentiende eeuw voor het eerst, in rijm, opgetekend door baron B.W.A.E. 
Sloet tot Oldhuis (1807-1884) in zijn Herfstdraden (1873). Sloet tot Oldhuis kan het verhaal 
hebben gehoord, maar ook zelf hebben verzonnen. In het laatste geval heeft hij een 
rondtrekkend verhaal – verwerpelijke graanspeculatie in tijden van honger was sowieso een 
bekend gerucht – aan het Rottenhuis gekoppeld en dit romantisch bewerkt voor zijn 
romantische bedenksels. Eveneens kan hij het verhaal vanuit moralistische motieven hebben 
geschreven. De baron streed in zijn leven namelijk voor vrije invoer en tegen graanrechten en 
accijnzen op eerste levensbehoeften en stelde geregeld de belastingbeginselen aan de kaak.  

In Deventer stond het koopmanshuis het Rottenhuis op de Brink (ook wel Roode Meir 
genoemd), dat in de negentiende eeuw werd afgebroken. Het Historisch Museum Deventer 
bezit drie gotische dakpannen uit het midden van de vijftiende eeuw, waarop ratten (maar het 
zouden ook best andere dieren kunnen zijn) en een soort van meelzak te zien zijn. Wel vaker 
wordt de betekenis van afbeeldingen (in dit geval van ratten en een zak meel) niet meer 
begrepen, en hecht er zich een rondtrekkend volksverhaal aan vast. Verhalenverzamelaar 
Sinninghe catalogiseert het verhaal als een ‘religieuze sage’ – immers: de ratten, als 
instrument van God, verplaatsen het graan van de zondige speculant naar de deugdzame 
geestelijken en hongerigen. Hij heeft een variant opgenomen in zijn Noord-Brabantsch 
Sagenboek. Verzamelaar Jaarsma tekende in 1969 een Friese variant op uit de volksmond. 
Het verhaal is eveneens bekend als sprookje over de ‘Mäuseturm’ bij het Duitse Bingen. Het 
internationaal bekende sprookje is reeds in de vroege Middeleeuwen gedocumenteerd. In de 
bundel verzamelde Moespot-verhalen van Korteling staan diverse korte verhalen in het dialect, 
waaronder een kindersprookje van Klein Duumken (Klein Duimpje). Het verhaal plaatste hij 
eerder in het jaarboek Overijssel. Korteling vertelt het verhaal te hebben gehoord van zijn 
oudtante, maar zegt er wel bij dat hij varianten kent uit Vlaanderen en Westfalen. Evengoed 
kan het verhaal dus een literaire bewerking zijn van de schrijver. 
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In het ‘Deventersprookje’ is het kleine kereltje Klein Duumken de lievelingszoon van een 
Deventer wortelboer. Klein Duumken rijdt met vader mee naar het land en keert terug op de 
kruiwagen die met bietenloof is volgeladen. Dit eten is bestemd voor een zieke koe. Klein 
Duumken valt op een gegeven moment, door het stoten van de kruiwagen op de straatkeien 
aan de Welle, steeds dieper in de suikerbietenloof. Dat was vader niet eens opgevallen, want 
Klein Duimpje is ook zo klein. Hij belandt [met het als voer bestemde eten] in de koeienmaag. 
Zijn ouders zijn ten einde raad, maar vinden hem uiteindelijk na het horen van een piepig 
stemmetje, zeggende: ‘Ik zitte hier wärm, in de kó zien därm.’ Spijtig genoeg kan hij niet uit 
de koeienmaag komen, want: ‘Kroep ’k ’r van veuren uut dan bitte mien en kroep ’k ’r van 
achteren uut dan beskitte mien’ [Kruip ik er van voren uit, dan bijt hij mij, kruip ik er van 
achteren uit, dan beschijt hij mij]. Uiteindelijk wordt hij met behulp van wonderolie van Dul, 
de apotheker op de Nieuwe Markt, gered. De ouders van Klein Duumken gieten het goedje in 
de keel van de koe. Hierop begint hij ‘te schieten as tien reigers’ [te schijten als tien reigers], 
waarna het kereltje, stinkend en wel, uit de koe vliegt.  

Verschillende verhalen over Klein Duimpje zijn internationaal bekend. Klein Duimpje helpt in 
de verhalen rovers, en wordt door een koe, maar ook een vos of hond, ingeslikt. In de genoemde 
verhaalvariant wordt Klein Duimpje opgegeten door een koe, praat hij vanuit een van de 
magen van het dier, en komt hij er weer uit (soms pas in de worst die van de koe wordt 
gemaakt). Nog in 2007 werd dit sprookje van Klein Duimpje, tijdens veldwerk voor het doc 
Volksverhaal, uit de volksmond opgetekend in het Groningse Bellingwolde. Verhalen over 
Klein Duimpje hebben een respectabele ouderdom en zijn reeds gedocumenteerd in het 
zestiende-eeuwse Engeland. De hoofdpersoon heet hier Tom Thumb. Het sprookje is in heel 
Europa en in diverse landen daarbuiten bekend. Het komt eveneens voor in de Kinder- und 
Hausmärchen van de gebroeders Grimm. In Nederland, waar de Groninger vertelster Trijntje 
Soldaats het in 1804 al op haar repertoire had, en ook in Vlaanderen, was het zeer geliefd. Er 
circuleerden hier in de negentiende eeuw ook kinderprenten over het verhaalthema. De 
sprookjesversies vertonen grote onderlinge verschillen in de avonturen die Klein Duimpje 
beleeft. In feite is het sprookje van Klein Duimpje, evenals het verhaal over het Rattenhuis, 
niet typisch Deventers. Niets in de stad herinnert aan de verhalen en slechts de 
volksverhalenboeken houden deze Deventer verhalen in leven. Bron: verhalen van stad en 
streek. 

 

 

Samuel Noach (1882-1942): De Man van 
Deventer 

Joods koopman uit Deventer wereldberoemd in Nederland 

Op een gevel van een hoekpand van de Kuiperstraat en de Nieuwstraat in Deventer zat in de 
jaren dertig een reclameschildering, bekend van twee foto’s uit die tijd. Voor de Stichting 
Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) in 2009 reden om te onderzoeken of deze schildering nog 
steeds aanwezig was. Toen dat het geval bleek te zijn werd een restauratie in gang gezet die 
in mei 2010 werd afgerond. Maar daarmee was het verhaal nog niet ten einde. Het was 
namelijk bekend dat de muurschildering in 1931 werd aangebracht in opdracht van een 
bijzondere Deventenaar: de joodse textielhandelaar Samuel (Sam) Noach, die in dit pand zijn 
zaak had gehad. 
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 De gerestaureerde muurreclame op het voormalige pand van Sam Noach. Het wat vage woord 
‘Vlaamsch’ is uit 1931 en kwam nagenoeg onbeschadigd onder de verflagen vandaan. De oude 
spelling ‘orginele’ is gehandhaafd. Foto: collectie Sam de Visser. 

Noach was ook bekend onder zijn commerciële aliassen ‘Goedkope Sam’ en ‘De Man van 
Deventer’. Onder die laatste naam werd hij in de jaren dertig wereldberoemd in heel Nederland 
met de alleenverkoop van zijn ‘Vlaamsche Kloosterlinnen’. Een product dat naast zijn 
vermaarde kwaliteit minstens zo bekend werd door de legendevorming rond Sam. In Deventer 
circuleerde een aantal hilarische anekdotes rond ‘De Man van Deventer’. Ze maakten duidelijk 
dat er achter de muurreclame een bijzonder levensverhaal schuil moest gaan. Veel meer was 
er over Noach niet bekend, maar dat veranderde radicaal toen zich in 2007 bij Otto van 
Huffelen, de huidige eigenaar/bewoner van het pand, een kleinzoon van Sam Noach meldde.  

Leo van Biene, woonachtig in Australië, is de zoon van Sam Noachs dochter Clara en haar 
man Charles van Biene. Clara was de enige van het vijf leden tellende gezin Noach, die na de 
oorlog terugkeerde. Haar zoon Leo had, toen hij in Deventer aanklopte, een dik plakboek uit 
de jaren dertig bij zich dat ooit in bewaring was gegeven bij de zusters van het St. Jozef 
Ziekenhuis aan de overkant van Sams winkel. Het bevat een hele reeks advertenties die door 
Sam Noach in allerlei Nederlandse kranten waren geplaatst. 

Bijna zonder uitzondering zijn ze hilarisch en plaatsen ze ‘De Man van Deventer’ in het 
middelpunt van de wereldactualiteit. Steeds zijn de advertenties voorzien van zijn portret en 
altijd eindigen ze bij zijn ‘Kloosterlinnen’. Zo liet Noach keer op keer weten dat heel Nederland 
praatte over bijvoorbeeld de wedstrijdvlucht van de Uiver, het nationale voetbalelftal op weg 
naar het EK in Rome of de muiterij op de kruiser De Zeven Provinciën in 1933. Steevast 
meldde hij echter dat zulks allemaal wel waar kon zijn, maar dat men in het hele land óók 
praatte over ‘De Man van Deventer’ en zijn prachtige Kloosterlinnen. In de advertenties 
solliciteerde Noach regelmatig naar een ministerpost. Die kreeg hij niet, maar hij mocht wel 
in heel Nederland de lakens blijven uitdelen. Zijn lakens van Kloosterlinnen uiteraard. 
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De marktkar nog uit de Zutphense tijd van Sam Noach. Foto uit 1913. Foto: collectie Sam 
de Visser. 

  

 

 De adressering is voor de post duidelijk genoeg. 

 

In oude exemplaren van het Deventer Dagblad en het Nieuws- en Advertentieblad Salland is 
in verschillende artikelen, en een enkel interview, meer te vinden over het levensverhaal van 
Sam Noach. Hij werd in 1882 geboren in Deventer maar groeide op in Zutphen. Daar begon 
hij op veertienjarige leeftijd als marktkoopman en trok hij samen met de zoon van zijn baas 
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met een kar vol textielwaren naar markten in onder andere Apeldoorn, Doetinchem en 
Deventer. 

In 1923 vestigde hij zich als winkelier en marktkoopman in Deventer, waar hij al snel een 
opmerkelijke reputatie opbouwde. Opvallend was zijn verbouwde Chevrolet, die hij had laten 
voorzien van een grote wereldbol op het dak. Als een moderne Atlas reed hij daarmee door het 
hele land, om te laten zien dat hij niet zomaar een handelaar in textiel was. 

 

 

De auto met de wereldbol. Volgens Sam Noach het symbool voor zijn grote relatiekring. Foto: 
collectie Sam de Visser.  

 

Uit documenten van het NIOD en het Nationaal Archief blijkt, dat hij jarenlang zakelijke 
contacten had met Twentse textielfabrikanten als de Gebroeders Jordaan uit Haaksbergen en 
Rozendaal uit Enschede. Mogelijk had het ‘Vlaamsche Kloosterlinnen’ een Twentse oorsprong. 

Net als in zijn advertenties was Noach altijd en overal nadrukkelijk aanwezig. Zoals bij het 
jaarlijkse autoritje met zijn achterburen in de Nieuwstraat, de oudjes van het Groote en 
Voorster Gasthuis. Of bij een ruzie met collega-middenstanders over een Sinterklaasactie. Hij 
spande ook rechtszaken aan tegen concurrenten die aan de haal gingen met zijn handelsmerk, 
het Kloosterlinnen. Niemand anders dan hij had de exclusieve verkoop, betoogde hij. 

In het plakboek zitten ook talloze ansichtkaarten, soms eenvoudigweg gericht aan ‘Deze man 
in Holland’. Een plakkertje met een foto van Sam Noach moest de rest doen. Zo nu en dan 
schreef een ijverige postbode er met een anilinepotlood het woord ‘Deventer’ bij. 
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Bij zijn dertigjarig jubileum als koopman in 1931 viel Sam Noach, zittend vooraan met familie, 
een groot onthaal ten deel van de bewoners van het Groote en Voorster Gasthuis, zijn 
achterburen. Foto: collectie Sam de Visser. 

 

In de oorlog weigerde Sam Noach onder te duiken, hoewel hij daartoe wel de kans kreeg. 
Iemand zoals hij, die altijd in het middelpunt van de wereld stond verdween niet leek hij te 
denken. Op zijn stamkaart van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Deventer heeft een NSB 
herkeuringsarts geschreven: ‘Is veel te vet, moet nodig kampdieet hebben.’ 

Onlangs werden in het Deventer Stadsarchief tot dan toe onbekende foto’s gevonden van de 
laatste momenten van Sam Noach: vlak voor hij werd afgevoerd naar het werkkamp De 
Wittebrink in Hummelo, het voorportaal van de hel. Uiteindelijk vond hij op 23 oktober 1942 
de dood in de gaskamers van Auschwitz. 
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Zo moet Sam Noach op 21 augustus 1942 op weg zijn gegaan naar het meldingspunt voor het 
kamp. Het label aan de koffer geeft aan dat Sam hoogstwaarschijnlijk de laatst aangewezene 
is van de groep van zevenentwintig joodse mannen en jongens. Foto: collectie Sam de Visser. 

 

Zijn dochter Clara was, als gezegd, de enige van het gezin die na de oorlog terugkeerde. Zij 
probeerde het familiebezit weer terug te krijgen en kreeg te maken met de ronduit 
beschamende omstandigheden uit de tijd van het rechtsherstel. In 1950 besloot het gezin Van 
Biene-Noach te emigreren naar Australië. Een textielketen uit Rotterdam zette na het vertrek 
van de familie de zaak voort en bracht in 1953 de naam ‘De Man van Deventer’ terug op de 
gevel. Die bleek meer klandizie op te leveren dan de eigen naam. Tot de sluiting van deze 
winkel in 1969 heeft de oude naam op de gevel gestaan. 

Veertig jaar later kwam ‘De Man van Deventer’ dankzij de SIED en het restauratiewerk van 
Ruud Johannes weer terug op de plek waar hij hoort als onderdeel van de Deventer 
geschiedenis. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 
 

 
Een aartsbisschop uit Vollenhove 
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Met de titel wordt Frederik Schenck van Toutenburg bedoeld. Hij was in 1503 in Vollenhove 
geboren als oudste zoon van de drost Georg Schenck van Toutenburg en Anna de Vos van 
Steenwijk. Als jongvolwassene maakte hij mee dat de hervorming in de vorm van ‘Lutherije’ 
om zich heen greep. De enige paus van Nederlandse afkomst Adrianus VI probeerde tijdens 
zijn korte pontificaat (1522-1523) de eenheid van de kerk terug te winnen maar dit was hem 
niet gelukt. Zijn opvolger kreeg ook nog te maken met de beweging van het extreme doperdom 
dat met geweld het koninkrijk van de hemel op aarde wilde vestigen. Ook hij kreeg geen grip 
op de kerkelijke ontwikkelingen van zijn dagen.  

 

 

 

Pas de volgende paus, Paulus III, zag kans na het overwinnen van allerlei politieke problemen 
een algemeen concilie samen te roepen, maar niet in Rome doch in de stad Trento in Noord 
Italië. Dat concilie duurde van 1545 tot 1563 met soms vele jaren tussen de verschillende 
sessies. Daar werden allerlei maatregelen afgekondigd ter verbetering van het kerkelijk en 
geestelijk leven. Voor de Nederlanden was belangrijk dat zij in 1559 losgemaakt werden van 
het aartsbisdom Keulen en verdeeld in drie nieuwe aartsbisdommen: Kamerijk en Mechelen 
in de Zuidelijke Nederlanden en Utrecht in de Noordelijke Nederlanden. Tot Utrecht zouden 
verder behoren de bisdommen Haarlem, Middelburg, Deventer, Groningen en Leeuwarden. 
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Kasteel Toutenburg in 1660. Het slot werd toentertijd bewoond door de familie Van Haersolte. 
Olieverf op doek door J. Camerlinck. Afbeelding afkomstig uit het Stedelijk Museum Zwolle, 
de foto is van Hans Westerink. 

 

Vollenhove werd een parochie van het bisdom Deventer. Met deze decentralisatie meenden de 
concilievaders gemakkelijker de misstanden in de kerk te kunnen aanpakken, de opleiding 
van de geestelijken te verbeteren en nieuw kerkelijk leven te kunnen wekken. Daaraan moest 
in de noordelijke gewesten de aartsbisschop van Utrecht leiding geven. Maar hij moest nog 
verkozen worden en dat ging met politieke en andere hindernissen gepaard. Aanvankelijk was 
het de bedoeling om de zittende bisschop van Utrecht Joris van Egmond tot dit hoge ambt te 
verheffen. Maar hij overleed in de herfst van 1559. In december 1559 werd Adriaan van 
Renessen van Wulven, domheer van het Utrechtse domkapittel, benoemd tot aartsbisschop 
maar hij overleed tien dagen na zijn benoeming, nog voor zijn wijding. 

Toen benoemde koning Filips II, die het recht van benoeming had afgedwongen van de paus, 
Frederik Schenck van Toutenburg tot eerste aartsbisschop van Utrecht. Wat was bekend van 
deze man? De Utrechtse jurist Aernout van Buchel schreef in het begin van de zeventiende 
eeuw in zijn genealogische tabellen: ‘Fredericus Schenck van Tautenburch was een welgeleert 
jonckman ende wert anno 1535 assessor te Spiers vanwegen den hertoge van Burgundien, 
daernae proost Sint Peters Utrecht ende ten lesten Utrecht sterft anno 1580 ende leyt inden 
dom begraven, hij heeft verscheyden boecken geschreven, ende laet bij verscheyden vrouwen 
kynderen’. 

Frederik Schenck van Toutenburg was een telg van een oude adellijke familie oorspronkelijk 
van Vargula, ongeveer dertig kilometer ten noordoosten van Eisenach in Thüringen. Bij de 
oudste vermelding van deze familie bekleedde de voorvader Rudolf reeds het hoge en erfelijke 
ambt van schenker van de landgraaf van Thüringen, die zetelde op de Wadburg bij Eisenach. 
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In die tijd waren huwelijken vooral zakelijke en politieke aangelegenheden. Daarbij werden 
kinderen al jong voor elkaar bestemd. De  volgende Rudolf Schenck van Vargula moest in 
1211 mee naar Hongarije om de vierjarige Elisabeth, dochter van koning Andreas III, op te 
halen naar de Wartburg. Daar moest ze opgroeien met haar toekomstige bruidegom Lodewijk 
IV, die toen elf jaar was. 

  

 Georg Schenck von Toutenburg (Windischen Eschenbach 1480 – Vollenhove 2 februari 1540) 
was een Duitse edelman, die carrière maakte in het bisdom Utrecht en uiteindelijk stadhouder 
werd in de noordelijke gewesten. Afbeelding: Wikipedia publiek domein, schilder onbekend. 

 

Tien jaar later trouwden zij. In 1227 vergezelde Rudolf de jonge landgraaf op zijn kruistocht 
naar het Heilige Land. Helaas stierf Lodewijk onderweg en Rudolf kwam terug met de 
stoffelijke resten van zijn meester, vermoedelijk in een beenderenkistje. Elisabeth kreeg veel 
te verduren van de naaste familie van haar overleden echtgenoot. Zij verliet de Wartburg en 
wijdde zich aan het opvangen en verzorgen van mensen in de meest ellendige omstandigheden. 
Daarbij werd zij zelf ook ziek en stierf in 1231, vierentwintig jaar. 

Haar inzet was niet onopgemerkt gebleven en vier jaar later werd zij reeds als Elisabeth van 
Thüringen heilig verklaard. Van haar en haar kinderen leven heden ten dage nog vele 
nakomelingen, de familie Sloet van Oldruitenborgh van Vollenhove. 

Ook Rudolf Schenck van Vargula had nakomelingen. Niet ieder kreeg de functie van schenker 
maar de titel was erfelijk en zo ontstond de tak Schenck von Tautenburg ten noordoosten van 
Jena. Op de hooggelegen burcht Tautenburg kon slechts één lijn zich voortzetten. 
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Een andere lijn trok naar Oost-Pruisen naar het gebied van de Mazurische Meren. Daar 
verwierf deze tak een groot landgoed, waarvan Hitler zeshonderd hectare onteigende om er zijn 
bunker te bouwen. Daar vond op 20 juli 1944 de aanslag plaats onder leiding van de graaf 
Schenck van Stauffenberg. Ook de weduwe Schenck van Tautenburg, die op het landgoed 
woonde werd gevangen gezet, maar zij overleefde het proces tegen de daders. Enige duizenden 
‘verdachten’ werden toen het slachtoffer. Weer een andere tak kwam in dienst van de hertog 
van Saksen. 

In 1515 werd Rudolf Schenck van Tautenborch met drie anderen door hertog  Georg/Jorg van 
Saksen gemachtigd om de landen van Vriesland over te dragen aan prins Karel van Spanje, 
de latere Karel V. 

 

  

Handschrift van Aernout van Buchel (1565-1641). Tekst: Fredericus Schenck van 
Tautenburch was een welgeleert ionkman ende wert anno 1535 assessor te Spiers van wegen 
den hertoge van Burgundien, daernae proost tSint Peters tUtrecht ende ten lesten anno 
tUtrecht sterft anno 1580 ende leyt inden dom begraven, hij heeft verscheyden boecken 
geschreven, ende laet bij verscheyden vrouwen kynderen. Afbeelding uit het tijdschrift 
Kondschap, juni 2008. 

De vader van de aartsbisschop was Georg Schenck van Toutenburg. Hij stamde uit weer een 
andere lijn die ook de Tautenburg had moeten verlaten. Hij was geboren in Bamberg en genoot 
zijn opvoeding aan het hof van de markgraaf van Baden. Toen diens zoon Frederik van Baden 
in 1496 benoemd werd tot bisschop van Utrecht trok Georg mee naar de Nederlanden, waar 
hij meestal Jurjen in verschillende varianten genoemd werd. In 1502 werd Jurriaen benoemd 
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tot drost van Vollenhove en kastelein van Kuinre. Uit zijn huwelijk met Anna de Vos van 
Steenwijk werd in 1503 de zoon Frederik geboren. In 1522 gaf Jurrien zijn post in dienst van 
de bisschop-landsheer Philips van Bourgondië op en koos de kant van Karel V, die hem 
benoemde tot stadhouder van Friesland. Later kreeg hij dezelfde functie over de gewesten 
Overijssel, Drenthe en Groningen. Door zijn harde optreden tegen de wederdopers koesterde 
men in Friesland zeer gemengde gevoelens ten opzichte van deze stadhouder. 

Van zijn leven is meer bekend dan van zijn optreden als aartsbisschop. Hij kreeg een 
opvoeding en opleiding passend bij zijn hoge geboorte. Amper zeventien jaar kon hij zich al 
licentiaat in de beide rechten noemen. Met deze academische graad mocht hijzelf het kerkelijk 
en het wereldlijk of Romeins recht doceren. In 1526 benoemde keizer Karel V hem tot 
raadsheer van het keizerlijke huis te Spiers. Ofschoon Frederik al vrij snel daarop president 
van deze Geheime Raad werd, besloot hij zich voortaan aan geestelijke zaken te wijden. 
Vermoedelijk nog in 1527 ontving hij de priesterwijding. In dat jaar bleek hij ook kanunnik 
van de Dom te Utrecht te zijn en deken te Steenwijk. Het jaar daarop werd hij op bevel van 
paus Clemens VII in het bezit gesteld van de domdekenij. In 1529 werd Frederik aartsdiaken 
van de Sint Pieter in de domstad. Uit al deze ambten genoot hij rijke inkomsten. Daarbij kwam 
in 1534 de benoeming tot proost van de Sint Plechelmus te Oldenzaal. Bovendien had hij de 
geestelijke zorg over de abdij te Rijnsburg, een rijk klooster (stift) voor adellijke dames, 
waarvan zijn zuster Maria abdis was. 

Vermoedelijk vergiste de eerdergenoemde Van Buchel zich in het jaar toen hij schreef dat 
Fredericus Schenck van Tautenburch anno 1535 assessor ‘vanwegen den hertoge van 
Burgundien’ te Spiers werd. Karel V zal die benoeming gedaan hebben voor Frederik de 
overstap naar het geestelijke ambt maakt.  

 

De hooggelegen burcht Tautenburg. Afbeelding afkomstig uit het tijdschrift Kondschap juni 
2008. 

Ondanks de vele en rijke inkomsten uit de geestelijke ambten was bij Frederik het verlangen 
naar wereldlijk bezit blijven sluimeren. Dat bleek na het overlijden van zijn vader in 1540. Bij 
de overgang naar de geestelijke stand had hij afstand gedaan van zijn recht op erfenissen. 
Maar hij en zijn zuster Maria, de abdis, konden niet verwerken dat hun vader in zijn testament 
hun halfbroer Karel tot erfgenaam van de vele en rijke bezittingen gemaakt had. Deze Karel 
was het enige kind uit het tweede huwelijk van vader Georg/Jurriaen met Johanna van 
Egmond, een verwante van de markgraven van Baden. Karel was in 1540 nog minderjarig en 
bovendien psychisch een zwak persoon. Moest hij de enige erfgenaam van zo’n rijke 
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nalatenschap worden? Frederik en Maria gingen het testament van hun vader aanvechten. 
Weliswaar verloren zij de processen maar met bemiddeling van de keizer en van de bisschop 
kregen zij een jaarlijkse uitkering uit de nalatenschap. Hij vijfhonderd gulden en zij 
driehonderd gulden en een legaat van resp. tweeduizend en duizend gulden. Verder werd 
overeengekomen dat bij kinderloos overlijden van Karel, Frederik de enige erfgenaam zou zijn. 
Nog tijdens de processen reisde Frederik met groot gevolg naar het kasteel Toutenburg te 
Vollenhove en vroeg daar toegang. Dit werd hem door de slotvoogd geweigerd. Toen wees 
Frederik op zijn hoge ambt van proost. Daarop reageerde de slotvoogd: 'lk acht u even hoog 
als u de laatste wil van uw vader'. Tenslotte liet de slotvoogd de proost toe, slechts vergezeld 
van zijn advocaat en een jongen. De rest van het deftige gevolg kon buiten de poort blijven. 
Van Buchel noemt Frederik proost van Sint Pieter te Utrecht. Onder dit aartsdiaconaat viel 
niet alleen de St. Pieterskerk maar ook de Veluwe. In 1553 was bij de pastoors van de Veluwe 
de maat vol wat hun proost betrof. Tot tweemaal toe beklaagden zij zich bij de wereldlijke 
overheid over hun proost. Het is wat onduidelijk waaruit hun grieven bestonden: betrof het 
wereldse zaken, bijvoorbeeld van financiële aard? Anders hadden de pastoors zich toch tot 
hun bisschop Georg van Egmond kunnen wenden. 

In diezelfde tijd werd de bisschop van Leeuwarden zijn inhaligheid verweten met de woorden: 
'Een herder mag wel zijn schapen scheren maar hij mag ze niet villen!' 

Toen kwam in maart 1561 de benoeming tot eerste aartsbisschop van Utrecht. Hij was 
weliswaar de derde keuze maar zijn ambten, zijn geleerdheid, zijn afkomst en zijn trouw aan 
Rome en aan koning Filips II waren voldoende voor deze hoge benoeming. Dat Frederik moeite 
had met het celibaat was wel bekend maar blijkbaar niet bij de heren die de koning moesten 
adviseren bij deze benoeming. Of hadden zij een black-out gehad? Nu moest Frederik leiding 
geven aan het uitvoeren van de besluiten van het concilie van Trento. Er moest een goede 
priesteropleiding komen, het geestelijk leven moest op hoger peil gebracht worden en de 
verplichting van het celibaat voor geestelijken moest worden nageleefd. Zo zou toch een 
tegenbeweging tegen de Reformatie, inmiddels sterk door Calvijn beïnvloed, van de grond 
kunnen komen: een Contrareformatie. Maar welke leiding en inspiratie ging er uit van de 
aartsbisschop? Hij had voldoende kennis in huis. Tot zijn nalatenschap behoorde een voor 
die tijd grote bibliotheek van meer dan honderdtachtig boeken. Daarvan bevatten er drie 
conciliebesluiten en pauselijke brieven, zes gingen over de katholieke leer en dogmatiek en 
over omstreden leerstukken en daarnaast had de aartsbisschop de beschikking over 
negentien bijbels en bijbelverklaringen en twee handleidingen voor het beoefenen van de 
ascese. Frederik had dus voldoende wetenschappelijk en spiritueel materiaal tot zijn 
beschikking voor het uitoefenen van zijn hoge ambt. Maar hij kwam maar moeilijk op gang. 
En toch moesten de conciliebesluiten worden uitgevoerd. Het gezag van koning Filips II en 
van Alva was nodig om twee jaar na het sluiten van het concilie, dus in 1565, tot een 
uitvoerende vergadering van het aartsbisdom te komen. Men nam besluiten in de lijn van het 
concilie. Maar het was een onrustige tijd en men had er moeite mee om tot uitvoering van de 
genomen besluiten te komen. Pas drie jaar later werd een commissie benoemd voor het 
stichten van een seminarie voor een goede priesteropleiding. Maar met het vormen van een 
commissie had men nog geen seminarium. Zes jaar later, in 1574, kreeg men in Utrecht de 
boodschap van paus Gregorius XIII dat de nieuwe opleiding er wel moest komen. Toen werd 
een schoolgebouw gekocht en de opleiding ging van start. Maar drie jaar later moest het 
seminarie al weer gesloten worden zonder dat er een priester was opgeleid. Men had een 
stimulerende ondersteuning van de aartsbisschop gemist terwijl in zijn ambtsgebied 
vernieuwing van het priesterbestand hoognodig was. Wat moest er zo terecht komen van zijn 
opdracht tot Contrareformatie? 

In de jaren zeventig jaren raakte Frederik ook nog verwikkeld in de politiek. In de loop van die 
jaren had de stad Utrecht schoon genoeg gekregen van de Spaanse bezetting op het kasteel 
Vredenburg. Om die te verjagen waren huursoldaten nodig, maar wie zou hun soldij betalen? 
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944).  Fotograaf onbekend. 
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 Aartsbisschop Frederik Schenck van Toutenburg. Afbeelding: Het Utrechts Archief. 

In de vergadering van de staten in het kapittelhuis bij de dom meende men de oplossing voor 
die soldij gevonden te hebben: het geld van de schatrijke aartsbisschop. Vanuit de vergadering 
voegde men de daad bij het woord, stak de straat over naar de Bisschopshof bij de dom en 
vroeg beleefd om een lening. 

Daar wilde Frederik niets over horen met een beroep op zijn hoge leeftijd. Hij was niet eens 
bereid het verzoek in overweging te nemen. Zo kwamen de r.k. statenleden te staan tegenover 
hun r.-k. aartsbisschop. De statenleden reageerden woedend op deze onwillige houding en zij 
drongen het bisschoppelijk paleis verder binnen. Toen toonde Frederik zich bereid vijfduizend 
gulden te verstrekken. Dat aanbod was voor de statenleden veel te laag. Als het geld hun niet 
gegeven werd konden zij het zelf wel nemen. Zij wisten de geldkisten wel te vinden en te 
openen. Met de buit keerden ze terug in hun vergaderzaal en hadden toen de hele nacht nodig 
om de munten te tellen. De volgende morgen konden ze bij de aartsbisschop een 
schuldbekentenis afgeven van zestigduizend gulden met het aanbod van zes procent rente. 
Frederik wees dit aanbod evenwel trots van de hand. Volgens de overlevering zou Frederik 
gezegd hebben toen de statenleden met hun buit het bisschoppelijk paleis verlieten: 'Daar 
gaan ze nu henen met den drek maar den gouden berg hebben zij niet aangeroerd!'. Maar de 
staten bereikten wel hun doel met het geld van hun aartsbisschop en konden de Spaanse 
bezetting verdrijven van de Vredenburg. 
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Aernout van Buchel (1565-1641) gemaakt door Paulus Moreelse (1641) 

 

Frederik was slechts op ongeregelde tijden in het paleis te Utrecht. Hij vertoefde graag op het 
kasteel te Wijk bij Duurstede. En na het overlijden van zijn halfbroer Karel in 1571 was hij 
nu en dan ook op de Toutenburg te Vollenhove. Verder had hij bij Maartensdijk een jachtslot 
laten bouwen dat hij ook Toutenburg noemde. Nadat in 1672 de republiek in oorlog was 
geraakt met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen drongen het volgende jaar Franse 
troepen door tot Maartensdijk en verwoestten daar het jachtslot. Dit werd niet weer 
opgebouwd en nu staat er een boerderij. Frederik was blijkbaar niet gelukkig in Utrecht maar 
waren de katholieken wel zo gelukkig met hun aartsbisschop? Hij kwam er niet toe om 
krachtig op te treden tegen de ketterijen. En de protestanten werden al driester en wonnen 
steeds meer terrein.  
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Kasteel Toutenburg, Vollenhove 

 

Ruine van kasteel Toutenburg, Vollenhove 
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De Dom te Utrecht, gemaakt door Pieter Jan van Liender (1727-1779). Afbeelding: 
Universiteitsbibliotheek Leiden. 
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Frederik was intussen de zeventig al gepasseerd. Wat kreeg hij toen een teleurstellingen te 
verwerken. In 1579 sloten de gewesten van zijn ambtsgebied de politieke Unie van Utrecht 
tegen het Spaanse gezag. Dit gebeurde onder leiding van de calvinistische Jan van Nassau, 
een broer van Willem van Oranje. Elk gewest kreeg toen de vrijheid om in de verhouding 
katholiek/protestant naar eigen inzicht te handelen. Daarmee was dus het protestantisme als 
geestelijke stroming erkend. Het volgende jaar ging in het Sticht (Utrecht) de ene kerk na de 
andere over in calvinistisch handen. Ook die van Wijk bij Duurstede. En op 28 juli 1580 
namen de protestanten ook bezit van de Domkerk, de kathedraal van het aartsbisdom. 

Wat was dat moeilijk te verwerken. Vier weken later, op 25 augustus 1580, vond men op het 
kasteel te Wijk bij Duurstede na het avondeten de aartsbisschop ingeslapen. Tot de laatste 
woorden, die men zich naderhand nog herinnerde, behoorde de verzuchting van Mattatias uit 
het deuterocanonieke bijbelboek 1 Maccabeeën 2 vers 7: 'Wee mij! Ben ik dan geboren om de 
verdrukking mijns volks en de verdelging der heilige stad te aanschouwen?' Zo moest hij een 
leeglopend aartsbisdom achterlaten en zijn bisschopszetel in protestantse handen. Toch kreeg 
hij een graf in de Dom in de noordoosthoek van de kooromgang bij de sacristie. Daar staat nu 
een oude geldkist, naar men zegt, afkomstig van de eerste aartsbisschop van Utrecht Frederik 
Schenck van Toutenburg. 

  

De Dom in het stadsprofiel, na de gedeeltelijke vernietiging van de dakruiter in 1630. Ets door 
H. Saftleven (1648). Afbeelding: website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. 

Frederik had geen testament gemaakt. Het gevolg daarvan was een jarenlange strijd om de 
afwikkeling van die rijke nalatenschap. De vijf kapittels van Utrecht meenden als eersten er 
recht op te hebben, maar die aanspraak werd het volgende jaar reeds bij gerechtelijke 
uitspraak afgewezen. 

Dan waren er twee bastaardkinderen: Frederik en een dochter waarvan de naam niet bekend 
is, maar gehuwd met Jacob Thymens van Leuven. Deze twee hadden zich al in het bezit van 
de erfenis gesteld, maar in 1585 gelastte het Hof van Utrecht hun die goederen te ontruimen, 
wat zij ook deden. Het is onduidelijk wie hun moeder was en of zij dezelfde moeder hadden. 
Van Buchel vermeldt ook nog 'een schone dochter die de vader bij Johanna geprocreert hadde'. 
Terwijl haar vader haar voor een edelman bestemd had, trouwde zij tegen de wil van haar 
vader met Beernt van Coetsvelt, secretaris van Campen en later rentmeester van het Duits 
Huis te Utrecht. Van Buchel eindigde met de aantekening bij Frederik 'ende laet bij 
verscheyden vrouw en kynderen'. Frederik had duidelijk moeite gehad met de verplichting tot 
een celibatair leven. In 1555, Frederik was nog proost, werd hij aangeklaagd om wat hij 
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Jannigje Gerrits had aangedaan. Dan wordt ook melding gemaakt van Jan Rutgers, met wie 
zij zal trouwen. 

Wat was de relatie van Frederik met Jannigje: een dienstbetrekking? Wat had de proost haar 
misdaan? Had hij Jannigje verkracht, zoals in een recent artikel wordt geschreven? En moest 
het verwekte kind voor de buitenwereld ook een vader hebben en werd Jannigje daarom aan 
Jan gekoppeld? Of stonden Jannigje en Jan op het punt van trouwen en was de proost er toen 
tussen gekomen door gebruik te maken van het adellijke recht van de eerste nacht, het jus 
primae noctis? 

Wat de proost ook gedaan mocht hebben en vanuit welke motieven, de schepenen van Utrecht 
veroordeelden Frederik tot schadeloosstelling van Jannigje.  

 

Jachtslot Maartensdijk, de afbeelding afkomstig uit het tijdschrift Kondschap, juni 2008. 

Spoedig na het overlijden van Frederik meldden zich enige vrouwen, die een of meer kinderen 
van de aartsbisschop hadden. Haar aanspraken werden erkend. Ida Claessen en Anna 
Janssen en een derde ongenoemde vrouw kregen elke een wekelijkse uitkering van zeven 
stuivers en acht penningen toegewezen. Verder werd een fonds van 2088 gulden gevormd ten 
behoeve van nog andere vrouwen, die ook 'vriendschap' met de aartsbisschop beleefd hadden. 
(De oude betekenis van vriend hangt samen met vrijen).  

Jaren later meldden zich ook nog erfgenamen uit het katholieke zuiden. Deze familieleden 
hadden zich niet in het protestantse noorden durven melden. Intussen was in 1609 het 
Twaalfjarig Bestand ingegaan en was voor hen de weg veilig. Deze erfgenamen met een 
onduidelijk verleden moesten het opnemen tegen Rutger van den Boetzelaer en zijn drie zonen. 
Dezen konden aantonen af te stammen van Anna Schenck van Toutenburg, een nicht van de 
aartsbisschop. Een mysterieuze moord bij Vollenhove, die nooit werd opgelost en waarbij 
bewijsstukken verdwenen zouden zijn, maakte de aanspraken van de opgedoken erfgenamen 
twijfelachtig. 
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De geschiedenis van de Toutenburg kent meer gevallen van een vreemd einde van een 
mensenleven. Karel had in een boze opwelling zijn huisknecht doodgeslagen. Deze huisknecht 
was vermoedelijk zijn bastaardhalfbroer. En bij de afbraak van de Toutenburg vond men in 
een muur skeletten ingemetseld. De opgedoken familie uit de zuidelijke Nederlanden stond in 
het begin zwak doordat ze werkten met de genealogie van een andere tak Schenck van 
Toutenburg. Later bleken ze weer sterker te staan in hun aanspraken, maar toen konden ze 
het financieel niet volhouden om nog langer te procederen. Al bevat de laatste gerechtelijke 
uitspraak een toon van lichte aarzeling, toch werden in 1686, meer dan honderd jaar na het 
overlijden van de erflater, de Van den Boetzelaers tot wettige erfgenamen verklaard. Wie van 
hen had toen nog een herinnering aan de eerste aartsbisschop van Utrecht: Frederik Schenck 
van Toutenburg, in 1503 in Vollenhove geboren? Bron: P. Datema in Mijn Stad Mijn Dorp. 

 
 
Het gevonden geld 
 

Dicht bij Kampen, in een klein dorpje, woonden een man en een vrouw met een boel kinderen, 
die hun kost verdienden met vissen, weven en wild strikken. 

Eens, op een avond, toen de man uitging om nog even naar zijn zalmfuik en zijn vosseval te 
kijken, vond hij op de weg een grote zak met geld. In plaats van naar de zalmfuik en naar de 
vosseval te kijken, ging hij gauw naar huis terug om zijn Griet eens met de zak vol geld te 
verrassen. Toen hij evenwel dicht bij huis was, bedacht hij zich en zei tegen zichzelf: als ik dat 
aan mijn vrouw vertel, dan is er een grote kans dat morgen iedereen het weet. 
 
Hij ging daarom op zijn schreden terug, zette de zak met geld achter een dikke boom en ging 
naar de vosseval en de fuik. In de val zat een vos en in de fuik een zalm. Hij maakte ze allebei 
dood en stopte de vos in de fuik en de zalm in de val. Daarna ging hij naar zijn Griet, die druk 
zat te weven.  

‘Och Griet,’ riep hij, ‘ga toch eens gauw met mij mee. 't Is zo donker, ik was al helemaal 
verdwaald.’ Griet bedacht zich niet lang en ging met Piet mee. Onderweg kwamen ze langs het 
gemeentehuis, waar nog laat licht brandde omdat ze aan het schoonmaken waren. 
 
‘Wel nog aan toe,’ zei Griet, ‘er is nog licht in het raadhuis en dat zo laat op de avond.’ - ‘Ja,’ 
zei Piet, ‘'t is nu net de nacht dat de veldwachter met de duivel afrekent.’ 

‘Och Piet, is dat waar?’ 

‘Zeker,’ antwoordde Piet, ‘weet je dan nog niet dat de veldwachter eenmaal in het jaar met de 
duivel afrekent.’ - ‘Nee, dat wist ik niet,’ zei Griet. 

Eindelijk kwamen ze bij de fuik en daar vonden ze een vos en in de vosseval een dikke zalm. 
Toen gingen ze weer naar huis toe, maar onderweg zei Piet: ‘Het regent zo, Griet, we gaan hier 
even onder die boom schuilen.’ En toen ze daar gingen zitten, vond Griet de grote zak met 
geld. 
 
‘Nu Griet,’ zei Piet, ‘nu maar gauw naar huis, zodat geen mens het gewaarwordt en denk erom 
dat je tegen niemand iets zegt van het geld dat je hebt gevonden.’ 

‘Nee, waarachtig niet,’ zei Griet. 
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Het duurde echter niet lang of Griet moest het toch eens even aan haar buurvrouw Trijntje 
vertellen. Die zou het toch aan niemand verder vertellen. Ja maar, pas op: Trijntje vertelde 
het aan Marietje, en Marietje aan Jannetje en toen wist het hele dorp gauw dat Piet en Griet 
geld hadden gevonden. Het duurde dan ook niet lang of Piet en Griet moesten op het raadhuis 
komen om het geld terug te geven. 

‘Wij hebben geen geld gevonden,’ zei Piet. 

‘Maar,’ zei de burgemeester, ‘je vrouw zegt het toch.’ 

‘Ja mijnheer de burgemeester,’ zei Piet, ‘mijn vrouw zegt zo veel; die heeft ze soms niet alle vijf 
bij elkaar.’ 

‘Wel drommels nog aan toe, wil je mij voor gek uitmaken?’ riep Griet. ‘Ik weet nog heel goed 
wanneer het gebeurd is. 't Was in de nacht dat de veldwachter met de duivel afrekende en dat 
we in de fuik een vos vingen en in de vosseval een zalm.’ 

‘Nou mijnheer de burgemeester, wat zeg je me daarvan?’ vroeg Piet. 

‘Ik hoor het al,’ zei de burgemeester, ‘ga maar naar huis.’ 

Bron: beleven.org. 

  

 

Zwolle  

 

Zwolle ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht en is via het Zwolle-
IJsselkanaal verbonden met de IJssel. De stad ligt in de regio IJsseldelta. De gemeente telt 
127.497 inwoners (1 januari 2019) en is daarmee de negentiende gemeente van Nederland. 
Zwolle heeft een oppervlakte van 111,33 vierkante kilometer.  

Zwolle is in de Middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse 
Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder 
moerassige landschap. Zo'n plek werd destijds een suol' genoemd. De zandrug is nog altijd 
zichtbaar door de hoogteverschillen in de stad. Zo ligt de Sassenstraat hoger dan het Grote 
Kerkplein.  

De oudste sporen van bewoning stammen uit de jonge steentijd. Rondtrekkende stammen 
bewoonden toen de dekzandruggen. In sommige bronnen worden deze stammen ook wel 
aangeduid als het Isalavolk, naar de Latijnse naam van de IJssel. 

Bij de aanleg van Ittersumerbroek, een wijkgedeelte van Zwolle zuid, zijn in 1993 grondsporen 
gevonden van twee paalcirkels uit de bronstijd. Deze worden ook wel het Woodhenge van 
Zwolle genoemd.  

De oudste schriftelijke vermelding, uit 1040, spreekt over een aan Sint Michael gewijde 
parochiekerk. In 1230 kreeg Zwolle van zijn landheer de Utrechtse bisschop Wilbrand van 
Oldenburg stadsrechten als dank voor hulp bij het bouwen van een burcht in Hardenberg. 
Dit naar aanleiding van de Slag om Ane. 

Bij de stadsbrand van 1324, bewust aangestoken door roofridder Zweder van Voorst, ging de 
stad bijna geheel in vlammen op. Negen gebouwen, waaronder de kapel en de refter van het 
Bethlehemklooster, bleven staan, omdat ze van steen waren gebouwd. Na de brand werd de 
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stad herbouwd richting het westen. Op de plattegrond is nog verschil te zien tussen het grillige 
stratenpatroon in het oostelijke binnen-stadsdeel, dat dateert van voor de brand, en het veel 
regelmatiger stratenpatroon van na de brand.   
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Het geheimzegel van de stad Zwolle, zoals op dit zilveren zegelstempel, is gebruikt tussen 1385 
en 1415. Het stadswapen staat in een Gotisch wapenschild. Erboven fungeert aartsengel 
Michaël als schilddrager en onder het wapen zijn twee klimmende leeuwen te zien. Het 
randschrift in Gotische letters luidt: Secretu civitatis Zwollencis. Een knielende engel vormt 
het handvat van de stempel, die een diameter heeft van 4,2 cm.  Bron: Historisch Centrum 
Overijssel. 

 

De Latijnse school van Zwolle, het huidige Gymnasium Celeanum, verwierf onder rector 
Johan Cele (1375-1415) grote faam. Geïnspireerd door de Moderne Devotie bracht hij nieuwe 
geestelijke, pedagogische en sociale inzichten in praktijk. Aan de macht van de gilden in het 
stadsbestuur (1413-1416) maakte bisschop Frederik van Blankenheim een hardhandig einde 
in de Lucienacht van 1416. In 1438 verkreeg Zwolle stapelrecht van bisschop Rudolf van 
Diepholt.  De keizer van het Heilige Roomse Rijk bevestigde in 1448 de stadsrechten van 
Zwolle door de stad op te nemen onder de steden van het Duitse Rijk. Zwolle trad als 
handelsstad toe tot de Hanze en was in de vijftiende eeuw, de Gouden Eeuw van de stad, het 
centrum van de Moderne Devotie, een religieuze hervormingsbeweging die zich op initiatief 
van Geert Grote, aanvankelijk vanuit Deventer, maar later vanuit Zwolle over een groot deel 
van Europa uitbreidde. Thomas a Kempis, kopiïst en mysticus, woonde in een klooster op de 
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Agnietenberg en was een gekend inspirator van deze beweging. De latere paus Adrianus 
VI studeerde rond 1470 in Zwolle aan de Latijnse school. 

In augustus 1572 werd Zwolle veroverd door Willem van den Bergh, een zwager van Willem 
van Oranje. Maar na het uitmoorden van de bewoners van Zutphen op 16 november door de 
Spaanse troepen van Don Frederik, gaf de stad zich met enkele andere steden vrijwillig over 
om verder bloedvergieten te voorkomen. 

De Staten van Overijssel deden in eerste instantie niet mee aan de Unie van Utrecht, die 
bedoeld was als militair verbond tegen de oprukkende Spaanse troepen. Maar toen de 
stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, George van Lalaing, op 3 maart 
1580 overliep naar Spanje, maakten de Zwollenaren duidelijk dat zij de opstand niet wilden 
verlaten en erkenden de stadhouder niet langer. Lubert Ulger ontketende een opstand in 
Zwolle en op 15 juni versloeg hij met een groep calvinistische opstandelingen de katholieken 
en Spaanse soldaten in een straatgevecht in de Diezerstraat. Na een bemiddeling van Willem 
van Oranje kreeg van Lalaing alleen Groningen mee naar de Spaanse zijde en sloten Overijssel 
en Drenthe zich aan bij de Unie van Utrecht. 

Tijdens Parma’s negen jaren was Zwolle de enige stad die niet door de Spanjaarden werd 
heroverd. Tijdens de Tien jaren van Maurits van Oranje was de stad een militaire basis waar 
vanuit Overijssel en Gelderland konden worden heroverd. In de Republiek der 
Nederlanden had Overijssel geen hoofdstad. De staten bestond uit afgevaardigden van 
Deventer, Kampen, Zwolle en de Overijsselse Ridderschap. De vergaderingen vonden 
afwisselend plaats in een van de drie steden. 

Pas in de Franse tijd kreeg Zwolle de status van hoofdstad, eerst van het Departement  van 
de Oude IJssel, daarna van het Departement Overijssel en na de inlijving door he Eerste 
Franse Keizerrijk, van het Departement Monden van de IJssel of Bouches-de-l'Yssel. Na het 
vertrek van de Fransen werd Zwolle hoofdstad van Overijssel. 

Op 7 juli 1837 werd op de Grote Markt de laatste Zwolse doodstraf door scherprechter 
Hendrikus Esman (scherprechter voor Overijssel 1827-1845) uitgevoerd. De uit 
Wijhe afkomstige Albert Wetterman werd tot deze straf veroordeeld vanwege de moord op zijn 
vrouw Gerritdina Lankhorst. 

Rond 1870 nam het bevolkingsaantal van de stad sterk toe. De oorzaak lag hoofdzakelijk bij 
het verkrijgen van een spoorwegstation (1876). De Maatschappij tot Exploitatie van de 
Staatsspoorwegen opende in 1870 ook nog een Centrale Werkplaats voor het onderhoud van 
de treinen. Al snel waren hier 600 mensen werkzaam. Buiten de stad werd een nieuw 
stadsdeel ontwikkeld, Assendorp. Hier werd voor het eerst in Zwolle sociale woningbouw 
toegepast. De eerste huizen kwamen tussen het Weezenland en de Bartjensstraat. De 
Vereniging tot bevordering van Fabrieks- en Handelsnijverheid bouwde 20 huizen, waar één 
gulden huur per week voor moest worden betaald. Zo’n huis bestond uit een lange gang, twee 
vertrekken en een poepton buiten. De huurders van het VFH-departement kregen later de 
mogelijkheid om een huisje te kopen, het ging om de woningen in de Enkstraat , naast 
houthandel Van Raalte.(1878) werden er vijfentwintig nieuwe huizen gebouwd aan de 
Bartjensstraat, deze waren voor de arbeiders van de azijnfabriek Heerkens Schaepman en Co. 
die in 1807 was opgericht op de plek waar later de Isalaklinieken (locatie Weezenlanden) 
hebben gestaan. 

In Zwolle werden de verkeersbrug en de spoorbrug over de IJssel opgeblazen op 10 mei 1940. 
Daarmee viel ook de telefoonverbinding met Noord-Nederland weg, die via deze bruggen liep. 
In Zwolle werd een van de drie bureaus van de burgerlijke stand voor Duitsers gevestigd. Ook 
kreeg Zwolle een van de zevenenvijftig door de Duitsers ingesteld arbeidsbureaus. 

Zwolle kreeg een 'Joodsche Raad', opgericht in opdracht van de Duitsers. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werden vierhonderdvijfennegentig joodse inwoners van Zwolle door de bezetter 
weggevoerd en in concentratiekampen omgebracht. Een joods echtpaar beroofde zich van het 
leven met de Duitsers voor de deur, en twee joden zijn omgebracht door het verzet in Hattem. 
Ook zijn er op diverse plaatsen in de stad mensen gefusilleerd die zich op enigerlei wijze 
verzetten tegen de bezetter. 

Diverse monumenten in de stad herinneren hieraan, zoals het Monument aan de 
Meppelerstraatweg en Monument op de schietbaan Berkum. In het Ter Pelkwijkpark staat het 
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Oorlogsmonument Zwolle dat de herinnering wakker moet houden aan alle Zwollenaren die 
in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen als gevolg van oorlogshandelingen. 
Zwolle werd op 14 april 1945 door Canadezen bevrijd. Leo Major (1921-2008) was een van de 
eerste geallieerde militairen die de stad betrad en vrijwel zelfstandig verantwoordelijk was voor 
de terugtrekking van de Duitsers, en daarom ’de bevrijder van Zwolle’ wordt genoemd. 

 

 

Strandje Dubbeldam met op achtergrond IJsselbrug, collectie Dolf Henneke, Historisch 
Centrum Overijssel. 

 

De gemeente Zwolle telde op 1 januari 2019 127.608 inwoners (bron: Zwolle.nl). Op 14 
december 1994 werd de in Westenholte geboren Kyra Mepschen de honderdduizendste 
inwoner van Zwolle. Met de geboorte van Lucas Hoen verwelkomde burgemeester Henk Jan 
Meijer de honderdvijftienduizendste inwoner (maart 2007). Sinds 1997 maakt de gemeente 
Zwolle deel uit van het Grotestedenbeleid van de regering en zijn er extra middelen 
beschikbaar gekomen om de problemen in enkele wijken aan te pakken. 

Zoals in zoveel plaatsen heeft ook Zwolle een scheld- of bijnaam voor zijn inwoners, die in de 
loop der eeuwen is uitgegroeid tot geuzennaam. Een volksverhaal moet de naam 
'blauwvingers' verklaren. In eerste instantie was de naam puur als scheldnaam in zwang. In 
de Middeleeuwen bestond er een flinke rivaliteit tussen de steden Zwolle en Kampen. Men 
maakte elkaar het leven zo moeilijk mogelijk: Zwollenaren werden beroofd, het vee van de 
Kampenaren werd gestolen. Zwolle is een kristallisatiepunt geworden van een zogenoemde 
Kamper Ui. De Zwollenaren hadden een bijnaam voor de Kampenaren: Kampersteuren. De 
scheldnaam voor de Zwollenaren was 'blauwvinger' daar zij meineed gepleegd hadden ten 
opzichte van de hertog Van Gelre. De sage over de blauwvingers vertelt dat Zwolle ten tijde 
van een wapenstilstand het klokkenspel uit de verbrande toren te koop aanbood aan Kampen. 
De Kampenaren zouden hiermee akkoord gaan, mits zij mochten bepalen hoe het bedrag werd 
betaald. Op een dag kwam er een wagen vol met geld: allemaal vierduits-stukken en de 
Zwollenaren kregen blauwe vingers van het tellen van de koperen munten. Blauwvingers werd 
daarom de bijnaam voor de Zwollenaren. 
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Tegenwoordig beschouwen de Zwollenaren de naam als een geuzennaam. Ieder jaar worden 
er zogenaamde Blauwvingerdagen georganiseerd. Op deze dagen is er markt en zijn er allerlei 
activiteiten. De naam Blauwvinger duikt in 2007 op aan de andere kant van de oceaan als 
titel van een cd van de Amerikaanse artiest Black Francis (ex-Pixies), getiteld Bluefinger. Deze 
cd is geïnspireerd op de bekende overleden muzikant en kunstenaar Herman Brood, wiens 
wieg in Zwolle stond. Museum de Fundatie  bezit en beheert een omvangrijke collectie 
beeldende kunst die door voormalig Boymans directeur Dirk Hannema bijeen werd gebracht 
en later belangrijke aanvullingen kende met onder meer de kunstcollectie van de provincie 
Overijssel. Collectie en tentoonstellingen zijn te zien op twee locaties: kasteel het Nijenhuis bij 
Heino en het Paleis aan de Blijmarkt in Zwolle. Vanaf 10 april 2006 stonden in het centrum 
van Zwolle dertig levensgrote koeien. Deze zijn door verschillende kunstenaars gemaakt en 
worden gesponsord door het bedrijfsleven. Het initiatief voor dit project kwam van de Lions 
Club Zwolle-Hanzestad, die met de opbrengst van het project een gehandicaptenboerderij wil 
ondersteunen. Na de zomer werden de koeien geveild. 

Het poppodium in Zwolle is Hedon. Enkele bekende muzikanten uit Zwolle zijn Herman 
Brood en de rapformatie Opgezwolle. Zwolle kent meerdere muziekscholen, waaronder De 
Zwolse Muziekschool, Muziekschool Zwolle Zuid, Grandesco Music en Dubbelgreep.  
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 Sassenpoort  
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Hooischuur op zolder en brillcream. De 
Zwolse popcultuur 
 

 

 

 

In de eerste jaren na de oorlog kende Nederland een bloeiend uitgaansleven. De bioscoop, de 
schouwburg, het concertgebouw en de dancing waren favoriete uitgaansgelegenheden. Ook 
ging een nieuwe generatie jongeren haar eigen weg. Ze oriënteerden zich sterk op Amerika bij 
het ontwikkelen van hun eigen jeugdcultuur. 

In deze tijd was de vrees voor ‘zedenverwildering’ in de samenleving groot. Rond 1955 gingen 
jongeren hun eigen, van hun ouders afwijkende levensstijl ontwikkelen. Bij het ontwikkelen 
van zo’n nieuwe jeugdcultuur hoorde ook een eigen geluid. In die tijd ontwikkelden zich dan 
ook diverse muziekstijlen. Van de keurige harmonieband tot de ritmische Bebob en Jazz. Van 
de volkse rock ’n roll tot de ruige en rauwe Indo-rock. Ook in Zwolle had deze 
muziekontwikkeling zijn weerslag. In de stad waren veel muziekclubs, waar de jeugd naar 
muziek kon luisteren en kon dansen. Bekend waren de Tiger-club in zaal Suisse (later 
discotheek X-ray en meest recentelijk the Q, Urbana aan de centuurbaan, Club The Fifty One 
aan de Melkmarkt, de Klooienberg voor de beatavonden en Odeon. 

Rond 1950 kwam bij een stel jongelui het Amerikaanse geluid van de Bebob – of moderne 
jazz- naar voren. De Zwolse ‘boppers’ aanbaden onder andere Charlie Parker, Dizzy Gillesspy 
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en Miles Davis. Ze richten een club op, de eerste jazz-club in Zwolle. In januari 1951 werd de 
bovenzaal van het café G.J. Demmer aan de melkmarkt 8 omgedoopt in ‘The Fifty One’. Dit in 
navolging van de Amsterdamse club ‘The Forty Five’. Ook in de Harmonie of Van Gijtenbeek, 
in de zaal Demmer of de Odeon-club werden Bebop festijnen georganiseerd. De jeugd die daar 
kwam was herkenbaar aan de grote zonnebrillen en helle sjaals. Dankzij de Fifty One kreeg 
de vooruitstrevende jeugd van Zwolle al vroeg hypermoderne Jazz te horen. De Zwolse boppers 
begroeten elkaar in de stad met hun eigen fluitje: de beginstrofe van ‘Oop bop sh’bam’. 

Halverwege de jaren vijftig fladderden de ‘bobvogels’ alle kanten op. Er ontstond ook een 
behoudender jazz-club die zich meer stortte op New-Orleans en Dixielandmuziek. Deze club 
was opgericht door Igor Cornelissen en heette de Zwolse Jazz Federatie, hoewel er, zoals hij 
in ‘Van Zwolle tot Brest-Litowsk’  schrijft, ‘er niets te federeren viel’. Het domein van deze Jazz 
club was Urbana met zijn sfeervolle houten zaal achter in de Wipstrik. Als huisorkest 
fungeerde daar The Original Ponchatrain Jazzband. Hierin speelde Igor de trompet. De Zwolse 
Jazz Federatie is later opgevolgd door de Zwolse Jazz Sociëteit. Hierin zaten zowel puristen 
als modernisten. De Zwolse jazzliefhebberij heeft uiteindelijk in de jaren zeventig landelijke 
bekendheid gekregen door de Stichting Jazz Zwolle met hun jaarlijkse Jazzdagen. 

 
 

Het logo van de Jazz Club Zwolle. (collectie HCO) 

Rond 1955 werd de tot nu toe matig rebellerende  jeugd in keurig Nederland opgeschikt door 
jongens die op gestroomlijnde brommers luidruchtig bezit namen van de straat. Vetkuiven, in 
vorm gehouden door brillantine (brillcream), zwart leren jacks, met daaronder een geruit 
hemd, de nozems. Deze nozems behoorden tot de vaak ongeschoolde, maar nu aardig 
verdienende arbeidersjeugd. De nozemstijl ontleende veel aan de Amerikaanse massacultuur. 
Rockzangers als Bill Haley, Little Richard en vooral Elvis Presley waren de grote voorbeelden. 
De rock ’n roll was dé muziek. De Zwolse rock ’n roll scene presenteerde zich vooral in bands 
als: The Gamblers en The Mozarts. 
Wout Slijster  - poprecencent van de Zwolse Courant- was in de jaren vijftig en zestig vervend 
aanhanger van de rock. Wout kwam uit een christelijk orthodox gezin. ‘De rock was de duivel 
voor onze ouders, ze walgden ervan’. Vaak ging hij stiekem samen met zijn vier jaar oudere 
broer naar de films van Elvis Presley. De liefde voor de rock was thuis weer terug te vinden op 
de muren van de tienerkamers. Geen stukje behang was meer te bezien door de talloze 
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fotootjes van verschillende rock idolen. De fotootjes gaven aan hoe je als rock ’n roller eruit 
moest zien: het haar van de jongens vettig (vetkuiven) en het haar van de meisjes stevig 
getoupeerd (hooischuur op zolder). 

 

The Mozarts, Zwolle.  

Maar het ouderlijke oog hield wel toezicht dat er geen ‘onzedelijke plaatjes’ aan de muur 
hingen. Wout kan zich nog herinneren dat zijn vader een foto van een vrouw met ontbloot 
bovenbeen abrupt van de muur verwijderde. Natuurlijk was er ook de drang om zelf de rock 
’n roll muziek te vertolken. Veel jongens en meisjes ‘deden zoiets niet’ achten hun ouders. 
Maar toch grepen in navolging van hun idolen naar de gitaar, die toen bij vele muziekzaken 
te koop was. Maar de geldmiddelen waren ook toen al begrenst. Bert Vrieling, lid van de 
Mozarts, een bekende band aan het eind van de jaren vijftig, ‘Toch deed je van alles om het 
zo goed mogelijk te doen, je beroofde als het moest je ouders van het op de draadomroep 
aangesloten radiokastje. Die luidspreker kon je immers gebruiken als versterker wanneer je 
moest optreden. Met de band gingen we dan per bakfiets, waarop onze attributen stonden, 
naar de buitenwijken om daar in een of andere keet te oefenen of om op te treden’. 

De Mozarts hadden zo niet alleen hun materiële problemen ook de look speelde een belangrijke 
rol. Zo eind jaren vijftig was de haardracht ook een heet hangijzer in de band. Lol Nijhuis, ook 
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lid van de Mozarts: ‘Dat was een revolutie, dat haar. Ik weet nog, dat we toen thuis op de 
slaapkamer bekeken of we het inderdaad konden wagen om onze haren naar voren te 
kammen. En toen bleek dat het in Zwolle op een gegeven moment op weinig weerstand stuitte 
werd  het toch weer een punt van discussie binnen onze groep, toen we bijvoorbeeld in 
Ittersum moesten optreden. Zo van: Zouden we de haren voor deze gelegenheid toch niet beter 
naar achteren kunnen kammen? ‘ 

Zo rond eind vijftiger jaren waren er verschillende gelegenheden waar je als rock ’n roll 
liefhebber terecht kon. Kampen was toentertijd erg in trek bij de Rockers. Daar was veel te 
beleven. Kampen had ook zijn eigen rock ’n roll-scene met bandjes zoals Rolling Guys en 
Gamblers. Deze traden dan onder meer op in De Hanzestad of De Buitenwacht. Tijdens 
bezoeken van Zwollenaren aan Kampen en vice versa was het niet altijd rozengeur en 
maneschijn. Op het eind van een uitgaansavond werden de krachten nog wel eens gemeten. 
Dit gebeurde dan vaak als men elkaar ‘op de trein zette’.  Volgens de overleveringen waren 
deze knokpartijen vaak massaal maar van korte duur. In Zwolle was het aanbod voor de rock 
’n roll liefhebbers beduidend minder. Hier had men als grote publiekstrekker slechts zaal 
Suisse, toen beter bekend als de Tigerclub. Niet dat de Tigerclub niet veel voorstelde, 
integendeel, maar het was de rock ’n roll tempel van Zwolle. De Tigerclub was iedere 
zondagmiddag geopend en de belangstelling was dermate groot, dat het letterlijk vechten 
geblazen was om een toegangskaart te bemachtigen. De Tigerclub was een grote zaal met 
houten tafeltjes en stoelen tegen de muren en in het midden de dansvloer, die in het volle licht 
stond. Er werd natuurlijk rock’n roll gespeeld. Maar tijdens de schuifelliedjes werden paartjes 
door ouderen in de gaten gehouden. Als een jongen en meisje te dicht tegen elkaar aan 
dansten werden zij subtiel tot de orde geroepen. Buiken tegen elkaar was taboe. Daarna 
mochten ze op gepaste afstand van elkaar verder dansen. De oprichting van de Tigerclub was 
te danken aan de Indische scene in Zwolle. Deze bevolkingsgroep stond bekend om hun ruige 
Indorock. 

De indo-rock in Zwolle vond zijn oorsprong bij de Indonesische- en Molukse vluchtelingen. 
Dit waren veelal oud KNIL-militairen. Deze waren gevestigd in Zandhoven aan de 
Hollewandsweg. Dit was een voormalig verpleegtehuis maar deed in de vijftiger jaren dienst 
als opvangcentrum voor vluchtelingen uit voormalig Nederlands Indië. Heden ten dage is de 
oude functie weer hersteld en is het weer een verpleegtehuis. De indo-rock die zich typeerde 
door zijn aparte sound is natuurlijk het meest bekend uit Den Haag waar de indo-rock 
hoogtijdagen vierde. Een naam die in Zwolle de grondslag is geweest voor de indo-rock is 
Jekel. Jan Willem Jekel was oud-KNIL-militair die in zijn jeugd in Soerabaya, die na de 
onafhankelijkheid van Indonesië zich vestigde in Nederland. 

Hij woonde eerst in Staphorst maar verhuisde in 1952 naar Zwolle. Hoe kwam Jan Willem 
Jekel in de muziek? ‘Elke Indische jongen is muzikaal en speelt tenminste een instrument’, 
stelt Jekel met onverhulde trots. ‘Ik speelde veel gitaar. En nog altijd staat mijn gitaar naast 
de bank voor het grijpen. In de eerste jaren hier in Zwolle speelden  we uiteraard onze muziek, 
Krontjong. Vooral mijn vrouw kende veel Ambonese liedjes. Maar daarnaast zongen we veel 
Amerikaanse muziek’. In Indonesië werd via de radio naar Amerikaanse muziek geluisterd. In 
die beginjaren vijftig toen rock ’n roll nog niet gelanceerd was waren dat liedjes als ‘pennies 
from  heaven’ en ‘all of me’. Het gezin Jekel was een echt familie-orkestje. Onder de naam ‘ 
Jekel en zijn Rekels’ werd in Zwolle veelvuldig opgetreden. 

Moeder Jekel fungeerde als manager. Zij regelde de prijs voor een avondje optreden, variërend 
van vijftien tot dertig gulden. Een weelderig bestaan konden de Jekels er niet van leiden, maar 
het ging dan ook om het plezier. Jan Willem over die jaren: ‘We traden onder meer op in zaal 
Suisse. Vooral Indonesische mensen kwamen daar op af en riepen dan ‘Hé Jekel, kun je bij 
ons ook niet eens langskomen?’ En zo kwam je dan terecht in zalen als Donker. Volgens Jekel 
waren dat nog eens gezellige avonden. Iedereen zong mee en de ene familie nam loempia’s mee 
en de andere bami. De feestavonden werden in de loop der tijd door steeds meer mensen 
bezocht. De kinderen van Jekel werden natuurlijk ook  ouder. Zij raakten zo midden vijftiger 
jaren in de ban van iets geheel nieuws, de Rock ’n Roll. Heel veel Indische jongeren haakten 
daarop in. Zo sterk dat het zelfs resulteerde in een geheel eigen muziekvorm, namelijk de 
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‘Indo-rock’. De bandjes die toen vooral de Indorock vertegenwoordigde waren: The Hot 
Jumpers, The Emeralds en de landelijk bekende, The Javelins, Tielman Brothers en natuurlijk 
de Blue Diamonds. Maar ook de kinderen van Jan Willem waren aangestoken door het rock 
‘n roll virus. Willem Jekel, de zoon van Jan Willem, nam het initiatief tot een eigen club, de 
Tigerclub. Deze club, zoals eerder vermeld, groeide van midden vijftiger jaren tot eind zestiger 
jaren, uit tot dé grote rocktempel van Zwolle. 

 

The Javelins, 1967 

De popmuziek in de jaren vijftig in Zwolle heeft aanzet gegeven tot de ruigere ‘roaring sixties’ 
die zich ook in Zwolle heeft gemanifesteerd. Door de jaren heen is de popscene in Zwolle nog 
steeds van hoge kwaliteit gebleven. Organisaties als Hedon en Popfront zijn ervoor dat Zwolle 
door de jaren heen op popmuziek gebied mee draait. De poptempel waar Hedon en Popfront 
zijn gevestigd is onlangs verbouwd om nog beter aan te sluiten aan de eisen van de huidige 
tijd. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Vliegeren in Hasselt 

 

Een prachtige bezigheid waarmee we middagen bezig konden zijn was vliegeren met een 
zelfgemaakte vlieger. Je was eerst al een tijdje bezig om je vlieger te maken. 
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We haalden de latjes van één bij één centimeter bij timmerman Van der Stege in Hasselt, die 
zijn werkplaats had in de voormalige rooms-katholieke kerk op de hoek van de Hoogstraat en 
de Raamstraat. Je kon als je goed rondkeek nog wel zien dat de huidige werkplaats vroeger 
een kerk geweest was. Die paar latjes kregen we zo maar. Als we vroegen wat het moest kosten, 
dan zei hij steevast: ‘Dat komt wel goed!’ Vliegerpapier haalden we bij Drupsteen op de 
Hoogstraat. Die winkel verkocht bijna alles, dat was echt een Winkel van Sinkel. Of bij 
kantoorboekhandel Sterken in de Ridderstraat. Touw en lijm hadden we thuis wel. En dan 
kon het voorbereidende vliegerwerk beginnen. Nu moest je van de latjes een kruis maken in 
de verhouding van 3:2. 

  

Foto van de website Voerendaal vertelt van Mathieu Clemens: 

Het maken van een vlieger was een precies karwei, waarbij alles draait om de verhouding 3:2.  
Eerst legde je een lange lat neer en je mat daarvan de lengte, die moest een meter vijf zijn. 
Dan zette je op vijfendertig centimeter van boven een streepje, daar moest de dwarslat komen. 
Die moest dan zeventig centimeter zijn, vierendertig en een halve centimeter aan weerszijden 
van de lange lat. Dan deed je lijm op de kruising van de twee latjes en maakte je de kruising 
goed vast met touw. Op de vier uiteinden van de latjes maakte je met een mes een sneetje, 
daar moest het touw in gelegd worden. Voordat je dat touw erin legde deed je daar ook wat 
lijm in waardoor het touw goed vast zat. De knoop kwam onderaan met een lusje, daar kon 
dan de staart aan bevestigd worden als dat nodig was. Als het geraamte zo klaar was dan 
legde je de toekomstige vlieger op het vliegerpapier. Je tekende twee a drie centimeter groter 
af en knipte dan het model uit. 
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1950, eerst rennen en daarna moest de wind zijn werk doen 

Nu ging je de plakranden van lijm voorzien en plakte het omgevouwen papier om het touw, zo 
kreeg de vlieger vorm en kleur. Nu kon je nog verfraaiende versieringen aanbrengen op de 
voorkant, bijvoorbeeld een gezicht. Dat stond mooi als de vlieger straks in de lucht stond. Nu 
moest er van uiteinden van de lange lat en de uiteinden van de korte lat een touw gespannen 
worden aan de voorkant dat zo’n vijfendertig centimeter van de kruising geknoopt werd. 
Zodoende ontsond er ruimte om de vlieger op te laten. In die knoop kwam weer een lusje, 
waaraan het touw voor oplaten bevestigd werd. Voor versteviging plakte je op de uiteinden 
van de latjes waar het touw zat extra papier. 
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 Vliegeren is van alle eeuwen 

Dat diende twee dingen, ten eerste zat het touw dan goed vast, maar ook werd de vlieger 
daardoor sterker en zou niet zou gauw gaan scheuren als de vlieger hard met de grond in 
aanraking zou komen. Na deze theorie kwam de praktijk, het vliegeren zelf. Daarvoor gingen 
we, als er een goed windje stond, naar de Molleweerd. Dat was een grote grasvlakte waar je 
de ruimte had. Ook gingen we wel naar het veld over de brug waar we veel voetbalden. Ook 
daar had je flink de ruimte, maar de Molleweerd was mooier. 

  

 Het spannende moment als je vlieger wordt opgelaten.  De foto staat op de website Voerendaal 
en gaat over Mathieu Clemens. 
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Nu kwam het grote moment, de vlieger met het eigen gezicht kreeg zijn luchtdoop. De vlieger 
werd opgelaten, je vriend hield de vlieger vast, je liep achteruit totdat de lijn aan de voorkant 
strak stond en riep ‘ja’ of ‘los’, je vriend liet dan de vlieger los en de vlieger ging de lucht in. 
Als alles goed was, want soms moest je onderaan de vlieger aan het lusje een touwtje 
bevestigen met een graspolletje als verzwaring. Dan ging het beter en stond de vlieger mooier 
en vaster in de lucht. Met het touw opgewonden om een klosje kon je nu de vlieger hoger laten 
gaan of bewegingen, zoals duikelingen laten maken. Niet teveel laten duiken, want dan kon 
de vlieger ook neerstorten. Al met al was dat de grote vliegerkunst. En daar was je een hele 
middag zoet mee. Je werd er steeds meer bedreven in. Bron: Mijn stad, mijn dorp. 
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Berend Jan Hunneman, pionier in 
landontginning 

 

 
In de krant van eind maart 1929 verschijnt een artikel over Berend Jan Hunneman omdat hij 
vijfentachtig jaar is geworden. Het artikel staat in de rubriek Van stad en land onder de kop 
'De hand aan de ploeg'. 
 
Overgenomen uit de krant van 1929: 

‘Op dinsdag 2 april a.s. zal een der grootste figuren in de ontwikkeling van de landbouw in het 
Oosten des lands, Berend Jan Hunneman, thans wonende op zijn prachtige grote hoeve ‘ De 
Wesenberg’ in Wijhe, in de kerkelijke R.K. parochie Broekland, zijn vijfentachtigste verjaardag 
vieren. Hunneman was in deze streken de eerste heide-ontginner die in het groot het zegenrijke 
werk van omleggen van heide in wei- en bouwland en dat nog wel onder voor hem bijzonder 
moeilijke financiële omstandigheden. 

Hij heeft bereikt, dat op grote uitgestrektheden van de Overijsselse bodem, waar vroeger 
weinigen woonden en er met moeite een schamel stuk brood verdienden, thans zeer velen een 
welvarend bestaan vinden. Hem zelf is het gelukkig goed gegaan, maar zijn voorbeeld heeft ook 
aangezet tot navolging, zodat zijn eigen welvaren dat van anderen meteen ten gevolge had. 
Hunneman is, naar zijn eigen verklaring, naast boer, tevens koopman geweest, doch, zo voegde 
hij er aan toe, in mijn hart ben ik toch het eerst en vooral boer gebleven. 

Wij bezochten den hoogbejaarde Hunneman deze week in zijn boerderij, waar hij met zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen de levensavond slijt op aartsvaderlijke wijze. Hij heeft er ons 
verteld van zijn levenshistorie, een veel bewogen, en zeer verschillend in lotgevallen van de 
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gewone landbouwer, wiens levenstempo niet alleen rustiger maar ook meer vervlakt poogt te 
zijn. Toen Hunneman daar zo kalm aan de haard had plaats genomen, zei hij, dat het 
inspectiewerk van zijn land dan maar even moest rusten. 

Hunneman is geboren dichtbij Deventer, aan de Snippeling, op 2 april 1844. Zijn jeugd verliep 
als van zovele op het platteland in die jaren, kleurloos, zonder enig onderwijs. Voor de Jonge 
Berend Jan zat er nu eenmaal niets anders op, dan boerenknecht te worden en later 
scheepsjager. Wellicht heeft juist dat laatste beroep hem de stoot gegeven tot latere welvaart, 
want het scheepsjagertje leerde daardoor het voermansbedrijf kennen. En in die jaren die 
volgden, gevoelde hij wat het was, als analfabeet te moeten blijven voortleven. En, beter laat 
dan nooit, leerde hij bij meester Stuit te Wesepe de onontbeerlijke, voor ons allen nu zo gewone 
dingen van de school. Zelfs, toen hij vele jaren later nog huwde, zette hij de studie in huis nog 
voort, waarvan hij thans nog dagelijks zoveel genot heeft. Want Berend Jan Hunneman is een 
ontwikkeld mens, met rijke geest en kloek verstand. 

 

In het jaar 1884 toen voor boer noch knecht of meid letterlijk niets meer was te verdienen in 
het boerenwerk, zocht Hunneman een nieuwe weg om aan brood te komen. De Overijsselse 
bodem bevatte veel ijzeroer, waarvoor men in de Duitse ijzer- en staalfabrieken veel geld gaf. 
Hunneman maakte er zijn dagwerk van oer te vervoeren naar Deventer. Daar werd het in 
schepen van honderdvijfentwintig ton geladen om verzonden te worden naar Straatsburg. 

‘Doch voerman te blijven, zinde tenslotte de ijverige jonge kerel niet meer. Hij vond in wijlen de 
aannemer Verhoeven, hier welbekend door zijn werk bij de aanleg van de spoorweg Apeldoorn, 
Deventer en Almelo, een zakenvriend, die hem hielp in het drijven van eigen zaken met 
Duitsland. Zo kwam het voor, dat de voormalige boerenknecht soms veertig mensen aan het 
werk had om oer te graven, te breken en te vervoeren naar Deventer. De omzet beliep tot 600 
ton, 600.000 kilo per maand’. 

Hunneman deed later ook soortgelijke zaken met de bekende Deventer koopman H.G. 
Jordens. 
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‘En met grote erkentelijkheid gedenkt hij nog steeds, hoeveel vertrouwen hem in zijn toen reeds 
omvangrijke zaken nu wijlen mr. H.G.Jordens schonk. Die was zijn raadsman en hulp in menige 
nood. 'Maar er kon toen ook veel gebeuren voor weinig geld', zei Hunneman, 'de lonen bedroegen 
in deze omgeving van vijf tot acht cent per uur'.’ 

Gelukkig verdienen nu de boeren meer, maar toen was het armoede wat de klok sloeg. Ook 
met de handel in oer liep het tenslotte minder. Hunneman heeft toen nog heel wat in mijnhout 
omgezet. In de tijd met nog altijd kwade jaren voor de boeg, toen het landvolk naar Duitsland 
trok en de boter en varkensprijzen ongekend laag waren, trok Berend Jan de stoute schoenen 
aan en ging naar Broekland. Hij bouwde op het Poggenschot een huis, heel primitief met zelf 
aangesleepte stenen en zonder veel gerief. 

In 1886 was dat huis klaar. En daar heeft de rusteloze zoeker de heide zo gezien als later vele 
geleerden haar zouden bekijken. Hunneman had bij een bezoek aan het landgoed Hogenheim 
te Apeldoorn kennis gemaakt met van de werking van kunstmest, het slakkenmeel en ook de 
andere kunstmeststoffen. Na een paar dagen denken kocht hij achter Heeten in totaal 
vijfentachtig bunder heide en woeste gronden. Algemene verwondering die overging in een 
uitlachen toen Hunneman zijn voornemen te kennen gaf deze beide te gaan ontwateren. Hij 
wilde er met behulp van kunstmest haver en rogge te verbouwen en het te gebruiken als 
hooiland. Hooi moest men in die afgelegen uithoek met hoge vervoerskosten uit Deventer 
halen, waar men het verbouwde op de uiterwaarden.  

De eerste ontginning werd allerminst ernstig genomen, al nam Hunneman, ondanks hetgeen 
de mensen ervan zeiden, twintig man in dienst om te helpen ploegen. Het jaar 1894, waarin 
de Lombokexpeditie in Nederlands Indië plaatsvond, had voor Hunneman in zijn herinnering 
nog enige betekenis. Immers, als hij met zijn arbeiders naar het eerste stuk ontgonnen hei 
ging, laadde hij die arbeiders op een grote wagen om naar het werk te gaan en vrolijk zongen 
zij dan: ‘We gaan naar Lombok toe, wij gaan naar Lombok toe’. Zo noemde Hunneman zijn 
eerste ontginning Lombok en zo heet de streek onder Nieuw Heeten nu nog. 

De eerste oogst van deze ontginning, gras, werd met wantrouwen bekeken door diegenen die 
het konden kopen. Het vee, slechts gewend aan slechte grassen, kon het nieuwe product maar 
moeilijk verteren. Pas langzaam verdween dat wantrouwen en kon het product van de 
ontginning geld opbrengen. Hunneman ging onvermoeid en met vast vertrouwen in de 
eindoverwinning voort zijn vijfentachtig bunder groot bezit te ontginnen. Hij bouwde de hei 
om, liet de omgezette grond een winter en zomer braak liggen en kwam dan met de kunstmest 
en het zaaigoed. 

Grote bedragen gingen in de jaren door zijn handen, tot wel veertigduizend gulden per jaar. 
Hij had veel zorgen. Maar toen het eenmaal goed ging waren er navolgers bij de vleet. De heide 
die eerder een slechte naam had  steeg gaandeweg in prijs. De Nederlandse Heidemaatschappij 
begon met ontginningen, de energieke Engels eveneens. Men zag dat met de kunstmest beter 
dan met stalmest de haver op de been gehouden kon worden. Maar de boerenbevolking, die 
het gebruik van kunstmest nog niet kende, vroeg dikwijls aan Hunneman of die wilde bekijken 
of ze wel het goede spul hadden gekocht. 

Al gaande weg heeft hij werkend zijn grond vrij kunnen maken. Zijn buren die vroeger slechts 
een geit hadden, kochten nu een koe en wie vroeger een koe hadden konden er nu een stuk 
of zes kopen. Soms een paard erbij, dankzij het gebruik van kunstmest en de heideontginning. 
Hunneman zelf heeft meer dan driehonderd bunder heide ontgonnen en andere gronden 
verbeterd, plus wat hij nog deed in loonwerk. 

'Dan', volgens Hunneman, 'is de schuim van de handel nog beter dan het vel van de boer' en 
dat hield hij in het oog bij al zijn werken en ploeteren. Dat de vijfentachtigjarige een rijk man 
is, is in de verre omtrek bekend. Wat hij deed verrichtte hij voor zijn eigen gezin. Maar niet 
mag worden vergeten dat deze boer zijn vakgenoten aanzette door zijn voorbeeld tot energie 
en werklust. Zo is het geschied, daar waar vroeger slechts een enkele schrale boerenplaats 
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stond, enige flinke boerderijen verrezen. Met volop voer voor de beesten en waar het zuivelbe-
drijf op moderne leest is opgericht. Voor Hunneman was steeds het devies: ‘De hand aan de 
ploeg’. Dinsdag 2 april 1929 zullen velen deze krasse oude boer, die een grote schaar van 
vrienden verwierf in zijn werkzaam leven, gelukwensen. Het is de verering van een die de weg 
heeft gewezen naar welvaart door onverflauwde arbeidzaamheid. 

Berend Jan Hunneman heeft voor de parochie van de H. Marcellinus veel betekend. Hij was 
vanaf de oprichting in 1912 tot aan zijn dood in 1939 lid van het kerkbestuur. Hij zal 
ongetwijfeld financieel veel hebben bijgedragen tot de oprichting van de kerk in Broekland.  
Hij komt in lijsten van giften voor een nieuwe kerk in Nieuw Heeten voor met een gift van 
zevenhonderd gulden, terwijl hij ook nog eens voor twaalfhonderd gulden bomen gekocht en 
geschonken heeft voor de bouw van die kerk in Nieuw Heeten in 1920. Ook enkele van zijn 
kinderen gaven edelmoedig voor de kerk in Nieuw Heeten. 

 
 

Berend Jan Hunneman, landbouwer, geboren te Deventer op 2 april 1844 in de buurtschap 
Snippeling, overleden te Wijhe op 7 december 1939 op erve Wesenberg. Hij is begraven te 
Broekland op 12 december 1939, vijfennegentig jaar, zoon van Gerrit Hunneman (dagloner en 
landbouwer) en Geertrui Hegeman. Eigenaar en/of koper van verschillende erven en 
landerijen o.a. erve Wezenberg, erve Pokkenschot, eenentachtig en halve hectare woeste 
gronden onder Nieuw Heeten, later bekend geworden onder de naam Lombok welke met 
behulp van kunstmest tot ontginning zijn gebracht. Nog meer heide van ongeveer driehonderd 
hectare, en het erve Cellen en erve de Grote Bromhaar. Berend Hunneman heeft financieel 
een grote bijdrage geleverd voor de kerk van Nieuw Heeten, maar ook voor de kerk van 
Broekland. Berend is getrouwd te Raalte op 19 februari 1881, op zesendertigjarige leeftijd, 
met Gerritdina Kleine Schaars (26 jaar), geboren te Raalte op 18 januari 1855, overleden te 
Wijhe op 5 juni 1937 op erve Wesenberg. Zij is begraven te Broekland op 9 juni 1937, 
tweeëntachtig jaar, dochter van Henrikus Kleine Schaars (landbouwer erve de Keizer) en Maria 
Raamsman. Bron: Anton Heimerikx. 
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Old Minneke  
 

Op de diepste plek in het Numendal (bij de Holterberg) heeft de heks Old Minneke haar 
heksenkuil gehad. Als je van die plek gaat gillen en schreeuwen, hoort niemand je. 
 
Old Minneke was een vrouwtje dat bijzonder minziek was, maar ook bijzonder lelijk. Ze was 
met bovennatuurlijke macht begiftigd en had het vooral op jonge boerenzoons begrepen. 
Wanneer deze met haar het hol betraden, konden ze daaruit terugkeren met zoveel goud als 
ze maar konden dragen. Ze bleven echter in de macht van de heks; elke week moesten ze één 
nacht met haar in het hol doorbrengen. 

In de omgeving van de heksenkuil - een paar honderd meter er vandaan - had je De Vlishoek. 
En daar woonden wat keuterboertjes, arme boertjes. En één van die mensen die daar 
woonden, was Gait. Die woonde bij zijn vader en moeder. Zijn vader had Gait al geleerd wat 
hij moest doen als Old Minneke in de buurt kwam. Dan moest hij namelijk een cirkel om zich 
heen trekken en zeggen: 

Old Minneke, Old Minneke, 
Met oe gao ik neet met, 
ik heb mien zinnen en minnen 
op een ander mèken ezet. 

 
Dat was belangrijk had hij van zijn vader geleerd. En zo kon Old Minneke nooit bij hem komen. 
Het was geleerd van vader op zoon en die vader zei: ‘Je kunt beter arm en gelukkig zijn, dan 
rijk en ongelukkig. Dus dat goud van Old Minneke dat hebben wij niet nodig.’ En zo bleef het 
en Gait dacht: ik ben gelukkig en ik ken mijn cirkel en ik weet: 
 
Old Minneke, Old Minneke, 
Met oe gao ik neet met, 
ik heb mien zinnen en minnen 
op een ander mèken ezet. 

 
En op een goeie dag liep Gait door het bos naar het dorp om boodschappen te doen. Hij liep 
te fluiten want het was mooi weer op een dag in het voorjaar. En op een gegeven moment komt 
hij een jongedame tegen. Die jongedame die heet Golida. En Golida is de dochter van de rijkste 
boer uit de omgeving. Hij had wel eens van haar gehoord maar ze kenden elkaar niet. Die twee 
raakten heel gezellig aan de praat. Gait had nooit gedacht dat hij zo leuk met een meisje kon 
praten als met Golida. Ze voelden zich enorm bij elkaar thuis. Ze deden hun boodschappen 
en ze rustten nog wat uit bij het beekje, dat klaterde in het voorjaar. Gait mocht Golida heel 
graag en hij dacht: ik breng haar meteen naar huis. En heel gezellig samen op die lentedag, 
bracht Gait Golida naar die rijke boerderij.  
 
Maar hij kwam het erf nog niet op of twee grote zwarte honden kwamen aangedraafd en lieten 
hun tanden zien. Daar kwam de vader van Golida. Het was een grote donkere kerel met 
koolzwarte ogen en een grote bruine knuppel in zijn vuist. En het eerste wat hij tegen Gait 
zei: ‘Jij mannetje, arm keuterboertje, denk maar niet dat je mijn dochter kunt krijgen! Dan 
moet je eerst een kruiwagen vol met goud meenemen. Dan pas kun je mijn dochter krijgen! 
En nou opgehoepeld jij!’ 
 
Gait keek nog om zich heen, maar Golida was al weggevlucht. Hij droop af en ging naar huis. 
Maar hij kwam in een rotbui thuis, dat kun je je wel voorstellen. En het ging niet over. Zijn 
vader en moeder vroegen nog: ‘Wat is er met jou aan de hand?’ - ‘Ja niks, ik heb een beetje 
buikpijn.’ Maar hij dacht natuurlijk dag en nacht aan het meisje waar hij verliefd op was 
geworden. 
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Toen begon hij te twijfelen en dacht: ‘Hoe kan ik aan dat goud komen?’ En het was net alsof 
Old Minneke dat rook dat hij aan het twijfelen was. Dus zij kwam bij hem in de buurt en zei: 
‘Hé Gait, ik heb hier een boel goud voor je. Want ik weet dat je graag wil trouwen. Kun je dat 
niet goed gebruiken?’ 
 
‘Nee,’ zei Gait, ‘ik hou je op afstand, want dat goud van jou dat wil ik niet. Want dan wil je me 
helemaal!’ ‘Ach, dat zijn maar verhaaltjes,’ zei Old Minneke. 
 
Ik zal je vertellen hoeOld Minneke eruit zag. Ze had een kale kop met een paar van die grote 
wratten met haren. En ze had ook geen wenkbrauwen. En de plaats van haar neus was een 
groot zwart gat. Het allerergste was haar mond, of haar muil zou je haast kunnen zeggen. Ze 
had een paar rotte tanden en hier opzij had ze twee gele giftanden. Als ze dan een jongeman 
achterna zat, dan kwamen er uit die giftanden druppeltjes gif. En over haar klauwen heb ik 
het al gehad, hè? Die enorme sterke klauwen met die zwarte nagels. Zo zag ze eruit en verder 
had ze een zwarte mantel aan. 
 
Maar na een paar keer, toen het maar niet ophield, besloot Gait toch om voor die ene keer 
dan zich door Old Minneke te laten vangen. En hij liep door het bos en plotseling kwam Old 
Minneke er aan. Hij was te laat om zich te verdedigen. En hij was ook al in het gebied van Old 
Minneke, in het Numendal. Daar werkte de cirkel en de spreuk niet meer. Toen hij de angst 
te moede was schopte hij met zijn klomp een bult zand in het gezicht van Old Minneke en Old 
Minneke was eventjes helemaal van slag. Daar rende Gait naar de IJssel. Hij had zijn klompen 
uitgegooid want hij wilde proberen de Wilgenman te bereiken. Want die Wilgenman was de 
enige man in de buurt die Old Minneke aankon. Die Wilgenman was het tegendeel van Old 
Minneke. Hij was een man en woonde in het vruchtbare gebied van de IJssel. Hij was groot 
en hij was sterk en in zijn territorium kon hij Old Minneke de baas. Maar Old Minneke kwam 
nooit op zijn gebied, daar was ze te bang voor. Van een afstandje daagde ze de Wilgenman uit. 
De Wilgenman hoorde in de verte al eeuwenlang het gekerm van boerenzoons die door Old 
Minneke te pakken waren genomen, maar hij kon er niets aan doen. 
 
Gait liep dus in de richting van de Wilgenman. Hij was nog niet halverwege of Old Minneke 
kwam achter hem aan als een donderwolk met bliksemflitsen en gedonder. Gait struikelde en 
Old Minneke pakte hem in zijn vlees met die zwarte nagels. Ze hield hem boven haar hoofd 
en vloog naar huis. In een mum van tijd lag Gait hier in haar heksenkuil. 
 
Het was een aanranding eigenlijk, want waar het Old Minneke om ging was om de ziel van die 
jongeman. Want in de ziel van de man, in de ziel van de mens, daar zit je levensenergie. En 
Old Minneke wilde die levensenergie van die jonge boerenzoons hebben. En als je hem kwijt 
bent dan ben je op den duur ten dode opgeschreven. 
 
De volgende dag kwam Gait bij zijn positieven. Hij vond zichzelf gewond in die heksenkuil 
terug. Maar er lag wel een hele stapel goud. En hij dacht bij zichzelf: ‘Nou ja, ze hebben me te 
grazen gehad, maar dat goud neem ik mooi mee.’ Hij ging even langs huis, hij knapte zich op 
en toen bracht hij het goud in een kruiwagen - met een doek er over heen, natuurlijk - naar 
Golida. Golida was blij dat ze hem aan zag komen en ze was echt zo'n lief onschuldig aardig 
boerenmeisje. Er zat helemaal geen kwaad in alleen maar levenslust en vrolijkheid. 
 
Gait ging mee naar de kamer van haar vader en legde het goud op tafel. En toen zei de vader: 
‘Heel goed! Dus jij bent ook bij Old Minneke geweest? Daar wil ik het verder met jou niet over 
hebben. Maar wat zijn de verplichtingen?’ 
 
‘Nou,’ zegt Gait, ‘één keer in de week, op woensdag, moet ik naar haar toe, tussen de zondagen 
door.’ 
 
Binnen een week was de bruiloft geregeld. Er kwamen edellieden en rijk mensen van heinde 
en ver. Het was een groot feest, alleen de mensen die schaterden en die lachten zo gek. Het 
was net of er een duivelse lach over alles heerste. Er werd gedanst en feestgevierd met lekker 
eten en drinken. Die boer liet eens even aan de buurt zien hoe rijk hij wel niet was. 
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Daarna gingen Golida en Gait wonen in een hoekje van de boerderij van de rijke vader. Maar 
Gait was niet meer de Gait van vroeger. Hij was niet meer vrolijk, hij was niet meer blij en 
opgeruimd. Hij was chagrijnig, droefgeestig en hij zat maar in zijn hoekje. En één keer in de 
week, ging hij naar de heksenkuil. En hij kwam daar altijd ellendig van terug. ‘Waar ga je toch 
naar toe?’ vroeg Golida. ‘Ja, mijn vader is ziek. Ik ga, euh... hem even helpen.’  ‘Zal ik met je 
meegaan?’  ‘Nee, ik ga alleen.’ Hij moest zich elke keer door Old Minneke laten pakken, één 
keer in de week. 
 
Golida kreeg dat in de gaten. Nu begreep ze het en ze zei: ‘Gait, hoe heb je dat kunnen doen? 
Dat had je nooit mogen doen!’ Maar Gait zei: ‘Ja, maar anders had ik jou nooit kunnen 
trouwen. Dan had ik nooit goud gehad en had je vader me jou niet gegeven.’ 
 
Golida was helemaal terneergeslagen. Droevig liep ze rond en ten einde raad ging ze naar de 
Wilgenman om raad te vragen. Die wijze Wilgenman zei: ‘Golida, als jij nu kunt zorgen, dat 
die heks bij mij in het territorium komt, dan kan ik haar de baas. Dan gooi ik haar in de IJssel 
en einde verhaal.’ Golida die hield zo veel van Gait en had het er voor over. Ze verkleedde zich 
als man: zwarte hoed, zwarte mantel. Ze liep over de hei en liep in het rond van: ‘Old Minneke 
die kan me toch niet krijgen. Ik kan toch veel harder lopen.’ Nou dat was natuurlijk een kolfje 
naar de hand van Old Minneke, want ze deed niets liever dan achter die jonge boerenzoons 
aan zitten in de heksenjacht. Ze was toch al op die Gait uitgekeken dus daar ging ze als een 
donderwolk. En Golida die rende en die rende. Ze rende harder dan Gait of welke jongen dan 
ook. Ze rende richting de Wilgenman en in de verte zag ze de beuk al staan, die precies op de 
grens stond van het terrein van Old Minneke en dat van de Wilgenman. Toen greep Old 
Minneke haar met de klauwen bij de mantel. Ze wist net die mantel nog af te werpen en te 
ontsnappen. In één keer sprong ze over de sloot op het terrein van de Wilgenman. Old 
Minneke, door het dolle heen, met bloeddoorlopen ogen en het gif dat uit haar uit de muil liep, 
lette niet op en sprong ook over die sloot. Daar was de Wilgenman en pakte haar met zijn 
reusachtige handen en hief haar boven zijn enorme lijf en hoofd. Hij stapte naar de IJssel en 
hij smeet haar middenin de rivier. Het water van de IJssel kolkte en schuimde en gele 
zwaveldampen stegen op. Old Minneke kwam nooit meer boven en de IJssel heeft Old Minneke 
naar de zee gebracht. Daar is ze door de haaien opgepeuzeld. Dat was het einde van Old 
Minneke. 
 
Golida ging naar huis en zag daar Gait op het krukje voor de deur zitten. En zowaar had hij 
een glimlach om zijn mond. De ziel die was weer teruggevlogen. Ze waren allebei doodmoe, 
maar wel heel blij. Ze besloten om een nieuw huisje te bouwen waar ze samen konden wonen 
zonder haar vader. En dat nieuwe huisje werd dichtbij het Numendal gebouwd. Als er dan 
mensen bij hun kwamen die zeiden: ‘Is dat dat dan niet gevaarlijk in die heksenkuil?’ Dan 
zeiden ze: ‘Nee, kijk maar. Dit is een heel gelukkige plek. We hebben hier kinderen gekregen. 
We hebben een paar kippen en koeien en hier in de kuil is niemendal geen kwaad meer. Er is 
niks meer aan de hand, geen heks meer.’ En daarom heet het hier nog altijd het Numendal. 
Brond: beleven.org. 
 
 
 

 
De vrouwenarbeidsschool in Deventer 
 

Het begrip de ‘maakbare samenleving’ wordt in de eenentwintigste eeuw met enig wantrouwen 
bejegend. De samenleving wordt steeds individueler, het is ieder voor zich en God voor bijna 
niemand meer. 

Hoe anders keken sommigen eind negentiende eeuw naar de wereld en naar hun 
medeburgers. De ‘verlichte’ ondernemer Charles Stork probeerde niet alleen zijn metaalfabriek 
tot een succes te maken, hij bouwde een hele stadswijk, stelde een pensioenfonds in, stichtte 
een badhuis en regelde de ontspanning voor zijn werknemers. In zijn fabriek kon iedere 
arbeider zich ontwikkelen, ‘mits je vlijtig was en goed oppaste’. Een ander mooi voorbeeld is 



131 

 

131 

 

de Deventer ‘dame van stand’ Bertha van Marle-Cost Budde. Als vertegenwoordiger van het 
patriciaat van de Hanzestad stelde zij haar leven in dienst van de verheffing van meisjes uit 
de arbeidersklasse. Gemeenschapszin en plichtbesef waren haar kernwaarden. Die waarden 
gelden ook voor de zusters Gerarda en Anthonie, de laatst overgeblevenen van de 
Windesheimer kloostergemeenschap. Hoe anders is het individualisme van kunstenaars als 
Willem Witsen, tijdgenoot van Charles Stork en Bertha van Marle. Maar ook hij dacht de 
wereld te kunnen veranderen door zijn kunst.  

In het Stadsarchief van Deventer bevindt zich een fraai albumpje met aquarellen van een lid 
van de bekende kunstenaarsfamilie Bokhorst. Bladerend door het boekje zie je een sfeervolle 
afbeelding van schaatsers op ondergelopen uiterwaarden langs de IJssel en intrigerende 
plaatjes van Franse vluchtelingen in 1918. Het boekje verdient het om beter bekeken te 
worden. Wat staat er precies in, wie is de kunstenaar en voor wie is het bestemd? 

In 1939 wordt in de Vrouwenarbeidsschool aan de Diepenveenseweg in Deventer gevierd dat 
Bertha van Marle-Cost Budde (1870-1954) vanaf de oprichting in 1899 presidente is van de 
nijverheidsschool. Maar liefst veertig jaar lang heeft zij haar beste krachten gewijd aan de 
vorming van jonge meisjes. Volgens een verslag in een lokaal nieuwsblaadje was de sfeer 
buitengewoon ontspannen: ‘Wij gelooven, dat er zelden een feest is geweest zóó spontaan, zóó 
van harte gemeend met veel warme echt gemeende waardeering, veel hartelijkheid, veel 
grappen.’ Bertha krijgt een prachtig herinneringsalbum aangeboden met toepasselijke 
aquarellen van de Deventer kunstenaar Engelbartus Bokhorst (1871-1939). 

De economische crisis lijkt bezworen. Toch is er al een dreiging voelbaar. In hetzelfde jaar 
worden sirenes geïnstalleerd die de Deventenaar waarschuwen bij luchtaanvallen. Een van de 
sirenes wordt geplaatst op het gebouw van de Vrouwenarbeidsschool.  

Het album met dertien aquarellen die Bart Bokhorst van toepasselijke teksten voorziet, is een 
van zijn laatste werken. In oktober van 1939 zal hij na een zwaar ziekbed overlijden. Met zijn 
opvallende uiterlijk, een ‘markante kop, een fijn profiel met een scherpe neus’ is Bokhorst een 
bekende persoonlijkheid in de Hanzestad. Hij speelt een belangrijke rol in het sociaal-culturele 
leven als medeoprichter en bestuurslid van museum De Waag en diaken van de Nederlands 
Hervormde kerk. Toch is hij misschien wel een landelijke carrière als kunstenaar misgelopen 
juist doordat hij gekluisterd is aan zijn geboortestad. Deventer was voor hem te klein, zo 
beweert de schrijver Herman Korteling. Was hij als jonge man in het westen des lands gebleven 
dan had hij met zijn uitgesproken decoratieve talent een van de grootste Nederlandse 
Jugendstil sierkunstenaars van ons land kunnen worden.  

In 1891 is de jonge Bart enige tijd verbonden aan de beroemde aardewerkfabriek Rozenburg 
in Den Haag. Daar vervaardigt hij als twintigjarige zijn masterpiece: vijf tegeltableaus, elk drie 
meter hoog, bestemd voor de badkamer van koningin Wilhelmina in het paleis Noordeinde. 
De tableaus zijn nog niet geplaatst als Bart teruggeroepen wordt naar zijn geboortestad na 
het overlijden van zijn vader. Samen met zijn broer Johan zet hij het schildersbedrijf van zijn 
familie voort om nooit meer uit Deventer weg te gaan. 

Bertha Cost Budde, dochter van Willem Herman Cost Budde en de Zwitserse Emma Anna 
Barbara Meister, trouwt in 1893 in Deventer met Carel Ernest ‘Nes’ van Marle. Ze krijgen drie 
kinderen, Emma, Ru en Willem. De kinderen krijgen niet de kans hun vader te leren kennen, 
want in 1905, het jaar waarin benjamin Willem wordt geboren, sterft Nes plotseling. Bertha 
staat vanaf dat moment alleen voor de opvoeding van haar drie kinderen. Ze doet er alles aan 
om hen een fijn thuis en een goede opleiding te geven. Het zomerhuis het Kleine Schol in Wilp 
wordt vergroot en Bertha betrekt het permanent met haar kinderen. 

Daarnaast blijft ze zeer actief op maatschappelijk gebied. Al vanaf de oprichting is Bertha 
betrokken bij de Vrouwenarbeidsschool, later Nijverheidsschool voor meisjes in Deventer. In 
1899 treedt ze aan als voorzitter van het bestuur. Ze blijft maar liefst achtenveertig jaar aan 
als presidente, tot aan haar afscheid in 1947. Bij haar aftreden ontvangt ze uit handen van 
de burgemeester het ereburgerschap van Deventer, in de vorm van een verguld zilveren 
medaille en inschrijving in het gulden boek van Deventer. 

De Vrouwenarbeidsschool is niet alleen bedoeld voor arbeidersmeisjes, maar ook voor ‘dames, 
die les kunnen krijgen op de kookafdeling en de ‘Wasch- en strijkafdeling.’ De opleiding komt 
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in een stroomversnelling als er in 1904 een fusie plaats vindt met de gemeentelijke naai- en 
breischool. De Vrouwenarbeidsschool groeit onstuimig en na verschillende verbouwingen 
wordt in het begin van de jaren twintig besloten tot nieuwbouw. In december 1924 kan het 
door architect W. Uytenhoudt ontworpen monumentale gebouw aan de Diepenveenseweg 
worden betrokken. 

De onderwijsinstelling overleeft de bezuinigingen tijdens de crisis. De Tweede Wereldoorlog is 
een nog grotere beproeving. Het gebouw wordt door de bezetter geconfisqueerd en heeft te 
lijden van het oorlogsgeweld. In 1947 houdt mevrouw Van Marle het voor gezien. Haar vertrek 
markeert het einde van een tijdperk. In het naoorlogse Nederland is geen plaats meer voor 
bestuurders van de oude stempel, net zo min als er nog vraag is naar tweede meisjes, 
linnenmeisjes of kostuumnaaisters. De nijverheidsscholen ondergaan grote veranderingen, 
mede door de in 1968 ingevoerde Mammoetwet. Algemene vorming wordt steeds belangrijker 
en de vakopleidingen richten zich op administratieve beroepen en de zorg. In de jaren zeventig 
komen er jongens op de nijverheidsscholen en er gaan meisjes naar de technische school. 
Daarna volgen fusies van diverse schoolsoorten. De Vrouwenarbeidsschool is voorgoed 
verleden tijd. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

De laatste zusters van Windesheim 
 

Haar witte habijt met zwarte kap maakt zichtbaar dat zuster Anthonie in de traditie van de 
Moderne Devotie staat. Deze kledij wordt nog door welgeteld twee Nederlandse vrouwen 
gedragen. ‘Zuster Gerarda en ik zijn de laatst overgeblevenen van onze communiteit van 
reguliere kanunnikessen van Windesheim in Nederland’, stelt priorin Anthonie Koolen 
(Helmond, 1932). Haar leefgemeenschap is in 1997 vanuit klooster Soeterbeeck in Deursen 
naar verzorgingstehuis Sint Jozefoord in Nuland verhuisd. ‘We waren toen nog met elf zusters, 
maar de anderen zijn inmiddels bij de Heer’. 

Zuster Anthonie was oorspronkelijk ingetreden bij een congregatie die bekend staat als de 
Zusters van de Visitatie, in hun klooster te Tilburg. In 1953 is ze op eenentwintigjarige leeftijd 
in dit besloten klooster ingetreden. ‘Ze hebben het weleens over een roeping, maar bij mij is 
het geleidelijk gegroeid’, verklaart ze. ‘Het sprak mij gewoon heel erg aan, vooral het 
koorgebed. Als meisje ging ik weleens met mijn moeder naar het klooster van de clarissen, 
een heel gesloten gemeenschap. Het zingen van die zusters vond ik erg mooi. Zodoende is die 
wens in mij gegroeid. Een paar tantes en mijn zus waren bij actieve orden, maar ik wilde geen 
actieve zuster worden. Ik had het leven in een slotklooster voor ogen’. 

Als zuster legde Anthonie eerst haar tijdelijke geloften af, waardoor ze novice werd, later 
gevolgd door haar eeuwige geloften van maagdelijkheid, gehoorzaamheid en armoede. Hierna  
was er geen weg meer terug. Voor haar intrede had ze een tijdlang een relatie: ‘Maar toen het 
erop aan kwam, dacht ik: ‘Dit wil ik niet’. Ik heb hem gezegd dat ik naar het klooster wilde. 
Dat was mijn keuze’. De gelofte van gehoorzaamheid betekende vooral dat ze gehoor moest 
geven aan haar overste. ‘Tegenwoordig gaat het allemaal veel meer in overleg’, stelt de priorin. 
‘Nu hebben ze het ook over soberheid in plaats van armoede. Maar het komt op hetzelfde neer. 
Ik heb altijd uit een gemeenschappelijke kas geleefd. Die staat op naam van de reguliere 
kanunnikessen. Verder heb je niets. Ik heb zelf geen bankrekening, nooit gehad ook’. 

Evenals in klooster Soeterbeeck leidden de Zusters van de Visitatie een afgezonderd leven. 
Een zogenaamde ‘buitenzuster’ van elders verzorgde de contacten met de buitenwereld en 
deed de boodschappen. ‘Bezoek kon alleen in een spreekkamer komen’, vertelt Zuster 
Anthonie. ‘Er zaten tralies tussen ons en de familie. Je mocht niet naar elkaar toe. Je kon net 
je hand door de tralies steken om elkaar te begroeten. Maar het hoorde erbij. Je hebt het 
gewild dus moet je het maar aanvaarden’. Onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie 
kwam aan het gesloten karakter van de slotkloosters een einde. De tralies verdwenen en de 
familie kon gewoon op bezoek komen. 
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Vlak voor de opheffing van de vrijwel uitgestorven kloostergemeenschap in Tilburg stapte 
zuster Anthonie in 1985 over naar klooster Soeterbeeck. De reguliere kanunnikessen in 
Deursen stonden meer open voor de buitenwereld dan de Zusters van de Visitatie. ‘Vroeger 
zaten de zusters boven en de bezoekers beneden in de kapel, zonder dat ze elkaar konden 
zien’, licht zuster Anthonie toe. ‘Dat was in mijn tijd al niet meer. De tijdgeest was aan het 
veranderen. We hielden in Soeterbeeck ook rondleidingen in het klooster en er waren gasten 
en bezinningsdagen. 

In 1991 werd zuster Anthonie door de communiteit gekozen als priorin. Zo kreeg ze de 
dagelijkse leiding over de gemeenschap. Pater Van Dijk was haar geestelijk raadsman. Hij 
sprak veel over de betekenis van de Moderne Devotie. ‘Het is lastig over die innigheid te 
praten’, meent zuster Anthonie, ‘want iedereen voelt dat anders. Die verre voorgangers zijn 
voor ons vooral van betekenis in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld als het gaat om het ideaal 
van soberheid. Wij hoeven geen overdadig luxe eten of overdreven veel kleren. Neem het leven 
zoals het komt. Dat zit helemaal ingebakken in de Moderne Devotie’. 

Het teruglopende aantal zusters maakte de exploitatie van het kloostercomplex steeds 
moeizamer. Met pijn in het hart besloot de communiteit het klooster in 1997 te verruilen voor 
een vleugel in Sint Jozefoord. Voor zover mogelijk proberen de laatste twee zusters twintig jaar 
later het dagritme van hun orde vast te houden. Zuster Anthonie: ‘In naam ben ik nog steeds 
priorin, maar wat houdt het eigenlijk in? We hebben geen eigen klooster meer en ik heb nog 
slechts één onderdaan’. Toch laat ze de moed niet zakken: ‘Met ons heengaan hoeven de 
idealen van de Moderne Devotie niet te verdwijnen. Ik denk dat ze op een andere manier wel 
zullen voortleven. Ik ben heel dankbaar dat we in deze rijke traditie mochten leven’. 

In het Brabantse verzorgingstehuis Sint Jozefoord wonen de laatste twee zusters van 
Nederland die rechtstreeks in de traditie staan van de Moderne Devotie, een middeleeuwse 
hervormingsbeweging. HCO-IJsselacademie liet bureau Beeldtaal een korte film over zuster 
Anthonie en zuster Gerarda maken. Bron: Ewout Van der Horst. 

 

 
Het Aamsveen 
 
Langs de rijksgrens, onder Enschede, strekt zich het Aamsveen uit. Dat is een verlaten vlakte, 
waarin het water van de poelen en kuilen blinkt. Vroeger kwamen overdag de boeren uit de 
es om turf te steken. 's Nachts echter waagden zij zich daar niet want het was er niet pluis in 
het veen. De 'hè-mannekes' zwierven er rond; als dwaallichten dansten ze over de moerassen 
en riepen voortdurend hun eentonig ‘hè hè! hè!’. En bij het Grondeloze Meer zat een oud 
gerimpeld wijf, dat helemaal in het wit gekleed was, te spinnen. Uit de verte hoorde je al het 
rrr! rrr! rrr! van haar spinnewiel. 

Bij het Grondeloze Meer doolt ook een geest. Die was daarheen verbannen omdat hij op alle 
zondagen en heilige dagen had gejaagd. Elke nacht is hij bezig om met een vingerhoed het 
meer leeg te scheppen en pas wanneer hem dat gelukt is, zal hij rust vinden. Hij heeft het 
vooral op jagers en stropers voorzien. Vandaar, dat er maar weinigen de moed hebben om diep 
in het veen te jagen, hoewel er veel wild zit. 

Een keer zwierf er een stroper uit Lonneker in het Aamsveen met zijn geweer in de hand. 
Plotseling werden de rietpollen vlak bij hem terzijde geschoven en een klein zwart kereltje 
kwam te voorschijn, die zei: ‘Wat heb je daar een mooie pijp!’ Voordat de stroper het in de 
gaten had, had hij hem het geweer ontrukt en de loop in de mond gestoken. Daar begon hij 
te dampen omdat de rook uit het geweer omhoog kronkelde. De stroper liet zijn geweer in de 
steek en liep wat hij lopen kon. Nooit, bij nacht of dag is hij meer in het Aamsveen 
teruggeweest. 



134 

 

134 

 

Op dankdag ging een jager eens met een drijver op jacht bij het meer. Nauwelijks waren zij 
daar of hij kreeg een dikke haas voor de loop. Aanleggen, mikken, schieten, het was het werk 
van een ogenblik. Hij was een goed schutter; de haas tuimelde om en om en bleef liggen. De 
drijver liep erop af, maar toen hij de haas bij zijn lange oren wilde pakken, zag hij dat er alleen 
maar een eikentak lag, die rats door midden was geschoten. ‘Mijnheer, mijnheer,’ riep hij uit, 
‘het is hier niet pluis. Laten we gauw maken dat we wegkomen, anders moeten wij de jager 
van het Meer nog gezelschap gaan houden.’ 

Er zaten wel meer vreemde hazen in het veen. Een heel oude baas die altijd bij de haard zat 
van zijn neef, de boer van het Aamsveen, wist daarvan te vertellen. Hij had zelf wat 
meegemaakt. Op een keer, toen hij aan het turf steken was in een veenkuil, keek hij op en 
zag een haas, die recht op hem af kwam lopen. ‘Wat is dat nu,’ dacht hij, ‘heeft het dier er dan 
geen erg in dat ik in de kuil sta?’ Maar nee, de haas kwam steeds dichterbij. En toen hij aan 
de rand van de kuil stond, zag oom dat de haas aan ieder oor een kannetje had hangen. Net 
zo een zoals die over de grens in Ochtrop gebakken worden. De kannetjes klikten en tikten 
tegen elkaar terwijl het dier al maar sneller om de kuil heen begon te lopen. Oom schrok er 
van zoals je wel begrijpen kunt. Hij nam zijn turfspaan in beide handen: ‘Als je dichter bij 
komt, beest,’ dacht hij, ‘dan sla ik erop.’ Plotseling nam de haas een sprong en vloog tegen 
oom op met zo'n vaart, dat hij de turfspaan liet vallen en achterover viel. Toen hij weer bijkwam 
lag hij in de bedstee, want de boer en zijn knechts waren hem 's middags gaan zoeken. Ze 
hadden hem bewusteloos in de kuil gevonden en naar huis gedragen. Pas na acht dagen 
mocht hij weer opstaan, zo had de ontmoeting met de haas hem aangegrepen. 

Op een andere boerderij in de Enschedese es diende eens een knecht die voor dood noch 
duivel bang was. Het was een Hollander, die de streek niet kende en zich daarom niets aantrok 
van de vele geesten die er ronddoolden. Eens was hij aan het werk in de veenkuilen, toen het 
'hè-manneke' begon te roepen: ‘Hè, hè, hè!’ Wat niemand anders gewaagd zou hebben, deed 
de knecht. Hij begon het manneke na te bouwen: ‘Hè, hè, hè!’ Al driftiger riep de geest en hij 
kwam steeds dichterbij. Opeens was hij er. Een trillende blauwe vlam vloog om de kuil. Toen 
zweeg de knecht, maar het was al te laat. De vlam flakkerde door de lucht en zette zich vast 
in zijn nek. De jongen begon om zich heen te slaan en zich te verweren met zijn armen en 
benen. Hij wierp zich languit op de grond en sprong uit de kuil, maar het hielp niets. Het 
vlammetje zat er en bleef er zitten. Ten einde raad vluchtte de jongen naar de boerderij, maar 
ook daar konden ze hem niet helpen. In zijn benauwdheid kroop hij over de deel en door de 
keuken en altijd maar zat het vlammetje in zijn nek. Toen kwam gelukkig de boerin uit de 
kamer met een gewijde kaars in de hand. Het helse vlammetje kon dat stille klare licht niet 
verdragen. Het vloog op, zweefde langs de zolderbalken en verschool zich in de grote zeef, die 
aan de wand hing. De zeef maakte zich los en vloog door de open deur naar buiten in de 
richting van het Aamsveen. Een tijdje later werd zij daar teruggevonden en op de dag van 
vandaag wordt ze nog gebruikt op de boerderij om de rogge te wannen. 

Het Aamsveen is een veengebied op de Nederlands-Duitse grens aan de westzijde van een lage 
stuwwal ten zuiden van Enschede. Tussen Overijssel en de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen. De naam is waarschijnlijk terug te voeren op de Oudgermaanse stam ama, hetgeen 
zoveel als waterloop betekent. De Duitse naam is Amtsvenn. 

Het Nederlandse gedeelte wordt sinds 1967 beheerd door het Landschap Overijssel en is 
honderdvijfenzeventig hectare groot. Hiervan bestaat zestig hectare uit heide met plassen en 
moerassen. Het Duitse gedeelte is ruim zevenhonderd hectare groot. Drie kerngebieden 
genieten sinds 1983 de status van natuurgebied (Duits: Naturschutzgebiet): het Amtsvenn 
(133 ha), het Hündfelder Moor (184 ha) en het kleinere Graeser Venn. 
 
Over de blauwe vlam gaat het verhaal dat in de omgeving van Enschede de pest rondwaardde 
in de gedaante van een blauw vlammetje. Het vlammetje kwam de huizen binnen door 
schoorsteen of deur en  moordde het gehele huis.  Bron: beleven.org.  
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De vroegere loop van de Vecht 

 

 
De Overijsselse Vecht komt ons land binnen bij de Haandrik (gemeente Gramsbergen) en 
mondt uit in het Zwarte Water bij Genne (gemeente Zwolle). De rivier wordt aan beide zijden  
begeleid door hoge zandruggen of zandkoppen waarop men soms essen aantreft. Dat zijn deels 
dekzandruggen, deels rivierduinen, voor een deel komen ook stuifzandruggen voor. 

De Vecht blijkt dal niet steeds dezelfde weg gevolgd te hebben, door het meanderen is de loop 
vaak veranderd. In het landschap zijn op veel plaatsen van die oude beddingen herkenbaar. 
Niet alleen in de vorm van dode rivierarmen doch ook door het voorkomen van lage weilanden 
met gebogen begrenzingen, door langwerpige en bochtige moerasbosjes en in natte tijdens 
soms door meer wateroverlast in doorlopende laagten. Ook in de bodem zijn vaak aanwijzingen 
over oude beddingen te vinden. Bestaan de gronden in het Vechtdal veelal uit zand met wel 
of niet een kleilaag, in oude beddingen kan de bodem geheel of grotendeels bestaan uit 
opvallend veel klei, leem of veen, soms in een sterk gelaagde afwisseling met zand. Reeds vroeg 
hebben er mensen vertoefd op de hoogten naast de Vecht. Lange tijd is daarover weinig 
bekend geweest. Met name door activiteiten van amateurarcheologen is de kennis daarover 
de laatste vijfentwintig jaar sterk uitgebreid. 
 
Het is opvallend dat ten westen van Dalfsen tot aan Berkum de Vecht die begeleidende keten 
van zandhoogten mist, terwijl zuidelijker wel zo’n keten aanwezig is doch zonder een 
rivier. Bedoeld wordt de opvallende boog van hogere gronden waarop vanaf Dalfsen 
de volgende buurschappen en andere bewoningen worden aangetroffen: Den Berg, Emmen, 
Mataram, Hoonhorst, Lenthe, Wijthmen, lerte, Soeslo, Herfte en Veldhoek terwijl die boog bij 
Berkum weer aansluit aan de Vecht. 

Merkwaardig is tevens dat in die boog op meerdere plaatsen archeologische vondsten zijn 
gedaan welke er op wijzen dat destijds in de zeer nabije omgeving bevaarbaar water geweest 
moet zijn. Sinds kort is men zich de vraag gaan stellen of mogelijk de Vecht ooit daar 
gestroomd zou kunnen hebben en of die keten van zandhoogten daarbij die oude loop van de 
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Vecht zou markeren. Mocht die vraag bevestigend beantwoord worden, dan zou als tweede 
vraag naar voren komen of ook de ligging van die vroegere loop aan te wijzen zou zijn. 
Zandhoogten wijzen alleen op de nabijheid van een rivier als dit rivierduinen zijn; bestaan die 
hoogten uit dekzanden en/of uit stuifzanden, dan hoeft daarlangs geen rivier gelegen te 
hebben. 

Geologisch - bodemkundige beschouwing 

 
a. Zandhoogten 
 
Gericht veldonderzoek naar het wel of niet rivierduin zijn van de bedoelde zandhoogten heeft 
niet plaats gevonden. Er zijn geologische en bodemkundige gegevens geraadpleegd die 
betrekking hebben op dit gebied. Enerzijds kaarten en publicaties van de Rijks Geologische 
Dienst, anderzijds kaarten en publicaties van de Stichting voor Bodemkartering. In het laatste 
geval is ook archiefmateriaal geraadpleegd. De naam ‘rivierduinen’ werd daarin voor deze 
zandhoogten niet aangetroffen. Wel werd in een publicatie gesproken over ‘verstoven 
Vechtzanden’ en dat is hetzelfde. Opgemerkt werd daarbij dat daarin nog maar een geringe 
mate van bodemvorming voorkomt. 

Uit een ander rapport, dat betrekking heeft op een zeer groot gedeelte van dit gebied, kan uit 
de bodembeschrijvingen niet alleen worden afgeleid dat rivierduinen voorkomen, doch 
mogelijk zelfs rivierduinen van duidelijk verschillende ouderdom. Wat daarbij als jongere 
rivierduin is aan te merken komt overeen met die ‘verstoven Vechtzanden’; op de zandhoogte 
van Hoonhorst-Wijthmen e.o. komen deze vrij algemeen voor. Indien ze niet door een esdek 
zijn bedekt, dan wordt als bodemprofiel veelal een Vorstvaaggrond aangetroffen; komt wel een 
esdek voor dan is de bodemvorming veelal nog geringer. 

Die vage profielontwikkeling is een aanwijzing dat de tijd voor bodemvorming betrekkelijk kort 
is geweest; een laatholocene ouderdom is daarom aan te nemen. Meestal wordt op die 
rivierduinen een esdek aangetroffen van normale dikte. Als begintijd voor de esophoping wordt 
800 à 1400 na Chr. aangehouden. Het ontstaan van die jongere rivierduinen moet derhalve 
ouder zijn; te denken valt aan een vorming gedurende het Subboreaal (± 3000 - ± 900 v. Chr.). 
Onder die jongere rivierduinen wordt vaak een overstoven bodem aangetroffen, meestal een 
humuspodzol gevormd in het afgeronde en matig fijne dekzand. Rivierduinen van oudere 
datum komen mogelijk voor onder Mataram en Herfte. 

In het rapport wordt vermeld dat daar humuspodzolprofielen zijn gevormd in scherp 
aanvoelend matig grof zand. Dat zand is dus geen dekzand, doch een andere vorm van 
rivierzand. Ze liggen in het terrein als zandhoogten, zodat aan een opstuiving van dat 
rivierzand gedacht mag worden. Dat daarin een duidelijke humuspodzolprofiel is ontwikkeld 
wijst op een grotere ouderdom dan de zojuist beschreven rivierduinen. Langs de rivier de 
IJssel komen duidelijk humuspodzolprofielen voor, gevormd in rivierduinen van vroeg-
holocene ouderdom (Preboreaal, ± 8000 - ± 7000 v. Chr.). Het lijkt niet uitgesloten dat deze 
gronden langs de Vecht van een zelfde ouderdom zijn, doch zekerheid bestaat daarover niet. 
Tenslotte zij opgemerkt dat ook op deze ‘oudere rivierduinen’ een esdek wordt aangetroffen. 

b. Vecht/open 

Nadat is vastgesteld dat hier inderdaad sprake is van rivierduinen, wordt de vraag actueel of 
ook de ligging van die vroegere Vechtloop is aan te wijzen. Een vroegere Vechtloop zal gezocht 
moeten worden in de korte nabijheid van de zandhoogten. Enerzijds is het ontstaan van 
rivierduinen gekoppeld aan het aanwezig zijn van een stroomgeul, anderzijds wegens de 
archeologische vondsten bij  stromend, bevaarbaar water. Op topografische kaarten en op 
bodemkaarten is nagegaan of daar doorlopende lage gronden voorkomen in zo'n patroon dat 
een oude loop van de Vecht mogelijk geacht mag worden. 
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Tevens is op bodemkaarten nagegaan of de bodemopbouw ook aanwijzingen zou geven over 
oude beddingen. Een baan is aangegeven vanaf de Berger Aa, langs Mataram, Lenthe, 
Wijthmen, Soeslo, Boschwijk, Oosterenk, Brinkhoek en Langenholte. Een intrigerende vraag 
tijdens die kaartenvergelijking was wel of vanaf Soeslo ook nog een zuidelijker loop aangegeven 
zou kunnen worden, die dan door Zwolle zou lopen. Het lijkt niet uitgesloten, doch is vanuit 
de geraadpleegde kaarten niet aantoonbaar. Een aftakking ten noorden van Boschwijk achten 
we niet aannemelijk. 

In de Marshoek valt op de bodemkaart nog een figuratie op die eveneens doet denken aan een 
vroegere Vechtloop daar. Dat zal echter niet de loop kunnen zijn waarlangs de ‘jongere 
rivierduinen’ zijn ontstaan. Of hierlangs soms de ‘oudere rivierduinen’ zijn ontstaan is vanuit 
deze kaartvergelijkingen niet te zeggen. Het is niet onmogelijk dat destijds de Vechtloop vanaf 
Mataram langs Herfte heeft gelegen en dat dit daar nog de sporen van zijn. 

Archeologisch overzicht 
 

a. Het gehele Vechtgebied. 
 
In de archeologie speelden tot voor kort de Vechtstreek en Salland nauwelijks een rol, dit in 
tegenstelling tot Drenthe met zijn hunebedden en Gelderland met zijn grafheuvels. De 
Overijsselse Vechtstreek miste deze opmerkelijke monumenten en de archeologische kennis 
bleef daardoor zeer beperkt. De laatste vijfentwintig jaar is daarin duidelijk verandering 
gekomen. Door de oplettendheid van een aantal amateurarcheologen zijn zo vele en 
waardevolle vondsten gedaan, dat de kennis en het inzicht betreffende dit gebied sterk is 
toegenomen. Gebleken is dat de Vechtstreek een schat aan prehistorische gegevens bevat. Er 
zijn vondsten gedaan uit de Oude Steentijd (9000 v. Chr.), uit de Midden Steentijd (7000 v. 
Chr.), de Nieuwe Steentijd (3000 v. Chr.), de Bronstijd (1500 v. Chr.), de IJzertijd (600 v Chr.), 
de Frankische tijd (begin jaartelling) en ook vrij veel uit de Middeleeuwen.  

De mensen uit die perioden verbleven bij voorkeur op hoger gelegen gronden in de nabijheid 
van stromend water. Dat water was van levensbelang. De mens zelf dronk graag helder water 
doch ook de dieren. Voor de jagers betekende dit dat ze daar wild konden verwachten, voor 
de latere veeboeren dat ze daar  drinkgelegenheid hadden voor hun vee. Verder kon de 
zwervende mens zich op een rivier goed oriënteren en mogelijk is er reeds van het begin af 
gebruik gemaakt van de bevaarbaarheid; dat laatste zeker indien er sprake is van enige 
handelsrelaties. Zo vormde een rivier een uniek, natuurlijk communicatiemiddel. Vandaar dat 
op de hoge gronden langs de Vecht een keten van vindplaatsen bekend is geworden. 

     b . Ten westen van Dalfsen.  

De meest westelijke vindplaats langs de huidige loop van de Vecht ligt te Dalfsen, in het 
uitbreidingsplan Polhaar. Daar zijn enige jaren geleden door leden van de Archeologische 
Werkgemeenschap Nederland (AWN) en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB) prehistorische vondsten gedaan uit diverse perioden. Westelijk van Dalfsen zijn langs 
de huidige Vecht geen vindplaatsen bekend. Aan de zuidzijde van de Vecht buigt de baan met 
vondsten zich bij Dalfsen van de Vecht af en volgt de boog met zandhoogten over Hoonhorst-
Wijthmen en omstreken. Zo zijn in het verleden bewoningsplaatsen ontdekt in de 
buurschappen Hoonhorst, Lenthe, lerte en Herfte. In 1981 is het aantal vindplaatsen 
uitgebreid door vondsten in Emmen en in Hoonhorst. Voor een deel dateerden die uit de 
Middeleeuwen, doch daarnaast werd een nederzetting en een begraving ontdekt uit de 
Frankische tijd (100-200 na Chr.) en verder een klokbekerbewoningslaag uit de Nieuwe 
Steentijd (2000 v. Chr.). 

Tot dusver werd verondersteld dat vroeger de mensen daar geleefd zouden hebben langs een 
of ander Sallands stroompje. Door het toenemen van het aantal vindplaatsen op deze boog 
zandhoogten, en het ontbreken van vindplaatsen langs de huidige Vecht, werd de gedachte 
geboren dat de Vecht vroeger hierlangs gestroomd zou hebben. Deze gedachte werd versterkt 
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doordat hier ooit een scheepshaak en resten van een beschoeiing zijn gevonden. De Vecht zou 
daar gestroomd moeten hebben tot in ieder geval ongeveer tweehonderd na Chr. De vondsten 
uit de Middeleeuwen hier behoeven niet te wijzen op een oude Vechtloop. Toen was de situatie 
zo geworden dat men zich alom in het zandgebied ging vestigen, niet in hoofdzaak langs de 
rivieren. Men ging weteringen graven, dijken en wegen aanleggen. 

Eén van die oude wegen is de Twentseweg, een handelsroute van Zwolle naar het oosten. Die 
weg kruist eerst ten zuiden van Boschwijk en even daarna nabij Lenthe die oude Vechtloop. 
Er zijn geen aanwijzingen dat daar de Vecht toen nog stroomde. Integendeel, de Vecht was 
een bevaarbaar water, er was scheepvaart vanuit Zwolle naar bijvoorbeeld Twente. Het is 
ondenkbaar dat men voor de land-handelsroute naar het oosten zo'n bevaarbaar water 
onnodig zou gaan kruisen; men zou dan aan één zijde van de Vecht zijn gebleven en de weg 
over Soeslo en lerte hebben aangelegd. Aangenomen mag daarom worden dat de Vecht de 
huidige loop is gaan volgen tussen 200 en 1300 na Chr. Bron: A. Goutbeek en C. Hamming. 

 

1528-1647 Overijssel onder Habsburg 
bestuur 

 
Tot 1528 bleef de bisschop landsheer van Sticht en Oversticht. In dat jaar droeg hij de 
Temporaliteit over aan keizer Karel V. Al onder de bisschoppen waren de drie IJsselsteden: 
Deventer, Kampen en Zwolle zo machtig, dat de bisschop zonder toestemming der drie steden 
geen belangrijke beslissingen nemen kon. 

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. 
 
De provincies, die zich sinds 1579 in de Unie van Utrecht verbonden, kwamen tegen de koning 
van Spanje in opstand. Niet alleen omdat Philips II de oude privileges niet respecteerde, maar 
ook omdat hij het plan had alle gereformeerden te verbranden of (ten minste) te verdrijven. 
Toen Alva in 1567 naar Brussel kwam om het Spaanse centralisme en de inquisitie in te 
voeren, vluchtten vele Nederlanders naar Engeland of naar Wesel of Emden. Daar vonden de 
eerste synodes van Nederlandse gereformeerde kerken plaats. Tachtig jaar lang hebben de 
geünieerde provincies voor hun vrijheid gevochten. Tot de Westfaalse Vrede van 1648 - anders 
gezegd: de vrede van Munster - zijn er meer of minder oorlogssituaties, dan hier, dan daar 
geweest. Tussen 1572 en 1626 is op Overijsselse bodem oorlog gevoerd. 
 
Van 1609 tot 1621 was er een bestand. Dit Twaalfjarig bestand is voor Overijssel heel 
belangrijk gebleken. In deze oorlogspauze heeft de Contra-Reformatie de tijd gehad om zich te 
reorganiseren. Nadat in 1621 de wapens weer werden opgenomen heeft dat voor de 
geloofsverhoudingen geen wezenlijke veranderingen met zich gebracht. De gebieden van 
Overijssel, die tussen 1609 en 1621 Spaans waren zijn nu nog overwegend rooms-katholiek, 
de andere gebieden overwegend protestants, dat wil zeggen calvinistisch. 
 
In de steden in Twenthe en in Giethoorn en Blokzijl zijn ook vele doopsgezinden. Zij het dat 
deze niet zo wild als eerder in Munster waren. Het ging om Mennonieten, die absoluut geen 
politieke invloed wilden hebben. De weinige Luthersen in de handelssteden langs de IJssel 
waren meestal kooplieden van Duitse herkomst. Zoals in Zwolle de familie Thorbecke, 
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waarvan Johan Rudolf Thorbecke in 1848 minister-president werd. Hij bepaalt met zijn 
grondwet uit het zelfde jaar nog steeds het Nederlandse staatsrecht. Bron: Caspar van Heel. 

 

 

1568 stadhouder Aremberg sneuvelt in slag 
bij Heiligerlee  

 

 
De Beeldenstorm heeft Filips II razend gemaakt. Hij stuurt een nieuwe landvoogd, de grimmige 
hertog van Alva, met een groot leger naar de Nederlanden om de bewoners zijn wil op te leggen. 

De vooraanstaande edelman Willem van Oranje werpt zich op als leider van het verzet tegen 
het Spaanse gezag. Met huurtroepen gaat hij de strijd aan. De eerste veldslag vindt op 23 mei 
1568 plaats bij Heiligerlee in Groningen. Dit gewapende treffen, waarin de opstandelingen 
zegevieren, geldt als het startsein van de Tachtigjarige Oorlog. De slag bij Heiligerlee geniet 
vooral bekendheid omdat Adolf van Nassau, een broer van Willem van Oranje, omkomt in de 
strijd. Zijn dood wordt gememoreerd in het Wilhelmus. Maar ook bij de tegenpartij sneuvelt 
in de persoon van stadhouder Aremberg een prominent man. 
 

Foto: Uitsnede van een prent van de Slag bij Heiligerlee, afgebeeld in een boek uit 1616. (HCO, 
bibliotheek). Bron: Jan ten Hove. 
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1572 inval van graaf Willem Van den Berg  

 

 

  
Na de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 kiezen veel Hollandse en 
Zeeuwse steden partij voor de Staatse opstandelingen. 

In de zomer valt graaf Willem van den Berg, een zwager van Willem van Oranje, Overijssel 
binnen. Op 9 augustus slaat hij het beleg voor Kampen. Van den Berg zegt toe de bestaande 
privileges te eerbiedigen en vrijheid van godsdienst toe te staan, waarna het stadsbestuur de 
poorten voor hem openzet. Ook Zwolle geeft zich zonder slag of stoot over. Het 
ongedisciplineerde gedrag van de graaf en zijn soldaten maakt de Staatse troepen echter niet 
erg populair bij de bevolking. Wanneer de krijgskansen zich keren en Van den Berg hals over 
kop het gewest moet ontvluchten, keert Overijssel gedwee terug in het Spaanse kamp. 

Foto: Plattegrond van Kampen door Braun en Hogenberg uit ca. 1580. (HCO, kaartencollectie). 
Bron Jan ten Hove. 

 

 

 

 

1579 Overijssel neemt geen deel aan de 
Unie van Utrecht 
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Overijssel sluit zich slechts schoorvoetend bij de opstandelingen aan. Op 23 januari 1579 
tekenen Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en Groningen de Unie van Utrecht. Ze spreken af 
gezamenlijk tegen de Spanjaarden op te treden. 

Ook wordt bepaald dat de deelnemende gewesten ‘ten ewighen daghen’ één geheel zullen 
vormen, hoewel ieders rechten en privileges behouden blijven. Mede door deze clausule legt 
de Unie de grondslag voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Overijssel gaat 
echter niet tot ondertekening over. Formeel schermt men met het lidmaatschap van het Duitse 
Rijk, waardoor toetreding onmogelijk zou zijn. In werkelijkheid hopen veel provinciale 
bestuurders alsnog op een verzoening met de landsheer. Zij kijken bij de grimmige worsteling 
met de machtige Filips II liever de kat uit de boom. 

Foto: Zilveren zegelstempel van de soevereine Staten van Overijssel, 1593. (Stedelijk Museum 
Zwolle). Bron: Jan ten Hove. 

 

1582 Verdugo neemt Steenwijk in  

Een poging van Rennenberg in de winter van 1580-1581 om de vestingstad Steenwijk in te 
nemen, draait echter op een mislukking uit. De graaf blaast kort daarop zijn laatste adem uit. 
Zijn opvolger, Francisco Verdugo, slaagt er op 26 oktober 1582 in Steenwijk in slechts één 
nacht te overrompelen. De verdedigingswerken zijn na de recente belegering nauwelijks 
hersteld, zodat het de Spaanse soldaten geen enkele moeite kost de strategisch belangrijke 
stad binnen te dringen. Het Staatse deel van Overijssel is nu aan alle kanten door de vijand 
ingesloten. De toekomst ziet er somber uit. 

Foto: De belegering van Steenwijk door Rennenberg. Kopergravure door Jan Luyken, ca. 1680. 
(HCO, Bibliotheek). Bron: Jan ten Hove. 
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Na het overlopen van Rennenberg nemen de Spanjaarden eind september 1580 Oldenzaal in. 
Van daaruit kunnen ze heel Twente terroriseren. Ook vinden er regelmatig krijgskundige 
expedities in de rest van Overijssel plaats. 

 

1584 tactiek van de verschroeide aarde 
 

De verontwaardigde Staten, die mede door hun voortdurende politiek van afzijdigheid niet zijn 
geraadpleegd, zetten alles op alles om deze tactiek van de verschroeide aarde stop te zetten. 
Toch gaan in september onder andere Diepenheim, Goor en Delden in vlammen op. Verder 
onheil kan gelukkig voorkomen worden. De Staten-Generaal realiseren zich alsnog dat het 
doel niet alle middelen heiligt en trekken de gewraakte beslissing in. Ter compensatie dient 
Overijssel voortaan wel elke maand een hoger bedrag in de oorlogskas van de Republiek te 
storten. 

Foto: Kaart van Delden door Jacob van Deventer, ca. 1565. (HCO, Bibliotheek). Bron: Jan ten 
Hove. 
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In 1584 besluiten de Staten-Generaal dat alle gebieden in de nabijheid van een Spaans 
garnizoen verwoest en platgebrand moeten worden, zodat de vijand moeilijker aan voedsel kan 
komen. Ook een groot deel van Overijssel valt onder deze draconische maatregel. 

 

 

1726 rellen door duurdere borrel  
 
 
 
Brandewijn en jenever zijn vrijwel de enige genotsmiddelen die de lagere klassen zich kunnen 
veroorloven. Een aangekondigde verhoging van de accijns op gebrande wateren, waardoor een 
borrel anderhalf keer zo duur wordt, leidt in de lente van 1726 dan ook in verscheidene 
Overijsselse steden tot onlusten. 

In Zwolle trekken op de avond van vrijdag 24 mei zo'n vijftig tot honderd relschoppers door de 
donkere straten. Ze gooien ramen in bij stadsbestuurders en belastingpachters en plegen ook 
andere vernielingen. Pas na enkele dagen kan de rust met hulp van door het provinciaal gezag 
gestuurde soldaten worden hersteld. De hoofdschuldigen worden in de kraag gegrepen en 
streng gestraft. De vijfenveertigjarige Jan Schurink moet zijn leidende rol met de dood 
bekopen. Hij krijgt de strop. Vier andere onruststokers worden verbannen. 
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 Foto: Kaartspelers in een herberg door Gerard ter Borch, ca. 1644. (Stedelijk Museum Zwolle). 
Bron: Jan ten Hove.  

 

1772 patriot in de Staten  
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Op 20 oktober 1772 neemt Joan Derk van der Capellen tot den Pol zitting in de Staten van 
Overijssel. De edelman ontpopt zich als een fel tegenstander van Willem V en ijvert voor een 
zuivering van het staatsbestel. 

Hij boekt aanvankelijk weinig resultaat. In oktober 1778 wordt hem zelfs wegens zijn 
dissidente houding de toegang tot de Statenvergaderingen ontzegd. Tijdens zijn langdurige 
schorsing, die landelijk veel belangstelling trekt, schrijft Van der Capellen in 1781 onder de 
titel Aan het volk van Nederland een geruchtmakend pamflet. In het anoniem gepubliceerde 
schotschrift stelt hij in harde bewoordingen het wanbeleid van Willem V aan de kaak. De 
burgerij wordt opgeroepen zich te bewapenen en meer bestuurlijke inspraak te eisen. Het 
pamflet geeft de tegen de stadhouder gerichte patriottenbeweging een enorme stimulans. 

Foto: Anoniem portret in pastel van Joan Derk van der Capellen, ca. 1780. (particuliere 
collectie) Bron: Jan ten Hove. 

 

1749-1794 felle protesten tegen de 
stadhouder 

 

 

De macht van de stadhouder werd in 1749 bijna zo groot als die van een vorst, toen alle zeven 
verenigde provincies dezelfde stadhouder kregen en het stadhouderschap bovendien erfelijk 
werd. We hebben het hier over de familie Oranje-Nassau. Aan het eind van de achttiende eeuw 
werd hoe langer hoe feller geprotesteerd tegen de macht van de prinsen van Oranje, die niet 
alleen stadhouder in de Nederlanden waren, maar ook korter of langer, graaf van Lingen, graaf 
van Nassau-Dietz, graaf van Vianden. 
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Eén van de leidende patriotten - zo noemden zij zich - was een edelman in de provinciale 
staten van Overijssel: Joan Derk van der Capellen tot de Pol. Hij streed voor de vrijheid van 
de burgers, dus niet alleen tegen de stadhouders, maar aanvankelijk vooral tegen de drosten, 
die nog steeds de drostendiensten eisten. Hij won: de drostendiensten werden in 1778 
afgeschaft, maar hij verloor: hij moest zijn zetel in de Staten opgeven. 
 
In 1782 kwam hij echter terug, nadat hij het jaar tevoren een pamflet geschreven had: ‘Aan 
het volk van Nederland’, waarin hij een democratische staat voorstelde gebaseerd op de 
volkssoevereiniteit. En waarin hij en passant de positie van de stadhouder als absoluut 
overbodig schilderde. Hij stierf in 1784 in zijn huis in Zwolle. Schuin tegenover is tweehonderd 
jaar later een monument opgericht. 
 
Zijn jongere tijdgenoot en medestrijder tegen de volksonderdrukking was Herman Willem 
Daendels. Daendels stamde uit Hattem, was getrouwd met een dochter van een Orangist. 
Omdat de schoonvader geen toestemming voor het huwelijk geven wilde, heeft hij zijn bruid 
geschaakt en is pal over de grens, in Lage (bij Nordhorn) getrouwd. Daendels was zeer militant. 
Hattem en Elburg weigerden bevelen van de stadhouder (van Gelderland, dat was echter de 
zelfde persoon als in Overijssel) en werden daarop in 1786 door de stadhouder belegerd, 
veroverd en geplunderd. Algemeen was de verontwaardiging over dit optreden van de 
stadhouder. Hij kon zich in Den Haag niet langer handhaven en moest zich naar Nijmegen 
terugtrekken. Zijn vrouw, de eigenlijke stadhouderes, een geboren prinses van Pruissen, wilde 
in 1787 terugkeren naar Den Haag. Haar werd echter in de buurt van Goejanverwellesluis de 
weg versperd. Ze was daarover zo boos, dat ze haar broer, de koning van Pruissen om hulp 
vroeg, wat die maar al te graag deed. Vele patriotten vluchtten naar Frankrijk, ook Daendels. 
De stadhouder was machtiger als ooit. 
 
Totdat in 1794/1795 de Fransen onder generaal Pichegru samen met het Bataafse Legioen 
onder generaal Daendels noordwaarts kwamen. ‘s Hertogenbosch werd veroverd tegen eind 
1794. Daendels riep zijn medeburgers in Gelderland en Overijssel te hulp. Die aarzelden, ook 
Pichegru aarzelde. Het was een extreem strenge winter. De Hollandse waterlinie rond 
Amsterdam was een ijslinie geworden, waarover de Franse soldaten Utrecht konden bereiken 
en veroveren. Daendels kon door overreding Amsterdam aan zijn zijde krijgen. En dan begint 
een revolutie. Bron: Caspar van Heel. 

 

Reizen in de tijd van Napoleon 
 
 
Reizen in de tijd van Napoleon ging niet zomaar. Voor elke reis moest je, tegen betaling van 
twee francs, een paspoort aanvragen. In dat paspoort stond precies hoe je eruit zag, pasfoto’s 
waren er tenslotte nog niet! Op de foto staan paspoorten uit Kuinre, met name van 
koopmannen die naar Amsterdam reisden. Het zijn ‘chirografen’: onregelmatig gesneden akten 
die als puzzelstukjes in elkaar geschoven kunnen worden om de echtheid te bewijzen. Een 
deel was voor de reiziger en een deel voor het plaatselijk bestuur. We zien hier een compleet 
paspoort. Op het reizigersdeel zijn de nodige sporen achtergebleven.  
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Vastleggen van persoonsgegevens om op reis te gaan was in de tijd van Napoleon net zo 
gebruikelijk als heden ten dage. Omdat de ambtenaren van Napoleon over minder 
geavanceerde technieken beschikten werden vooral de uiterlijke kenmerken beschreven en 
genoteerd in het reispaspoort dat iedereen bij zich moet hebben als hij of zij van de ene naar 
de andere plaats op reis ging. Voor iedere binnenlandse reis betaalde de reiziger twee francs. 
Voor dat bedrag werd er een paspoort opgesteld waarin kwam te staan wie je was, hoe oud je 
was, je beroepen wat de plaats van bestemming was. De reis diende in rechte lijn afgelegd te 
worden, geen tussenstop onderweg en geen omwegen. 

Vooral kooplieden maakten gebruik van deze paspoorten, de gemeenten tevens handelssteden 
langs de Zuiderzee zullen met regelmaat een paspoort hebben afgegeven aan kooplieden die 
per beurtschip naar Amsterdam reisden.  

In het archief van de gemeente Kuinre is zelfs een stapeltje van dergelijke paspoorten te 
vinden. Nu bestond een dergelijk paspoort weliswaar uit één blad maar werd door midden 
gescheurd waarbij één deel voor de gemeentelijke administratie was bestemd en een deel voor 
de reiziger. Door de delen tegen elkaar aan te houden was duidelijk dat het om een paspoort 
ging. De benaming hiervoor is ‘Chirograaf’. 

De meeste delen die bewaard zijn gebleven waren de gedeelten van de gemeentelijke 
administratie, slechts in een enkel geval is ook het ingenomen deel van reiziger bewaard 
gebleven. Een bijzonderheid. 

In het archief van Kuinre is onder andere het volledige paspoort van Heine Koopmans te 
vinden. Op het paspoort staat wie hij was, zijn lengte, leeftijd, zijn beroep was koopman en de 
uiterlijke kenmerken: haar, ogen, neus, baard en of snor en eventuele zichtbare littekens. 

De paspoorten van Kuinre zijn door de inwoners van de gemeente Steenwijkerland 
genomineerd als archief stuk van het jaar 2016. Nu doen de paspoorten nog tot en met 27 
oktober mee om tot het meest bijzondere archiefstuk van de inzendingen te worden verkozen. 
Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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!777 Joan Bannier, patriot in Wijhe 

 

 

Joan Bannier, geboren 17 maart 1756 te Namen in België, van gereformeerde religie, en 
overleden te Rotterdam 16 januari 1820. Hij studeerde rechten te Leiden op 1 november 1775, 
maar behaalde aldaar geen graad. Later heeft hij te Harderwijk zijn studie rechten hervat en 
hij promoveerde aldaar op 27 april 1805. 

In 1777 wordt Joan Bannier procureur te Deventer en vervolgens in 1783 schout of scholtis 
van Heino en plaatsvervangend scholtis van Wijhe. Hij is kapitein van het patriottengezinde 
genootschap van wapenhandel te Wijhe, beter bekend onder de naam van Vrijkorpsen. Maar 
wij komen hem al tegen in het Rechterlijk Archief van Wijhe, waar hij als Scholtis van Heino 
en onderscholtis van Wijhe vele akten heeft opgesteld en ondertekend. 

In 1787 wordt hij wegens zijn patriottisch optreden als schout van Heino geschorst. De 
patriotten waren groeperingen tegen de gevestigde orde en gezaghebbers van de Oranjes. Maar 
in 1788 komen wij hem nog steeds tegen als verwalter Scholtis van Wijhe, zij het afwisselend 
met de dan als verwalter Scholtis aangestelde,  Willem Arnold Dwars en C. Pruimers.  

Als hij vervolgens de Staten van Overijssel om vergiffenis vraagt wordt deze schorsing in 1789 
opgeheven en na betaling van vijfhonderd guldens wordt tevens de aangevangen rechtszaak 
tegen hem stopgezet. Gezien de boete moet hij een vermogend man geweest zijn. En het oude 
gezegde, wiens brood men eet, diens taal men spreekt, zie je bij Joan Bannier terug. Als 
patriot, dus tegen het stadhouderschap en de overheersing van de Oranjes, ziet hij zijn kans 
schoon om mee te doen met de tegenstanders van Oranje. Dat gebeurde tijdens de Bataafse 
omwenteling die werd uitgevoerd door tegenstanders van het eeuwenoude systeem van 
besturen door de stadhouders en Oranje. Ondanks het feit dat hij in het verleden, zij het 
noodgedwongen, de eed tegen het patriottisme heeft afgelegd. 

Joan Bannier zal door de ideeën van de toenmalige leider van de Patriottenbeweging Joan 
Derk van der Capellen tot den Pol begeesterd zijn geweest. Deze Joan Derk van der Capellen 
tot den Pol (1741-1784) de burger-baron, was een Nederlands politicus, in Appeltern in 
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Gelderland geboren, maar door het kopen van een landgoed in Overijssel verkreeg hij toegang 
tot de Staten van Overijssel. Hij was een tegenstander van het stadhouderlijk bewind en was 
de leider van de patriottische beweging in Nederland in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Hij was tegen de uitoefening van rechten van oudsher, die met een feodaal karakter 
waaronder grote delen van het platteland nog gebukt gingen. Die bestreed hij fel in woord en 
geschrif, met name in Twente. Zijn grote tegenstander daar was de drost van Twente de graaf 
Heyden Hompesch, die als een ware tiran zetelde in Ootmarsum. 

Vooral in Drostendiensten kwam Heyden Hompesch als een ware machtswellusteling tot 
uiting. Drostendiensten waren verplichtingen die door de boeren moesten worden uitgevoerd. 
Twee keer per jaar was een ieder verplicht om voor de drost van hun gebied gratis arbeid te 
verrichten, het algemeen belang dienende. Maar als de drost de hoogste ambtenaar was, recht 
sprak en de absolute macht namens de stadhouder bezat, maakte hij wel uit wat algemeen 
belang was. Zo gaf hij midden in de zaai- of oogsttijd rustig opdracht om voor hem turf te 
halen, zes uur gaans. De boeren die hun paarden de hele dag gebruikt hadden, en danig 
vermoeid waren, gunden hun voornaamste bezit, de paarden, een nacht rust. Dat was tegen 
het zere been van graaf Heyden Hompesch, die daar geen genoegen mee nam en de boeren 
een boete gaf van acht gulden. En dat in een tijd dat een landarbeider acht stuivers per dag 
verdiende en men midden in de zomer echt geen turf nodig had voor de kachel. Ook was  de 
drost van Twente een groot papenhater en deelde met groot genoegen boetes uit voor het 
houden van katholieke erediensten.  

Een katholieke familie moest eens het enorme bedrag van driehonderd gulden betalen om een 
familielid te mogen begraven. Onvrede van de gewone man en een ongebreidelde eeuwenlange 
macht van de regenten en adel waren mede oorzaak, dat de gewone man zich ging organiseren. 
Zij hadden het tij ook mee, door de verburgerlijking van de maatschappij en doordat de boeren 
in die periode door hogere graanprijzen meer inkomen en daardoor meer macht verkregen. 

Door veranderende productiemethoden en het gebruik van kunstmest, verkreeg men meer 
opbrengst van de landerijen. De grootgrondbezitters wilden dan ook de markegronden 
verdelen, welke gemeenschappelijk eigendom waren van de bewoners van de marken. De 
marken bestonden voor het overgrote deel uit bos en heidegronden. De grootgrondbezitters 
konden niet zomaar beschikken over die grond. 

De Deventer stadssecretaris Dumbar verkondigde de mening van velen omtrent verdeling van 
markengronden. Hij vond dat de markebesturen zorgden voor de wegen en waterhuishouding 
en als er al de noodzaak van verdeling was en moest plaatsvinden, dan moest een gelijke 
verdeling van de gronden onder alle eigenaren plaatsvinden. Baron Sloet van Everlo heeft in 
1779 nog gepoogd, om via de Staten van Overijssel een verdeling van de marke Voltherbroek 
te eisen, maar dat is hem niet gelukt. 

De economische neergang op andere fronten, vooral de handel, deed ons land geen goed en 
het volk morde vooral tegen de stadhouder Willem V. Tijdens de vierde Engelse Zeeoorlog werd 
onze oorlogsvloot, die nog maar bestond uit zeventien oorlogsschepen, volledig door Engeland 
in 1781 in de pan gehakt. De handel kwam vrijwel stil te liggen door Engelse suprematie op 
de wereldzeeën. Er voeren nog maar elf schepen onder Nederlandse vlag door de Sont om 
handel te drijven in de Oostzee. Er voeren tweeduizend schepen onder Britse vlag door de 
Sont en daardoor nam de onvrede snel toe. 

Burgers uit grote en kleine steden, aangevuld met boeren van het platteland, sloten zich aan 
bij de patriottenbeweging. Ze waren verstoken van politieke invloed, maar zich bewust van 
hun macht en richten zich tegen de regentenkliek en de Oranjes. De boekdrukkunst was een 
geducht wapen van de patriotten tegen de gevestigde orde, want pamfletten en vlugschriften 
bereikten in grote getale de bevolking. Een van die pamfletten luidde:  

Capellen moet groot, de Drostendiensten moeten dood, de ridderschap zal 't concluderen, of de 
duivel zal het leren. 
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De patriotten gaven ook de Diemermeersche Courant uit, waarin van der Capellen en zijn 
Twentse vriend en jurist Willem Racer artikelen schreven, vooral tegen de drostendiensten. Ze 
riepen op tot verzet en vooral om te procederen tegen de Drost. Maar dat laatste is nooit op 
gang gekomen. Arme en ook bange boeren durven zich niet openlijk te verzetten tegen de 
machtige hoge heren, waarvan ze ook vaak nog de grond hadden gepacht. Maar toch werd een 
overwinning geboekt, want onder druk van de publieke opinie hebben de Overijsselse Staten 
de Drostendiensten voor eeuwig afgeschaft. Van der Capellen kreeg zijn eerder afgenomen 
statenzetel terug. 

Veel was bereikt, maar veel moest ook nog gedaan worden. Joan Derk van der Capellen tot 
den Pol zou de rest niet meer meemaken. Hij had roofbouw gepleegd op zijn toch al zwakke 
gestel en overleed op 6 juni 1784. Hij werd begraven in het familiegraf te Gorssel. De achting 
voor Joan Derk was groot, zijn politieke vrienden gaven de Italiaanse beeldhouwer Guisseppe 
Ceracchi opdracht voor een standbeeld voor een bedrag van maar liefst vijfenveertigduizend 
gulden. Dat geld was waarschijnlijk bestemd voor de Grote Kerk te Zwolle, maar daar is het 
nooit aangekomen. Politieke en financiële problemen hebben ervoor gezorgd, dat de vier 
beelden in Rome zijn gebleven en op een bijna vergeten plaats staan in de beeldentuin van de 
Villa Borghese te Rome. Toen in het gedenkwaardige jaar van de omwenteling, 1787, de 
patriotten het veld moesten ruimen en de orangisten opnieuw in het zadel kwamen, namen 
zij wraak. Zij vernielden het familiegraf van Joan Derk van der Capellen tot den Pol en bliezen 
met buskruit het geheel op. Niets is er van overgebleven. 

Omdat in Zwolle in de Bloemendalstraat het geboortehuis  is staat op het Bethlehems 
kerkplein een standbeeld. In Zwolle zuid in het winkelcentrum is een Van der Capellenstraat. 
In Amerika is hij mateloos beroemd, zijn idealen en ideeën stonden model voor de 
onafhankelijkheidstrijd van de Amerikanen. 

Op 23 september 1787 werd stadhouder Willem V in zijn functie hersteld en vele patriotten 
moesten hun positie opgeven. Vooral in Deventer moesten zij het ontgelden, maar in Zwolle 
en Kampen bleef het redelijk rustig. Men moest wachten tot 1795 eer de patriotten wederom 
een kans kregen en er werd toen weer stuivertje gewisseld. Wel is het zo dat onder het 
stadhoudertijdperk onder de patriottentijd, in de Bataafse Republiek, in de Franse tijd van 
Napoleon en onder de latere Koning Willem I veelal dezelfde mensen op het kussen bleven 
zitten. Zoals al eerder gezegd, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Toch hebben 
Oost Nederlandsche staatslieden, zoals Herman Daendels uit Hattem, Rutger Jan 
Schimmelpenninck uit Deventer en Joan Rudolf Thorbecke uit Zwolle gewerkt aan de grondige 
vernieuwing van het staatsbestel van Nederland. 

In 1795 was het voor stadhouder Willem V weer afgelopen. Met een schip vluchtte hij van het 
strand van Scheveningen naar Engeland. Hij zou Nederland niet terugzien omdat hij overleed 
in 1806 in Oraniënstein. Al reeds enkele jaren waren de Fransen onder leiding van Pichegru, 
en met behulp van vele gevluchte patriotten uit Nederland, waaronder Herman Daendels, 
bezig vanuit het zuiden ons land te veroveren. De strenge winter 1894/95 speelde in hun 
voordeel, vele rivieren zoals Maas, Waal, Rijn en IJssel waren bevroren. En het onder water 
zetten van vele landerijen hielpen in zo'n winter ook niet echt. Engelse, Hessense en 
Hanoveriaanse legers maakten dat zij weg kwamen naar hun eigen grondgebieden en de 
Franse overheersing, ook wel de Bataafse Republiek genoemd was een feit. Op 29 januari 
1795 viel Kampen waar zeven leden van het oude bestuur gewoon opnieuw benoemd werden. 
Diezelfde dag werd in Zwolle het ‘Revolutionair Comité’ benoemd. De eerste sansculotten, de 
Franse troepen, hielden er trouwens een eigenaardig gevoel van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap op na. Zij ‘vingen een meid’ op de brug in Zwolle, sleurden haar mee naar de 
Broerenkerk en verkrachten haar daar. In Deventer wisselde op 2 februari 1795 de macht en 
ging op in de Bataafse Republiek. 

Tijdens de Bataafse omwenteling 1795-1810 wordt Joan Bannier schout en ontvanger van 
Olst. Hij woont bij de volkstelling van 1795 nog in Wijhe, er wonen zes personen in zijn huis. 
Het gezin moet in 1795/1796 naar Olst vertrokken zijn, want hun tweede kind is in november 
1796 in Olst geboren en gedoopt. In 1798 maakt hij deel uit van het intermediair 
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administratief bestuur van Overijssel. Hij is ook lid van het Vertegenwoordigend Lichaam 
(landsregering) voor het district Kampen van 31 juli 1798 t/m 17 oktober 1801. Na de 
beëindiging van het lidmaatschap van het Vertegenwoordigend Lichaam is hij tussen 1801 en 
begin 1803 naar Zwolle verhuisd. Hij is van 1801 tot 1802 lid van de commissie tot het 
ontwerpen van een bestuursreglement voor het Departement Overijssel. Van 1802 tot 1805 is 
hij lid van het departementaal bestuur van Overijssel. In die hoedanigheid is hij tevens lid van 
1803 tot 1805 van de commissie tot superintendentie (oppervoogd) over de rivieren van de 
Bataafse Republiek. Na 1805 is hij nog enige tijd secretaris van de raad van financiën van 
Overijssel.  

In februari 1808 vertrekt hij uit Overijssel en krijgt hij de functie van secretaris-generaal bij 
het directoraat-generaal van de posterijen te Amsterdam. Als in mei 1810 zijn vrouw in 
Amsterdam overlijdt, vertrekt Joan Bannier in december 1810 naar Rotterdam. Daar is hij tot 
zijn dood op 16 januari 1820, bijna vierenzestig jaar, directeur der posterijen van Rotterdam. 
Bron: Anton G.M. Heijmerikx. 

 

1794 Frederik Gijsbert van Dedem en de 
Bataafse revolutie 

 

 

 

Frederik Gijsbert baron van Dedem (1743-1820) keerde eind 1793 voor enige tijd terug naar 
zijn kasteel De Gelder in Wijhe. Sinds 1785 was hij namens de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden ambassadeur in Constantinopel, het latere Istanbul. De baron kwam vooral om 



152 

 

152 

 

uit te rusten, maar aan de oevers van de IJssel volgde hij ondertussen wel nauwlettend de 
actuele ontwikkelingen in de roerige Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Het waren alarmerende berichten die hem op oudejaarsdag 1794 bereikten. Franse troepen 
hadden voor het eerst een oversteek gewaagd over het ijs van de Waal tussen Zuilichem en 
Brakel. De oversteek was mislukt. Enkele soldaten waren door het ijs gezakt ‘hetgeen hun 
genoodzaakt heeft van deze onderneming af te zien’, aldus het aan de baron opgestuurde 
bulletin. 

Zorgwekkender nog was het nieuws uit Grave. ‘Den dapperen Generaal de Bons is eindelijk 
genoodzaakt geweest zich op discretie over te geven’. De vierenzeventigjarige, in Zwitserland 
geboren, generaal-majoor van ‘het brave garnizoen van Grave’ had gecapituleerd. 
 
Van Dedem volgde de berichten van dag tot dag. In Arnhem had hij zich verzekerd van 
een anonieme informant die hem dagelijks berichten van het front stuurde. Het was wikken 
en wegen. Alles wat Frankrijk was, had doorgaans zijn voorkeur gehad. Maar met de 
wetenschap dat de Franse adel na de revolutie van 1789 een kopje kleiner was gemaakt, had 
hij alle reden om zich zorgen te maken nu de Republiek in Franse handen dreigde te vallen. 

Eigenlijk had Van Dedem na zeven tropenjaren als ambassadeur in Constantinopel even in 
alle rust willen genieten van een glaasje rood en een wandeling langs de IJssel. Sinds hij in 
het najaar van 1785 zijn geloofsbrieven aan sultan Abdülhamid I had overhandigd, was hem 
immers weinig rust gegund. Naast zijn hoofdtaak – het behartigen van de economische 
belangen van de Levantse Handel – was hij voortdurend geconfronteerd met ramp en 
tegenspoed. 

Aardbevingen, de immer loerende pest, ‘ijsselijke branden’ die grote delen van Constantinopel 
in de as hadden gelegd, de zorgwekkende gezondheidstoestand van zijn echtgenote, de in de 
zomermaanden ondraaglijke hitte en bovendien hadden turbulente gebeurtenissen binnen en 
buiten de muren van het Topkapi Paleis, de Osmaanse regeringsveste, hem heel wat eelt op 
zijn ziel bezorgd. 

Na een ongemakkelijke reis van bijna drie maanden per koets was hij op 27 november 1793 
aangekomen in Wijhe. Het jaar daarvoor had Frankrijk de oorlog verklaard aan Oostenrijk. 
Een eerste poging om de zuidelijke Nederlanden te annexeren was mislukt. Eenmaal in Wijhe 
kreeg Van Dedem volop mee hoe het Franse leger alsnog – langzaam maar zeker – oprukte 
naar het noorden. De in 1787 naar Frankrijk gevluchte Patriotten, onder leiding van Herman 
Willem Daendels, stonden te popelen om het revolutionaire vuur in de noordelijke 
Nederlanden aan te wakkeren. Overijssel was er klaar voor. 
 
‘De Patriotten vormen in verscheidene provincies, zoals Overijssel en Utrecht, een 
overweldigende meerderheid’, had een Franse agent in december 1793 aan zijn revolutionaire 
opdrachtgevers in Parijs geschreven. Dat was kort nadat de veldtocht van generaal Charles-
François Dumouriez vanuit de al veroverde Zuidelijke Nederlanden naar Brabant was 
uitgelopen op een smadelijke nederlaag. Wat Dumouriez niet was gelukt kreeg generaal Jean-
François Pichegru wel voor elkaar. Na de verovering van ’s-Hertogenbosch op 10 oktober 1794 
volgden Maastricht en Nijmegen op 4 en 8 november. Al leek het daar nog niet op toen de 
Franse troepen arriveerden bij de grote rivieren, die als een schijnbaar onneembare barrière 
voor hen lagen. ‘Wat nu?’, zou Pichegru hebben gezegd, toen hij hiermee werd geconfronteerd. 
De natuur gaf antwoord. Ruim een maand later zorgde een plotselinge inval van extreme kou 
ervoor dat het Franse leger verder naar het noorden kon optrekken. Na enkele nachten met 
zeventien graden vorst lag er genoeg ijs op de Waal om de overtocht te kunnen maken. ‘Une 
gelée funeste’, zou Willem V later zeggen. 

Korte tijd later, op 17 januari 1795, werd Utrecht veroverd. Een dag later vluchtte stadhouder 
Willem V naar Engeland. Twee weken nadien werd in Zwolle rondom de vrijheidsboom op de 
Grote Markt gedanst. Een paar dagen later was Deventer aan de beurt. Een revolutionair 
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comité onder leiding van Hendrik Arnold van Marle trok in optocht naar het stadhuis. Om 
bloedvergieten te voorkomen restte het zittende stadsbestuur, dat in 1787 aan de macht was 
gekomen, niets anders dan op te stappen. Daags daarna werd ook op de Brink gedanst 
rondom de vrijheidsboom. 

Op 31 januari 1795 ontving Van Dedem een brief van een anoniem gebleven vriend uit Den 
Haag. ‘Ja vriend, we zijn eindelijk vrij’, luidde de aanhef. Uit de brief kan worden afgeleid dat 
de auteur behoorde tot het comité van waakzaamheid en dat hij op zijn beurt een niet bewaard 
gebleven brief van Van Dedem had ontvangen. ‘Uw brief heb ik bij onze volksrepresentanten 
voorgelezen. Die waren daarover zeer voldaan omdat ze in uw woorden dezelfde ijver voor de 
goede zaak der vrijheid ontwaarden. De enige voorschriften waren de vrijheid en gelijkheid in 
deze republiek te vestigen door het uitroeien van alle onkruid dat daartoe schadelijk is.’ 

Die brief lijkt op het eerste gezicht strijdig, maar juist dit laveren door het midden was 
kenmerkend voor Van Dedem, die ook zelden het achterste van zijn tong liet zien. Er zijn tal 
van voorbeelden te noemen van zijn Fransgezindheid, maar tegelijkertijd ook van zijn 
patriottisme. Op beide valt het nodige af te dingen. 

‘Opportunisme’, zou tegenwoordig de conclusie zijn, maar dat is een gevaarlijk woord om te 
projecteren op de tijd waarin hij leefde. De kenner van de geschiedenis van de adel, Albert 
Mensema, zegt over deze houding dat elke baron zijn politiek en zijn ideologie nu eenmaal 
baseerde op het belang van zijn landgoed en zijn familie. In zijn boek Windvanen noemt 
Matthijs Lok het ‘de strategie van de actieve afzijdigheid.’ 

De euforie over de Franse ‘bevrijding’ was van korte duur. De strenge winter en de oorlog 
hadden diepe sporen getrokken in het sociale leven achter de dijken. Landerijen waren onder 
water gelopen en daarna veranderd in ijszeeën. Een groot deel van de aardappeloogst was 
verloren gegaan. ‘In Twente’, schrijft Simon Schama in zijn boek over patriotten en bevrijders, 
‘werd naar verluidt boomschors en gierst gegeten. Bijna eenderde van de streekbevolking 
bezweek aan de honger.’ Tot overmaat van ramp eiste het Franse leger voor kapitalen aan 
hooi, stro, haven, brood en vee op. Het kwam de verstandhouding niet ten goede. En al 
helemaal niet toen de Franse soldaten zich te buiten gingen aan plunderingen van winkels in 
Zutphen en Zwolle. 

Tegelijkertijd herleefden de oude veten tussen enerzijds Zwolle, Deventer en Kampen, de drie 
steden waar de vergaderingen van Provinciale Staten doorgaans hadden plaatsgevonden en 
anderzijds de bewoners van het platteland die het meest hadden te lijden in de hongerwinter. 
Het volk morde, vooral in Twente dat dubbel werd geplunderd. Eerst hadden Engelse soldaten 
die zich hadden teruggetrokken tot over de Duitse grens de regio geplunderd. De Franse 
soldaten deden het nog eens dunnetjes over. Met als gevolg dat na de hongerwinter in het 
voorjaar van 1795 niets meer op het land stond en er geen koe of varken meer was 
overgebleven. In Almelo, Hengelo, Enschede en Ootmarsum, plaatsen waar de herinnering 
aan de gehate drostendiensten nog vers in het geheugen lag, leidde dat tot oproer tegen de 
nieuwe machthebbers. 
 
De Franse bezetting had ook bestuurlijke consequenties. Op 5 februari 1795 kwam er een 
einde aan het bewind van Ridderschap en Steden in de Staten van Overijssel. Eerst drongen 
tien afgevaardigden van het platteland van Overijssel de Statenvergadering binnen. Er waren 
twee edelen bij, de riddermatige Joachim Ernst Mulert tot de Leemcule en de kort tevoren uit 
de Ridderschap geweerde Gijsbert Lucas Geerlig van Fridagh. Op luide toon en tot verbazing 
en ergernis van de aanwezigen lieten de indringers weten dat zij zich beschouwden als de 
vertegenwoordigers van het ‘volk van het platteland en kleine steden dezer provincie’. Zij 
verzochten de leden van de Ridderschap de vergadering te verlaten. De voorzittende drost van 
Salland, Derk Bentinck tot Diepenheim, verzette zich aanvankelijk met de opmerking dat de 
verklaring een onwettig karakter had. Maar uiteindelijk restte hem niet anders dan aan deze 
eis te voldoen. Hij nam afscheid met de wens dat God zijn ‘beste zegeningen over de 
dierbaarste Panden van deze Provincie en derzelver goede Ingezetenen’ niet zou onthouden. 
De aanwezige riddermatige edelen sloten zich daarbij aan. Onder hen bevond zich Van Dedem 
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die de kans greep om zijn stem nog één keer te verheffen in de Provinciale Staten van 
Overijssel. Hij was vertoornd omdat men de Ridderschap ontzette uit ‘de haar sedert 
ondenkbare tijden toegekende privileges en erfrechten.’  In zijn verklaring stelde hij dat er 
‘geen schaduw van blijk of bewijs voorhanden was’ dat er sprake was van een diep verlangen 
van het volk en dat de genoemde indringers ‘de stem des volks’ vertegenwoordigden. 

Veel bijval kreeg Van Dedem niet. De gedeputeerden van Deventer, Zwolle en Kampen lieten 
aantekenen dat zij zich niet wensten in te laten ‘met deze deliberatie’ van de ambassadeur. Zo 
eindigde voor het gewest Overijssel de regering van Ridderschap en Steden. Deelname aan het 
bestuur op basis van adellijke geboorte was er niet meer bij. De regering werd overgenomen 
door de Provisionele Representanten van het volk van Overijssel. ‘Gij zijt vrij. Gij zijt gelijk’, 
werd overal geroepen.  

Met de leus ‘vrijheid en gelijkheid’ ging de Bataafse Republiek van start. Maar tegelijkertijd 
begon daarmee een periode van politieke onzekerheden op een moment dat Van Dedem zijn 
koffers al weer pakte om Wijhe te verlaten en terug te keren naar Constantinopel. Bron: Henk 
Boom. 
 

 

1795 een nieuw bewind  

 

 
 
Het revolutionaire Franse leger marcheert in de barre winter van 1794-1795 zonder 
noemenswaardige tegenstand over de bevroren grote rivieren Nederland binnen. Willem V 
zoekt een veilig heenkomen in Engeland, waarna men in Den Haag de Bataafse Republiek 
uitroept. 
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Eind januari bereiken de Fransen Overijssel, waar ze als bevrijders worden ingehaald. Overal 
ruimen prinsgezinde bestuurders zonder bloedvergieten het veld voor patriotten. Op 5 februari 
verschijnt in Zwolle een tiental burgers in de middagvergadering van de Staten. Als 
representanten van het platteland eisen zij dat de leden van de Ridderschap plaatsmaken voor 
echte volksvertegenwoordigers. De edellieden bieden geen verzet tegen de ‘fluwelen’ revolutie 
en verlaten hun regeringszetels. Zo komt op deze historische dag aan het eeuwenoude bestuur 
van Ridderschap en Steden van Overijssel een roemloos einde. 

Foto: Proclamatie van 6 februari 1795 over de omwenteling. (collectie HCO). Bron: Jan ten 
Hove. 

 

1795 revolutie op het platteland 

 

 
 
In de kerk van Oldemarkt is op 6 februari 1795 om acht uur een groot deel van de mannelijke 
bevolking verzameld. 

Ze zijn samengeroepen door de edelman Jan Antoni Zwier van Isselmuden tot Paaslo, die een 
fervent pleitbezorger van de omwenteling is. In een bevlogen toespraak vertelt hij dat de 
Fransen verwachten ‘dat de oude regeringen die hun gezag van hun zelve hebben ontleent, 
dadelijk door de stemme des volks worden afgezet.’ Tijdens de bijeenkomst kiezen de 
aanwezigen een nieuw lokaal bestuur of municipaliteit. Ook worden er twee mannen 
geselecteerd om het schoutambt te vertegenwoordigen in het nieuw te vormen gewestelijk 
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bestuur. Voor het eerst in de geschiedenis mag de Overijsselse plattelandsbevolking zelf 
bepalen wie namens hen deel uitmaakt van de provinciale regering. 

Foto: De Franse bevrijders 'betaalden' hun rekeningen met assignaten, vrijwel waardeloos 
papiergeld. (HCO, Archivalia van de VORG). Bron: Jan ten Hove. 

 

 

1795-1813 Fransen en Bataven  

 

 

 
De komst van de enthousiast onthaalde Franse soldaten in het begin van 1795 brengt een 
grote wijziging van het politieke en maatschappelijke bestel van de voormalige Republiek der 
Zeven Verenigde Provinciën met zich mee. Dat gaat ook aan Overijssel niet onopgemerkt 
voorbij. Er breken onzekere en spannende tijden aan. 

De nieuwe Bataafse Republiek roept na enkele jaren debatteren tussen voor- en tegenstanders 
een halt toe aan de gewestelijke zelfstandigheid. Overijssel verliest zijn soevereiniteit. Ons land 
is voortaan een eenheidsstaat, die vanuit Den Haag centraal wordt geregeerd. In het kader 
van de leus ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ voert de overheid eveneens een scheiding 
tussen kerk en staat door. De overheersende rol van de hervormde kerk is voorgoed verleden 
tijd. Aan de achterstelling van dissenters komt een einde. Formeel gelden voor iedereen 
dezelfde wettelijk vastgelegde burgerrechten. Rooms-katholieken, lutheranen, doopsgezinden 
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en Joden mogen voortaan ook aan het bestuur deelnemen. Op provinciaal niveau zijn na het 
verdwijnen van de Ridderschap nu ook de kleine steden en het platteland vertegenwoordigd. 
 
Lang blijft de revolutionaire vlam niet branden. Na een aantal wisselende regeringsvormen 
wordt Nederland in 1811 samengevoegd met het keizerrijk Frankrijk. Als gevolg van deze 
inlijving komt een ingrijpende en blijvende vernieuwing van het lokale bestuur tot stand. 
Wanneer de Fransen twee jaar later zijn verdreven, wordt Overijssel een provincie van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Veel van de verworvenheden die tijdens de Bataafs Franse tijd 
zijn ingevoerd blijven echter behouden, waaronder een uniform belastingstelsel, een nieuw 
rechtssysteem, een homogeen stelsel van geld, maten en gewichten, het notariaat, verbetering 
van het onderwijs en de burgerlijke stand. 
 
Op economisch gebied is de afschaffing van de gilden in 1798 een ingrijpende verandering. 
De beschermde positie van de eeuwenoude beroepsgenootschappen wordt beschouwd als een 
obstakel voor de modernisering van het bedrijfsleven. Verder lopen handel en nijverheid zware 
averij op, zeker nadat keizer Napoleon in 1806 het rampzalige Continentaal Stelsel heeft 
afgekondigd. Deze stringente maatregel moet de Europese westkust voor goederen uit het 
vijandige Engeland afsluiten. Voor Overijssel is het blokkeren van de zee minder rampzalig 
dan voor de kustgewesten, omdat de oude handelsroutes over land naar Duitsland herleven. 
Toch wordt ook hier het vertrek van de Fransen met een diepe zucht van opluchting begroet. 
Bron: Jan ten Hove. 

 

1795 dansen rond de vrijheidsboom 

 

 
 

Op 3 februari 1795 wordt op de Grote Markt in Zwolle na een optocht van gewapende burgers, 
muzikanten en tweehonderd in het wit geklede meisjes een vrijheidsboom geplant. 
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Een Franse huzaar hangt een vogelkooi in de top, waarna hij onder het roepen van ‘Liberté, 
Liberté’ het diertje de vrijheid geeft. Vervolgens dansen soldaten en burgers in de ijzige kou 
hand in hand om de boom. Ook elders in Overijssel verrijzen vrijheidsbomen. De goede 
verstandhouding met de Franse verlossers vertoont echter al snel scheuren. Hun verblijf gaat 
gepaard met veel kosten en overlast. De militaire vorderingen trekken een zware wissel op de 
inwoners, die met een enorm voedselgebrek te maken krijgen. Bovendien blijken de gasten uit 
Frankrijk niet terug te schrikken voor afpersing en mishandeling. 

Foto: Jonge Bataven planten de vrijheidsboom met een vrijheidshoed in top. Gravure uit 
ongeveer 1800. (Atlas van Stolk, Rotterdam). Bron: Jan ten Hove. 

 

Patriotten en hun ideologie  

 

 

  
De leden van het 'monsterverbond' van Patriotten waren niet in de laatste plaats te vinden in 
een landgewest als Overijssel. Het ging hier vooral om regenten van de steden Deventer, 
Kampen en Zwolle, die waren vertegenwoordigd in de Staten. Ze verlangden terug naar het 
tijdperk zonder stadhouder van de jaren 1702-1747, waarin hun macht niet kon worden 
ingeperkt door de prinsen van Oranje. Bij deze bestuurders sloten zich democratisch gezinden 
aan, die zich verzetten tegen de besloten regeringscolleges, zoals de stedelijke besturen met 
hun 'achterkamertjespolitiek' wel werden genoemd. Toch bestonden tussen deze groepen 
belangrijke principiële tegenstellingen. 
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De regenten wilden eerst en vooral meer macht voor zichzelf en waren gericht op behoud. De 
democratisch denkende heren daarentegen maakten zich sterk voor een bredere 
samenstelling van de stedelijke ‘regeringen’. Dat betekende: meer kiezers, bestuurders uit 
bredere groepen burgers, medezeggenschap en inspraak oftewel een volksregering. Dergelijke, 
democratischer samengestelde, stadsregeringen zouden, zo was het idee, op hun beurt gaan 
zorgen voor een bredere vertegenwoordiging van de bevolking in de Staten van de provincies. 

De uit Deventer afkomstige Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), die zich zou 
ontwikkelen tot de theoreticus van de Patriottenbeweging, sprak in dat verband van ‘eene 
soort van regeering, in welke de leden der maatschappy, of burgeren, hunne gemeene zaaken 
zelve bestieren, of deze aan anderen, door meerderheid van stemmen verkozen, ter bezorging 
aanbevelen.’ 
 
Politiek ontevredenen vonden elkaar vanuit allerlei staatkundige en religieuze richtingen. De 
Patriotten overbrugden bovendien een oude politieke, ook cultureel bepaalde, kloof: die tussen 
stad en platteland. Want buiten de steden, waar de adel in de armere landgewesten nog een 
grote invloed had, waren zij eveneens te vinden. Een zwaartepunt van de Patriottenbeweging 
kwam te liggen in de drie al genoemde IJsselsteden Deventer, Kampen en Zwolle én op het 
Overijsselse platteland. Maar ook Holland, Groningen, delen van Gelderland en de stad 
Utrecht telden veel Patriotten. 

Wat men gemeenschappelijk had was vaak toch heel verschillend en onvoorspelbaar en ook 
de doelen waren daardoor weer tegenstrijdig. Wat de Patriotten samenbond was hun 
gemeenschappelijke afkeer van het stadhouderlijk bewind. De Verlichting, de grote 
intellectuele vernieuwingsbeweging die in de achttiende eeuw zoveel heeft betekend, vormde 
voor hen allen een bron van inspiratie. Wat hen verder verenigde was minder duidelijk. De 
‘democratische vleugel’ ijverde, zoals gezegd, voor gekozen vertegenwoordigers in de stedelijke 
besturen en een bescheidener positie van de stadhouder. De ‘aristocratische vleugel’ ging dat 
eigenlijk al veel te ver. 

Soms speelde de tegenstelling Patriotten-Prinsgezinden geen enkele rol, bijvoorbeeld 
wanneer economische belangen in het geding waren. Soms ook stapte men ogenschijnlijk 
gemakkelijk over van het ene naar het andere kamp. Zo kon het gebeuren dat de jaren tachtig 
van de achttiende eeuw tot de rumoerigste uit de Nederlandse geschiedenis gingen behoren. 
Een zeer uitgebreide stroom pamfletten legde daarvan getuigenis af. 
 
Hoewel het zwaartepunt van de beweging van de Patriotten lag in delen van de landgewesten, 
vooral in Overijssel en Gelderland, waren hun geestverwanten ook elders te vinden. De 
belangrijksten van hen waren anti-stadhouderlijke ofwel staatsgezinde leden van de stedelijke 
besturen in de zeegewesten, met name in Holland. Ook daar was vaak sprake van een 
monsterverbond, maar deze regenten voelden zich hoe dan ook wél superieur ten opzichte van 
hun geestverwanten uit de landprovincies. Voor een welvarend Amsterdams ‘regeringslid’ – 
een heerschap met internationale commerciële connecties dat zich lid waande van de 
imaginaire Respublica Literaria, de ‘Republiek der Letteren’ – was een kale landjonker uit 
Overijssel natuurlijk welkom om zijn politieke standpunt te steunen. Sociaal en vooral 
economisch gezien vormde laatstgenoemde voor eerstgenoemde echter geen partij. 

De vooruitstrevende jonkers uit de buitengewesten en de Hollandse stadsregenten vormden 
een coalitie van ‘vaderlandsche regenten’. Vertegenwoordigers van deze, zoals latere 
geschiedschrijvers hen noemden, ‘aristocratische Patriotten’ kwamen enkele malen bijeen op 
landelijk niveau. Bij die gelegenheden spraken zij gezamenlijke strategieën af en bundelden 
zij lokale activiteiten. 

Gerhard Dumbar (1743-1802), stadssecretaris en geschiedschrijver van Deventer, behoorde 
tot de gewaardeerde deelnemers aan dergelijke samenkomsten. Hij gebruikte, zoals veel van 
zijn geestverwanten, graag historische argumenten om de standpunten van de Patriotten 
kracht bij te zetten: ‘Alles uit den grond ophalen en den langzamen voortgang der 



160 

 

160 

 

gebeurtenissen volgen, om dus te toonen door welke oorzaken en langs welke wegen de dingen 
die wij thans vinden in den tegenwoordigen toestand zijn gekomen.’ 
 
De burger- of democratische Patriotten vormden een nog veel heterogener gezelschap dan hun 
aristocratische verwanten. Tot hen behoorden intellectuelen, maar ook gezeten burgers, 
ambachtslieden en eigengeërfde landbouwers die buiten overheidsambten werden gehouden. 
Daarbij kwamen voormannen uit de kleine steden, godsdienstig achtergestelden als 
katholieken, dopers en lutheranen, maar ook gereformeerden die ontevreden waren over de 
rechtzinnige koers van hun kerk. In Deventer speelden de gilden een vooraanstaande rol. 
Aanvankelijk vormden deze een kern van de patriotse beweging. Later wisten Prinsgezinden 
hen over te halen tot deelname aan hun kamp en daarmee raakte de patriotse factie 
verscheurd. Ook in andere plaatsen veranderde de samenstelling van de patriotse coalitie 
soms, vooral wanneer gevoelens van onvrede niet meer het belangrijkste bindmiddel vormden. 

Al deze politiek monddode burgers wilden zich emanciperen, zich los maken uit als drukkend 
ervaren politieke en bestuurlijke systemen. Zij verlangden voor de toekomst naar gelijkheid 
voor de wet van álle burgers. Godsdienstige tolerantie en medezeggenschap in het openbaar 
bestuur zouden daarvan een logisch gevolg zijn, zo meenden zij. Die zeggenschap moesten zij 
in elke stad en elk plattelandsdistrict afzonderlijk bevechten en hun succes of falen was 
daarom zeer afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

Bij dit alles was het gebruikelijk te spreken over ‘het volk’, maar daarmee bedoelde men in 
feite alleen het eigen milieu; het ‘grauw’ of ‘gepeupel’, telde op geen enkele wijze mee. 
 
Ondanks alle verschillen was samenwerking op bovengewestelijk niveau geboden, omdat er 
nu eenmaal ook gezamenlijke punten op het programma stonden. Daarbij ging het niet in de 
laatste plaats over het waarborgen van de rechten van het volk. Ook de internationale positie 
van de Republiek moest worden versterkt. Ten slotte ging het om het beschermen van 
democratische ontwikkelingen tegen ingrijpen van buitenaf. Niet zonder reden, zoals in 1787 
zou blijken. Voor de realisatie van dit programma moest worden voorkomen dat de stadhouder 
te veel macht kreeg en diende het volk het recht te hebben om zich te bewapenen. Bovendien 
golden het recht van vereniging en vergadering en de vrijheid van drukpers als onmisbare 
voorwaarden. Daarmee kwamen de grondrechten, de rechten van individuele burgers 
tegenover de staat, in beeld. In internationaal perspectief waren de erkenning van de 
Verenigde Staten en een verbond met Frankrijk van belang. 

Aanvullend speelden in Overijssel onder andere de typisch regionale kwesties van de 
drostendiensten mee. De edelman Joan Derk van der Capellen tot den Pol ageerde in woord 
en geschrift tegen deze verplichting voor de boeren om een paar dagen per jaar gratis te werken 
voor de drost; een hoge edelman die het bestuur in handen had in een van de kwartieren, 
Salland, Twente of het Land van Vollenhove. In 1781 publiceerde Van der Capellen, anoniem, 
het pamflet Aan het volk van Nederland, waarin hij het beleid van stadhouder Willem V scherp 
veroordeelde. 

Een scherpe breuk met het verleden beoogden de Patriotten zeker niet. Publicisten uit hun 
kring hechtten eraan de continuïteit te benadrukken. Zij presenteerden hun ideeën bijna 
zonder uitzondering als een terugkeer naar een geïdealiseerd verleden. 
 
Patriotten namen uit ideeën en stelsels van ‘verlichte’ auteurs allerlei gedachten, denkbeelden 
en begrippen over. Zij combineerden die tot betogen om de politiek die zij nodig of wenselijk 
achtten te rechtvaardigen. Het oude en het nieuwe liepen zo in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw vaak op een ingewikkelde wijze door elkaar heen. Dit verklaart waarom de 
periode enerzijds als verlengstuk van het Ancien Régime wordt beschouwd en anderzijds als 
een aanloop naar de latere, liberale democratie. 

Hedendaags inzicht heeft echter een eigen waardering van deze tijd gebracht. Juist in dit door 
elkaar lopen van oud en nieuw, in dit zoeken in, worstelen met en ontstijgen aan het eigen 
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verleden ligt het specifieke karakter van de Patriottentijd. In elk geval mag dat gelden voor 
enkele vernieuwende gedachten die de Patriotten aan de orde stelden. 

Zo moesten de burgers in hun opinie de bron van gezag zijn en blijven, al stelden zij politieke 
representanten aan. Vervolgens moest politiek meer openbaar worden en het doen en laten 
van de stadhouders en de regenten meer controleerbaar voor de burgerij. Bij een grotere 
openbaarheid van bestuur paste vrijheid van drukpers. Ten slotte dienden de burgers van de 
Republiek actief betrokken te zijn bij het vaderland. Burgercommissies en vooral gewapende 
burgermilities waren daar de uitdrukking van. Dergelijke commissies en milities verschenen 
ook in veel Overijsselse steden en dorpen. 

Het wereldbeeld van de Nederlandse Patriotten toonde veel verwantschap met denkbeelden 
van mannen in alle delen van de westerse wereld die verlangden naar ingrijpende 
hervormingen en volkssoevereiniteit. Dat moest dan wel gebeuren in een vorm die de veiligheid 
van bezit garandeerde en de bekwamen boven de massa stelde. Hun uitgangspunten 
ontleenden zij aan denkers als de Fransen Montesquieu (1689-1755) en Rousseau (1712-
1778) of de Britten Locke (1632-1704) en Blackstone (1723-1780). 

Andere Anglo-Amerikaanse auteurs boden hun de prille Verenigde Staten als hun grote 
voorbeeld. Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784) greep in dit verband terug op 
een in zijn tijd populair thema, namelijk dat van de mythische Bataafse periode: 

‘Het land hoord ulieden met malkanderen toe en niet den prins met zijne grooten alleen, die 
ulieden, die ons allen, die Neerlands geheele volk, de afstammeling der vrije Batavieren 
aanzien en behandelen als hunnen erflijken eigendom, als hunne ossen ende schaapen, 
dewelken zij naar hun goeddunken of scheeren of slagten kunnen en mogen.’ 
 
Vanaf 1784 begon een radicalisering van de politieke verhoudingen in de Republiek. Een jaar 
later trad een fase in die zelfs revolutionair kan worden genoemd. 

De ‘vaderlandse regenten’ hadden hun monsterverbond inmiddels meer inhoud gegeven door 
vanaf 1783 in Amsterdam bijeenkomsten te organiseren. In 1784 volgde een reeks van 
vergaderingen van vertegenwoordigers van plaatselijke exercitiegenootschappen in Utrecht. 
Dergelijke bovengewestelijke ontmoetingen leidden tot publicaties die de bekendheid van het 
Patriotse gedachtegoed vergrootten. Bovendien stimuleerden ze het gevoel van saamhorigheid. 

De verscherpte politieke tegenstellingen bereikten in augustus 1786 een nieuw hoogtepunt, 
toen prinsgezinde troepen de patriotsgezinde Veluwse stadjes Elburg en Hattem bezetten. 
Hulp door Overijsselse burgermilities was tevergeefs of kwam te laat. De politieke verdeeldheid 
binnen de Republiek was groot, maar in 1787 kwam – althans voorlopig – een eind aan de 
strijd. Pruisische troepen grepen toen in, nadat Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van 
stadhouder Willem V, in de buurt van Goejanverwellesluis was vastgehouden door leden van 
een patriottisch vrijkorps. Vele Patriotten sloegen op de vlucht, naar Frankrijk vooral, toen de 
sterke Pruisische troepenmacht eenmaal in het land was. Dit abrupte einde van de 
patriottentijd kwam op een moment dat veel ontwikkelingen nog volop gaande waren en nog 
geen vaste vorm hadden aangenomen. Het is daardoor moeilijk een helder beeld te krijgen van 
deze complexe tijd en van de verschillende tegengestelde bewegingen. 
 
De arbeidersorganisaties maakten zich op voor de strijd. Ook in onze streken werd het 
onrustig. In Zwolle werd op 17 februari in café Centraal aan de Ossenmarkt door de 
plaatselijke afdeling van de Bond van Miliciens en Oud-Miliciens een protestvergadering 
belegd naar aanleiding van het oproepen van de militie. Spreker en S.D.A.P.-kamerlid W.P.G. 
Helsdingen stelde het duidelijk: ‘Van een buitenlandschen vijand is niets te bemerken, neen, 
er is een andere reden; het leger moet gebruikt worden tegen den 'binnenlandschen vijand', 
de arbeidersbeweging, zoals reeds zoo vaak is gebeurd’. Bitter constateerde hij: ‘Het eene deel 
van het volk wordt nog gebruikt om het andere deel te onderdrukken. De zoon wordt geplaatst 
tegen den vader en zoo kan de bezittende klasse zich nog handhaven’. En waarom? ‘Wij vragen 
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slechts daadwerkelijke erkenning van het recht van vereeniging en van werkstaken en 
bovendien het algemeen kiesrecht’. De toon was gezet. De regering was echter niet van zins 
toe te geven. Op 19 februari arriveerden te Zwolle twee compagnieën infanterie uit Assen. 

 
De detachering van troepen in Zwolle was velen een doorn in het oog. Naar aanleiding van een 
oproep in de Zwolse Courant tot het organiseren van een feestavond voor de negenendertig 
soldaten ontspon zich in de krant een polemiek over hun aanwezigheid. De voorzet werd 
gegeven door J.L. Vleming, voorzitter van de Zwolse afdeling van de Algemene Nederlandse 
Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel. Hij reageerde in de Zwolse Courant van 23 
februari emotioneel op het voorgenomen soldatenfeest: ‘Ingezetenen van Zwolle, die houdt van 
oprechtheid en van geen valsch vermaak, helpt niet mede, van dezen treurigen tijd met alle 
geweld een feesttijd te maken. Wie weet wat er voort zal komen uit deze beweging? Zal er 
misschien geen bloed vloeien? Zullen misschien zonen van een land, misschien broers, 
misschien vrienden elkaar niet moeten dooden, wegrukken van allen en alles wat hun lief en 
dierbaar is?’. 
 
 
 

 

 

Het bestuur van de socialistisch zangvereniging De Stem des Volks nam ‘de gezellige avondjes 
voor de soldaten’ heel wat luchtiger op door aan te bieden dat de vereniging ‘zeer gaarne haare 
medewerking verleent, door die bijeenkomsten met eenige zangnummers op te luisteren’. 
Sarcastisch was op 26 februari de reactie van ene F.S. op het stuk van Vleming: ‘Mijn 
oogen werden vochtig, gedurig vochtiger bij het leezen van al die toekomstige gruwelen. Ja, 
moeders, koopt u eenige dozijnen zakdoeken, opdat gij al uw tranen kunt bergen, die gij moet 
storten voor uw dappere zonen, die weldra zullen sneuvelen op het veld van eer’. Vleming was 
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volgens F.S. bevangen door een waanidee. Vleming sloeg terug: ‘Ik tart u, mijnheer F.S., deze 
oproeping ergens anders dan met de beweging onder het spoorwegpersoneel in verband te 
brengen, welke bewering u dan ook met niets dan laffe spot weerlegt. Uw klassenbelang, uw 
persoonlijk belang kan echter wel meebrengen dat u dergelijke beschouwingen liefst 
onaangeroerd ziet’. 

F.S. was duidelijk niet gecharmeerd van deze repliek en liet in zijn weerwoord de gniffelende 
ondertoon vallen. Het was voor hem niet mogelijk nog te ontkennen dat de militie opgeroepen 
was in verband met de spanningen onder het spoorwegpersoneel. Kuyper had dat inmiddels 
openlijk bevestigd. Het militaire vertoon, zo stelde hij, was echter bedoeld om ‘de goedgezinden 
en verstandigen onder het spoorwegpersoneel te beschermen tegen mogelijke 
onverantwoordelijke daden, door menschen wier gemoederen opgewonden geraakt zijn door 
z.g. volksleiders’. Bovendien had Vleming de zaak te melodramatisch opgevat en zich ‘minder 
mannelijk’ geuit. Het laatste woord was op 2 maart aan Vleming. Hij meende ‘dat het 
mannelijker en ridderlijker is, waar men staat tegenover iemand die met open vizier opkomt, 
een begane vergissing, terug te trekken, dan, verborgen achter een masker, te trachtten deze 
persoon bespottelijk te maken’. 
 
De inhoud van de wetsvoorstellen van Kuyper, die het staken van publieke diensten verbood, 
was inmiddels bekend geworden. De socialistische organisaties waren bereid er alles aan te 
doen om te voorkomen dat de voorstellen door het parlement zou worden aangenomen. Om 
druk uit te oefenen dreigden zij met een algemene spoorwegstaking. 

Op 2 maart plaatste de Zwolse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Spoor- en 
Tramwegpersoneel de volgende oproep in de Zwolse Courant: 
‘Kameraden! Gij allen hebt zeker de nieuwe wet gelezen en zult met ons overtuigd zijn, dat het 
een ware dwangwet is. Kameraden! Wij vragen u, zullen wij ons dit slavenjuk op laten leggen, 
zullen we nu al onze te verwachten lotsverbetering in rook laten opgaan? Wij hebben een 
krachtige organisatie! Nu kunnen wij kracht zetten achter onze billijke eischen, en zullen wij 
nu klakkeloos gedoogen, dat men ons vertrapt in het niet? Overal in den lande hebben wij 
bijval! Overal staan spoorwegmannen vast als een muur! Een groot gedeelte der Tweede 
Kamer zal zich met hand en tand tegen deze dwangwet verzetten! Mannen op post! Op! voor 
onze rechten, en onze lotsverbetering zal niet op zij geschoven worden’. 

Het werd een tijd van bijeenkomsten en protestvergaderingen. Op 2 maart werd door de Zwolse 
afdeling van het Comite van Verweer een protestbijeenkomst gehouden in de Buitensociëteit. 
Aanvankelijk had men aangekondigd dat Troelstra en Domela Nieuwenhuis zouden spreken 
maar dezen hadden verplichtingen elders. In hun plaats had men de socialist en dichter 
Herman Gorter weten te strikken. Er werd een motie aangenomen die elke verkorting van het 
vrije recht van staking verwierp. Een aanwezige protesteerde tegen het feit dat men Kuyper 
een huichelaar had genoemd. Was hij niet de vader van het grote huisgezin: de staat? 
Vertegenwoordigde hij niet de wettige overheid? Gorter gaf vlammend repliek: ‘De eene klasse 
onderdrukt de andere, de regeering is de vijand der arbeiders, zij is niet wettig, want zij is niet 
door hen gekozen. zevenhonderdduizend hunner toch hebben het stemrecht niet. Daarom ook 
heeft men niet den minsten eerbied voor deze overheid, maar de grootste minachting’. 

 



164 

 

164 

 

 

 
Er mochten dan krachtige arbeidersorganisaties bestaan, van een gesloten front was 
allerminst sprake. Van belang voor het verloop van het conflict was de houding van de 
christelijke organisaties. Op 5 maart kwam het in de Buitensociëteit te Zwolle tot een 
‘monstermeeting’, uitgeschreven door het landelijk Comité van Verdediging, de Protestants 
Christelijke Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en de afdelingen van Patrimonium 
en de Christelijk Nationale Werkmansbond. Als spreker had men ds. A.S. Talma uitgenodigd, 
lid van de Tweede Kamer voor de Antirevolutionaire Partij. De zaal was stampvol. Het werd al 
snel duidelijk dat onder de vijftienhonderd aanwezigen ook veel socialisten waren. Namens 
het Landelijk Comité van Verdediging sprak de Amsterdammer Douwes. Douwes hield het 
gehoor voor dat  ‘de arbeiders zullen hebben te kiezen tusschen het eerbiedigen van het gezag 
Gods, belichaamd in onze Koningin, of wel het gezag, bestaande in een complot van 
anarchisten en socialisten (applaus en gefluit)’. Het werd een rumoerige bijeenkomst. De 
Zwolse onderwijzer H.J. Van de Vegt, alias Tak van Zwartewater, vroeg het woord en 
protesteerde tegen de wijze waarop de vergadering was geopend: ‘Hoe kan men over een 
vergadering, die onderkruipers moet kweeken, God's zegen afsmeeken? (een stem: 'Daar heb 
jij niets over te zeggen!'). Toen ds. Talma stelde dat er eind januari vooral was gestaakt voor 
betere lonen ontstond er tumult in de zaal, ‘Men hield vol hier in Zwolle wel uit 
solidariteitsgevoel te hebben gehandeld’. De voorzitter dreigde de levenmakers met uitzetting. 
Maar echt rustig werd het niet meer en de bijeenkomst werd voortijdig afgebroken. Bij het 
uitgaan werd door een deel van de aanwezigen het socialistenlied gezongen. Een soortgelijke 
bijeenkomst in Kampen op 7 maart liet dezelfde taferelen zien. 
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Nog voordat de stakingswetten werden aangenomen, kwam het begin april tot een 
landelijke staking onder het spoorwegpersoneel. Op 6 april verspreidde zich in Zwolle het 
gerucht dat ook hier werd gestaakt. ‘Het gefluit der locomotieven verkondigde echter het 
tegendeel’, zo berichtte de Zwolse Courant. Dat mocht dan juist zijn voor het personenvervoer, 
het goederenverkeer werd wel degelijk ernstig gehinderd. 

Op 7 april meldde de krant dat van de tweehonderdvijftig man stationspersoneel tachtig het 
werk had neergelegd en dat enkelen van hen reeds waren geschorst. Bij de centrale werkplaats 
staakte ongeveer negentig man. Het merendeel van de werknemers bleef gewoon werken. 
Tijdens een vergadering van het stakende personeel op 6 april in café Centraal noemde mr. 
M. Mendeis, redacteur buitenland bij de Zwolse Courant en propagandist voor de S.D.A.P., 
het vreemd ‘dat door de couranten geen berichten omtrent den toestand waren openbaar 
gemaakt, terwijl men met de Dreijfus-zaak en de Boerenoorlog, zooveel bulletins verspreidde’. 
Mendels vermoedde dat de berichten voor de stakers wel heel gunstig moesten zijn, ‘anders 
zou er wel het noodige gepubliceerd zijn’. De aanwezige vrouwen werden aangespoord hun 
mannen te steunen, ‘want de strijd gaat thans om het gezin’. Lof viel hun ten deel want zij 
waren ‘zooals de vrouwen die in den tachtigjarigen oorlog op de wallen stonden’. 

Op 7 april werd de wachtkamer derde klasse voor het publiek gesloten en door militairen in 
gebruik genomen. De Zwolse Courant schreef: ‘Gister avond begaven zij zich met beddezak en 
dekens daarheen; het was een comisch-tragischen optocht. De wacht lag in de vestibule op 
beddezakken en kapotjas. 'Zouden de heeren van de directie nu ook in de wachtkamers liggen' 
vroeg een staker, spottend. 'Neen', zei een niet-staker, 'maar hun zonen wel’'. 

Hoewel landelijk het goederenvervoer werd ontregeld was het al snel duidelijk dat de staking 
een verre van algemeen karakter had. Toen op 11 april de gehate stakingswetten door een 
meerderheid van de Tweede Kamer werden aangenomen, moesten de stakingsleiders het 
fiasco erkennen. Van de bijna negenhonderd werknemers in Zwolle hadden er zo'n 
honderdvijfenzeventig gestaakt. De meesten van hen werden ontslagen. Voor deze mensen 
betekende dat bittere armoede. Op 12 april werd in het lokaal Centraal nog één maal 
vergaderd, ‘teneinde een comité van steun te benoemen ten behoeve van hen die 
gestaakt hebben en nu buiten werk zijn’. Dit comité zou dagelijks zitting houden in het 
‘geheelonthouders-lokaal’ van Van Eelen. De staking was voorbij, maar velen zouden de 
gevolgen nog lang voelen. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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1904 oproer in Belt-Schutsloot 

 

 
 

 ‘De ‘Beltiger boer’ nu is in velerlei opzicht ’n eigenaardig mensch. Hij is gehecht aan z’n grond, 
of liever aan z’n water, want de Belt is ’n echt waterland.’ Zo karakteriseerde een anonieme 
schrijver in 1904 in de Meppeler Courant de bewoners van Belt-Schutsloot. Tot dat jaar was 
het waterdorp alleen met de boot te bereiken en kon de bevolking zich uitsluitend over water 
of het ijs bewegen. De aanleg van een voetpad in 1904 had nogal wat voeten in de aarde. 

Vóór 1850 had slechts een deel van Belt-Schutsloot een pad met vonders dat door de 
eigenaren op zodanige hoogte gehouden moest worden ‘dat de passage des winters niet door 
het binnenwater belemmerd worde’. Het andere deel langs de Schutsloot, waar verreweg de 
meeste mensen woonden, moest het nog zonder paadje stellen. Al in 1891 was er sprake van 
dat de gemeente Wanneperveen een voetpad zou aanleggen. De vonders die hiervoor nodig 
waren zouden geleverd worden door de firma Weijs uit Sint Jansklooster. Maar de aanleg werd 
steeds uitgesteld. Zelfs nadat de provincie zich in 1903 bereidt had verklaard de helft van de 
geschatte kosten van negenduizend gulden op zich te nemen, duurde het nog een jaar voordat 
de gemeente in actie kwam. 

De Beltiger bevolking raakte door het jarenlange wachten zo getergd dat in januari 1904 de 
bom barstte. Op een zondag liep het vrachtschip Willem III van Zwolle op Sneek de haven 
binnen van de Arembergergracht. Om naar Zwartsluis te komen moest het schip het ijs in de 
gracht stuk slaan. De Beltigers zagen zo hun tijdelijke weg naar Zwartsluis vernield worden. 
Toen de kapitein niet wilde stoppen, bestookte de bevolking het schip met allerlei projectielen. 
De kapitein kon niet verder varen en riep de hulp in van drie marechaussees en de 
rijksveldwachter. Daarop plaatste de bevolking zich op het ijs vóór het schip. Als de kapitein 
verder wilde zou hij hun moeten overvaren. Uiteindelijk wist de commandant van de 
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marechaussees de zaak te sussen en de kapitein te overtuigen met zijn schip terug te keren 
naar de haven. Als dank werd één van de marechaussees door een paar Beltigers op schaatsen 
naar Vollenhove teruggebracht. 

Dit incident illustreert het belang dat de Beltigers hechtten aan een vaste voetverbinding met 
Zwartsluis. Men zou niet meer voor elk tochtje het water op moeten en de kinderen zouden 
voortaan lopend naar school kunnen. Ook voor levensmiddelen en geneeskundige hulp was 
men aangewezen op Zwartsluis, dat door het voetpad beter te bereiken zou zijn. In het najaar 
van 1904 was het dan eindelijk zover en werd het pad langs de Schutsloot en richting 
Zwartsluis aangelegd. Later zou dit nog worden doorgetrokken naar ‘de Dam’ in de 
Belterwiede. Pas in 1959 kwam er een volwaardige weg die Belt-Schutsloot met de rest van de 
wereld verbond. Bron: Martin van der Linde. 

 

1929 zwemmen in Wijhe 
 
 
Zwemliefhebbers waren in vroeger jaren hoofdzakelijk aangewezen op de IJssel. Dit was echter 
bepaald niet ongevaarlijk door de veelal sterke en verraderlijke stroming. Om meer structuur 
in het zwemmen aan te brengen, nam een aantal inwoners in 1929 het initiatief om een 
drijvende zweminrichting in de rivier te realiseren, waarvoor subsidie bij de gemeente werd 
aangevraagd. 

De eerste stap was de oprichting van de Wijhese Zwem Club (14 april 1930) en vervolgens 
werd op 14 augutus 1930 de ‘NV Zwembad Wijhe’ een feit: een naamloze vennootschap, die 
tot doel had om het zwembad in de IJssel te exploiteren. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 
tweeduizend gulden. Hiervoor werden aandelen uitgegeven van vijf gulden per stuk.  
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Het toenmalige zwembad werd elk jaar opnieuw opgebouwd en afgebroken. Elk voorjaar 
moesten de kleedkabines, de kassa en de drijvers met daarop de plankieren in elkaar worden 
gezet. Langsvarende schepen zorgden voor zo'n zuigkracht, dat de verankering het zwaar te 
verduren had. Het is bekend dat het zwembad een enkele keer los sloeg en teruggevaren moest 
worden naar de vaste locatie in de nabijheid van de veerpont. Gemengd zwemmen was toen 
overigens nadrukkelijk verboden. 

Op 1 juli 1955 besloot de gemeenteraad van Wijhe een schetsplan te laten maken voor een 
nieuw zwembad, met als overweging: ‘het huidige zwembad kan allermist voldoening 
schenken’. Er kwam echter geen spoedig vervolg op dit besluit omdat de gemeente in financiële 
problemen was geraakt. 

De vervuiling van de IJssel nam steeds grotere vormen aan en in 1961 besloot de 
gemeenteraad – op aandrang van de Inspectie van de Volksgezondheid – het zwembad te 
sluiten. Een jaar eerder, in 1960, werden er nog langebaanwedstrijden in de IJssel 
georganiseerd, als onderdeel van de groots opgezette viering van het duizendjarig bestaan van 
Wijhe. 
 
De zwemliefhebbers accepteerden de sluiting niet en zowel het hiervoor opgerichte Actiecomité 
Zwembad Wijhe als de Wijhese Zwemclub voerden actie. Het toenmalige WZC-bestuur zocht 
de publiciteit door een stille tocht naar de IJssel te organiseren en een krans te leggen op de 
plek waar het zwembad altijd had gelegen. 

WZC had een serieus probleem want de vereniging was inmiddels gegroeid tot 
driehonderdvijftig leden en was omgevormd tot een omnivereniging met o.a. tafeltennis, 
volleybal, wandelafdeling e.d.  Men maakte van de nood een deugd en ging een startcombinatie 
aan met de ‘Pinquin’ uit Raalte (de huidige Oostdobbers). Het openluchtzwembad van Raalte 
aan de Hogeweg werd thuisbasis voor de wedstrijden en de trainingen. Garage Huitink 
pendelde met een touringcar de zwemmers naar Raalte. Niet alleen WZC ging in Raalte 
zwemmen, ook de gemeente huurde de bus af voor het schoolzwemmen. 

Een moeilijke periode voor het WZC-bestuur. Maar er gloorde hoop. Door 
subsidemogelijkheden (Nederlandse Sport Federatie) kreeg de gemeente meer financiële 
armslag en in de zomer van 1961 werden de schetsplannen van de Nederlandse 
Heidemaatschappij aangepast en gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw van een nieuw 
openluchtbad. Het was voor WZC nog even doorbijten, want de rijksgoedkeuring liet nog lange 
tijd op zich wachten. Deze werd pas medio 1963 – dus twee jaar later – ontvangen. 
 
Op 9 april 1963 werd de bouw van het zwembad onderhands aanbesteed en opdracht verleend 
aan aannemersbedrijf Reusken uit Eerbeek, waarna de werkzaamheden op 25 november1963 
konden starten. Er was een krediet beschikbaar van vierhonderdnegentienduizend gulden. 
De bouw verliep voorspoedig en al op 16 juli 1964 kon zwembad ‘De Welters’ door 
burgemeester Tellegen worden geopend. WZC kon opgelucht ademhalen: er kon weer 
gezwommen worden in Wijhe! 

In 1973 volgde een andere mijlpaal: er werd verwarming aangelegd en het zwemwater had 
vanaf dat moment een aangename temperatuur. De aantrekkingskracht van het bad was 
enorm: in warme zomers kwam het meerdere keren voor, dat meer dan honderdduizend 
bezoekers de kassa passeerden. Toen was er immers nog geen of weinig concurrentie van de 
recreatieplassen. Daan van Zanten en later Henk van Lohuizen waren in hun functies als 
badmeesters de ambassadeurs van de zwemsport. 
 

In 1989 werd t.g.v. het vijfentwintigjarig jubileum van het bad vanaf de zonneweide een grote 
luchtballon opgelaten. Inmiddels was ‘DeWelters’ aan een grote renovatiebeurt toe. Er was 
o.m. een breuk in de terreinleiding, lekkage in de bassins en ook de toestand van de filterketels 
was niet best. Bijkomend probleem was dat het zwembad moest voldoen aan de eisen volgens 
de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. De gemeenteraad ging op 31 januari 1991 
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akkoord met het voorstel om nieuwbouwplannen van het bad te ontwikkelen. Al eerder had 
men zich uitgesproken voor het behoud van het zwembad; een overdekte accomodatie bleek 
helaas financieel niet haalbaar. In de vergadering van 21 septemmber 1991 werd een krediet 
van ruim 1,6 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De opdracht werd verleend aan Hoogeslag 
Zwembaden uit Deventer. WZC kreeg een unieke kans: men kon een permanent clubgebouw 
op het zwembadterrein realiseren door gebruik te maken van enkele overbodige kleedruimten 
van het ‘oude’ zwembad. Jaarlijkse bezoekersaantallen van ruim vijftigduizend geven in ieder 
geval aan dat het zwembad nog steeds bestaansrecht heeft en voorziet in een behoefte. Bron: 
G.A. Hulleman. 

 

1932 boerenprotest tegen crisismaatregel 

 
Op 24 februari 1932 vindt op de Turfmarkt in Zwolle een protestbijeenkomst van zesduizend 
landbouwers plaats. Ook de agrarische sector is zwaar door de economische malheur 
getroffen. Een halvering van de landbouwprijzen brengt veel boeren in de problemen. 

De overheid heeft wel steunmaatregelen voor tarwe uitgevaardigd, maar laat de noodlijdende 
veehouders in de kou staan. De Overijsselsche Landbouw Maatschappij oefent druk uit op 
Den Haag door de achterban te mobiliseren en demonstraties te organiseren. In 1933 gaat de 
regering overstag. Er komt een allesomvattende landbouwcrisiswet die het centrale gezag 
verregaande bevoegdheden geeft op agrarisch gebied. De overheidssteun verzacht de gevolgen 
van de crisis, maar toch blijft de toestand op het platteland nog lange tijd schrijnend. Pas 
tegen het einde van de jaren dertig treedt er enige verbetering op. 

 

Foto: Ir. S.J. Louwes, secretaris van de OLM, spreekt tijdens de crisisdemonstratie de 
verzamelde boeren toe. (HCO, archief OLM). Bron: Jan ten Hove. 
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1888-1889 onrust in Hardenberg door de 
Doleantie 

 

 
 
In 1886 ziet de Hervormde Kerk zich wederom geconfronteerd met een afsplitsing. Een groep 
orthodoxe lidmaten gaat uit onbehagen over de overheersende vrijzinnigheid zijn eigen weg. 
De door de charismatische staatsman en predikant Abraham Kuyper in gang gezette Doleantie 
leidt in Hardenberg tot grote onrust. 

Op Eerste Kerstdag 1888 nemen de dolerenden het kerkgebouw in bezit. De meerderheid van 
de hervormden verzet zich tegen deze machtsgreep en slaagt erin de kerk te ‘heroveren’. Op 
11 januari 1889 doet het gerucht de ronde dat een nieuwe overnamepoging op til is, waarna 
meer dan honderd met knuppels bewapende mannen de kerk komen verdedigen. Uit angst 
voor ongeregeldheden kondigt de burgemeester een samenscholingsverbod af. De spanningen 
in Hardenberg nemen pas af als de dolerenden later in het jaar een eigen kerkgebouw stichten.  

Foto: ansichtkaart van de uit 1889 daterende gereformeerde Höftekerk. (Gemeentearchief 
Hardenberg). Bron: Jan ten Hove. 
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1922 het veer van Genemuiden vergaat 

 

 

 
Op woensdag 8 maart 1922, biddag voor gewas en arbeid, gebeurt er een gruwelijk ongeluk 
met de pont van Genemuiden. 

Tijdens een vliegende storm probeert de veerboot om halfzes ‘s middags het Zwartewater over 
te steken. Het vaartuig maakt water en slaat om. Elf van de veertien passagiers verdrinken in 
het woelige water. Tot de slachtoffers behoren de burgemeester van Genemuiden, H.J. Groote 
Balderaar ten Velde en zijn vrouw. Ook de gemeenteopzichter, twee rijksveldwachters en de 
veerman en zijn zoon vinden de dood in de golven. Een journalist schrijft de volgende dag dat 
de ramp ‘nog niet ten volle doordringt tot allen, die nu al van vanmorgen af bijeen staan aan 
het hoofd, waar de pont altijd aanlegt.’ Sommige lijken spoelen pas weken later aan. 

Foto: De bij de veerramp omgekomen burgemeester van Genemuiden en zijn vrouw. (Nationaal 
Archief, collectie Elsevier). Bron: Jan ten Hove. 
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1929 de IJssel in de winter   

 

 

Twee foto’s die afkomstig zijn uit het fotoalbum van Johannes Martinus Maria Thoben, 
geboren op 22 augustus 1893 en overleden te Valkenswaard in 1969 en Johanna Maria van 
der Haagen. Het echtpaar is getrouwd voor de kerk op 15 juni 1936. Johannes en Johanna 
hadden geen kinderen. Vermoedelijk verbleven Johannes en Johanna in de koude winter van 
1929 bij familie in Windesheim. Op 5 februari 1929 is de IJssel nabij Windesheim 
dichtgevroren en hebben Johanna en Johannes zich te voet naar de overkant van de IJssel 
verplaatst. Twee dagen later was het ijs zo sterk dat het zelfs mogelijk was met auto’s en paard 
en wagens de IJssel over te steken. 
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In de periode van 9 februari tot 3 maart 1929 werd er een geul door de IJssel gemaakt en 
opengehouden zodat de overtocht met de pont naar de overkant weer mogelijk was. De 
temperatuur was in deze februarimaand zeer laag. Zo werd op 11 februari ’om acht uur 
zeventien graden Celsius onder nul gemeten. Ook de dagen daarna bleef het kwik ver onder 
nul, met als laagste stand negentien graden Celsius onder nul. 

Tot en met woensdag 6 maart 1929 heeft men over de IJssel kunnen lopen en tot en met 8 
maart werd men nog met de pont door de bijt (gat dat geslagen werd in het ijs van een bevroren 
wateroppervlak) overgezet. Zaterdags 9 maart vanaf ongeveer 17 uur kwam het ijs in 
beweging, echter het zette zich later weer vast. Dat ging zo geregeld door. Iedere keer schoof 
het ijs weer een klein eindje voort, maar door de kolossale hoeveelheid ijs kon het niet weg en 
zat het telkens vast. Die zaterdagavond vormde zich een ijsdam in de buurt van Windesheim 
waar het ijs op elkaar schoof. Het gevolg was dat het water boven de dam sterk begon te 
wassen. In twee uur tijd waren de weilanden onder water gelopen en had de veerkrib (hoofd 
in een rivier of dijk om de stroming uit de oever te houden) het water niet tegen kunnen 
houden. 

Johannes schrijft daarover: ‘Het water bruiste en kookte toen al over de Veerweg. Ik wist niet 
wat ik zag, ’t is ook haast niet te geloven, zo heeft het ijs gekruid tot de nacht van 11 op 12 
maart, dat was van maandag op dinsdag, toen was 's morgens alles schoon water.’ Op 
woensdag 13 maart 1929 is de ijsdam bij Windesheim losgekomen met gevolg dat de vaart 
weer vrij doorgang had. De dag daarvoor lag na vijf weken de eerste motorboot en een schip 
uit de richting Deventer weer voor de loswal. En ook het veer was vanaf dinsdagmorgen 12 
maart weer in de vaart. Al met al heeft het ijs vijf weken vastgezeten en de doorgang voor de 
scheepvaart belemmerd. Bron: Anton G.M. Heijmerikx. 
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Zo te zien heeft de chauffeur van de vrachtauto zich bij het afremmen toch vergist, is 
doorgegleden tegen het pontveer, welke vastgevroren zit in het ijs. Hoe het met de eieren is 
afgelopen, vertelt de foto niet. 

  

 

 

Vredesmarsen op tweede kerstdag 

Steenwijk is bolwerk tegen oorlog 
 
Eeuwenlang heeft de stad Steenwijk in tijden van oorlogsgevaar als garnizoensstad 
gefunctioneerd. Toen aan het eind van de jaren dertig van de vorige eeuw de oorlogsdreiging 
toenam, groeide ook de spanning in Nederland. Ondanks het vertrouwen in onze neutraliteit 
werd ook voor Steenwijk een aantal maatregelen genomen, zoals het bouwen van de Johan 
van den Kornputkazerne en de komst van een Regiment Infanterie in maart 1938. Daarmee 
was Steenwijk opnieuw garnizoensstad. 
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Toen op 10 mei 1940 ons land in de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte, was de 
Kornputkazerne nog niet klaar. Ook nog niet toen een paar weken later de Duitse bezetter de 
kazerne in bezit nam als opleidingscentrum voor de Kriegsmarine. In het begin van de jaren 
zestig vestigde het Amerikaanse leger een basis in het bosgebied van de Havelterberg bij 
Steenwijk. Aanvankelijk zou het gaan om een dichtbij de toenmalige legerbasis 
Steenwijkerwold (nu Johannes Postkazerne) gelegen basis met zogeheten Honest John-
raketten. Later zou duidelijk worden dat deze raketten het vehikel zouden gaan vormen van 
zogenoemde warheads, wapens met kernkoppen, die alleen door Amerikaanse militairen in 
een aparte bunker zouden mogen worden onderhouden, getransporteerd en bewaakt. Het 
Nederlandse leger zou op deze site belast worden met aanvullende bewakingstaken in de 
buitenste ringen van dit stukje autonome US-grond in Nederland. Overigens was en is de 
aanwezigheid van atoomwapens in Nederland een publiek geheim dat nu al meer dan vijftig 
jaar nooit officieel is bevestigd. Opvallend bij Amerikaanse bases als deze waren de grote, hoge 
radiocommunicatie-masten, die samen met soortgelijke bouwsels in West-Europa en in 
Nederland onder meer bij Volkel, 't Harde en Havelterberg, een signalerings- en commando-
netwerk vormden voor de American Forces Europe in West-Duitsland. Tegenwoordig zou zo'n 
netwerk niet meer zo opzichtig in het landschap herkenbaar zijn. Digitale en andere i.c.-
systemen hebben die taak nu onopvallend overgenomen. 
 
Deze en andere vormen van bewapening speelden zich af tegen de achtergrond van de 
zogeheten Koude Oorlog, de wapenwedloop (conventioneel en nucleair) tussen de NAVO en de 
toenmalige Sovjet-Unie. Vanaf het midden van de jaren zeventig kwam de nadruk steeds meer 
te liggen op uitbreiding van de kernbewapening en ontstond er in Oost en West een wedloop 
van ongekende omvang, niet in de laatste plaats door het ontwikkelen van nieuwe en 
substantieel zeer omvangrijke wapensystemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
maatschappelijk draagvlak voor deze nooit eerder vertoonde vergroting van het nucleaire 
wapenarsenaal verminderde. Men begon vraagtekens te zetten bij het idee van een 
wapenschild. Dat schild was overigens door zijn aard en omvang al lange tijd zeer discutabel 
geweest, maar nieuwe plannen van de NAVO voor nog verdere uitbouw van de al 
bestaande overkill-capaciteit van zijn kernbewapening wekten veel weerstand. Dit zou er 
uiteindelijk toe leiden dat begin jaren tachtig in verschillende West-Europese landen vele 
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verontruste burgers in grote (en soms zeer grote) demonstraties de straat op gingen (met name 
in Duitsland en Nederland). 
 
Midden jaren zeventig had zich in Steenwijk al een initiatiefgroep gevormd om een 
burgerprotest tegen de vermeende aanwezigheid van atoomwapens op de Havelterberg 
mogelijk te maken. Deze werkgroep, die van meet af aan Werkgroep Anti Atoomkoppen 
Steenwijk (WAAKS) heette, bestond aanvankelijk uit leden van politieke partijen als PPR en 
PSP (voorlopers van het latere Groen Links) en de PvdA-Steenwijk/Steenwijkerwold. Korte tijd 
later zouden leden van de Doopsgezinde Kerk Steenwijk en het Interkerkelijk Vredesberaad 
(IKV) zich bij de initiatiefnemers aansluiten. Tweede Kerstdag, het vredessymbool bij uitstek, 
werd vervolgens als vast moment in het jaar gekozen om te proberen mensen op de been te 
brengen om tegen de wapenwedloop te protesteren. En dat lukte. Aanvankelijk in 1974 en 
1977 met een paar honderd mensen in een demonstratieve tocht van jeugdcentrum De 
Buze naar de Havelterberg. Vanaf 1978 was De Meenthe het startpunt. Hier kwamen alle 
volgende jaren vele duizenden mensen uit het hele land bijeen die in de grote evenementen-
/sporthal een redevoering te horen kregen van destijds bekende sprekers uit wetenschap, 
politiek en kerk. Vervolgens trok er een lange stoet met spandoeken (en onder wisselende 
weersomstandigheden) naar de Havelterberg. Bij de basis was er altijd een korte manifestatie 
met één of meer toespraken. Toen het verzet tegen de nucleaire bewapening op zijn hoogtepunt 
was en er in Amsterdam (1981) en Den Haag (1983) grote landelijke vredesdemonstraties 
werden gehouden met tussen de 300.000 en 500.000 deelnemers, kwamen er in 1982 op 26 
december naar schatting 10.000 mensen naar Steenwijk en de Havelterberg om hun eigen 
demonstratieve invulling van het Kerstfeest te geven: ‘Vrede op aarde’. 
 
De Kerstvredesmarstraditie werd na die tijd nog voortgezet onder geleidelijk afnemende 
belangstelling, niet in de laatste plaats doordat de Amerikaanse president Reagan 
ontwapeningsgesprekken voerde met de nieuwe leider van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov. 
Diens vernieuwende beleid gaf velen ineens hoop op een minder gevaarlijke 
wapenontwikkeling en daardoor een betere toekomst. In 1989 viel de Muur, in 1990 volgde 
de Duitse hereniging en in 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen. De Koude Oorlog was voorbij en 
daarmee de nucleaire wapenwedloop ook.  

In Nederland en de hele westerse wereld gingen vervolgens de defensiesystemen op de schop 
en werden er ingrijpende logistieke en personele maatregelen genomen. Zo werden alle 
nucleaire sites in Nederland (behalve Volkel) door de VS ontmanteld en werden de terreinen 
die daarvoor tientallen jaren waren gebruikt aan de Nederlandse Staat teruggegeven. Ook de 
basis op de Havelterberg. Daarmee was een enerverend tijdperk afgesloten. Bron: H.J.K. 
Hageman. 

 

Ter afwending van Gods toorn 

Sodomie in Kampen 

In de maanden mei tot en met september 1730 speelde zich in Kampen een dramatische 
gebeurtenis af. De jaren 1730-31 staan in onze Nederlandse geschiedenis bekend om de 
plotselinge ontdekking van het zgn. crimen nefandum, het kwaad ‘dat niet bekend behoorde 
te zijn’. 

Op verscheidene plaatsen - het begon in februari 1730 te Utrecht - werden mensen 
gearresteerd op verdenking van homosexuele handelingen of wat men toen naar aanleiding 
van Genesis 19 als sodomie betitelde. Het waren gebeurtenissen, vergelijkbaar met de 
heksenvervolgingen uit de Middeleeuwen, overslaand van de ene plaats naar de andere. Men 
schat dat er tweehonderdvijftig processen om zijn gevoerd, die leidden tot de executie van 
zestig mannen en tot honderd verbanningen. Over de oorzaken van deze plotselinge 
vervolgingen zijn de geleerden het niet eens. Maar duidelijk is wel dat de overheid als het ware 
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gegrepen werd door de panische angst, dat Gods toorn zich over ons land zou ontladen 
vanwege deze zonde, die men als de ergst denkbare beschouwde. 

 

 

Ter afwending van de toorn van God moesten harde maatregelen getroffen worden opdat 
Nederland niet hetzelfde lot zou ondergaan gelijk eens de steden Sodom en Gomorra. Behalve 
in Zwolle werden ook in Kampen verscheiden mensen gearresteerd. Het moeten er zoveel 
geweest zijn, dat Schepenen en Raden op 15 juni speciale financiële maatregelen moesten 
nemen om de onkosten van ‘gevangenname en onderhoud van de gedetineerden’ te kunnen 
dekken. De zaak kwam aan het rollen toen een zekere Hendrik Corver tijdens zijn verhoor op 
huize van Hasselenberg te Utrecht de namen noemde van twee soldaten uit het garnizoen van 
Kampen. Een extract uit dat verhoor werd naar Kampen verzonden. De dag na ontvangst van 
dat bericht werden de soldaten Pieter Coeivoet en Joost Prins reeds gearresteerd (8 mei 1730). 
Zij hadden geluk, wegens gebrek aan bewijs werden ze op 25 juli weer vrijgelaten. Maar tijdens 
de verhoren moeten andere namen zijn genoemd, zodat inmiddels nieuwe arrestaties hadden 
plaatsgehad. 

Op 26 juni viel het eerste slachtoffer. De kleermaker Berend Jordaen stierf in de gevangenis 
aan ‘een ettersiekte in de borst’. Drie dagen daarna werden de soldaten Jan Westhof en Steven 
Schuring door wurging om het leven gebracht, waarna hun lichamen,evenals het lijk van 
Jordaen, op een mat door de stad werden gesleept naar het galgenveld buiten de Venepoort 
om daar ‘in een diep gegravene kuil in een eeuwige vergetelheid gesmeten te worden’. Op 22 
juli onderging de handelaar in oude kleren Abraham Marcus ten Oosten een zelfde lot. In het 
totaal zijn in Kampen vier mannen ter dood veroordeeld. 

Het zouden er vast nog meer geworden zijn, als niet onmiddellijk na de eerste arrestaties een 
groepje bekende Kampenaren de benen had genomen  op 9 mei. Het waren de oud-diaken,  
gemeensman en serviesmeester Laurens van den Helm met zijn knecht en de gebroeders Arent 
en Tobias uit het bekende linnenweversgeslacht Van Gronouwe. Zij werden op 4 september 
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bij verstek tot verbanning uit stad en provincie en tot ontzetting uit hun ambten en rechten 
veroordeeld. 

Maar nu de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk? Hoe reageerde die op de gebeurtenissen? 
De Handelingen van de kerkeraad uit die jaren zijn uiterst summier, maar in het verslag van 
de vergadering van 27 oktober 1730 lees je dan ineens, ‘hoe tot onser groote droefheijt 
sommige van onse ingesetenen en ledematen der kerk beschuldigt zijn van den gruwel der 
sodomije, en ook al door den wereldlijken Regter veroordeelt, of uijt de stadt gevlugt zijn 
sonder verwagtinge van wederte komen’. Voorgesteld werd om ‘ter verfoeijinge sulker 
gruwelen’ de namen van deze lidmaten uit het lidmatenboek weg te schrappen of met een 
tekentje te merken. Het voorstel werd aangenomen. Men kan nu nog in het lidmatenboek 
constateren, hoe sommige namen niet alleen zijn doorgekrast, maar ook nog van het merk 
N.B. zijn voorzien. 

De invloed van de kerk is natuurlijk veel groter geweest dan zijn archieven ons vertellen. Kerk 
en staat waren voor 1795 zeer nauw met elkaar verweven. Vaak waren het dezelfde mensen, 
die als schepenen en raden vonnissen velden en die in de kerkenraad zaten. In deze 
rechtspraak over homofielen kwam tot uitdrukking hoezeer een bepaald Godsbeeld en een 
daarmee verbonden exegese van het Oude Testament tot afschuwelijke wreedheden aanleiding 
gaf. Het is geen creditpost voor de kerk. Het bewijst eens te meer hoe belangrijk de kennis van 
de geschiedenis van de kerk voor het inzicht in ons verleden kan zijn. Bron: H. Reenders. 

 

1826 Een drama in Zwartsluis  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In een brief, geschreven op 7 december 1826 door de burgemeester van Zwartsluis en gericht 
aan ‘de Heer Officier bij de Regtbank van eerste aanleg, zitting houdende 
te Zwolle’, wordt gesproken over een zekere Trijntje Jans Louwen. 

Burgemeester J. van Setten bericht dat op hedenmorgen twee gerechtsdienaars hebben 
verklaard even tevoren, in een sloot, lopende achterlangs de huizen van de 3e wijk (het zgn. 
Buitenkwartier) en ‘gemeenschap hebbende met de rivier het Zwarte Water’, te hebben 
gevonden het lijk van Trijntje Jans Louwen, ‘omtrent wie ik de eer had u weledele op gister bij 
mijn missive (brief) onder nr. 552 te onderhouden, als onder Suspicie (verdenking) gelegen 
hebbende van kindermoord. Daarna hebben wij het lijk naar haar woonhuis doen brengen en 
ons, geadsisseerd met de Genees-, Heel- en Vroedmeester E. Botschoever, naar het huis 
begeven, teneinde te onderzoeken of er sporen van gewelddadige dood of andere 
omstandigheden aan het zelve zouden zijn gepleegd, doch hebben daar van, mede luidt de 
verklaring van voornoemde geneesheer, niets ontdekt’. 
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Wat was er gebeurd? Verdenking van kindermoord is niet mis. Dat maakt je leven, zeker in 
een kleine gemeenschap, vrijwel onmogelijk. Ook als na onderzoek zou blijken dat de 
verdenking onterecht was, dan zou er in zo'n gemeenschap altijd iets van blijven hangen en 
Trijntje met de vinger worden nagewezen. Geen rook zonder vuur, nietwaar? Een vraag moest 
er worden beantwoord. Wat stond er in die ‘missive’ van een dag tevoren? Uit haar 
overlijdensakte blijkt dat zij weduwe was van Jan Kruis en uit de huwelijksakte komt naar 
voren dat het ging om Trijntje Cornelis Louwen die op 26 juli 1811 getrouwd was met Jan 
Wichers Kruijs, ‘matroos op 's Keizers Schip Rotterdam, gelegen op de Reede van Texel,. Hij 
was de zoon van Wicher Wichers Kruis, van beroep schipper, en Aaltje Wichers Klaren, 
Ehelieden van Giethoom’. 

Trijntje was een dochter van wijlen Comelis Louwen (zoon van voomoemde Louw Comelis), lid 
van 't Grootschippersgilde van Zwartsluis en beurtschipper op Amsterdam, en Annegje Geerts 
Haagen. Wellicht is de deels verkeerde naamgeving van Trijntje ontstaan, omdat zij, als enig 
kind van Cornelis Louwen, vaak bij haar tante, de hertrouwde vrouw van Jan Louwen, en 
haar veel oudere nichtjes Leentje (Leuntien), Grietje en Hendrikje over de vloer kwam. Zij 
waren haar enige naaste familieleden in Zwartsluis. De halfbroers Jan en Cornelis Louwen 
waren toen overigens allang overleden, namelijk in 1778 en 1790. 

Intussen was de ‘missive’ van 6 december 1826 gevonden. Deze tweede brief lichtte een flinke 
tip van de sluier op. Hierin bericht de burgemeester dat zich ‘gister in de namiddag bij ons 
vervoegde de persoon van Simon Arondius, van beroep vleeshouwer en woonachtig in deze 
gemeente in het Buitenkwartier, dewelke ons te kennen gaf, dat hij des morgens omstreeks 
half acht uuren opgestaan zijnde, achter zijn huis was gegaan om zig bij de sloot te wasschen; 
dat hij alstoen op zekeren afstand van hem bij denzelfde sloot had gezien een buurvrouw twee 
huizen van hem afwonende, met namen Trijntje Jans Louwen, weduwe Jan Kruis; dat dit zijn 
aandacht tot zich had getrokken wijl hij vermeende gehoord te hebben de vorige dag zij alstoen 
in barensnood was.’ Zij had zich naar zijn mening verdacht gedragen en daarom had hij aan 
twee buurvrouwen gevraagd (Hendrikje Hugen, vrouw van Berteld Moorman, en Grietje de 
Venot, vrouw van Koert Schuring) of zij iets van de bevalling wisten, maar zij waren daarvan 
‘onkundig, in zoverre dat zij er als naburen niet geroepen zijn’. De weduwe Theunis Vinke, 
een oude, stokdove vrouw, bij wie Trijntje inwoonde, had de vorige dag echter tegen hen gezegd 
‘het is dan nu tog met Trijntje Jans Louwen zo niet als men gezegd heeft dat zij in de kraam 
moet, want ik heb bespeurd dat zij de vloed heeff'. 

Dit wekte verwondering, ‘daar het algemeen gerucht toch wilde dat voornoemde Trijntje hare 
zwangerschap reeds zo ver was gevorderd, dat men eerlang hare bevalling tegemoet zag’. 
Buurman en buurvrouwen vervoegden zich daarom bij Trijntje en vroegen haar wat er is 
voorgevallen. Zij zei: ‘Ik heb tusschen Zaterdag- en Zondagnacht een miskraam gehouden, mij 
zelven daarmee gered, en op de pot gezeten zijnde schoot mij de boel ineens af en toen heb ik 
een en ander met de pot naar het water (de sloot) gebragt en daarin geworpen’. 
Desgevraagdvoegde zij hieraan toe ‘na haar gedachten vijf maanden zwanger te zijn geweest'. 
De argwanende buurman Arondius meldt dit aan de burgemeester en die laat een onderzoek 
instellen. 

Trijntje herhaalde wat zij eerder gezegd heeft. De burgemeester laat daarop ‘in 
tegenwoordigheid der Gerechtsdienaars de ganschen dag, op en om de plaats waar Trijntje 
zegt haar vrucht nedergeworpen te hebben, doen vissen’, doch tevergeefs. Er wordt niets 
gevonden. De burgemeester schrijft in zijn brief verder dat Trijntje ‘gedurende haar 
Weduwestand reeds twee onechte kinderen heeft gehad en ten derde male dus zwanger was’ 
en dat hij ‘morgen andermaal zal doen vissen’. Die morgen wordt Trijntje levenloos bij de sloot 
aangetroffen. 

Trijntje is kennelijk onder een ongelukkig gesternte geboren. Ze kwam in 1788 ter wereld. 
Haar vader stierf eer zij twee jaar was en haar huwelijk was van korte duur. Haar man, Jan 
Kruis, is voor 1816 overleden. Hoewel zijn overlijdensakte niet is gevonden, kunnen we dit 
afleiden uit de doopinschrijving van haar dochtertje Heintje op 5 maart 1817; Vader NN., 
aldus de inschrijving. Jan Kruis was bovendien ten tijde van zijn huwelijk matroos op ‘'s 
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Keizers Schip Rotterdam’, dat op de ‘Reede van Texel’ lag, en zal dus weinig thuis zijn geweest. 
Er zijn geen kinderen uit dit huwelijk voortgekomen. 

Na het overlijden van haar man moest Trijntje het alleen zien te redden. Volgens haar 
overlijdensakte was zij arbeidster. Kortom, van een huwelijksleven zoals een jonge vrouw zich 
dat voorstelt, was zeker geen sprake. Met de dood van Trijntje eindigt het onderzoek van de 
burgemeester; hij zal niet verder hebben ‘doen vissen’. Wat er in werkelijkheid is gebeurd 
komen we uiteraard nooit te weten; alleen Trijntje wist welke wanhoop haar op 
achtendertigjarige leeftijd naar de waterkant dreef. We mogen hoe dan ook van een drama 
spreken. Van de twee genoemde buitenechtelijk kinderen is er maar één gevonden. Dochter 
Heintje wordt op 5 maart 1817 gedoopt in aanwezigheid van de moeder, vader NN. Daarna 
komt ze niet meer voor in de registers. Het tweede buitenechtelijke kind is nergens 
ingeschreven. Bron: Herman Louwen. 

 

De Dedemsvaart van begin tot eind 

 

 

In 1791 ontwierp mr. Gerrit Willem van Marle een plan voor de ontwikkeling van Noordoost-
Overijssel. Deze vermogende en invloedrijke Zwollenaar had daar grote belangen. Hij bezat er 
namelijk uitgestrekte stukken hoogveen. Die vormden de basis voor de zeer rendabele 
turfwinning.  

Van Marle vroeg adviezen van deskundigen en kocht alvast gronden aan. Voor de exploitatie 
van het hoogveen in Noordoost-Overijssel was allereerst een vaart nodig. Want langs die weg 
konden mensen en materialen worden aangevoerd en turf afgevoerd. Van Marle liet hierover 
rapporten schrijven. De vaart zou beginnen vanaf het Zwarte water in Hasselt. Daar kreeg 
Van Marle alle medewerking. In zijn woonplaats Zwolle niet omdat men daar vreesde voor 
concurrentie. Deventer en Kampen lieten zich meeslepen door Zwolle. Van Marle moest 
bakzeil halen. Toen hij in 1799 overleed was er van zijn plannen nog niet veel terecht 
gekomen. 
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Portret van baron W.J. Van Dedem (1776-1851) 

In 1802 trouwde Van Marle’s dochter Judith met Willem Jan baron van Dedem tot den Berg. 
Op verzoek van de familie vatte deze de plannen weer op. Hij bestudeerde de nagelaten 
papieren van zijn schoonvader. Ook ging hij kijken in de Groninger, de Friese en de Drentse 
veenkoloniën. Verder bekwaamde hij zich in de landmeetkunde. Gewapend met nieuwe 
kennis kwam hij tot de conclusie dat de zaken groot moesten worden aangepakt. Zwolle was 
echter nog steeds bang voor concurrentie en bleef tegenwerken. Veel grondeigenaren 
weigerden eveneens mee te werken. Zij zagen er het nut niet van in om grond af te staan. Van 
Dedem bleef echter volharden, hoewel hij deed alsof hij zijn plannen wilde laten varen. Hij 
hoopte ondertussen op hulp van Lodewijk Napoleon. Deze Franse koning had  in 1806 in 
Nederland de touwtjes in handen gekregen. In 1809 bracht hij een werkbezoek aan Overijssel. 
Voor het noordelijk deel van de provincie bleek dat van groot belang te zijn. 
  
Lodewijk Napoleon kwam tijdens zijn bezoek aan Overijssel in maart 1809 ook in Hasselt. Hij 
kreeg daar plannen te zien voor de vaart die Van Dedem wilde graven. De koning zag direct 
het nut van het project van de baron. Ter plaatse gaf hij toestemming voor het graven van een 
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vaart richting Duitse grens. Van Dedem maakte haast. Al op zondag 9 juli 1809, een dag na 
de aanbesteding, ging bij Hasselt de eerste spade de grond in. In 1811 was het werk reeds 
gevorderd tot iets voorbij Balkbrug. De vaart liep voor een deel door veengebieden van Van 
Dedem en zijn familie. Maar de onderhandelingen voor de rest van het traject verliepen vaak 
moeizaam. 
  
Van Dedem had ook voortdurend te maken met financiële problemen. Die ontstonden mede 
door technische tegenvallers. Zo bleek het moeilijk overstromingen van de vaart te 
voorkomen. Hij zag zich in 1828 zelfs gedwongen zijn geesteskind te verkopen. Maar hij kocht 
de vaart terug en streed door. Er werd ook een noordelijke zijtak gegraven, de Lutterhoofdwijk. 
In 1845 waren de financiële middelen van Dedem uitgeput. Opnieuw moest hij zijn schepping, 
‘de Nieuwe Vaart’, verkopen. 

 

Voormalige schutsluis in Hasselt met draaibrug. (De Dedemsvaart 26) 

De Provincie Overijssel werd in 1845 eigenaar van de vaart en dat bood nieuwe mogelijkheden. 
Nu was er geld en politieke steun. Ook Zwolle werkte inmiddels volop mee. In 1849 probeerde 
men nabij de Duitse grens de Vecht te bereiken. Die verbinding kwam er voorlopig niet. Wel 
zorgde de Dedemsvaart ondertussen voor vaart bij de ontwikkeling van Noordoost-Overijssel. 
 

 

Huize Rollecate, domicilie van de baron. Inmiddels gesloopt. 
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Na de overname door de provincie Overijssel werden de zaken rond de Dedemsvaart stevig 
aangepakt. Van Dedem zelf maakte dat allemaal niet meer mee. De baron overleed, moe en 
der dagen zat, in 1851. Zijn levenswerk werd echter voortgezet. 
  

 
 

 

 
 
 
  

 
Monument voor Van Dedem, te Avereest. 
 
De verbinding met de Vecht bij Ane kwam uiteindelijk in 1854 tot stand. De totale lengte van 
de vaart bedroeg toen veertig kilometer, verdeeld over acht zogeheten ‘panden’. De 
Lutterhoofwijk kreeg ook een aansluiting. In 1867 kwam de verbinding met het grachtenstelsel 
rondom Coevorden tot stand. Via dit stelsel en het Coevorden-Vechtkanaal bestond ook weer 
een verbinding met de Vecht. In de jaren 1865-1867 werd het Ommerkanaal gegraven. Zo 
ontstond een nieuwe rechtstreekse verbinding met de Vecht. Het tien kilometer lange kanaal 
was oorspronkelijk alleen bedoeld voor de afwatering. Op aandringen van de gemeente 
Ommen werd het echter ook bevaarbaar gemaakt. Behalve deze zijkanalen werden ook 
hoofdwijken gegraven met weer verdere vertakkingen. 
 
Het landschap veranderde dus sterk van aanzien. Het afgraven van het hoogveen leidde 
evenwel tot problemen bij de afwatering. Daarvoor waren verschillende redenen. De 
sponswerking van het veen ging verloren. Regelmatig trad er kwel op, water dat met kracht 
uit de bodem naar boven kwam. En de wallen rond de vaart en de wijken konden het water 
niet altijd aan. Er moest iets gebeuren, Daarom ook werden in het gebied vele kleine 
waterschapjes opgericht. De eerste verschenen in het laatste kwart van de negentiende eeuw. 
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Balkbrug - op de brug de oud-hoofdopzichter Breukel 

 

Spoorwegbrug te Dedemsvaart 

   

Uitwateringsduiker bij Ommen, Vechtzijde 
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Het benedenpand verbeterd, maar de oude sluis no.1 in Streukel is nog niet opgeruimd. 
 
 

 

Schutsluis in het Lichtmiskanaal bij Berkum; kanaalzijde 

De Dedemsvaart was het hart en de bloedsomloop van Noordoost Overijssel gaan vormen. 
Onmetelijke hoeveelheden turf waren in de negentiende eeuw afgevoerd. Kalkovens waren 
verrezen. De streek had gravers aangetrokken. Mannen die met hun schop een inkomen 
probeerden te verwerven. Hoe schamel ook. Zij waren de enigen niet, die hier hun geluk 
probeerden te vinden. 
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De bocht boven Sluis 6, omstreeks 1900, op een latere pentekening van Jacob Drent 
(Collectie Erven Drent) 

Rond 1900 verscheen een nieuwe categorie, die van de pioniers. Deze ondernemende figuren 
stichtten boerderijen op de gronden waar het hoogveen was afgegraven. Vóór de komst van de 
kunstmest hadden deze dalgronden nog weinig waarde. Ze bevatten zelf namelijk 
nauwelijks  plantenvoedende stoffen. Bemesting moest dus worden aangebracht, maar dat 
was nu juist het probleem. Tot de kunstmest zijn intrede deed. 
 
 

 

Pentekening van Teun van der Veen, ‘Dedemsvaart, streek der pioniers' 

Toen de kunstmest gemeengoed was geworden, konden op grote schaal aardappelen worden 
verbouwd. De pioniers of kolonisten, veelal afkomstig uit Groningen, werden vaak met 
wantrouwen bekeken. Toch waren deze nieuwkomers en de vernieuwingen die zij brachten 
onmisbaar voor  de economie. Ter plaatse werden fabrieken opgericht om de zeer bederfelijke 
aardappelen snel te kunnen verwerken. De eerste was De Baanbreker in Lutten, omstreeks 
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1900. Daarna volgde  Inter Nos, later Onder Ons genoemd, in De Krim. Deze fabrieken zorgden 
echter niet alleen voor werk en inkomen, maar ook voor vervuiling. 
  
Het landschap langs de Dedemsvaart was binnen een eeuw totaal veranderd. Dat had ook 
gevolgen voor de waterhuishouding. Steeds meer waterschapjes werden opgericht om de 
problemen te lijf te gaan. De vaart bleef een levensader, maar ondertussen stonden de 
economische en verkeerstechnische ontwikkelingen niet stil. Het belang van de turf nam af 
en het wegvervoer kwam op. 
 
 

 

De brug in Balkbrug, op een tekening van Teun van der Veen uit 1949  

  

De Dedemsvaart op een tekening van Teun van der Veen, uit 1949 
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Na de Tweede Wereldoorlog nam met het belang van de turf ook de turfschipperij af. Het 
transport over de weg nam juist sterk toe. Al in 1951 was de scheepvaartverbinding met de 
Vecht gesloten. Zes jaar later ging ook het gedeelte ten oosten van Lutten dicht voor de 
scheepvaart. Toch stelde een provinciaal rapport dat verbetering van de Dedemsvaart ‘van het 
allergrootste belang’ zou zijn. Het beleid van de minister van Verkeer en Waterstaat was 
evenwel anders gericht. Hij dacht eerder aan grotere kanalen, elders, en aan vervoer over de 
weg.   

 

Het eind, of het begin, van de Lutterhoofdwijk bij Coevorden in augustus 1998 

 
Sluiting van de Dedemsvaart dreigde en vanuit de bevolking klonken protesten. Het leidde in 
1960 tot de oprichting van een Streek-Actie-Comité. Brandbrieven, pamfletten en vele 
publicaties in de pers verschenen. De teneur was dat het verdwijnen van de vaart voor veel 
bedrijven fataal zou zijn. De protesten tegen de aanstaande sluiting waren echter tevergeefs.  
  
In april 1969 verliet het laatste schip over de noordelijke zijtak, de Lutterhoofdwijk, de 
vaarweg. Tot spijt van velen. Aan de vaak tegengestelde belangen van scheepvaart en 
ontwatering was daarmee ook een einde gekomen. Vooral voor de landbouw was dit gunstig, 
maar daarmee was niet alles gezegd. De streek moest nieuwe wegen zien te vinden om het 
bestaan te verzekeren. En dat zou gelukken. De beelden van 2009 bewijzen het. 
  
Scheepsbouw Peters N.V., betonindustrie 'Albo' in Dedemsvaart en de Coöperatieve Aan- en 
Verkoopvereniging Slagharen werden opgevoerd in de brochure 'Scheepsbeweging op de 
Dedemsvaart in 1962'. Bron: Nick Meijer. 
 
 
 

6 januari 1879  Zaaien en oogsten 

Tot ver in de twintigste eeuw was de familienaam Hakkert een begrip in Dedemsvaart. Was je 
eigenaar van een Hakkert-woning, dan zat je gebeiteld. Dat ook de familie Hakkert een 
kolonie-verleden heeft, zal veel minder bekend zijn. 
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Karel Adrianus Hakkert was lange tijd de gemeentelijk bouwkundige die elke aanvraag voorzag 
van een advies. En tegelijkertijd was hij architect en aannemer. In Dedemsvaart zijn tientallen 
woningen en gebouwen te vinden die de signatuur van Hakkert dragen. Eén van de fraaiste 
voorbeelden kwam helaas vroegtijdig onder de slopershamer: het politiebureau aan de markt. 
Oudere inwoners van Dedemsvaart spreken daar dertig jaar later nog schande van. 

Toen deze Karel Adrianus Hakkert in 1880 in Dedemsvaart geboren werd, stond het 
voortbestaan van de Rijkswerkinrichting Ommerschans al geruime tijd ter discussie. Vanaf 
het moment dat de bedelaarskolonie in 1859 een Rijkswerkinrichting werd, gingen er 
stemmen op om alle bedelaars naar Veenhuizen te brengen. Daarop vooruit lopend werden 
aan het begin van de jaren zeventig de vrouwen en kinderen van de Schans gehaald: het werd 
een inrichting voor mannen.  

Karel Adrianus Hakkert heeft zijn grootvader Anthonie Hakkert niet gekend. Die overleed iets 
minder dan een jaar voor zijn geboorte. Hij was vierendertig jaar hoevenaar op Ommerschans. 
Zijn grafsteen is gemakkelijk te vinden op de begraafplaats in de Ommerschans en siert de 
kop van dit artikel. 

Het verhaal van vandaag begint met het echtpaar Arien Hakkert en Neeltje Nout, die in 1810 
te Zaltbommel trouwen. In 1826 werden ze met hun kinderen vanuit hun woonplaats Tiel 
gestuurd naar Veenhuizen. Daar werden ze geplaatst als arbeiders-huisgezin in het twee jaar 
oude Derde Etablissement. Dat was  in gebruik genomen voor het huisvesten en opvoeden 
van wezen.  

Aan de buitenzijde van de drie gestichten in Veenhuizen waren een groot aantal woningen 
gesitueerd, waar het personeel van het gesticht werd gehuisvest. Dat personeel bestond uit 
twee groepen: veteranen en arbeiders huisgezinnen. De veteranen werden door het ministerie 
van Oorlog geplaatst. De arbeiders huisgezinnen werden net als de kolonisten in de vrije 
koloniën (Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord) door de plaatselijke besturen 
gestuurd. Voor beide groepen gold dat ze niet de vrijheid hadden om van Veenhuizen te 
vertrekken. Daarvoor moesten ze ontslag aanvragen en de regels voor het verlenen van ontslag 
waren niet doorzichtig. 
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Post van Weldadigheid 1826 

Het gezin Hakkert heeft uit zeven hoofden bestaan. Dat is enigszins verwonderlijk want er zijn 
zeven kinderen op een lijst vermeld. Ze zijn geboren tussen 1811 en 1823 en die allen in 
Veenhuizen hebben gewoond. 
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Gesticht Veenhuizen, 1826 
 
 
In de ‘pikorde’ stonden de veteranen hoger in aanzien dan de arbeiders huisgezinnen. Dat 
lezen we bijvoorbeeld in ‘het Pauperparadijs‘. Daarin is te lezen over het arbeiders huisgezin 
van Pieter Gijben en het veteraan-gezin van Thobias Braxhoofden, beide ook van het Derde 
Etablissement. Op een overzicht van 20 januari 1832 zien we de drie gezinshoofden met hun 
functies: Hakkert is nachtwagt, Gijben is veldwachter en Braxhoofden is oppasser bij de 
Schabieuse (de schurftlijders). 
 
De omstandigheden in het Derde Gesticht zijn bepaald niet optimaal. Het gesticht gebouwd 
op een stuk land dat veel te drassig is waardoor het niet goed toeven is. Als er een ziekte 
uitbreekt in Veenhuizen dan is het Derde Gesticht ‘grootverdiener’ in slachtoffers en de ellende 
blijft niet beperkt tot de wezen; ook de gezinnen aan de buitenzijde worden veelvuldig 
getroffen. Dat zien we ook bij het gezin Hakkert.  Zoon Derk overlijdt -vier jaar- in 1826 slechts 
enkele maanden na aankomst en moeder Neeltje Nout overlijdt op 1 augustus 1827. Arien 
Hakkert zelf overlijdt in 1835 en dan staan zijn kinderen, van twaalf tot vierentwintig jaar, er 
alleen voor.  

De oudste, Anthonie Hakkert, trouwt op 10 maart 1838 met Andrietta Catharina Muller, 
dochter van een zaalopziener. Deze familie is uit Apeldoorn afkomstig. Het stel krijgt een 
woning aan het Derde Etablissement en daar worden hun eerste vier kinderen geboren. Hun 
status is gelijk aan die van Anthonie's vader: arbeiders huisgezin. Maar in 1845 wordt Antonie 
aangesteld als Hoevenaar op de Ommerschans. Een mooie promotie. En zo wordt het gezin op 
10 juni 1845 ingeschreven in het hoevenaarsregister te Ommerschans. Ze worden geplaatst 
op hoeve nummer 16. 
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Post van Weldadigheid, 1832 
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Op deze hoeve, net binnen de gemeente Avereest gelegen, worden nog vier kinderen geboren, 
waarvan er twee jong overlijden. De overige zes zullen allemaal volwassen worden. Nadat in 
1850 de jongste, dochter Neeltje, op een leeftijd van bijna tien maanden oud overlijdt, overlijdt 
ook Anthonie's vrouw. Ruim een jaar later hertrouwt hij met Maria Magdalena Muller, de elf 
jaar jongere zuster van zijn eerste vrouw. Zij bevalt ruim drie weken later van een dochter, die 
tien maanden later, februari 1853, overlijdt. Kort daarop wordt het gezin overgeplaatst naar 
Hoeve No 4, even ten zuiden van de Ommerschans. Dit is niet de hoeve die daar nu nog staat 
en waar in 2018 het informatiecentrum over Ommerschans wordt ingericht. De huidige hoeve 
is in 1873 nieuw gebouwd.  
 
Op het uitgebreide verslag over de opbrengsten der hoeven te Ommerschans in 1855 zien we 
hoevenaar Hakkert op Hoeve 4 staan. 
 
In deze competitie zien we dat hij met het zaaien en oogsten op het land minder goed mee 
komt dan in de voortplanting. Op Hoeve 4 worden nog zes kinderen geboren. En ondanks 
het matige succes wordt Hakkert in 1869 bevordert tot wijkmeester in de Kolonie, als 
hoevenaar van de Bosch wordt benoemd tot onderdirecteur van de Landbouw in 
Veenhuizen.  
 

 

Provinciale Drentsche en Asser Courant 29 mei 1869 
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Vergelijkende staat opbrengsten der hoeven Ommerschans in 1855 
 
  
 
Als gevolg van deze benoeming verhuist het gezin in 1869 naar Hoeve No 9, waar in 1870 het 
laatste kind wordt geboren. Anthonie Hakkert heeft zestien kinderen. Intussen is zijn oudste 
zoon, de inmiddels dertigjarige Karel Adrianus, opgeleid als timmerman. Hij is actief als 
aannemer van publieke werken. We komen hem regelmatig tegen bij aanbestedingen klussen 
op en rond de Ommerschans. Kennelijk is hij goed thuis in de aanbestedings spelregels en 
weet hij hierin een goede boterham te verdienen. 
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 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 19 maart 1870 

 
 
Bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 6 september 1873 
 
Karel Adrianus is in 1871 getrouwd met de Friese schippersdochter Elisabeth Walstra. Ze 
betrekken een woning aan de latere Moerheimstraat te Dedemsvaart, bij scheepswerf Mol. 
Hier worden vier kinderen geboren. In 1877 verhuist vader en hoevenaar Antonie Hakkert, 
vijfenzestig jaar, naar Hoeve No 7. 

Op 16 januari  1878 overlijdt het jongste kind, zoon Karel Adrianus jr, acht maanden oud. 
Drie dagen later overlijdt Elisabeth Walstra. En dan lijkt zich de geschiedenis te herhalen. 
Karel Adrianus hertrouwt op 25 november met Berber Walstra, een jongere zus van zijn eerste 
vrouw. En kort daarop verhuizen ze naar de Kalkwijk, tegenwoordig Julianastraat. 

Op 6 januari 1879 overlijdt Anthonie Hakkert op Hoeve No 7. Hij wordt begraven op de 
overvolle begraafplaats bij de Ommerschans.  
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Vereniging Ommerschans - grafsteen Adriaan Hakkert op begraafplaats Ommerschans 

 

 
 
In 1906 tekent Karel Adrianus Hakkert het nieuwe voorhuis voor de boerderij van landbouwer 
Arent van Linge, Huize Diffelerend. 
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In 1908 maakt Pieter Willem Hakkert het ontwerp voor villa Marquette voor Willem Herman 
Jurriaanse, schoonzoon van de vervener Bonne Azn Berends. 
 

 
 
Naast deze monumentale panden staan er in Dedemsvaart veel ‘normale’ woonhuizen met de 
signatuur van Hakkert.  
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Zoon Karel Adrianus krijgt ook met zijn tweede vrouw vier kinderen. De eerste is Karel 
Adrianus jr. Hij groeit op in Dedemsvaart, wordt opgeleid tot timmerman en bouwkundige en 
treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. 
 
Ook een zoon uit het eerste huwelijk van Karel Adrianus Sr, Pieter Willem Hakkert, wordt 
bouwkundige. Van beide Hakkerts vinden we tot op de dag van vandaag fraaie woningen in 
Dedemsvaart. Zo tekent Pieter Willem in 1898 villa Lellingbo voor Bonne Ruys, directeur van 
kwekerij Moerheim. 

Karel Adrianus Jr trouwt in 1913 met Margaretha Roelina Knol, dochter van Jacob Knol, de 
hoofdonderwijzer aan de MULO, ook aan de Kalkwijk gevestigd. Hakkert ontwerpt 
vanzelfsprekend zijn eigen woning, aan de overzijde van de Kalkwijk. De woning krijgt de naam 
Namoerus.  

 

 

 
 

 

 
In vergelijking met de villa's is zijn eigen woning van heel bescheiden afmetingen. Maar we 
herkennen wel de stijlkenmerken van Hakkert. Ook deze woning, waar Karel Adrianus 
Hakkert tot aan zijn overlijden in 1955 is blijven wonen, is tegenwoordig nog in prima staat.   
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Karel Adrianus Jr en zijn vrouw krijgen één dochter, Femmie. In 1926 overlijdt Karel Adrianus 
Sr, zijn vrouw overlijdt in 1928. Zij worden begraven in het Achterveld. 
 
Karel Adrianus Junior overlijdt in 1955, zijn vrouw in 1974. Ook zij zijn begraven in het 
Achterveld. 
 

 
 

Grafsteen K.A. Hakkert en M.R. Knol - Achterveld 

Wat rest, zijn de fraaie bouwwerken die nog tot in lengte van jaren doen herinneren aan de 

familie Hakkert. Bron: Helmuth Rijnhart. 

 

Een bommenwerper crasht in Zwartsluis 

 

Op 13 november 1943 maakte een AVRO Lancaster een noodlanding in Zwartsluis, 
gedeeltelijk in het Meppelerdiep, tegenover de Kalkovens aan de Zomerdijk. Het toestel was al 
boven Bremen aangeschoten, maar wist laagvliegend onder het eskader mee te vliegen. Het 
vliegtuig werd boven Genemuider/Mastenbroekenpolder weer aangevallen door een Duitse 
jager (ME 109), waarna een crash volgde. 
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Het was mooi weer. Wij waren aan het spelen in het land van Jan van de Wetering tegenover 
de werf van Lelie Spiekman. Ik was toen bijna tien jaar. Wij waren helemaal niet meer zo 
verbaasd dat er veel vliegtuigen in de lucht waren. Ik denk dat hij als kind gauw gewend bent 
aan dergelijke situaties. Maar al rap hadden wij in de gaten dat er iets bijzonders te gebeuren 
stond toen er een grote bommenwerper vlak boven onze hoofden kwam- ik schat niet hoger 
dan dertig meter. Tussen de Dikkersstraat en de huizen van Appelo door, richting trekgaten 
en volgens mij en Frans Hoefman sprongen daar vier bemanningsleden uit het toestel. Toen 
dat gebeurd was draaide het toestel rond en ging, richting Bosch en landde daar op de 
uiterwaarden zonder zijn landingsgestel te gebruiken en gleed het Meppelerdiep in. Maar goed, 
toen hij ronddraaide en geland was, was ik daar. Met wie allemaal en hoe gauw, dat weet ik 
niet meer. 

Het was daar een drukte van belang. De bezetter had het helemaal niet meer in de hand, het 
was zwart van de mensen. Overal lagen mitrailleurkogels verspreid en andere rotzooi. Maar 
toen ik goed rondkeek zag ik een bemanningslid op een plank liggen met een deken over zich 
heen en een sigaret in de mond en vlak naast hem stond een ander bemanningslid. Ook 
meende ik het bootje van de Rijkswaterstaat op die plek te zien. Hoe ze erbij komen dat alle 
piloten ontsnapt zijn weet ik niet, want van die twee die ik gezien heb, kon er één niet meer 
lopen, dus was hij de pineut, en die ernaast stond ook. Tevens was er een in het Meppelerdiep 
terecht gekomen. Die ging naar Appelo, de scheepswerf, om onderdak en droge kleren, maar 
hij kwam bedrogen uit, want Appelo stuurde hem van de deur dus die viel dus in Duitse 
handen. 

Dus het aantal bemanningsleden klopt wel: vier boven de trekgaren, één in het Meppelerdiep 
en twee bij het toestel Later gingen wij er wel naartoe, het vliegtuig was wel eens zonder 
bewaking, met een roeiboot van de baggermij Blankevoort.  Die lag daar met de baggermolen 
niets te doen. Ik meen dat De Breejen daar de wacht had. Bob Festner nam ons ook wel eens 
mee, dat was de zoon van een Rijksduitser, die mocht er dan wel bij. Maar de meeste keren 
werden wij teruggestuurd. Die keren dat wij bij het toestel konden namen wij alles mee wat 
los zat, Ook veel mitrailleurkogels, waar we later niet bang meer voor waren, gingen mee. Van 
stukken vliegtuigglas maakten de grotere jongen ringen, die werden verkocht. Ook veel 
aluminium verwerkt. Hele banderollen kogels vielen in onze handen. Om de zoveel had je een 
kogel met een rode punt, die zetten wij dan met de punt tussen de stenen, krabden met een 
mesje wat fosfor los en staken dat in brand en zagen dan een mooie steekvlam. Dit was niet 
zonder gevaar. Omdat ze nog wel eens vochtig waren, en daarom dan niet direct branden Dus 
je moest altijd oppassen dat je niet met je ogen boven de kogel kwam. 
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Met dank aan Frans Hoefman. Wij hebben hutje mudje gedaan en zijn tot dit relaas gekomen. 
Er zal misschien nog wel meer of andere dingen te vertellen zijn over het vliegtuig, vergeet niet 
het jaren geleden is Frans Hoefman was de eerste met mijn broer Henk die bij het vliegtuig 
geweest zijn.' Toen was nog geen Duitser gearriveerd. Het bemanningslid dat op de wal achter 
het vliegtuig stond lachte tegen beide jongens. Dus dat waren de eerste ooggetuigen. 

Klomp heeft ons zijn verslag van de crash van 13 november 1943 ter hand gesteld. Zoals hij 
al aangeeft is het moeilijk om na al die jaren nog een volkomen betrouwbaar overzicht  van de 
gebeurtenissen te geven. De heer D. Driessen die enkele verslagen onder ogen heeft gehad. 
Moest vaststellen dat op verschillende punten geen overeenstemming bestaat over het voorval. 
De heer Klomp heeft zich beijverd via de ambassade meer gegevens over het vliegtuig en zijn 
bemanning te krijgen, doch helaas zonder resultaat, 

Spiekman uit Zwolle schreef ons naar aanleiding van het interview met mevrouw Venema-
Nijmeier, waar ook de crash ook ter sprake kwam het volgende. Betreffende het neerkomen 
van de ‘Liberatod' bommenwerper weet ik dat het gebeurde op een zaterdagmiddag tegen één 
uur. Het werk was juist afgelopen toen een achtergebleven vliegtuig dat in gevecht was met 
een Stuka, begon te cirkelen en vervolgens naar beneden zeilde. Met een grote bocht via 
Wanneperveen-Genemuiden en de achterkant van de Nieuwesluis waar nog enkele 
bemanningsleden met hun parachute neerkwamen, vloog de machine rakelings over de werf 
van de Goede en plofte midden in het Meppelerdiep ter hoogte van de Kraanerweerd. Ik en 
enkele werklui die naar de overkant moesten, zijn toen naar het toestel geroeid en hebben er 
nog drie mensen uitgehaald die, evenals de parachutisten, ook in het Staphorsterveld konden 
wegvluchten. Eén van de bestuurders zat echter klem en hem konden we niet bevrijden. Later 
is hij door de Duitsers uit het Lageland meegenomen en toen naar het Meppeler ziekenhuis 
vervoerd. Het toestel is later door Rijkswaterstaat met behulp van enkele werfmensen uit het 
vaarwater naar de wal gebracht. Auteur: Henri Klomp 

Henri Klomp (Zwartsluis, 1934–2006) was een overtuigd communist en een 'eerlijk 
delenmens'. Klomps eerste boek Zo is het gegaan. Het oude Zwartsluis in herinneringen en 
verhalen (IJsselacademie, 2002) verscheen nog in het Nederlands. Voor zijn tweede boek, Mit 
valen en opstaon. Mien jongesjaoren in De Sluus (IJsselacademie, 2007), dat driekwart jaar 
na zijn plotselinge dood verscheen, koos hij zijn eigen streektaal, het 'Sluzigers'. Philomène 
Bloemhoff redigeerde de tekst en zegt: ‘de verhalen werden er authentieker, sprekender door.’ 
In de bundel schetst Klomp onder meer de eenvoudige straat waarin hij opgroeide, de mensen 
die daar woonden, wat hij in Zwartsluis en daarbuiten 'uitspookte' en de ouderwetse 
arbeidsverhoudingen tussen baas en knecht. Bron: H. Buit-Zielman. 

 

Het onderduikschip in het Zwartewater  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lag er een schip verscholen in het riet in een zijarm van het 
Zwartewater, dicht bij de monding van de Vecht. Deze zijarm verbond het Zwartewater met de 
Genneger Zijl. Het schip werd gebruikt door de Zwolse ondergrondse groep ‘De Groene’, de 
groep rond Henk Beernink. Geallieerde bemanningsleden uit neergeschoten vliegtuigen 
werden er tijdelijk ondergebracht, in afwachting van hun mogelijke terugkeer naar Engeland. 
Ook werden er andere onderduikers opgevangen die op de vlucht waren voor de Duitsers, 
onder andere mensen die afkomstig waren uit de arbeidsinzet. Er was een vaste bewoner, een 
onderwijzer uit Rotterdam, Piet Stil of ook wel Piet Boot genoemd.  

Er waren veel mensen die van het bestaan van deze boot wisten; het is dan ook uniek dat hij 
nooit verraden is. De boot zou eigendom zijn van de oude en de jonge Willem Slendebroek uit 
een Zwolse brugwachters- en jagersfamilie. Het is boeiend om in de zomer van 2003 de 
verhalen nog op te kunnen schrijven van de mensen die aan de rivier woonden in de jaren 
1940-1945, zowel in Genne en Holten als aan de andere kant van het Zwartewater aan de 
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Zwolse dijk. Door de bereidwillige medewerking van deze mensen en hun verhalen heeft een 
stukje oorlogsgeschiedenis uit Hasselt vorm gekregen. 

 

Het verhaal van de Klaas Buit uit Genne. ‘Bij mijn ouders Engbert Buit en Marie van de Wal 
kwam geregeld ‘s avonds buurman Reinier Gombert langs met een onbekende, om eten te 
halen voor de bewoners van de boot.’’ Op hun boerderij was tarwe verbouwd in het 
Gennegerbroek en daar was wat van achtergehouden. Dit was illegaal gemalen door molenaar 
Jan van Mulligen te Hasselt. Ook hadden ze nog roggemeel voor hen. Eenmaal was Klaas Buit 
met zijn neef het paadje tussen het riet dat grensde aan hun land opgegaan, om bij de boot 
te gaan kijken. Maar ze hadden zich ongezien teruggetrokken toen zij twee mannen bij de boot 
zagen die zij herkenden. Het waren Peter ten Klooster en Mannes Polman die waren ontsnapt 
uit de Zwolse gevangenis via het Sophia ziekenhuis. Deze mannen behoorden bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten Hasselt vanaf september 1944’. 

De verhalen van Henk Linthorst zitten vol spanning en spannende momenten. Hij woonde in 
die tijd aan de Schrotenweg in Holten. Samen met zijn halfbroer Wim Schroten liep hij ‘s 
avonds nog weleens naar de onderduikboot toe, want daar viel altijd wel wat te beleven. Ook 
zij hadden bij de Genneger Zijl richting het Zwartewater land liggen. Op een keer had Piet van 
hun gevraagd: ,,Ik heb hier drie mensen die moeten door het Staphorsterveld richting Meppel. 
Zij gaan naar familie in Noord Holland. Willen jullie hen op weg helpen?’’ Een van de mannen 
was politieagent en nog deels in uniform. Henk Linthorst heeft samen met Wim Schroten en 
Peter Rijzebos deze mannen weggebracht tot aan de Holtrustweg. Onderweg hadden ze nog 
hele gesprekken gevoerd. Omdat zij om acht uur binnen moesten zijn, hadden ze daar afscheid 
genomen. Later hoorden zij dat de mannen in het Staphorsterveld waren opgepakt door een 
Duitse patrouille en daarna doodgeschoten op de vuilnisbelt van Zwartsluis. Dit was op 8 
oktober 1944. De twijfel heeft hen nog lang achtervolgd: ,,Hadden we het anders moeten 
doen?’’  

Op een kwade dag was Piet Stil opgepakt door de Duitsers. Hij was bezig met het in kaart 
brengen van de loopgraven langs de uiterwaarden. Hij werd afgevoerd naar Hasselt door twee 
Duitsers. Aan de dijk in Holten, tussen waar Velthuis woonde en Van de Berg, was hij 
ontsnapt. Met de klompen in de hand was hij naar de Schrotens gerend, voor het huis langs 
en toen via de zijdeur naar binnen. Uit zijn hijgen begrepen ze dat hij achtervolgd werd. Er 
was nog een onderduiker, Jacques Enkelaar, zoon van dominee Enkelaar. Beiden verstopten 
zich in een hol onder het roggestro op zolder. Piet was altijd gewapend, hij droeg een revolver 
verstopt onder zijn oksel. Piet had nog gezegd: ,,Als ze me vinden schiet ik ze dood.’’ Na een 
half uur hadden de Duitsers versterking gekregen en zochten ze alles af. Henk Linthorst had 
zich uit voorzorg verwijderd naar het Gennegerbroek om schouw te maken. Vader Schroten 
zat rustig de zeis te haren (scherp maken). Op de vraag of hij nog wat gezien had gaf hij een 
ontkennend antwoord. Gelukkig vonden de Duitsers niets. Toen de kust weer veilig was, kon 
Piet nog niet terug naar de boot. Hij had aan Henk Linthorst gevraagd of hij naar Mijgje Prins 
- Knol wilde gaan, en of zij aan Jan van Veen zou willen vragen, of hij de wapens uit de boot 
zou kunnen halen voor het geval dat ze de boot zouden vinden. Henk Linthorst was met de 
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roeiboot van Herman Polman het Zwartewater overgestoken naar Knol;  ‘s avonds laat was 
Piet teruggegaan naar de onderduikboot. 

Op een keer was Henk Linthorst in de boot geweest en had toen verbaasd gereageerd: ,,Wie 
heb je daar nou?’’ Het bleek Dik Doevelaar te zijn, een overgelopen SS er. ,,Je durft nogal wat 
aan’’, had Henk gezegd. Piet had geantwoord: ,,Hij doet niets, en zo wel, dan vertelt hij het 
niet na.’’  Henk Linthorst had in de boot bij Piet ook Henk Bongers van de Zwolse dijk ontmoet. 
Hij was wel lid van de NSB, maar Piet Stil vertrouwde hem helemaal. Henk Bongers had ook 
voor eten gezorgd en als hij in de gelegenheid was, had hij gewaarschuwd voor razzia’s. 

Peter Rijzebos vertelt: ,,Bij de familie Rijzebos, die toen bij de Genneger Zijl woonde,  waren 
de bootbewoners kind aan huis. Altijd konden zij daar terecht voor wat drinken en 
gezelligheid. Ook de jongens van Tensen uit Haerst kwamen dan vaak. Zij brachten dan ook 
etenswaren.’’ Peter herinnerde zich dat Jaap Tensen had gezegd, na de ontsnapping van Piet 
Stil ,,De Duitsers krijgen ons niet.’’ Niet lang daarna waren ze, ondanks zijn optimistische 
woorden richting Peter, bij een razzia in Haerst opgepakt en daarna gefusilleerd. Willem Jan 
Tensen, vijfentwintig jaar. Wie kende hem niet indertijd, met zijn reuzengestalte een toonbeeld 
van kracht. Die geen onrecht kon zien, de waarheid zei; een man met een gouden hart. En 
Jacob (Jaap) Tensen, vierentwintig jaar. Een vrolijke, opgewekte jongen die voor iedereen een 
vriendelijk woord had. 

Soms had Piet mannen bij zich waarvan hij zei: ,,Ze zijn overspannen; daarom praten ze niet.’’ 
In werkelijkheid waren het Engels sprekende mannen; hij wilde dan niet dat zij daar achter 
kwamen. Peter Rijzebos deed brieven op de post van de mensen op de boot. Vaak midden in 
de nacht klopten er mensen aan die de weg zochten naar de boot. Eenmaal was er een zuster 
van Piet Stil geweest om haar broer te bezoeken en eten mee terug te nemen. De families 
Meulman en Koedijk in het Wintersnest in Holten aan de dijk wisten er ook van. 

Het verhaal van Cassien Kracht. Hij was zeventien jaar toen hij was ondergedoken bij Geerlig 
Neymeyer. Neef Geerlig woonde aan het begin van de Zwolsedijk naast Kloosterziel, in een 
klein boerderijtje. Hij liep mank vanwege een vergroeid been. Piet Stil kwam bij Geerlig 
geregeld een praatje maken: Cassien herinnert zicht Piet als een lange magere man met 
krullend haar en indringende ogen, als boer gekleed. Op een nacht waren ze wakker 
geschrokken van gebons op de luiken. Het bleek Piet te zijn, die vroeg of Geerlig mee wilde 
komen. Cassien mocht niet mee! Uren bleef Geerlig weg. Wat er gebeurd was, wilde hij 
naderhand niet vertellen, maar de volgende dag was Geerlig nog zichtbaar van streek. Na de 
oorlog had Cassien nog eenmaal Piet Stil ontmoet. Hij kwam bij Derk Jan van Hasselt bij de 
fietsenzaak met een mooie Harley Davidson motor. Als antwoord op de bewonderende blikken 
had Piet gezegd tegen Derk Jan: wil je er ook één?’ 

Harm Meuleman is geboren en getogen aan de Zwolsedijk. Uit zijn eigen herinnering en uit de 
verhalen die hij na de oorlog gehoord had, vertelt hij zijn verhaal. Eerst niet, maar later kregen 
ze bij Meuleman door wat er aan de hand was met dat schip. Op een zondagmiddag hadden 
ze met hun vader gewandeld naar het Zwartewater. Gerrit Bongers had daar een schuurtje, 
waar visbenodigdheden in waren opgeborgen. Ze hoorden stemmen in het schuurtje. Zo 
kwamen ze met die mannen in contact, ze vroegen gelijk om tabak. Daarna kwamen Bep en 
Henk (zo bleken ze te heten) geregeld melk halen op de boerderij. Bep en Henk kwamen uit 
Rotterdam. Bep was een brutale vent die altijd een vlijmscherpe bijl bij zich had. Henk leek 
niet zo kwaad, maar had voor hen toch een bijnaam: de boef. Op een dag was er een goed 
schaap vermist uit de wei aan het Zwartewater. De verdenking viel op de bewoners van de 
boot. Bij Meuleman kwam ook een politieman uit Hasselt melk halen, zijn naam was Loonstra. 
Hij was te vertrouwen en aan hem hadden ze het probleem voorgelegd. Loonstra had een 
proces verbaal opgemaakt, zo hadden zij het schaap kunnen verantwoorden. Vanwege de 
bijzondere situatie had de politieman geen verdere actie ondernomen. Bij de buren Kloosterziel 
was ook een schaap gestolen uit de schuur en een emaille emmer die er toevallig stond. 

Het volgende gedicht over dit voorval is geschreven door Gerrit Meuleman Hzn, geboren 22 
februari 1907 te IJsselmuiden, overleden te Zwolle, 21 maart 1991.  
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Aan de oever van de snelle vliet 
Daar gleed een bootje heen 
De kapitein der boot was Piet 
Ze gingen tot van Veen 

Vervolgens naar de overkant 
Naar de oorlogsbodem uit 
Daar trok men’t schaap met stoere hand 
In ‘d ondergrondse schuit. 

Natuurlijk keek men heel goed uit 
Toen’t schaap daar werd geslacht 
Pikdonker maakten ze de ruit 
Bep stond met bijl op wacht 

De boef kreeg er wat van mee 
Van het gestolen schaap 
Ze zeggen vast niet van’ Houzee’ 
Maar binnen is die aap. 

Van Jan van Veen had Harm een keer het volgende verhaal gehoord: Piet Stil was jarig en had 
een fles wijn gekregen van de jongens van Tensen uit Haerst. Jan van Veen was ook op het 
feestje geweest. Tot hun schrik hadden er opeens twee Duitsers op de loopplank gestaan! Wat 
bleek het geval: de Duitsers waren achterna gezeten door een koppel koeien met een stier en 
hadden zich op de loopplank een veilig heenkomen gezocht. 

Egbertje Groothuis - Van Dijk herinnert zich de boot ook nog goed. Zij woonde destijds in de 
ouderlijke boerderij tussen het Zwartewater en de Zwolse dijk met haar broers en zuster. Zij 
zorgden geregeld voor eten voor de bewoners van de boot. Egbertje bracht dit naar een 
afgesproken plek in het riet in het oude waaigat. Het eten zat dan in de melkemmers die zij 
aan een juk droeg. Ze weet nog dat eenmaal het water van het Zwartewater plotseling was 
gestegen door een noordwester storm. De mannen die op het eten wachtten, stonden 
noodgedwongen tot hun middel in het water. 

Op de boerderij was ook een keer door Piet Stil een groep mensen gekomen die afkomstig 
waren uit kamp Amersfoort. Ze hadden verwondingen opgelopen die verzorgd moesten 
worden. Ze waren bij Zwolle tewerkgesteld en daar vanuit ontsnapt. Door de ondergrondse 
waren ze bij Piet Stil gebracht. Verschillende malen hadden ze bij Van Dijk met de voeten in 
sodawater gezeten. Vijf man op een rij zat er soms in de woonkamer. Ze werden aangesproken 
als Bep en Henk beiden uit Rotterdam, Peter Dekkers uit Den Haag, Gerard Caris en Harry 
Salimans uit Roggel. Dokter Nienhuis uit Hasselt was er aan te pas gekomen. Hij had in het 
geheim een gewonde bezocht in een jachthutje van Bongers. Na de oorlog is Egbertje op 14 
maart 1946 getrouwd met Harm Groothuis. De bruiloft was heel sober omdat er toen nog 
weinig te koop was. Piet Stil was kort daarop nog bij hen geweest en had hen een cadeau 
meegebracht: een schilderij van de haven van Rotterdam. Het schilderij heeft nog een 
ereplaats aan de muur. 

Ook de familie Knol aan de Zwolse dijk werd bij de onderduikboot betrokken, vooral door hun 
neef Harm Jan Snel die bij hen was ondergedoken. Mijgje Prins - Knol had verschillende keren 
op de naaimachine de kleren versteld van de mannen van de boot en daarbij sprongen de 
vlooien soms over de naaimachine. 

Henk Aalbers heeft tot zijn pensionering in de ouderlijke boerderij aan de Zwolsedijk gewoond 
en gewerkt. Hij vertelt uit zijn herinnering: ,,Ik was dertien jaar en als kind werd je overal 
buiten gehouden. Maar toch kreeg je er wat van mee. Het grote gebod was toen Zwijg.’’ Vader 
Dries Aalbers bracht bonkaarten van Jo Holtrust over voor de mensen van de boot. Ook 
kwamen er ’s nachts mensen bij Aalbers om van de boot gehaald of gebracht te worden. Op 
het land van de familie Aalbers, bij de bossages aan het Zwartewater hadden de mannen van 
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de boot een schuilplaats gegraven, daar was plaats voor een man of zes, in geval van nood. 
Henk weet ook nog te vertellen dat de mannen hun vis vingen met behulp van handgranaten. 

Bij de rooms katholieke familie Van de Kolk aan de Zwolsedijk was Piet Stil gekomen met het 
verzoek om een pastoor te regelen. Het was in de tijd van Pasen en hij had een groep 
onderduikers uit Limburg in de boot en die mannen hadden behoefte aan geestelijke bijstand. 
Daarop had van de Kolk hun pastoor Korrel uit Hasselt gevraagd. Deze was bereid om mee te 
werken en zo werd hun boerderij nog even schuilkerk. Op een afgesproken uur kwam de 
pastoor met in een kistje de Heilige Hostie. Dat kistje werd eerst in de woonkamer onder het 
Mariabeeld gezet. De mannen zaten met de pastoor in de voorkamer. Daar had de pastoor 
voor hen gepreekt en hen daarna van de sacramenten voorzien. 

Maar hét aanspreekpunt voor Piet Stil was de familie Van Veen, volgens de mensen aan de 
dijk. Hun boerderij is aan de Zwolsedijk, waar de Vecht in het Zwartewater komt, het erf 
grenst aan het Zwartewater. De familie Van Veen werd diep betrokken bij alle verwikkelingen 
in en rond de onderduikboot. Tijdens het ophalen van de herinneringen stelt Jan van Veen 
met regelmaat vast dat ze wonderlijk bewaard zijn gebleven: vooral achteraf gezien hebben ze 
vaak grote risico’s gelopen. 

Jan vertelt, samen met zijn zuster Annie Prins- van Veen: ,,Het was op 17 juni 1943 dat er 
een tjalk kwam te liggen in het verlengde van het Zwartewater, in een streng verscholen in het 
riet. Het was een oude tjalk zonder mast, simpel van inrichting. Het was een onooglijke boot, 
het ruim was provisorisch voor bewoning geschikt gemaakt.’’ Het contact met Piet Stil kwam 
tot stand omdat Piet melk kwam halen bij Van Veen en uit dat contact werd een wederzijds 
vertrouwen opgebouwd. Over Piet Stil: ,,Hij was een onderwijzer uit Rotterdam en moest 
onderduiken. Hij was een avonturier, van Friese afkomst.’’ Zijn zuster was hoofdverpleegster 
in een ziekenhuis. Ze zou iets ouder zijn dan Piet, en had Piet in het geheim ook een paar keer 
bezocht. Ook vanuit Zwolle kwam er veel bezoek voor Piet Stil. Ze waren van de ondergrondse. 
Deze mensen moesten met de boot overgezet worden door Jan van Veen. 

Piet Stil was in de winter 1943-44 ook een keer erg ziek geweest van een keelontsteking. Er 
moest een dokter bij komen. Dokter Nienhuis uit Hasselt werd er bij gevraagd. Dit was ook 
voor de dokter een gevaarvolle onderneming. Op een avond in het donker, in een oude 
roeiboot, met stormachtig weer en regen, had Jan van Veen de dokter overgezet over het 
Zwartewater. De dokter constateerde difterie. Hij was er net op tijd geroepen, want Piet was 
erg ziek. Er waren op dat moment geen andere onderduikers dan een Sjefke uit Limburg en 
hij nam de verzorging van Piet op zich. Dokter Nienhuis had een recept uitgeschreven voor 
medicijnen. Annie van Veen was daarmee naar het Sophia ziekenhuis in Zwolle gestuurd en 
met behulp van deze medicijnen was Piet weer hersteld. 

Jan van Veen was vaak in de boot geweest. Voor in de boot lag een dikke boomstam, daar 
werd het schieten op geoefend. Piet was goed de baas aan boord. Jan: ,,Hij was streng en 
stond er voor.’’ Het eten werd meestal gebracht door mensen van de ondergrondse maar ook 
door NSB familie Gerrit en Ge Bongers van de Zwolsedijk. Ook de jongens van Tensen uit 
Haerst kwamen vaak eten brengen. Zij kwamen met de roeiboot. In gedachten ziet Jan van 
Veen ze nog de Vecht afkomen. 

De bewoners aan de dijk werden avond aan avond overspoeld met mensen die waren gevlucht 
vanuit de tewerkstelling aan de IJssellinie na september 1944.  Moeder Van Veen had op een 
avond 16 man te eten gegeven! Het was een hele organisatie, een komen en gaan van mensen 
die op de vlucht waren. Soms ging het toch mis ondanks alle goede voorzorgen. Ook Jan en 
Annie herinneren zich het schokkende voorval van de gefusilleerde drie mannen in Zwartsluis. 
In Meppel was een contactadres, daar woonde een oudere man die mensen wie moesten 
onderduiken, verder hielp. Een politieman uit Oss en twee anderen waren ondanks de goede 
voorlichting de contactman uit Meppel in het Staphorsterveld misgelopen. Ze waren in het 
spergebied opgepakt en zijn doodgeschoten in Zwartsluis. Jan van Veen weet dat de avond 
voor het vertrek van die drie mannen, men nog had geprobeerd om onderdak voor deze 
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mensen in de buurt te vinden, maar dat was niet gelukt, waardoor de fatale gevolgen des te 
schrijnender werden gevoeld. 

De boot is nooit verraden. Toch werd Piet Stil soms nonchalant, vooral in de herfst van 1944 
hadden ze hem gemaand toch vooral voorzichtig te zijn! Als Piet contact moest hebben met 
Jan van Veen had hij daar een speciaal fluitje voor dat hij vanuit het riet liet horen. Dit was 
bekend in de buurt. Mensen die op het land werkten herkenden het als een bericht voor Jan 
van Veen. In de winter was de boot goed te zien. Voor de verwarming stalen de bootbewoners 
hout van de weermacht. Overdag durfden ze de kachel niet aan te doen. Pas als het donker 
was, staken zij het vuur aan en maakten het hun gezellig met bijvoorbeeld spelletjes. Eenmaal 
had een Duitser op de loopplank gestaan. De in de boot aanwezige mannen hadden hun adem 
ingehouden, maar waren vastbesloten om hem neer te schieten als hij verder zou komen. 
Maar de Duitser had zich bedacht en was weer weggegaan. 

In het laatst van de oorlog moesten er ook nog containers met wapens verborgen worden. Dit 
werd gedaan op het erf van Veen in de grond en in de gierkelders van de boerderij. Aan de weg 
was ook een kelder, eveneens met wapens. De andere dag stonden er Duitsers op de kelder. 
Dit gaf een vreselijke spanning in het gezin van Veen. Zou het goed gaan? Voor het ophalen 
van de geallieerde bemanningsleden werd soms een auto van de Weermacht gebruikt. Jan 
hierover: ,,Er was veel contact met de mensen uit Zwolle maar je wist hun werkelijke naam 
niet.’’ De koerierster die contact onderhield tussen de boot en de organisatie in Zwolle was 
Marianne Meier-Noach. 

De eerste onderduikers kwamen uit Limburg. Toen de oorlog vorderde, kwamen er ook 
geallieerde bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen. Zij verbleven soms een week tot 
een maand in de boot, tot hun vluchtroute terug naar Engeland geregeld was. Het moeten er 
tientallen geweest zijn. Namen van mensen die in de boot geweest zijn: Charles Lucas. Harry 
Macfarlane, Franklin D.Coslett. C. Oberdak (Pool),  Raymond Francis (Kent). William Alsc 
George Kibble (Londen) en Hillgore. Over Charles Lucas en Harry Macfarlane is meer 
informatie. Het verhaal van het vliegtuig en de bemanning is opgeschreven door J.F. Sievers 
te Dalfsen. 

De boot is blijven liggen tot na de bevrijding. Piet Stil heeft de bevrijding in Zwolle meegevierd. 
Drie dagen na de bevrijding had Piet Stil in de Oranjeschool aan de Jufferenwal, waar de 
gevangen Duitsers verzameld werden, een Duitse commandant ontmoet: een dikke man. Die 
had tegen Piet gezegd. ,,Wat hebben we naar je gezocht, gefeliciteerd, je hebt gewonnen!’’ Dat 
de bezetter het wel heeft geprobeerd blijkt uit het feit dat tot driemaal toe de schepen die bij 
het Haersterveer lagen, door de Duitsers helemaal zijn leeggehaald en doorzocht naar het 
verblijf van Piet Stil en zijn onderduikers. 

Wat gebeurde er met Piet Stil na de oorlog? Jan van Veen weet dat Piet zich na de oorlog 
had opgegeven voor een zware militaire opleiding in Engeland, voor para’s of de geheime 
dienst. Hij heeft die opleiding ook afgemaakt, maar terug in het Nederlandse leger kreeg hij te 
maken met mensen die hij minachtte en daarom heeft hij zich uit de militaire dienst 
teruggetrokken. Hij heeft zijn oude beroep van leraar weer opgepakt. Piet Stil was nog drie 
keer bij Jan van Veen geweest. Jan wist niet beter of Piet was niet getrouwd, maar daarom 
kon dit later nog wel gebeurd zijn. Bron: H. Buit-Zielman.  

 

De meidagen van 1940 in villa Eikenoord 
Lutten 

Historisch verslag van 9 en 10 mei 1940 opgeschreven door Johanna Gouwe-
Vermeulen, bewoonster van villa Eikenoord in Lutten aan de Dedemsvaart.  
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9 mei 1940 

's Avonds om 23.30 uur een vliegtuigje gehoord, niet zo heel bijzonder in deze tijd, maar ja, 
nu met de huidige spanning en ingetrokken verloven...toch even buiten staan luisteren. Hans 
is al naar bed. De drie geschreven brieven, waarvan één naar mijn echtgenoot (die ook is 
opgeroepen in het leger) liggen klaar. Het is prachtig voorjaarsweer en ik heb zin om ze nog te 
posten en ga met de twee honden aan de lijn (chow chows) naar het postkantoor (bij Lute 
Ballast). De brug is omhoog en ik vraag aan de Schildwacht: ‘Mag ik er over?’ ‘Nou vooruit 
dan maar, ik laat hem wel even neer.’ ‘Ja als het niet mag, wacht ik wel tot morgen hoor!’ ‘O 
nee, ik doe de brug even neer.’ Alles is donker, iedereen sliep! Ik loop op mijn gemak en 
overpeins wat er allemaal zal kunnen gaan gebeuren... Niet leuk. Afwachten maar. 

10 mei 1940 3.58 uur 

Plotseling wakker, klaarwakker! Door enorm sterk vliegtuiggeronk. In een wip schiet ik in 
nachtgewaad het balkon op met de beide honden. Het is een schitterende lentemorgen, maar 
mijn hart staat stil, zeker drie slagen! Minstens honderd vliegtuigen tegelijk trekken over, zo 
vreedzaam lijken die kleine silhouetjes tegen de prille lentemorgenlucht, maar ik beef het uit 
en ben plotseling met dodelijke angst vervuld. ‘Hans’; gil ik, ‘Hans!!!’ Terwijl hij altijd licht 
slaapt, is hij nu niet wakker te krijgen. Ik ren de trap op naar de zolder, ja, daar schiet hij 
overeind en ziet wat er buiten in de lucht aan de gang is. Ik zie aan hem dat hij het ook weet, 
dat het mis is. Even nog heb je de gedachte, het zijn Duitsers die naar Engeland gaan, maar 
zo'n schending van neutralisatie staat gelijk aan oorlog. We maken Fried wakker. Het lieve 
kind springt uit bed, ziet doodsbleek van schrik en rent heen en weer om direct de kleren voor 
de kleine zusjes bij elkaar te zoeken. (Inge van bijna acht jaar en Judith die vijfenhalf jaar is). 
Ze doet ze in een koffer. Voor mijn gevoel is dat overbodig, want we hebben besloten om wát 
er ook gebeurt, in Lutten te blijven. Nu worden Inge, Agnes en Judith wakker en kleden zich 
aan. Hans zet de radio aan. Dan maken we met zijn allen, de inwonende dienstmeisjes Lina 
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Oosterveld en Wou Schottert wakker, die er niets van begrijpen, dat de hele familie al op is en 
aangekleed, en wat ze nu aan hun bed doen, of ze droomden. 

 

 

De radioberichten zijn bepaald niet geruststellend, overal vliegtuigen. Het ergste is, dat ze 
boven verschillende plaatsen blijven rondcirkelen. Wij blijven verslagen op het balkon naar 
boven kijken. De radioverslaggever is geëmotioneerd, krijgt een andere klank in zijn stem. Hij 
stottert en is ontroerd en zegt alleen nog maar: ‘Boven Sliedrecht, boven Tilburg, vliegveld 
‘Welschap’ bij Eindhoven reeds gebombardeerd!’ Op hetzelfde ogenblik vliegen er vrachtauto's 
met Nederlandse soldaten langs ons huis, richting Dedemsvaart. Ze schreeuwen: ‘De bruggen 
gaan de lucht in!’ We rennen naar beneden, doen alle deuren en ramen open, de fietsen naar 
buiten; de kleintjes bij de groten achterop. Judith weet nog, dat ze beentjes bij Wou in de 
fietstassen had. En in een ommezien zijn wij bij bakker Klaas Nijhuis achteruit het land in 
gegaan. Een geweldige klap ! en we beseffen, dat we nu weer terug naar huis kunnen, maar 
we weten ook, dat we voorlopig van alles en iedereen geïsoleerd zullen zijn. Dan weer een klap; 
dat is de brug bij Huisman, die ook de lucht in ging. Bleek, langzaam en zonder iets te zeggen, 
fietst iedereen weer naar zijn/haar huis. De ravages zijn veel en veel erger dan we ooit hadden 
kunnen denken. Op ‘Eikenoord’ is door het wachtkamerraam een stuk hout geslingerd. Kozijn 
en glas alles radicaal verbrijzeld; het spreekkamerraam en dat van de grote kamer stuk, 
evenals op de kamer van Lena en Wou. Het grote raam op de kamer van Hans, op zolder, is 
naar binnen gedrukt maar ongelofelijk genoeg nog heel. 

Ons huis is oud, maar hecht. Toch zijn we er zeer genadig van afgekomen. Bij de familie Jacob 
van Dijk aan de overkant zijn de stukken nog door het dak heen gevlogen. Bij de brug, 
kleermaker Op de Woerd en Bekman en Schrijver en Jaspers, om met de mensen mee te 
huilen. Het nieuwe huisje naast de familie Hofsteenge (opa Edges) dat aan de overkant van de 
vaart staat, is een ruïne. Bij de anderen is alles uit de voegen en de hengsels gerukt en ramen 
aan diggelen. Buitenhuis tegenover het postkantoor heeft z'n hele dak verloren, nadat er een 
stuk ijzer doorheen is geslingerd. Godzijdank zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. 
In Slagharen wel. Daar zijn behalve de huizen van Even, de Boer en Kleine Staarman, huizen 
die helemaal kapot zijn. Bij Mejuffrouw v.d. Wal, de vroedvrouw, zijn brokstukken gevonden. 
Erger is het dat haar vader bij het vluchten een stuk ijzer tegen zijn been heeft gekregen, 
waardoor er een gedeelte van zijn been is afgerukt. Het bloedde vreselijk. Grote paniek, zijn 
dochter zoekt uiteraard direct hulp; onze telefoon doet het warempel nog, maar we kunnen 
helaas niet helpen. Dokter Visscher is er op mijn verzoek heen gesneld met de dienstbode. 
Over de Zwarte Dijk was hij er zo. Hij tracht het bloed te stelpen. De oude man had al zoveel 
verloren. Hij wordt met de boot overgezet en met de auto van Flapper naar Hoogeveen 
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vervoerd. Dezelfde avond is het Hoogeveense ziekenhuis ontruimd. Men vermoedt dat de 
patiënten naar Groningen zijn gebracht, maar zeker weten ze dat in Slagharen niet.   

 

NSB, Grote Markt Zwolle 

Ondertussen zijn hier de eerste Duitsers gearriveerd op motoren en fietsen. Nieuwe Hollandse 
militaire fietsen, door onze soldaten achtergelaten. Ze rijden ook op damesfietsen. Alles komt 
van ons uit gezien aan de overkant langs en in korte tijd, wordt het een onafzienbare file. De 
cavalerie wordt geschat op vijfduizend paarden. Ware het niet zulke droeve omstandigheden, 
dan zouden we er reuze van hebben kunnen genieten. Een schitterend gezicht! Alles mooi 
gegroepeerd per afdeling: Vossen, Schimmels, Appelschimmels en Blessen; alles volbloed en 
hun berijders zó keurig en gesoigneerd, of ze zo bij de kapper vandaan komen. Iedereen kijkt 
ontdaan toe en loopt op straat of zit aan de weg. Ook zijn er mensen die hun vensters al dicht 
timmeren. De oude heer Mulder (buurman en directeur van de ‘Baanbreker’ fabriek), die in 
de negen jaar dat wij hier wonen, nooit enige notitie van ons heeft genomen; schudt mijn beide 
handen, met grote tranen op zijn oude gerimpelde wangen. Ik kan op hem rekenen, als er iets 
is, nu ik zo alleen met de kinderen en al mijn zorgen zit. De afgelopen nacht was hij opgebleven 
vanwege zijn angst om de toestand. Deze nacht, terwijl hij sliep, werd hij wakker van alle 
rumoer, ging naar buiten en zag een soldaat in het slootje voor zijn huis liggen en riep: ‘Man, 
wat doe je daar?’ ‘Ga weg',' brulde hij terug, ‘De brug gaat de lucht in!’ Mulder rende weg 
achter zijn huis; zijn vrouw en dienstbode, waren nog niet gekleed. Wonder boven wonder zijn 
ze er allen goed vanaf gekomen met alleen kapotte ruiten en wat gescheurde muur. Na een 
poosje komt zijn net getrouwde zoon, Wim, met vrouw achterop de fiets naar huis. Zij wonen 
op Sluis 6, zijn door weilanden, over wijken en sloten naar Lutten kunnen komen. Zijn 
vrouwtje zit vreselijk in over haar familie in Den Haag, waar ze vanmiddag naar toe hadden 
zullen gaan. Zo zijn er velen en velen met schrik en angst. Als de soldaten bij de ‘Baanbreker’ 
zijn gekomen moesten ze zich eerst overtuigen of er geen militairen in de fabriek zaten. En er 
achter komende, dat ze niet meer over de brug bij schrijver Bekman kunnen, wordt alles langs 
de overkant geleid. We begrijpen dat dat nooit lang goed kan gaan over die gammele 
bruggetjes, die normaal al regelmatig stuk zijn. Met de grootste voorzichtigheid worden de 
paarden enz. er overheen geleid. Dit geeft telkens opstoppingen. De familie Schilmóller beijvert 
zich om de Duitsers drinken aan te bieden. Ze weten natuurlijk niet dat hij in de vorige oorlog 
een gedurfd Duits soldaat is geweest. 
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De tuin bij buurman Veldman wordt radicaal vertrapt, zo ook bij de brug bij bakker Nijhuis, 
waar ze bij de overgang van die brug vaak op elkaar moeten wachten. Mevrouw Wichers is 
buiten zichzelf van angst en narigheid, ze schrijft een afscheidsbrief aan haarzuster, die ze 
van haar man weer moet verscheuren. Ja, wat moet je er mee! Het is allemaal zo begrijpelijk. 
Na het ‘springen’ van de brug blijkt dat de telefoon het alleen nog doet tussen Ballast (het 
postkantoor) en ons. Ik vraag aan hem om mijn brieven te verbranden, hetgeen hij doet. Ze 
bereiken hun bestemming nu toch niet en hoeven niet in vreemde handen te komen. Bij 
Ballast is de radio stuk gegaan en ik beloof hem te bellen, als er nieuws komt en dat is al heel 
gauw. Dit is het begin van een nieuwe Luttense gemeenschap. De grotere plaatsen hebben 
een burgemeester, waar je leiding en steun van kunt verwachten, maar die ontbreekt ons, 
zodat wij helemaal op onszelf zijn aangewezen en elkaar moeten helpen. Terwijl we van onze 
plaats alles blijven volgen, zijn er twee personen, die bij iedere colonne voorop meerijden. Ze 
brengen ‘de meute’ een eind op weg en keren dan, om de volgende groep te begeleiden. Wij 
noemen ze de ‘Goudleiders.’ Eentonig gaat het ‘gerij’ de hele dag door; alles en iedereen is grijs 
van het stof, zelfs binnenshuis. Op den duur gaat het steeds langzamer, omdat de 
noodbruggen vaker en vaker nieuwe planken moeten krijgen en er verder meer herstel nodig 
is. Het moet gezegd, dat er niets op de langstrekkenden is aan te merken. Het gaat allemaal 
even correct en rustig. In het begin zijn het zowel de officieren als de soldaten, die de kinderen 
hun Duitse groet brengen. Ik had tegen ze gezegd, dat ze gewoon terug moesten knikken. 

 

Villa Eikenoord aan de Dedemsvaartseweg Noord in Lutten. (collectie Historische Vereniging 
Hardenberg) 

Mijn gemoed schiet vol, als ik zie hoe jong de jongens soms zijn. Ja, we zien jongens die huilen 
en misschien pas van huis zijn en voor het eerst. Mee in dit gruwelijk bedrijf. Er komen ook 
ruiters hier vlak langs, omdat ze toch moeten wachten en van de gelegenheid gebruik maken 
om de kapotte brug te zien. Er komen twee officieren langs, die een keurige groet met sabel 
brengen. Ik houd m’n ogen neergeslagen, de één kijkt me even aan, schuw en met iets van 
pijn in zijn blik. Mensen met een hart, die zich schamen om ons dit aan te doen. Weer een 
ander soldaat staat wel een kwartier lang met het paard voor het huis. Een dikke boerenman, 
die moest wachten op 't één of ander. Doelloos blijft hij naar Inge staren. Ik denk, dat hij 
NIETS zag. Inge was aan het grasrollen, die kleine meisjes ze gaan al weer gewoon hun gang. 
Toen ik nog eens naar hem keek, stond hij als een standbeeld, maar o, het is om te huilen; de 
tranen stroomden over zijn wangen. Aan wie zou onze blonde, Germaanse Inge hem hebben 
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doen denken? Wat ontzettend! Wat vreselijk, die haat, die nu gaat komen; die nu moet komen, 
als de één de ander vernielt. Stuk voor stuk willen de mensen dat toch niet? Mensen die huilen 
van verlangen en verdriet. Jongens, jong die snikken van angst. Jongens van moeders, 
mannen van vrouwen, vaders van kinderen. Onbegrijpelijk en absurd, dat het bestaan kan. 
Bij Lägers wordt de auto weggehaald. Arme Lägers, hij ziet er zo zorgelijk uit. Hij heeft angst 
om zijn zoon Johan. Ik zeg tegen hem over de weggehaalde auto: kopen, betalen? 

Betalen verstond de Duitser en zei: ‘Nicht bezahlen, auto zurück': Nu, dat hopen we. Lägers 
krijgt een briefje, geen geld. De Duitser haalt dan een Duitse landkaart van Nederland voor 
de dag en vraagt zoekend in de omgeving van Zwolle, waar hij al is. Lagers wijst op 
Dedemsvaart, ik wijs op Lutten, gun het hem niet dat hij zal denken dat hij al verder is. Zijn 
vinger zoekt de grens en dan weer Lutten. Drommels, dat valt hem tegen. Waar ligt dan 
Amsterdam? Hij kijkt zijn ogen uit, zó ver nog! In drie dagen zouden ze héél Nederland hebben. 
Ik vraag dan: ‘Wenn Sie heute morgen aufmarschiert.’ Hij valt in met ‘Heute Morgen? 
Gesternabend!’ Deze mannen hebben niet geweten dat ze naar Nederland moesten. Eén vertelt 
er dat dit voor het grootste gedeelte troepen zijn, die Polen hebben ingenomen. Ze zijn 
geroutineerd in het optrekken en dan zegt hij dat hij ons reusachtig verstandig vindt zo, 
koelbloedig en rustig. Lägers en ik kijken elkaar met bittere blikken aan. Ja, gaat hij dan 
verder, hij is cavalerist, als heel Nederland zo doet als u, dan gaat het net als in Denemarken, 
dan houdt het land zijn zelfstandigheid en wordt er niemand kwaad gedaan. Die arme Polen 
hebben een ander temperament. Ze rekenden zo vast op die Engelsen, dat ze stonden te 
juichen, toen wij er aan kwamen. Maar toen ze merkten dat we Duitsers waren, vlogen zowel 
de mannen als de vrouwen ons aan en moesten we ons wel verdedigen. Ja, dat was Polen, wie 
denkt daar nog aan? 

Nu moeten de Engelsen ons helpen. Doen ze het niet, dan zijn wij vast en zeker opgegeven! 
Ondertussen gaan de bruggen door alle paardenvolk, motoren en pantserwagens. Er moet 
telkens weer gerepareerd worden. Een officier commandeert: ‘Laat de bevolking helpen om het 
zo snel mogelijk te maken’’. ‘Voor uw eigen veiligheid',' roept hij ons toe. ‘Schiet het transport 
niet op, dan heb je kans op Engelse bombardementen’. Ja, dat is ook zo, maar ja, hoe moeten 
die bruggen gemaakt? In anderhalve dag zijn er, zo zegt men elfduizend man overheen 
gekomen. Het gaat niet meer! Paarden zakken door de planken, mannen raken te water. 
Uiteindelijk geven ze het op en trekken terug om over Ommen te gaan. Maar ook dat geeft 
problemen want deze troepen moeten naar MeppeL Ze vragen aan Berend van Dijk waar 
Kerkenbosch ligt. Hij weet het niet en ogenblikkelijk zetten ze hem een revolver op de borst. 
Van Dijk kent alleen Kerkenveld en wijst dat aan. Zo verstrijkt de eerste lange oorlogsdag. 
Omdat we al zo vroeg opstaan in de nacht lijkt de dag eindeloos. We zijn op het laatst zo moe, 
zó moe, dat we geen van allen meer kunnen. Toch willen we ook niet naar bed. De schrik zit 
er zo in en aldoor nog die vliegmachines. Herschreven door Judith Kaars Sijpesteijn-Gouwe. 
Maart 2011. 
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Dieke Schuldink  (Schuldinks Dieke) 

 

 

 
Wanneer de foto is gemaakt is niet bekend. Wel is dat dat hij is gemaakt in de twintigste eeuw. 
Je ziet Schuldinks Dieke op het stembureau. Het was de tijd dat ze vroeger op straat plaste. 
Dit was niet zo bijzonder want de meeste boerenvrouwen deden dit als ze zondags van heinde 
en ver naar de kerk moesten lopen. De foto is een familiefoto uit de fotocollectie van de 
Historische Vereniging Hardenberg.  

 

Gevaren van de Zuiderzee 

 Een donkerblauwe jas, een zwart vest met tinnen knoopjes, een wollen trui, een gestreepte 
broek, riem met koperen gesp en leren pantoffels. Wat hebben deze kledingstukken met elkaar 
gemeen? Ze waren allemaal eigendom van mannen van wie de identiteit onbekend was en zijn 
verdronken in de Zuiderzee.  Overijssel lag tot de drooglegging van de Noordoostpolder aan de 
Zuiderzee. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het beroep van visser of schipper veel in de 
akten van burgerlijke stand voorkomt. Plaatsen als Kampen, Vollenhove en Zwartsluis waren 
namelijk belangrijke plaatsen voor visserij en handel. Hoe zag het leven in deze 
Zuiderzeesteden eruit vóór de komst van de Afsluitdijk en de Noordoostpolder? 
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In de Middeleeuwen was de Zuiderzee belangrijk voor de handel van Hanzesteden als 
Deventer, Kampen en Zwolle. Graan, textiel, zuivel en vis vonden hun weg via de Zuiderzee 
naar verschillende steden in Europa. Haring uit de Zuiderzee kwam bijvoorbeeld terecht in 
Bergen Noorwegen  of in het huidige Gdańsk in Polen. De handel in de IJselsteden zorgde voor 
grote welvaart. Deze welvaart is nog te zien aan het Huis met de Hoofden van Zwolle of het 
Raadhuis in Kampen. 

 

Kampen in de tijd van de Hanze 
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In de negentiende eeuw zorgde de Zuiderzeevisserij een belangrijke bron van inkomsten in 
Overijsselse kuststeden als Vollenhove en Kampen.  Ook het eiland Schokland hoorde hier 
ook bij. Het eiland moest echter al in 1859 worden geëvacueerd in verband met het 
toenemende  gevaar voor het dreigende water. Voor de komst van de Afsluitdijk bestond de 
Zuiderzee zowel uit zoet als zout water. Niet alle vissen waren dus overal aanwezig. In 
Overijssel waren vissers  vooral op zoek naar bot, paling, haring en spiering. Dit was ook nog 
eens afhankelijk van het seizoen. De schepen die zij gebruikten heten botters, vernoemd naar 
de bot waar zij op visten.  Helemaal zeker is de oorsprong van het woord niet. Het kan ook 
afgeleid zijn van de botte of stompe vorm van het schip. Een ander schip dat sinds 1900 in 
Overijssel werd gebruikt is de Vollenhovense Bol. Dit schip zou meer bescherming bieden 
tegen water en het  leek in veel opzichten op de oude botter. 

 

1929, vissers op hun schepen in de haven van Vollenhove  

Wie tegenwoordig denkt aan de Zuiderzee, denkt waarschijnlijk aan steden als Marken, Urk 
of Volendam. Toch was deze Zuiderzeecultuur ook te vinden in Overijssel. Dat blijkt uit de 
documenten van Henry Havard, een Frans kunsthistoricus, die in de zomer van 1873 een 
rondreis langs de steden van de Zuiderzee maakte. Van deze reis heeft hij uitvoerig verslag 
gedaan. Havard stopte ook in Kampen en Zwolle. Hij beschreef hoe Kampen in een rap tempo 
werd bewoond door vissers, touwslagers en scheepsbouwers  en hoe hoog de druk was voor 
nieuwe behuizing.  Qua kleding zijn er ook kenmerken te vinden van een Zuiderzeecultuur. 
Op Kampereiland was er een klederdracht die doet denken aan de dracht die je nog kunt 
vinden in Volendam en Marken. Dit wordt bijvoorbeeld beschreven door Hendrik Moerman 
die in 1938 probeerde het volkskarakter vast te leggen van Noordwest-Overijssel in de bundel 
Nederlandse Volkskarakters. Kenmerkend was voor hem het oorijzer dat zowel in Holland als 
in de kuststreek van Overijssel werd gedragen. 
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Klederdracht uit Schokland omstreeks 1850-1857 door Jan Braet von Überfeldt 

 

Toen de afsluitdijk in 1932 werd afgerond en de eerste stukken grond  van de 
Zuiderzeewerken werden drooggelegd, ontstond de angst dat veel vissersdorpen hun cultuur, 
identiteit en de visserij zouden verliezen.  Om dit te voorkomen zijn er pogingen gedaan de 
Zuiderzeecultuur te bewaren. Zo begon het Dialectenbureau in de jaren twintig met het 
vastleggen van dialecten in deze zeesteden. In een boek uit 1963 over de Overijsselse 
Volkskarakters door H. Drijfhout en K. Jassies werd Vollenhoven nog wel beschreven als een 
echt vissersdorp. Zo  was het bijvoorbeeld  de traditie dat vissers op oudjaarsavond op hun 
boten feestelijk aten en dronken.   
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Het leven op zee bracht ook gevaren met zich mee. Voor Hanzeschippers was dit de kaapvaart. 
In de Middeleeuwen voeren zeerovers vanuit een burcht in Kuinre om de zee onveilig te 
maken.  Een belangrijke taak van de Hanzesteden was dan ook de bescherming van de handel 
tegen zeeroverij. 

Het grootste gevaar kwam van het water. In de Zuiderzee ontstonden vaak hoge golven door 
water die door een noordwesterwind tussen de Waddeneilanden werden geperst. Hierdoor 
ontstonden er veel  overstromingen waarbij vaak slachteroffers vielen, vee verdronk  en 
gewassen beschadigd raakten. Van 1750 tot heden stierven als gevolg van watersnoodrampen 
ongeveer zesentwintighonderd mensen. Voor Overijssel was de watersnoodramp van 1825 erg 
desastreus. In de nacht van 4 op 5 februari stormde het zo hard dat de dijken doorbraken in 
de IJsseldelta en bij het Land van Vollenhove. Tussen Steenwijk en Olst lag 
drieennegentigduizend hectare land onder water.  Die avond lieten driehonderdvijf 
Overijsselaars het leven en verdronken dertienduizenddrieënzeventig runderen en 
vijfhonderdvijfentwintig paarden.  In 1916 was de laatste grote overstroming. Op verschillende 
plekken langs de Zuiderzee braken de dijken door als gevolg van een noordwester storm.  In 
navolging van deze watersnoodramp werd in 1918 besloten een afsluitdijk te laten 
bouwen.  De plannen voor de afsluitdijk waren al veel ouder, maar kregen steeds weerstand 
en werden kritisch bekeken. Tegenstanders waren niet zeker of het financieel haalbaar was, 
waren sceptisch over de uitvoer of waren bang dat het de visserij zou aantasten. 

 

Prent over een overstroming bij Kampen in 1775 

Het weer vormde ook een gevaar voor mensen die werkten op zee. Hoewel de zeevaart en 
visserij een inkomstenbron vormden, was het niet zonder gevaren. Het volgende gedicht 
illustreert de angst die schippers van de Zuiderzee hadden voor het weer:  
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Al dreigen de golven ons scheepje 

Te doen vergaan in ’t hart der zee, 

Geen nood al wij op Jezus staren 

Hij brengt ons naar een veil’ge ree. 

Jezus de Koning van Hemel en Aard, 

Die stormen doet zwijgen en zeeën bedaart. 

 

Voor veel zeelieden betekende de zee hun graf. Veel overlijdensakten uit de hoogtijdagen van 
de visserij  gaan over mannen die tijdens het varen overboord zijn gevallen en gestorven of 
zijn verdronken en aangespoeld aan de kust. Hoewel veel mensen benieuwd zullen zijn hoe 
het verleden eruit moet hebben gezien en moet hebben geroken, is het misschien goed dat het 
bij dit voorbeeld niet kan: ‘is gevonden het lijk van een onbekende manspersoon, vermoedelijk 
in de Zuiderzee verdronken. Het lijk verkeert in vergaande staat van ontbinding’. 

Voor familie van vissers en schippers moet er een boel onzekerheid zijn geweest. In een 
advertentie uit 1872 de Zwolsche Courant  staat een beloning van vijftien of dertig gulden 
voor degene die het lichaam van vader Klaas Klappe of zoon Willem Klappe kan vinden. Zij 
zouden ergens tussen Urk en Schokland moeten zijn verdronken. In 1872 zijn zowel vader als 
zoon als overleden geregistreerd nadat hun lichaam was gevonden bij het strand van Ambt 
Vollenhove. 

 

Een van de getuigenverklaringen die bij een overlijdensakte hoort laat zien dat alcohol en 
varen niet goed samengaan. Herman Gerard Middendorp moest dit op de harde manier leren. 
Volgens een getuigen kwam hij dronken aan boord en besloot zijn roes uit te slapen op de 
luiken.  Onfortuinlijk genoeg viel de man overboord. Een van de schippers probeerde de man 
nog uit het water te vissen, maar tevergeefs. De man was dermate buiten bewustzijn dat hij 
niet meer te redden was. 

Urk hoorde bij de provincie Overijssel van 1950 tot 1987. Dat was niet het geval in de tijd 
dat het IJsselmeer nog de Zuiderzee werd genoemd. Bron: Hans Gielen. 
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Het leven van toen in de Dikkersstraat in 
Zwartsluis 

 

De Dikkersstraat werd door ons wel eens genoemd 'de Jordaan van Zwartsluis', zo gezellig 
was het bij ons. In de zomer als het werken door de groten gedaan was, zaten de meeste buren 
voor het huis verhalen te vertellen van vroeger; de jeugd was aan het voetballen of aan het 
wedstrijdje koppen met een bal van gras of papier. Maar als het winter was gingen wij op de 
schaatsen de trekgaten in. Er waren toen nog trekgaten die in de luwte heel gauw betrouwbaar 
waren. Je kon dan op plekken komen waar je anders niet kwam. 

In de winters van vroeger sneeuwde het veel meer dan nu. We maakten dan zelfs een 
sneeuwhut of een hele dam van sneeuw in de sloot. In de winter waren die huisjes bijzonder 
koud en warm water was er 's morgens niet. Meestal was het vuur in de kachel uitgegaan; die 
moest eerst aangemaakt worden. Dat gebeurde met petroleum en een oude krant en dan lag 
je er voor te blazen om zo gauw mogelijk vuur te krijgen. Dan naar school met een korte broek 
over een lange zwarte en lange zwarte kousen met een elastiek om het bovenbeen om de kous 
op te houden. Als je dan de ellende, niet alles was ellende, van de winter voorbij was en het 
voorjaar kwam, dan was het feest. Dan kwam de tijd van eieren zoeken en die lagen er in die 
dagen volop. Die dagen zijn om nooit te vergeten. Dan waren de weilanden niet alleen groen, 
maar ze waren ook kleurrijk van de bloemen en de kruiden. Dan gingen de boeren de kalfjes 
door de sloot trekken om ze te laten wennen aan de sloot en gingen wij de trekgaten in om 
hutten te bouwen. Wat een tijd, om nooit te vergeten.  

 

 

Dikkersstraat 

Vaak kwamen we thuis met een natte broek en natte sokken. Dat werd ons door de ouders 
niet altijd in dank afgenomen. Toen wij wat ouder werden en verder van huis gingen - 
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bijvoorbeeld naar de Nieuwesluis - en tot de ontdekking kwamen dat timmerman de Goede 
een bootje verhuurde voor vijftien cent per uur was dat een nieuw avontuur. We waren meestal 
met drie man die alle centen bij elkaar deden om een paar uur te varen. We waren niet ouder 
dan een jaar of dertien, niet zachtzinnig en niet ervaren. Als het hard waaide was het voor ons 
helemaal een feest. Dan roeiden wij een eind tegen de wind in en dan waaide het zo hard dat 
wij de riemen haast niet konden optillen. Wij hadden een stok aan de roeidoft gebonden en 
daar een oude jutezak aangedaan en zo zeilden wij terug. De Goede had veel vertrouwen in 
ons, want als wij een keer geen geld hadden, kregen wij het bootje ook mee. De Goede was 
een man van weinig woorden en in onze ogen een goede man voor ons, maar hield ons wel 
onder schot. Dit was een prachtige tijd voor ons. Zo nu en dan ging ik met mijn moeder naar 
Reinte Boers. Die woonde in een huisje tegenover Jan van de Wetering. Dik Slot woonde met 
zijn ouders ook in een van die huisjes en op het hoekje woonde Kneles Nijboer. Dan kreeg ik 
altijd een reep chocolade. Die mocht ik niet op de leuning van de stoel leggen, omdat er geen 
papier omzat. Ondanks dat onze ouders geen contact hadden met Van de Wetering, zette Eppe 
ons toch over met zijn punter. Als wij terug wilden moesten wij maar roepen en werden wij 
weer opgehaald. 

Ook kregen wij de punter wel eens mee naar de overkant. Wij mochten ook wel mensen 
overzetten met de punter en beurden daar dan geld voor, wat wij weer af moesten geven. Oude 
Jan spaarde dat geld in een kistje waar hij Koos Nieborg pruimtabak van liet halen en voor 
Koos zelf een puntzakje drop. Dat mocht niemand weten want hij mocht niet pruimen. Het 
geldkistje had hij in de hooischuur op een hanebalk verstopt. Op de Zomerdijk - toen het huis 
van Hendrik van de Velde daar nog niet stond - lag een oud schippertje met een tjalk in 't Olde 
Gat'. Hij had een witte baard en was altijd erg vriendelijk voor ons. Wij deden ook wel eens 
boodschappen voor hem; hij was een 'eenlopende' man. Hij had ook een bootje waar wij al met 
een scheel oog naar gekeken hadden. Wij deden alles voor die man, het was ook politiek van 
ons, want dan kon hij ons het bootje niet weigeren wanneer weop het juiste moment vroegen 
om te mogen varen. Zo dachten wij. Van die tijd af gingen wij haast elke dag varen en dan 
schoten de boodschappen voor die man er wel eens bij in. Jullie weten hoe egoïstisch een kind 
kan wezen. Toen R.J. naar school moest, hij woonde bij ons in de buurt, is hij op de kruiwagen 
naar school gebracht door een man die in de huizen van Apperlo woonde. Bij de christelijke 
school aangekomen konden ze hem niet verder krijgen. Hij is op die school gebleven tot hij 
uitgeleerd was. Wij hadden op de Zomerdijk ook de sneeuwschuif liggen die getrokken werd 
door de 'Kidde' van Kuiper, 'zie nuumden um ook wel ies de strontkuper'. De sneeuwschuif 
lag tegenover de Krabbe, de grootvader van Mat, onder in de berm. De Kuper werkte bij de 
gemeente samen met Jan Tibben. Doordat het paardje een keer op de loop ging is hij met de 
volle ballast over het hek geslagen van de gereformeerde school. Ik weet nog goed dat ze ook 
op de Zomerdijk de vuilnis ophaalden met een open kar waar de tonnetjes zo ingekiept werden. 
 
Dit was heel beknopt onze avonturen op de Zomerdijk. Er is onnoemlijk veel meer over te 
schrijven. Dit was een kleine bijdrage van Henri Klomp in Mijn Stad Mijn Dorp.  

 

Rhemenshuizen  

Het zal de meeste inwoners van Vollenhove opgevallen zijn dat er naast de Heilige Geestkapel 
in de Kerkstraat een nieuw gebouw verrijst (mei 2003). Het vertrouwd ogende verwilderende 
groenstrookje tussen de kapel en het voormalig Hervormd Groot Burgerweeshuis krijgt de 
bestemming die het verdient, namelijk woningbouw. Historisch gezien heeft de plek een 
interessante voorgeschiedenis zoals dat in onze historische kern bijna overal het geval is. 
Vermoedelijk weet niet iedereen dat hier ooit de havezate 'Rhemenshuizen' stond. Hoewel dat 
wat te sterk is weergegeven, het gaat om ruwweg een derde deel van het groenstrookje dat we 
kenden en dat nu wordt bebouwd. Het andere deel van de havezate stond op de grond van het 
bouwsel dat na 1971 aan de kapel is aangebracht. 
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Situering havezate Rhemenshuizen. Afbeelding uit Kondschap 2003, nr. 3 

Rhemenshuizen was een postmiddeleeuwse woning naast de Heilige Geestkapel. Wanneer dat 
huis is gebouwd (getimmerd zoals men destijds zei) weten we niet. Een van de bewoners was  
Jan Lemker, die burgemeester van Vollenhove was, en na 1600 in het huis woonde. In 1685 
mocht het huis zich sieren met de naam 'havezate'. Dat kwam omdat S.G.van Rhemen het 
huis had gekocht en liet inschrijven in het register waarin de havezaten waren opgenomen. 
Dat recht van havezate was trouwens eerder toebedeeld aan een ander huis, dat op de 
Hollandse plaats stond. Maar daarvan werd het recht afgenomen en gelegd op de woning aan 
de Kerkstraat na de koop door S.G. van Rhemen. Dat verklaart ook de naam. 

Het bezit van een havezate kon in die tijd financiële, en zeker statusverhogende voordelen 
opleveren. Zo had de eigenaar het recht zitting te nemen in het bestuur van het gewest. Wat 
ook de beweegredenen van de Van Rhemens geweest moge zijn, zij werden de bezitters.  

Zoals bij veel historische gebouwen knaagde de tand des tijds volhardend aan de havezate die 
in de achttiende eeuw zelfs nog voor korte tijd heeft dienstgedaan als R.K kerkgebouw. In de 
negentiende eeuw is het volgens een kadastrale kaart uit 1832 een pakhuis geworden. 
Uiteindelijk wordt het gesloopt, waarna in 1914 op deze plaats een Nutsbewaarschool wordt 
gebouwd waar juffrouw Peereboom een tijdlang de scepter zwaaide. Ook het schooltje 
verdwijnt tenslotte onder de slopershamer in 1971. Daarna wordt een uitbouw aan de kapel 
gebouwd en het welbekende groenstrookje ontstaat. Een zin uit het boek van Westra van Holte 
'Vollenhove en zijn havezaten' mag niet onvermeld blijven, namelijk dat vóor de bouw van 
de school werd bedongen dat bomen en struiken voldoende diep uitgegraven moesten worden. 
Aanwezige fundamenten en putten zo nodig uit te graven en met goede grond of zand aan te 
vullen. De tekst gaat verder: 'in de grond zaten vele oude stenen en overwelfde kelders en er 
was een put met goed drinkwater'. Het zal u duidelijk zijn dat de grond, en zeker nadat 
het  bewaarschooltje was gesloopt, in de letterlijke zin was veranderd in een puinhoop. 
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Een deel van de' Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels' (OAT) die behoren bij de kadasterkaart 
van 1832. Daarin wordt het huis als pakhuis aangegeven. Afbeelding uit Kondschap 2003, 
nr. 3. 

 

De Nutsbewaarschool in Vollenhove. Foto uit het boekje 'Vollenhove in oude ansichten', van 
J.C.E. Helderman. Afbeelding uit Kondschap 2003, nr. 3 
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Toen de aannemer in mei 2003 palen aanbracht voor de fundering en de grond werd 
weggegraven, werden archeologische waarnemingen uitgevoerd op de bouwplaats. Die 
leverden hoegenaamd niets op. Men vond wat opeengestapelde kloostermoppen gemetseld met 
leem, een klein deel van een veel recentere waterkelder, muurresten van de bewaarschool en 
de contouren van een zeer grote put die veel oostelijker dan de havezate ooit heeft gelegen, 
werd aangetroffen. Zou dat de put kunnen zijn die Westra van Holte noemt in bovenstaand 
citaat over het gesloopte Rhemenshuizen? 

 

Ben van Rosmalen bij de door leden van de Archeologische Werkgroep gevonden put. 
Afbeelding uit Kondschap 2003, nr. 3 

Behalve een flink aantal zware zwerfkeien, zonder twijfel ooit voor fundering gebruikt, en wat 
met leem gemetselde kloostermoppen, kon geen enkel verband met de havezate worden 
ontdekt. Het hoofdstuk Rhemenshuizen is voorgoed afgesloten, althans wat het 'getimmerte' 
betreft. De enige zichtbare herinnering aan de havezate en de familie Van Rhemen is het 
familiewapen op hout, dat gehangen heeft in de Nutsbewaarschool, en nu bewaard wordt in 
de vestibule van Marxveld waar thans de Oudheidkamer is gevestigd. 

Aan de hand van de afbeeldingen kunt u zich misschien enigszins een idee vormen van de 
strekking van dit artikel. Dit artikel is eerder gepubliceerd in Kondschap 2003, nr. 3. 
Kondschap is het huisorgaan van het Cultuurhistorisch Centrum Land van Vollenhove. De 
auteur is Ben van Rosmalen. 
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Kwartierstaat Huisman en Zelhorst. Afbeelding uit Kondschap 2003, nr. 3 

 

 

Een olifant in de Zwolse Broerenkerk 
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Het was priester Arnold Waijer een gruwel. De Zwolse Broerenkerk was in 1580 door de 
protestanten afgenomen van de katholieken en voor een deel vernield. De gereformeerden 
hadden de kerk nog niet hersteld. Het gebouw deed alleen dienst als onderkomen van 
rondtrekkende komedianten en koorddansers. Het was nog erger, zelfs ‘vreemde beesten en 
wilde dieren’ werden er tijdelijk ondergebracht. Geregeld kwam er iemand naar Zwolle om 
bijvoorbeeld een leeuw of een kameel tegen geld te laten zien. Waijer noteerde dat de kerk was 
gebruikt als stal voor een olifant. Als dat geen heiligschennis is? Twee monniken waren die 
nacht verschenen als geesten en de olifant had het op een brullen gezet. De eigenaar had 
Zwolle snel verlaten nadat het stadsbestuur geweigerd had hem vervangend onderdak aan te 
bieden. De katholieke geesten hadden zich gewroken. 

Die olifant had een naam: Hansken. Het was een vrouwtje dat in 1630 op Ceylon (Sri Lanka) 
geboren was en in 1633 op verzoek van stadhouder Frederik Hendrik naar Holland gebracht 
door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De eigenaar, Cornelis van Groenevelt, is bijna 
twintig jaar lang met Hansken door Europa getrokken. Van veel plaatsen is een bezoek 
achterhaald. Vóór Zwolle was Hansken achtereenvolgens in Bremen en Groningen en na 
Zwolle in Harderwijk. Het verblijf in de Broerenkerk moet eind 1640, begin 1641 hebben 
plaatsgevonden. Hansken overleed in 1655 in Florence en Van Groenevelt verkocht het 
kadaver aan de Groothertog van Toscane. Het skelet is bewaard en te zien in een plaatselijk 
museum. 

In de regel moest de Van Groenevelt toestemming vragen aan stadsbestuurders voor het tonen 
van zijn olifant. Soms stond daar wat tegenover, zoals een speciale voorstelling voor de 
magistraten en hun gezinnen. In Genève moest Van Groenevelt honderd gulden aan het 
ziekenhuis betalen. Een bezoek aan een stad duurde drie of vier dagen, zoals een document 
uit Groningen laat zien. Er waren meerdere voorstellingen op één dag. In het Duitse 
Schwäbisch Hall werd de toegangsprijs de laatste dag gehalveerd. 

 

Cornelis Jacobsz van Groenevelt krijgt toestemming zijn olifant drie of vier dagen te tonen op 
de Pikeursplaats in de stad Groningen (foto: Nienke Smit). 
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Door de weigerachtige opstelling van het stadsbestuur hebben de Zwollenaren gemist wat 
inwoners van honderden andere plaatsen wel te zien kregen. Een van de meest spectaculaire 
voorstellingen uit die dagen. Een levende olifant had men nog nooit gezien. Deze olifant had 
bovendien allerlei kunstjes geleerd. Ze kon schermen met haar meester, dansen, een hoed 
opzetten, een geweer afschieten, geld van de grond rapen, hoffelijk buigen voor haar publiek  
en nog heel veel meer. Hansken had, leek het wel, mensenverstand en deed precies wat haar 
meester haar opdroeg. Hoe verwonderd men hierover was blijkt uit vele nagelaten berichten, 
zoals stadkronieken, dagboeken of brieven. Hansken is vaak afgebeeld. Vooral de tekeningen 
van Rembrandt hebben haar eeuwige roem bezorgd. 

Michiel Roscam Abbing deed onderzoek naar de olifant en schreef er een boek over: 
Rembrandts olifant, in het spoor van Hansken, dat in 2016 door Leporello wed uitgegeven. 
Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Het Getijdenboek van Geert Grote, een 
Middeleeuwse bestseller 

 

Binnen de Moderne Devotie zijn talloze teksten geschreven, maar niet één was zo 
succesvol  als het Getijdenboek van Geert Grote. Deze tekst kent een ongekende verspreiding 
in prachtige Middeleeuwse boeken, maar ook in gedrukte vorm bleef dit boek een bestseller 
tot in de zestiende eeuw. De inhoud en aard van de tekst omvatten het gedachtegoed van de 
Moderne Devotie ten voeten uit.  

 
 

fol. 213r: Niet alleen werd decoratie 
geschilderd, ook met pen en inkt kon 
prachtige versiering worden aangebracht 
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fol. 63r: de oranje en donkerblauwe kleuren zijn typerend voor Groningen, evenals de eikeltjes 
en eikenblaadjes als motiefje in de marge. 
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Een getijdenboek is een gebedenboek dat geïnspireerd is op de liturgische dagindeling, 
waarnaar in kloosters werd geleefd. Het getijdenboek als genre kent zijn oorsprong in het 
brevier (ook wel: breviarium). Brevieren bevatten de gebedsteksten voor de diensten in 
kloosters en kerken. Getijdenboeken bevatten vrijwel dezelfde teksten, maar dan bedoeld voor 
gebruik buiten religieuze instellingen. Ondanks dat getijdenboeken bedoeld waren voor 
‘leken’, bleven deze boeken in het Latijn in gebruik. Een gevolg hiervan was dat natuurlijk niet 
iedereen die teksten kon lezen en begrijpen. De tekst die nu bekend staat als ‘Het getijdenboek 
van Geert Grote’ is een bewerking van dit genre, waarbij de teksten vanuit het Latijn naar de 
volkstaal (het Middelnederlands) zijn omgezet. Het boek bevat verschillende teksten (ook wel 
Getijden genoemd) Sommige teksten zijn een vertaling van veelgebruikte Latijnse 
Getijdenteksten, andere zijn speciaal voor deze volkstalige versie samengesteld. Vermoedelijk 
heeft Geert Grote de teksten voor zijn getijdenboek vertaald en bewerkt in de jaren vlak voor 
zijn dood, in de jaren 1383-1384. Toen hem in deze periode een preekverbod was opgelegd, 
heeft hij zich toegelegd op het verspreiden van zijn gedachtegoed via andere kanalen.  

Binnen de beweging van de Moderne Devotie werd het zelf lezen, begrijpen en overdenken van 
religieuze teksten als zeer belangrijk gezien. Het zou niet nodig moeten zijn iemand anders te 
laten vertellen wat er in bijvoorbeeld de Bijbel stond en hoe je dat moest interpreteren. Door 
zelf te lezen kon de devoot in kwestie een persoonlijke band met God opbouwen en zelf zijn of 
haar leven c.q. zondigheid overdenken. De Middelnederlandse bewerking die Geert Grote 
maakte van het getijdenboek sluit hier naadloos bij aan. Door te lezen in je eigen taal, werd 
het reflecteren op de inhoud van deze teksten (die onder andere gebeden, psalmteksten en 
schriftlezingen bevatten) voor een veel grotere groep mensen toegankelijk. Dat dit een 
succesformule bleek is te zien aan het grote aantal Middeleeuwse boekjes dat deze teksten 
bevat. Bovendien bleef deze tekst niet beperkt tot de IJsselstreek, maar verspreidde zich in de 
loop van de vijftiende eeuw tot in alle uithoeken van het Nederlandse taalgebied. 

Een mooi voorbeeld van een goed gebruikt, handzaam getijdenboekje met de teksten van Geert 
Grote dat afkomstig is uit zo’n uithoek is het getijdenboekje in de collectie Emmanuelshuizen 
(HCO hs. Emmanuelshuizen 12). Er zijn sterke aanwijzingen dat dit boekje is gemaakt in het 
Benedictijnerklooster te Feldwerd, bij de stad Groningen. Een opdrachtgever of een 
Middeleeuwse bezitter van dit boekje is onbekend. We weten evenmin hoe dit boekje in de 
collectie Emmanuelshuizen terecht is gekomen.  
 
Dit getijdenboek is gedecoreerd in een stijl die kenmerkend is voor Groningen, met het 
uitgesproken donkerblauw en oranje. Ook is er niet zuinig omgesprongen met het aanbrengen 
van bladgoud, iets wat heel normaal was voor Middeleeuwse handgeschreven boeken. Helaas 
heeft het boekje ook veel te lijden gehad. Veel van het goud is afgebladderd en het eerste 
katern ligt los in de band. Bijzonder aan dit boekje met gebeden voor gebruik buiten een 
klooster is dat het in een klooster is gemaakt, hoogstwaarschijnlijk door een zuster. Boeken 
werden in de late Middeleeuwen niet uitsluitend in kloosters vervaardigd, maar ook vaak door 
ambachtslieden in steden. Er is echter geen archiefmateriaal dat suggereert dat er in 
Groningen een boekschrijver gevestigd was. Wie in Groningen dus een boek wilde kopen, 
moest dat in een klooster laten maken. Er zijn niet zo veel Groningse getijdenboeken bewaard 
gebleven, net iets meer dan twintig stuks. Feldwerd was bovendien niet een van de grote 
spelers en moest het afleggen tegen veel grotere productieaantallen in de kloosters te Selwerd 
en Thesinge. Dit is het enige Feldwerd-getijdenboekje dat in Nederland wordt bewaard. Het is 
daarmee dus een bijzondere schat uit de depots van het HCO. Bron: Merlijn Krommenhoek, 
Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Bevolking en grondgebruik in de marke 
Wijhe 
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Salland is rond 1300 nog dun bevolkt. In de vroege Middeleeuwen vormen zich bij Wijhe 
eilandjes van bewoning temidden van de woestenij. De middelen van hun bestaan vinden zij 
hoofdzakelijk in de landbouw met wat veeteelt. Dit komt doordat het vee in de winterperiode 
bijgevoerd moet worden. Wintervoer is beperkt. Men houdt een paar koeien, wat schapen en 
een varken voor eigen gebruik. De aangrenzende onontgonnen gronden of onland, zoal bos, 
heide en veengebieden, zijn voor een deel ook in gebruik bij de agrarische activiteit in de 
marke. 

 

Winter op de boerderij 

Hoeveel mensen wonen in de veertiende eeuw in Wijhe? 
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De inkomsten van de belasting in die periode geeft ons enig houvast. Het oudste 
schattingregisters van Salland van rond 1390 telt in het gebied van Wijhe slechts 
tweehonderdeenenveertig betalende gezinnen. Gaan we uit van een gemiddeld gezin van vijf 
personen, kan komen we op ongeveer duizendvijfentwintig mensen. 

De namen van de dienstmannen of ministeriëlen uit dit register is het vermelden waard: 

Hengevelde: 
Dirc de Oelde                                                      
Pieck 
Willem ten Voerde 
Vrederic van Baic 
Bertold ter Becke 
Henric Backeweert. 

Wijnvoorden: 
Dirc van Dorsten. 

Tongeren: 
Johan van Zonnenberge 
Dirc van de Zonnenberge 
Huge van Tongeren 
Johan van Tongeren 
Engelbert Tonys 
Wouter Doermic 

Wechterholt: 
Helmich van Vorachten 
Johan ter Souwe 
Vrederic van Hunloe 
Gert te Wellyngberge. 

Herxen: 
Otbert van Opbgerne 
Bertold toe Bergen 
Rolof van den Rutenberge. 

De hoogte van de belasting varieert per huis. 

In 1429 betalen negenendertig huizen in Wijhe samen honderdnegenentwintig en halve oude 
schilden; gemiddeld dus drie oude schilden per huis. De rijke goederen van Ten Berge met 
Loe en Eyssinck brengen vijfendertig oude schilden op. Horigen betalen geen belasting en 
tellen ook niet mee. 
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 Het melkmeisje 

Slechts een klein oppervlak rond Wijhe bestaat uit bouwland en grasland. Het grootste deel 
is in de vroege Middeleeuwen bedekt met een wilde begroeiing van allerlei planten, struiken 
en bomen, die een ondoordringbare woestenij vormen. Bovendien overstroomt de IJssel 
jaarlijks deze woeste gronden op de rechter rivieroever tot kilometers landinwaarts. Jaarlijks 
verdrinken er zelfs mensen en vee. Verder blijft het water in plassen staan en vormt 
moerassen. Voor de linker Veluwe-oever geldt dit niet, die is hoger gelegen. 

Een deel van dit nog wilde onontgonnen land is onmisbaar voor het middeleeuwse 
boerenbedrijf.  Het uitgestrekte gebied rondom levert niet alleen struikgewas voor de 
vuurplaats, als bron van warmte en voor het bereiden van de dagelijkse maaltijd, het levert 
ook takken voor stalbezems.  Dagelijks leidt de scheper de gezamenlijke schaapskudde van 
de markgenoten naar het gras- of heideveld, waar deze hun voedsel vinden. De schapen 
leveren wol, vlees en melk. 

Ook de bijenteelt is een onmisbare bron voor het winnen van honing. 
De bemesting speelt een voorname rol. Men gebruikt de zogenaamde plaggen- of 
groenbemesting. De humuslaag van vergane plantenresten op de wilde gronden wordt in 
plaggen uitgestoken en als mest over het bouwland uitgestrooid. Die eeuwenlange 
plaggenbemesting op de essen of akkers van toen, zijn tegenwoordig zichtbaar als een 
verhoging in het landschap en wijzen dus onmiskenbaar op vroegere bewoning. 
Helaas duurt het eeuwen voordat de oude plaggenlaag zich weer heeft hersteld. Na verloop 
van tijd verbiedt het markenbestuur dit willekeurige gebruik van het onland. Dan mag elke 
markgenoot maar een beperkt aantal plaggen en turven steken, afhankelijk van de waarschap 
van zijn boerderij. Het veen, de mars, stilstaande poelen met veenmos, levert in de vorm van 
turf eveneens brandstof.  In het voorjaar drijft men het vee naar de minder drassige 
veengronden, waar het zich te goed doet aan het jonge groen. 
Het bos is er voor de jacht op het grote wild: de lynx of los en de beren en vossen voor pelzen. 
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Vrouwelijke jager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevens is het bos de onontbeerlijke bron voor timmerhout voor het bouwen en onderhoud van 
huizen en veestallen. Na ongeveer vijfentwintig jaar dient men het houtwerk te vernieuwen. 
Het kapafval doet weer dienst als brandhout. Elke dag hoedt de varkenshouder hier de 
gezamenlijke varkens. Zij doen zich tegoed aan de gevallen eikels of akers en vormen een 
ecologische schakel in de vroegmiddeleeuwse vetweiderij. 

De grootte van het erf met boerderij geeft men in Wijhese marke aan met een getal, waarschap, 
waardeel of ware geheten. Bij de verdeling van woeste grond, vele jaren later, onder de 
markgenoten bepaalt dit getal tevens de grootte van de toegewezen kavel woeste grond. 

Bij het ontstaan van het markgenootschap en het gebruik van het begrip waardeel, heet 
voortaan de hofstee-eigenaar niet alleen markgenoot, maar nu ook gewaarde. Steeds is de 
gewaarde hoeve bepalend. De eigenaar/gewaarde vertegenwoordigt dit in het markebestuur 
en dankt hieraan eveneens zijn stemrecht. Zonder gewaarde hofstee geen rechten in de 
marke.                                  

Men fluistert dat men dijken gaat opwerpen en vaarten graven om het moeraswater van de 
rechter IJsseloever vanaf het klooster Ter Hunnepe tot Zwolle af te voeren. Voortaan geen 
overtromingen en drenkelingen meer? Een waterschap schijnt in de maak te zijn. Elke inwoner 
wordt ingeland en verplicht die waterafvoer en het jaarlijks onderhoud van dijken en vaarten 
te regelen. Want wie het water deert, het water keert. 

Tegen de verwachting in wordt alles stipt volgens plan uitgevoerd. Na het droogvallen van de 
moerassige oevergronden maken de gezamenlijke markgenoten van de erven in de marke geen 
aanstalten de aangrenzende, drooggevallen woeste gronden te verdelen en te ontginnen. Zelfs 
niet als tijdens het naijlen van de Europese bloeiperiode van 1300 de vraag naar 
landbouwprodukten sterk toeneemt. De reden is eenvoudig, het gebruik van bouwland is 
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gebonden aan de groenbemesting. De in eeuwen gevormde gras- of heidezoden kan men maar 
één keer afsteken voor groenbemesting. Men is er zuinig op. Ook het mengsel van stro en mest 
uit de potstal is beperkt. Vandaar de aarzeling bij het markebestuur de verdeling en 
ontginning van droogevallen woeste gronden ter hand te nemen. Uitstellen is het parool. In 
plaats hiervan gaat men elders wel nieuwe gebieden droogleggen, verdelen en ontginnen. 

Pas eeuwen later, in 1868, moet de Markenwet de hoven in bezit van kerken, kloosters, 
partikulieren en het collectief van markgenoten dwingen de dan nog gemeenschappelijke 
gronden in de Sallandse marken te verdelen. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, A.P. Oudeneel. 

  

De westgrens van Overijssel 

 

Door Van Heel, oud-archiefinspecteur van Overijssel. Eerder verschenen in 'Rondom de 
Toren', nr. 29, 1991. Het betreft een commentaar op de plannen van de toenmalige 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in 1991 om de grenzen van de gemeenten Olst en 
Wijhe te corrigeren.  

Als je een willekeurige landgenoot vraagt hoe de grens tussen Gelderland en Overijssel loopt 
dan zal hij zeggen, door de IJssel. Maar dit antwoord is nog niet voor de helft goed, want alle 
Overijsselse gemeenten langs de IJssel – op twee na – liggen aan beide zijden van de rivieren. 
En één daarvan, Zwolle, lag vroeger ook ter weerszijden van de IJssel. Van De Worp bij 
Deventer tot de Vossewaard bij Kampen ligt meer dan de helft van de linker IJsseloever op 
Overijssels grondgebied. En met dit laatste heeft de huidige staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, D.Y.W. de Graaff – Nauta, wat moeite. Ze noemt met name Welsum (gemeente Olst) en 
Marle (gemeente Wijhe) zelfs knelpunten. Voordat je echter dingen met succes kunt 
veranderen moet je wel weten hoe en waarom die dingen ontstaan zijn. Want ook al in de 
Franse tijd werd de grens bij Welsum en Marle 'rechtgetrokken', maar spoedig na het vertrek 
van de Franse troepen werd de oude toestand hersteld. En als nu in deze eeuw spoedig na het 
vertrek van deze staatssecretaris de oude toestand opnieuw hersteld zou worden, kunnen we 
dan niet beter onnodige grenscorrecties voorkomen? 

Het is geenszins uitgesloten dat de huidige grens wel degelijk de rivierbedding van een bepaald 
moment heeft gevolgd. We moeten bedenken dat de Gelderse dijk vrij laat aangelegd is. Voor 
vroegere dijkaanleg was aan de Veluwse kant minder aanleiding dan Sallandse kant in een 
tijd dat het lage deel van de Veluwe nog nauwelijks ontgonnen was en voornamelijk uit 
moerassig land bestond. De relatieve smallle strook laagland tussen IJsselstroom en 
Veluwemassief liep dus regelmatig onder water, maar dat deerde weinig belangen en 
veroorzaakte wel steeds wisselende zomerbeddingen van de rivier. Als dan in de loop van de 
dertiende eeuw de Gelderse dijk wordt aangelegd, dan worden als vanzelfsprekend de al lang 
bestaande parochiegrenzen gerespecteerd en daarmee ook de grenzen tussen het graafschap 
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Gelre en het Oversticht van het bisdom Utrecht. Dat een oude rivierbedding de grens kan 
vormen wordt bevestigd op het kaartje van Deventer in de gemeente-atlas van Kuyper. Daar 
wordt de provinciegrens tussen Wilp en Deventer gevormd door de Oude IJssel. Een dergelijke 
oude bedding als grens is ook te zien op het kaartje van Zutphen (Oude IJssel) en van 
Doesburg (Lamme IJssel), zij het dat het daar geen provinciegrens betreft, maar slechts een 
gemeentegrens.  

Pontveer bij Wijhe 

 

Veel riviersteden hadden in de Middeleeuwen een bruggehoofd op de andere rivieroever. Te 
denken valt aan Rome, Maastricht, Utrecht, Keulen en Arnhem. Dit is ook heel duidelijk het 
geval in Kampen en mogelijk ook in Deventer (De Worp). En dergelijk bruggehoofd ontstond 
in een tijd dat de stad de jurisdictie wilde hebben over de door de stad bekostigde brug over 
de rivier. Maar mogelijk al eerder, toen ter plekke de oververbinding nog door een veerpont 
werd verzorgd. 

Zoiets is natuurlijk niet aan alle steden voorbehouden. Ook bij dorpen als Olst en Wijhe zou 
dit een mogelijkheid kunnen zijn geweest. Een dergelijk bruggehoofd voor een veer is 
schitterend te zien op het kaartje van Doorwerth in de Gelderse gemeente-atlas van 
Kuyper. Als we nu nagaan wat de historische bronnen over de IJsselgrens tussen de Veluwe 
en Salland zeggen, dan zijn de volgende gegevens van belang. We bekijken de gegevens vanuit 
Deventer stroomafwaarts. 

De eerste keer dat de band van Welsum met Olst naar voren komt is in mei 1295, wanneer 
een Deventer burger het erf 'Ton Utgange' verwerft. Dit erf ligt in Welsum in de parochie Olst. 
De overdracht van dit erf geschiedt echter ten overstaan van Amelius de Billen, richter van de 
graaf van Gelre. Waarom dit zo is wordt niet helemaal duidelijk. Weliswaar wordt Salland eind 
1295 verpand aan de graaf van Gelre, maar in mei 1295 bezat deze graaf in het kerspel Olst 
nog geen rechtsmacht. Hoe dan ook, als in 1319 een geschil over het erf 'Ton Utgange' 
ontstaat, laat de bisschop van Utrecht de richter van de graaf op de Veluwe waarschuwen 
zich niet met de zaak in te laten. Dat Welsum deel uit maakte van Salland wordt in 1347 door 
de bisschop bevestigd als hij nadrukkelijk bepaalt dat het kapittel van Deventer de vrije 
beschikking heeft over de novale tienden in Welsum in het kerspel Olst. 
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Al in 1240 had het kapittel alle novale tienden in Salland gekregen, maar kennelijk was ruim 
een eeuw later onduidelijk of Welsum bij Salland behoorde. Het kapittel had aan deze 
bisschoppelijke verklaring behoefte, omdat het van plan was de tienden ter beschikking te 
stellen van en nieuwe kanunnik, aan wie nog geen prebende kon worden toegekend. Hoe 
ingewikkeld grenzen kunnen lopen blijkt in 1642, wanneer de geërfden van de 
Welsumerwaarden ook gerechtigd zijn op de andere oever in de Olsterwaarden. Kennelijk 
stoorde de rivier zich niet aan zakelijke rechten. In de vorige eeuw hoorde het zuidelijk deel 
van Welsum, Grapendaal dus, kerkelijk zowel onder Terwolde als onder Olst. Kinderen werden 
in Terwolde gedoopt, echtparen trouwden in Olst en armen werden deels door Terwolde, deels 
door Olst onderhouden. Wat de westgrens van Welsum met Vooorst/Epe bepaald heeft, is niet 
helemaal duidelijk, maar vermoedelijk was dat een oude IJsselbedding. 

      

Waar de leengoederen in Wijhe lagen, die Goswinus de Merne in 1261 in pacht kreeg van het 
kapittel van St. Marie te Utrecht, is niet duidelijk. Evenmin is de ligging bekend van het goed 
Ter Meerne of ter Merne in Wijhe, waarover de drost van Salland in 1403 geen schatting mocht 
opleggen en dat in 1420 door het klooster Diepenveen werd verworven. Waarschijnlijk ligt dit 
goed inderdaad op de plek die thans Marle heet, want in 1394 blijkt Evert van Merne te wonen 
aan de overzijde van de IJssel in Wijerkerspel. 

Maar als in het schattingsregister van Salland van omstreeks 1380 sprake is van Marle, dan 
is dat in directe samenhang met Wijnvoorde. Nog heel lang worden Wijnvoorde en Marle in 
één adem genoemd, bijv. in 1459 als de Utrechtse bisschop de smalle tienden te Wijnvoerde 
en Marle verpacht aan Evert van Wytmen of in 1598 als de buurschappen in het kerspel Wijhe 
worden opgesomd: ‘Wijnfoerden en Marloe’. De combinatie is zo hardnekkig, dat het 
vermoeden rijst dat de rivier pas laat scheiding heeft gebracht tussen Wijnvoorde en 
Marle. Wijnvoorde betekent overigens 'doorwaardbare plaats bij Wijhe'. Ook  Wijnvoorde wordt 
pas voor het eerst genoemd in dat schattingsregister van 1380. Het markeboekje van Marle 
in het gemeentearchief van Deventer begint waarschijnlijk op 22 oktober 1662 en dan is 
duidelijk dat Marle het deel van Wijhe is dat aan de Veluwse kant van de IJssel ligt. Op grond 
van de hier vermelde gegevens rijst het vermoeden dat de westgrens van Marle tot in de 
veertiende eeuw door de IJssel werd bepaald. In elk geval hoort Marle al meer dan zeshonderd 
jaar bij Wijhe. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Wijhenaar Gerrit Jan Hogenakker maakte 
de reis van zijn leven 
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 In de tweede helft van de negentiende eeuw emigreerden een groot aantal Nederlanders naar 
Amerika. 

 

Hieronder het verhaal van de Wijhenaar Gerrit Jan Hogenakker en zijn gezin. 

Gerrit Jan Hogenakker, borstelmaker, geboren te Wijhe op 15 oktober 1798, gedoopt aldaar 
op 21 oktober 1798 (NH), overleden te Pella Marion, Iowa Amerika in januari 1865, zesenzestig 
jaar, zoon van Ariaan Hogenakker (borstelmaker) en Hermina Gerrits op 't Zand. 

Het gezin is in augustus 1854 vertrokken van uit Deventer naar Amerika, met een in 
Duitsland geregistreerd schip, de Arnold Boninger geheten. Zij hebben de oversteek gemaakt 
vanuit Holland, vermoedelijk Rotterdam. Van daar vertrokken de meeste schepen naar 
Amerika. Na ongeveer zeven weken arriveerden zij aan de monding van de St. Lawrence rivier. 
Ze zeilden vervolgens over die rivier op de grens van Canada en Amerika naar het merengebied 
van Noord Amerika, om vervolgens via het Ontariomeer, Eriemeer, Huronmeer en 
Michiganmeer Chicago te bereiken. Onderweg hadden zij wel hoge bergen, de Niagara 
watervallen gezien en de stroomversnellingen in de St. Lawrence rivier meegemaakt. Dit was 
niet bepaald zonder gevaar. De vaardigheid van de bemanning werd danig op de proef gesteld. 
Bij een zeilschip ontbeert men de hulp van motor om in te grijpen en indien nodig de koers te 
verleggen. Vervolgens gingen zij naar Keokuk Iowa, om tenslotte met paard en wagen naar 
hun einddoel, Pella Iowa, af te reizen. Onderweg zullen ze zeker de angst van indianen in hun 
directe nabijheid hebben ervaren. Het zijn afstanden van duizenden kilometers en dat met de 
middelen die hun in die tijd ten dienste stonden. 

Gerrit is getrouwd te Wijhe op 21 januari 1829, op dertigjarige leeftijd met 

Egberdiena Strunk (22 jaar), naaister, geboren te Wijhe op 30 januari 1806, gedoopt aldaar 
op 23 februari 1806 (NH), overleden te Pella Marion, Iowa Amerika op 7 april 1878, 
tweeénzeventig jaar, dochter van Jacob Gerrit Strunk (leerlooier, schoenmaker en koopman) 
en Janna Masier (winkelierster). 

Uit dit huwelijk: 

1 Johanna Martha Hogenakker, geboren te Wijhe op 30 april 1829, overleden te Adams 
Nebraska Amerika op 11 oktober 1913, vierentachtig jaar. 
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Johanna is getrouwd te Marion, Iowa Amerika op 30 maart 1855, op vijfentwintigjarige leeftijd 
met Maarten Klein (18 jaar), geboren te Leerdam op 2 juli 1836, overleden te Adams Nebraska 
Amerika op 4 februari 1909, tweeënzeventig jaar, zoon van Gerrit Klein en Hendrika Heikoop. 

2 Hermina Hogenakker, geboren te Wijhe op 13 juni 1830. 

3 Wilhelmina Hogenakker, geboren te Wijhe op 28 januari 1831, overleden te Pella, Marion, 
Iowa, Amerika op 5 april 1898, zevenenzestig jaar. 

Wilhelmina is getrouwd te Marion Iowa op 28 oktober 1854, op drieentwintigjarige leeftijd met 
Hendrik William Boland (28 jaar), geboren te Nederland op 6 januari 1826, overleden te Pella 
Marion Iowa op 6 november 1902, zesenzeventig jaar, zoon van Nicolaas Boland en Dirkje 
Fieltjes. 

4 Jacoba Hogenakker, geboren te Wijhe op 3 januari 1833, overleden aldaar op 7 april 1833, 
vierennegentig dagen. 

5 Adriaan Hogenakker, geboren te Wijhe rond juni 1834, overleden te Deventer op 8 januari 
1839, vier jaar 

6 Jacob Gerrit Hogenakker, geboren te Wijhe op 20 juli 1838, overleden te Deventer op 11 
november 1839, één jaar. 

 7 Ariaan Hogenakker, geboren te Deventer op 16 november 1840, overleden te Pella, Marion, 
Iowa, Amerika op 22 juni 1919, achtenzeventig jaar. Ariaan is getrouwd te Knoxville Marion 
Iowa op 31 augustus 1865, op vierentwintigjarige leeftijd met Heintje Breuklander (18 jaar), 
geboren te Uithoorn op 16 augustus 1847, overleden te Pella Marion Iowa op 17 april 1918, 
zeventig jaar, dochter van Hendrik Breuklander en Sophia van Straten. 

 8 Jacoba Hogenakker, geboren te Deventer op 26 maart 1843, overleden te Pella. 

Marion Amerika op 28 februari 1918, vierenzeventig jaar. 

Jacoba is getrouwd te Mahaska, Iowa Amerika op 10 augustus 1864, op eenentwintigjarige 

leeftijd met John Albert Droppers (25 jaar), geboren te Winterswijk in 

maart 1839, overleden te Pella Marion, Iowa Amerika op 26 oktober 1922, drieëntachtig jaar. 

9 Hendrik Willem Hogenakker, geboren te Deventer op 23 december 1850, 

overleden te Pella, Marion, Iowa Amerika in het jaar 1856, zes jaar. 

 

Andere geëmigreerde personen uit de regio Wijhe naar verschillende bestemmingen tussen 
1847-1906 waren: 

 Vanuit Wijhe 

Berg v.d. Geertruida Francisca Gijsberta Transvaal Zuid Afrika 1903 

Berg v.d. Hendrika Transvaal Zuid Afrika 1903 

Borger Aaltje Duitsland Dorssen 1907 
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Duren, Geertruid van Duitsland Ossendorf 1902 

Engels Sara Josina Duitsland Bremen 1902 

Horst W. Duitsland Hannover 1905 

Knobelsdorff Fredrich Wilhelm Duitsland Berlijn 1906 

Krieke August Duitsland Stettin 1902 

Maurik, J.T. van Duitsland Dortmund 1905 

Meister J, N.Amerika Zeeland 1866 

Mulder Willem N.Amerika Ogden City 1895 

Neuteboom Arend Jan N.Amerika Ogden city 1889 

Neuteboom Evert N.Amerika Ogden City 1891 

Nijland, Woltera Wagterina Duitsland Nordhorn 1904 

Visser J, Ned.Oost Indië 1901 

Vanuit Raalte 

Kamerman Hermannus N.Amerika New York 1881 

 

Vanuit Heino 

Beekhuis Meint N.Amerika Dakota 1884 

Duitman W. N.Amerika 1865 

Oolbekking Jan N.Amerika Dakota 1883 

Westrik Antonia Duitsland Heiderich 1902 

 

Vanuit Olst 

Visser Gerrit N.Amerika Dakota 1906 

Visser Gerritdina N.Amerika Dakota 1906 

Visser Hendrik Jan Lulof N.Amerika Dakota 1906 

Visser Henri N.Amerika Dakota 1906 

Visser Hermanus Jacob N.Amerika Dakota 1906 
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Visser Jacob N.Amerika Dakota 1906 

Visser Leonard N.Amerika Dakota 1906 

Wimmers Johanna Leonarda N.Amerika 1908 

 Anton Heijmerikx, 

Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Begin en einde van Het Slot 

 

Als er ooit sprake is van een (achteraf) veelbesproken dorpsuitbreiding van Wijhe, dan is dat 
de afbraak van Het Slot ten behoeve van de bouw van een bejaardencentrum. Tussen de 
weilanden en de bongerd aan de noordkant van de Stationsweg in een prachtig 
landschappelijk terrein stond een statig huis, dat bekend was onder de naam Het Slot. 
Volgens de overlevering stond in dit gebied in de Middeleeuwen een slot, waar de adelijke 
familie Van Wijhe heeft gewoond. 

 

Deze familie zou Wijhe in 1271 hebben verlaten en vertrok naar Echteld in de Betuwe. Vanaf 
1272 bezat de familie Van Wijhe het Betuwse kasteel De Wijenburg. In 1751 sterft de laatste 
Van Wijhe in mannelijke lijn en verdwijnt de adelijke familienaam. 
Op kadastrale kaarten van Wijhe staat begin negentiende eeuw (1805, 1806, 1832) een 
eenvoudig vierkant gebouw getekend. Is dit een restant van het oude slot dat in 1271 is 
verlaten? Wat is er gebeurd in de tussenliggende vijfhonderd jaar? Onderzoek heeft uitgewezen 
dat het slot in de achttiende eeuw werd bewoond door een familie Rietberg. In de Franse tijd 
stond op deze plek een oude arbeiderswoning, die door de zware muren en gewelfachtige 
zoldering deed denken aan een overblijfsel van een groot en zeer oud gebouw. De toenmalige 
bewoner was Buis, in de wandeling ‘Buis van 't Slot’ genoemd. 

In 1832 was Antonius Franciscus Abraham Ketelaar de eigenaar. Tot het oorspronkelijke 
Oude Slot behoorde een boomgaard, weiland, bouwland, hooiland en zelfs een flink stuk 
moeras. Dit Oude Slot is in het midden van de negentiende eeuw afgebroken.  
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Advertentie in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant d.d. 24 mei 1865 

Ruim twee decennia later liet L.F.A. Muller het huis bouwen dat als ‘Het Slot’ de geschiedenis 
is ingegaan. Uit een bewaard gebleven gedenksteen kunnen we afleiden dat het is gebouwd in 
1865. Deze gedenksteen is nu ingemetseld aan de binnenkant van de hoofddingang van het 
huidige verzorgingstehuis Het Weijtendaal. 

Muller heeft maar kort op Het Slot gewoond. In 1967 kwam hij te overlijden, zesenveertig jaar. 
De korte periode van eigendom heeft hem er niet van weerhouden nog een slepende juridische 
procedure aan te gaan als gevolg van het afsluiten van een openbare weg. Muller was van 
mening dat het zijn toegangsweg was, dat de aanwonenden moesten inzien dat om bij hun 
huis te komen, over zijn grond moesten. Dus sloot hij, om dit inzicht er beter in te peperen, 
de weg af en toe af.  Reeds op 30 april 1864 constateerde de dorpsveldwachter dat dat er een 
heg was geplaatst, dwars over een weg, die toegang bood tot de Brabantse Wagen en de Oude 
Enk. Met dit laatste wordt bedoeld de huidige Wijhendaalseweg. De heg had tot gevolg dat 
‘ingezetenen verhinderd waren naar hunne woningen en het dorp terug te keren’.    

Na het overlijden van Muller werd Berend Jan Hengeveld van Den Nul de nieuwe eigenaar. Hij 
kocht het goed van de nabestaanden van Muller. Een dochter van Hengeveld, Maria Aleida, 
trouwde met de Wijhese landbouwer Adolf Carel Kattenwinkel. Dit echtpaar kreeg vier 
kinderen. Het gezin Kattenwinkel nam eind negentiende eeuw zijn intrek in Het Slot. Zoon 
Jan trouwde in 1901, de drie anderen bleven ongetrouwd. Berend Jacob (1873-1930) werd na 
een afgebroken rechtenstudie gemeente-ontvanger, Gerard Marie (1882-1961) was veehouder 
en boomkweker. Willem tenslotte (1883-1960) was tot 1918 huisarts op Vlieland. Vanaf 1918 
woonde hij in Wijhe. Vanwege hartproblemen moest hij zijn werk beëindigen. Nadien bleef hij 
nog vele jaren bedlegerig. Hij overleed in het Sophiaziekenhuis te Zwolle.   

De huishoudster van Kattenwinkel, Reintje Scheuter, heeft in het monumentale pand 
gewoond tot het in 1969 werd afgebroken voor de bouw van Het Weijtendaal. Reintje was de 
opvolgster van Antonia Grotenhuis die van 1931 tot het midden van de jaren veertig 
dienstbode was bij de Kattenwinkels. 
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Reintje Scheuter met Gerard Kattenwinkel   

Het Slot heeft nog verschillende andere medebewoners gekend. Onder hen was Bernard 
Scheuter, de vader van Reintje, maar ook Leendert Goossens, Derk Grotenhuis, Johan 
Kattenwinkel en de twee zussen Jacomina en Maria van Leur. 

Het Slot is in de loop der jaren veelvuldig gefotografeerd. Plaatselijke boekhandelaren en 
andere middenstanders vereeuwigden Het Slot op ansichtkaarten. Particulieren wisten ook 
het fotogenieke van het imposante gebouw te waarderen en legden het vast op de gevoelige 
plaat. Ook van buiten Wijhe wisten liefhebbers en kenners van kastelen en buitenplaatsen 
Het Slot te vinden, zoals L. Sevenster uit Twello en J. Harenberg uit Zutphen. 

 

Het einde van Het Slot 

 

In de zestiger jaren van de vorige eeuw stonden bouwactiviteiten hoog op de agenda van lokale 
bestuurders. Een vooruitgang die geen rekening hield met historische elementen, 
monumenten en landschappelijke schoonheid. Ieder zich zelf respecterend dorp diende voor 
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haar eigen inwoners een verzorgingshuis op haar grondgebied te hebben. Het Slot en de 
aangrenzende grond was intussen in handen gekomen van de familie Meester. De gemeente 
kocht het onroerend goed, vrij van pacht.  

In de gemeenteraad van 3 augustus 1964 ontspon zich een heftige discussie over de rechten 
op het gebruik van de grond door Reintje Scheuter. Zij wou niets liever dan alle grond die bij 
Het Slot was gelegen pachten, huren of althans in gebruik krijgen. Zo kon ze als hobbyboerin 
nog een tijdje voort, tot dat afbraak zou volgen. Uiteindelijk kreeg ze slechts één perceeltje. De 
rest van de grond kwam tijdelijk ter beschikking van een landbouwer elders in het dorp die 
landbouwgrond moest inleveren wegens wegverbreding. 

Reintje kreeg de gelegenheid een bungalowtje te bewonen aan de noordgrens van het 
grondgebied van Het Slot, de voormalige boomkwekerij. In deze bungalow is een marmeren 
schoorsteen geplaatst die afkomstig is uit een van de kamers van Het Slot. 
Zonder protesten van de bevolking ging de slopershamer op 6 januari 1969 aan de slag. 
Slopersbedijf D. Eisink uit Wijhe nam het slopen voor zijn rekening voor negenduizend gulden. 
In de pers verschenen artikelen onder de kop: ‘De val van Het Slot’, ‘Herenhuis maakt plaats 
voor bejaardencentrum’, ‘Bejaardencentrum Wijhe in voorjaar van de grond’, en ‘Reintje 
Scheuter zal geen openbare tranen plengen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de binnenkant van Het Slot is nog 
bewaard gebleven een stuk behang 
afkomstig uit de bovenvoorkamer 
rechts. Dit bevindt zich in het Wijhes 
Museum. 

 

Ook is bewaard gebleven de gedenksteen die Muller heeft laten plaatsen in 1865. De Latijnse 
tekst is een gebed aan de Heilige Maagd Maria waarin om haar bescherming wordt gevraagd. 
In de tekst zijn een aantal Romeinse cijfers verwerkt. Als men deze optelt komt men uit op 
1865. 
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Recent is op de uiterwaarden bij Wijhe aangetroffen een stuk pilaster, een sierstuk dat op het 
dak van Het Slot heeft gestaan. Dat er puin van Het Slot is gestort in de uiterwaarden wordt 
bevestigd door mededeling van wijlen Jacob Janssen uit Wijhe. Hij bezocht in 1969 de 
uiterwaarden en trof puin aan afkomstig van Het Slot, waaronder ook oude kloostermoppen. 
Volgens hem moeten die afkomstig zijn geweest van de oorspronkelijke fundering van het 
allereerste slot. In de archeologische verzameling van het Wijhes Museum zijn drie van de 
kloostermoppen bewaard gebleven. 

Van Het Slot rest nu alleen nog een prachtige plataan en een vijver. Het Slot vinden we voor 
het overige terug in de naam van de toegangsweg naar het in 2011 geheel vernieuwde en 
uitgebreide woon- en zorgcomplex Het Weijtendaal. Alle appartementen die voorheen aan de 
Oranjelaan waren gelegen, hebben nu hun huisadres aan het Slotpark. Met de bouw van dit 
complex is het aanzicht vanaf de Stationsweg en het noordelijke deel van het dorp drastisch 
van karakter veranderd. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

 

Situatie anno 2015 

 

 Op 14 mei 

Het 'Nieuwsblad van Roermond' meldde op 14 mei 1889: 

De arbeiders van den zogenaamden 'Gouden Ploeg' van den Kloosterdijk nabij Hardenberg, 
staakten maandag den arbeid. De werkstakers trekken in een troep van honderdvijftig man 
naar de veenderijen van de heeren Van Roijen, waar zij de arbeiders noodzaakten, het werk 
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te staken. Een andere trok naar Nieuw Gelderland en Vroomshoop, om ook daar de arbeiders 
te dwingen, tot werkstaking over te gaan. 

 

Dinsdag is echter door de arbeiders in de veenderijen van Van Roijen de arbeid hervat. Ook 
moeten de meeste arbeiders aan den Kloosterdijk bij 'den Gouden Ploeg' het werk weer hebben 
hervat. Enkelen der oproermakers mochten niet weer beginnen. Er zijn op de laatste plaats 
vooral vreemdelingen aan het werk. De meesten komen uit Friesland (Noordwolde en 
omstreken). 

Te Vroomshoop hebben ruim zeshonderd turfgravers, werkzaam voor de heeren Arends (Arntz) 
en Terwind uit Nijmegen, dinsdag het werk gestaakt wegens te weinig loon. De rijkspolitie van 
Vroomshoop en uit Ommen en Hardenberg, benevens een viertal marechaussees uit De Krim, 
zijn ter plaatse aanwezig om de orde te handhaven. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

De 's Gravenhaegse Courant van 15 mei 1726 meldde: 
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‘Word bekend gemaekt, dat ten huyze van de weduwe Cramers, in 't Steedje Hardenberg, in 
de Provintie van Overijssel, ten overstaen van de heeren door Ridderschap en Steden de Staten 
van Over-Yssel daer toe geauthoriseerd, op den 13 juny deezes jaers publyk zal worden 
ingezet, en op den 11 july daer aen volgende den laetsten slag en effective verkopinge 
geschieden van 't vrye allodiale adelyke huys Havesate en Heerlykheyd Gramsbergen, en 
verscheyde daer by geleegen considerabele erven en landeryen, met het recht van aenstelling 
van een pastoor, custos en burgermeesteren van het steedje Gramsbergen; van privative Jagt 
in de voorn. heerlykheyd, van considerable visserye in de rivier de Veght; vicarie, en verdere 
preëminentien en gerechtigheden, als by de gedrukte biljetten en voorwaerden van verkopinge 
nader zal worden gespecificeerd. Iemand inmiddels hiervan nader onderrichtinge begeerende, 
addressere zig tot Deventer by de advocaten Bouwer en Putman.’ 

Voor veertigduizend gulden zou Reinhard Burchard Rutger des Heiligen Rijksgraaf van 
Rechteren (1702-1780) de nieuwe eigenaar worden. Door de verwerving van de Havezate 
Gramsbergen kreeg hij in 1727 het recht om verschreven te worden in de Ridderschap van 
Overijssel. 

De bezitter van het huis Gramsbergen (de havezate), had het recht om de vier burgemeesters 
van het stadje te benoemen. Deze mochten zich slechts bemoeien met plaatselijke 
aangelegenheden. De heer van Gramsbergen bezat ook het recht van collatie van de predikant, 
de koster en de schoolmeester te Gramsbergen. De inwoners waren verder onderworpen aan 
de rechtsmacht van de schout van Hardenberg, Heemse en Gramsbergen die zetelde in het 
schoutenhuis in Heemse (het latere Huize Welgelegen). 

Deze tekening (penseel, zwarte inkt, gewassen) van het Huis Gramsbergen, het kasteel van de 
heerlijkheid Gramsbergen, is toegeschreven aan Jacobus Stellingwerf, gedateerd ca. 1725. 
Het origineel wordt bewaard in de Bibliotheek van Rotterdam. 

Op 16 mei 

 

De Leeuwarder Courant van 16 mei 1888 meldde: 

A. van Hattum te Utrecht is bekroond met den eersten prijs voor een ontwerp van een 
gemeentehuis te Ambt Hardenberg (Heemse). De bekroning heeft plaats gehad uit tachtig 
ontwerpen, uit alle oorden van ons land, op eene uitgeschreven prijsvraag ingezonden. De 
heer Van Hattum is oud-leerling der Utrechtsche ambachtsschool en genoot zijne laatste 
bouwkundige opleiding van den heer E. Jelsma, directeur der school. 
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Het nieuws van den dag: kleine courant d.d. 06 mei 1889 

Een jaar later, in mei 1889, kon het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden. De kranten 
schreven: 'Het wordt algemeen geroemd als een fraai en doelmatig gebouw'. Bron: Mijn Stad 
Mijn Dorp. 

 

Op 17 mei 

 

De Overijsselsche Courant van 17 mei 1833 schreef: 

‘Heemse, den 9 mei.  In den laten avond van gisteren en ten afgeloopen nacht is ten gronds 
toe afgebrand het woonhuis van B. Veenebrugge Cz. aan de Veenebrug in de gemeente het 
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Ambt Hardenberg; zijnde behalven de geheele daarin aanwezige ruime inboedel des 
voormelden eigenaars, zijne gereedschappen voor de huishouding en boerderij, de voorraad 
van leeftogt en voeding voor menschen en vee, daarin ook nog zes stuks kalveren omgekomen, 
als mede ook tevens al het lijfstoebehooren der dienstboden verbrand. 

De brand, waarvan men de eigenlijke oorzaak niet weet aan te geven, schijnt binnen 's huis 
te zijn ontstaan omstreeks drieëntwintig uren op het oogenblik, dat, behalve de huisvrouw, al 
de te huis zijnde huisgenooten reeds te bed en slapende waren, wachtende zij op de te 
huiskomst van derzelver voorzeiden echtgenoot en oudsten zoon, die juist bij het begin van 
den brand van Sibculo kwamen te huis rijden en daar door nog in de gelegenheid waren, 
derzelver verdere vee aan denzelven te ontvoeren, doch overigens van derzelver verder in het 
gebouw aanwezige bezittingen niets vermogten te redden, als staande momentelijk en op eens 
in ligte laaije vlam, grootelijks begunstigd wordende door het riet en stroodak des gebouws: 
en hebbende zich alzoo de vlijt en de waakzaamheid van de overige bewoners der Veenebrug, 
mitsgaders van de aldaar gestationneerde rijksbeambten en eenige dadelijk uit de nabijheid 
ter hulp toegesnelde personen alleen moeten en met vrucht kunnen bepalen tot de wering der 
vlammen van het belende woonhuis van B. Schutte, mede, zoo en als de nabij staande schuren 
en schaapskooijen, met riet en stroo gedekt, zijnde derzelver onvermoeide pogingen, 
opvolgende gesterkt door een uit de stad Hardenberg aangevoerde brandspuit en de 
toesnelling der ingezetenen van de buurtschap Brucht met hunne brandhaken en een aantal 
water emmers, mitsgaders begunstigd door den zich leggenden wind, dan ook ten dezen gelukt 
en alzoo alle verder onheil te voorgekomen.’ 

Nog in hetzelfde jaar werd op dezelfde plek een nieuwe boerderij gebouwd, gefundeerd op 
veldkeien. In de achtergevel herinneren twee stenen aan de bouw. Ze hebben als inscriptie: 
'gebouwd' en 'int jaar 1833'. 

Op de foto is het de grote boerderij van de havezate Venebrugge te zien. Opmerkelijk is de 
'knik' in het dak, halverwege het pand. De achtergevel is dertien meter hoog, terwijl de 
voorgevel nog ruim een meter hoger is. Men zou daaruit kunnen opmaken dat het voorhuis 
van oudere datum is, maar de krant van 1833 geeft daarover volstrekte duidelijkheid: 'het is 
ten gronde toe afgebrand'. 

Rechts op de foto staat de boerderij van Berend Schutte die in 1833, zoals we lazen, met 
vereende krachten gespaard bleef. Het is echter decennia geleden afgebroken om plaats te 
maken voor een nieuwe schuur. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

Op 19 mei 
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Het Sallands Volksblad van 19 mei 1922 meldde: 

‘Hardenberg. Donderdagavond bracht de telegraaf ons het bericht dat de heer B.A. Schuite, 
alhier, benoemd was tot burgemeester dezer gemeente. Door de twee muziekcorpsen werd den 
nieuwen burgemeester een serenade gebracht. Een groote menigte was hierbij tegenwoordig.  
Dr. Oldeboom was de tolk der aanwezigen toen hij den heer Schuite hartelijk feliciteerde met 
zijn benoeming. De heer B.A. Schuite is den 6en febr. 1888 te Ooststellingwerf geboren. Hij 
was drieënhalf jaar volontair ter secretarie van Oldemarkt, daarna drie jaar ambtenaar ter 
secretarie te IJsselstein; vervolgens vanaf 1 mei 1913 eerste ambtenaar ter secretarie te Ambt 
Hardenberg en vanaf 1 september 1917 secretaris dier gemeente. De heer Schuite behoort tot 
de Christelijk Historische partij. Moge het de gemeente Stad Hardenberg onder zijn bestuur 
welgaan.’ 

Bouke Schuite was geboren op 6 februari 1888 in het Friese Ooststellingwerf, als zoon van 
Albert Schuite en Pietje de Haan. Hij trouwde op 30 september 1915 te Stad Hardenberg met 
Georgenetta Antonia Rudolphina Boerrigter. Schuite begon zijn loopbaan op de secretarie van 
Oldemarkt. Daarna werkte hij op de secretarie van het gemeentehuis in Heemse (Ambt 
Hardenberg). Op vijfentwintigjarige leeftijd volgde hij daar gemeentesecretaris Jouwstra op, 
die benoemd was tot burgemeester van Bedum. Gemeentesecretaris Schuite werd benoemd 
tot burgemeester van Stad Hardenberg. Deze plaats was opengevallen door het overlijden van 
burgemeester J.W.C. Bloem. Diens zoon Jacques Bloem, de bekende dichter, had voor de eer 
bedankt om burgemeester te worden. 

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 1922 werd Bouke Albert Schuite geïnstalleerd als 
burgemeester van Stad Hardenberg. Loco-burgemeester Zweers hing hem het ambtsketen om. 
Bij koninklijk besluit van 25 april 1928 werd Schuite herbenoemd tot burgemeester van Stad 
Hardenberg. 

Burgemeester Schuite was geëerd en geliefd. Niet voor niets werd in Hardenberg een 
straatnaam naar hem vernoemd. Veel leed heeft hij in zijn korte leven moeten ondervinden. 
Zijn vrouw stierf in het kraambed, slechts zevenentwintig jaar. Hij hertrouwde met Willemina 
Catharina Kroes uit Zwolle. Twee kinderen stierven op zeer jonge leeftijd door een 
verkeersongeval en door ziekte. Zaterdagavond 21 februari 1931 stierf de burgemeester op 
drieenveertigjarige leeftijd. In de negen jaar dat hij hoofd van de gemeente was, had hij de 
liefde en hoogachting van de inwoners verkregen. 

 

De jarenlange staking bij de ‘Zaogemeule’ 
van Loos in Blokzijl 

 1924 - 1927: De jarenlange staking bij de ‘Zaogemeule’ van Loos in Blokzijl 
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De Stoom-Houtzagerij eind 1920. Foto uit collectie W.J. Ponne. 

‘Het hart van Blokzijl werd in mijn jeugd, net als tegenwoordig, gevormd door de Kolk. Beperkt 
de bedrijvigheid zich daar thans tot de zomermaanden, in mijn kinderjaren was de Kolk het 
hele jaar door vol leven’, zo begon de in 1906 geboren Berend Oosten op 22 september 1988 
zijn verhaal. ‘Er liepen schepen met boomstammen binnen voor de zagerij van Loos en er 
meerde een enkele vissersboot af. Schuiten met timmerhout voeren via de Sas en de Haven 
de Zuiderzee op. In de nawinter en het voorjaar lag er het schip van Zijlstra, dat mest ophaalde 
van stadsboeren, die geen eigen land hadden. De mest ging naar bollenkwekers op de 
geestgronden in Holland. In winters met vorst namen schaatsers de Kolk in bezit. 

Berend noemde de naam Loos vele keren in zijn verhaal. De firma Loos, die een grote 
houtzagerij had aan de rand van Blokzijl; een 'zaogemeule', zoals iedere Blokzieliger zei. De 
officiële naam was B. Loos en Zoon Houthandel Stoom-Houtzagerij en Schaverij. Vroeger 
werden de zagen en de schaven er net als in dat soort bedrijven in de Zaanstreek aangedreven 
door een windmolen, maar Loos was al lang geleden overgegaan op stoom. Loos, van wie 
talloze boomstammen in rijen naast elkaar lagen in het water van de Kolk en het Zuiderdiep, 
en wanneer daar niet voldoende ruimte was van de Valse Trog. Loos, die wel tachtig man 
personeel in dienst had en in drukke tijden nog meer. Personeel dat voornamelijk uit Blokzijl 
kwam. Loos was van grote betekenis voor de gemeente Blokzijl, die haar inwonertal door 
gebrek aan werkgelegenheid de laatste jaren zo sterk had zien dalen. 

De 'zaogemeule' werd in Berends kinderjaren geleid door twee neven, beiden met de naam 
Barend Loos. De mannen waren goed van elkaar te onderscheiden; er was namelijk een lange, 
slanke Barend en een kleinere, gezette. Voor hun personeel waren ze de grote en de dikke. Zo 
verschillend als ze waren in lichaamsbouw, zo gelijk waren ze in hun houding tegenover hun 
medewerkers, weinig toegankelijk en star. Vroeg iemand de dikke mijnheer Barend om 
loonsverhoging - deze ging over de salarissen -, dan kreeg hij steevast als antwoord: ‘Opslag? 
Neerslag, donderslag!’ 
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De in 1998 overleden Berend Oosten had veel herinneríngen aan het bedrijf Loos. Zijn vader 
Steven werkte er en als schooljongen zwierf hij vaak over het fabrieksterrein met zijn grote 
stapels planken en balken. Berend zou er niet gaan werken, hij werd mattenmaker. 

 

 

Het bedrijf B. Loos in zijn goede dagen. Op de voorgrond de loodsen voor opslag van 
timmerhout, op de achtergrond de zagerij en schaverij. Rechtsonder in de hoek het theehuisje 
bij de tennisbaan. Linksboven achter de bomen naast de schoorsteenpijp het kerkhof van 
Blokzijl. Foto: G. van Ens. 

  

Advertentie firma Loos 
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Op 22 december 1924 gebeurde er iets in Blokzijl dat de stad hevig in beroering zou brengen. 
Bij Loos legde een groot deel van het personeel op die dag het werk neer. Een zevental 
personeelsleden was lid geworden van een vakbond en dat pikten de directeuren Loos niet. Ze 
wensten geen vakbondsleden binnen hun poorten. Het waren overigens niet meer de neven 
Barend en Barend Loos, die de leiding hadden, maar Jan (1890) en Wesselius Marcus, 
roepnaam Wessel (1893), zoons van een van de Barenden. Nadat het zevental georganiseerde 
werklieden de laan was uitgestuurd waren ook veel van hun collega's vertrokken. Het werk 
lag daardoor vrijwel stil. 

Wilde de directie de productie weer enigszins op peil brengen dan moest ze zo snel mogelijk 
nieuw personeel aantrekken. Dat vond ze in de gemeente Ambt Vollenhove, waar elk jaar in 
de wintermaanden een fors arbeidsoverschot was. De werkloze mannen uit die gemeente 
hadden weliswaar geen enkele ervaring in de bewerking van hout, maar die zouden ze na 
verloop van tijd wel krijgen, zo dachten de broers Loos. 

Op maandag 5 januari 1925 kwamen er een kleine dertig opzetten. De eerste groep sloop naar 
de werkloods. De tweede groep werd door stakers tegengehouden en van de fiets getrokken. 
Er vielen rake klappen. Een deel van de 'onderkruipers' zag kans het fabrieksterrein op te 
glippen, de anderen vluchtten naar huis. 

De volgende morgen hadden de stakers meer succes. Ze hadden zich op en bij de zeedijk 
opgesteld. Van een afstandje keken tientallen mannen, vrouwen en opgroeiende jongens uit 
Blokzijl en omgeving toe. Ze zagen en hoorden hoe de stakers met de 'Laand Venose' 
werkwilligen discussieerden en hoe de laatsten na enige tijd allen hun fiets keerden en 
terugreden. 

Onder de samengeschoolde toeschouwers bevond zich ook burgemeester Hendrik Jan Bulten. 
De stemming was ondanks het vroege ochtenduur nogal opgewonden. Terwijl ieders blik op 
de bekvechtende stakers en werkwilligen was gericht, wierp een van de toeschouwers de 
burgemeester peper in het gezicht. Wie ermee had gegooid wist naderhand niemand, althans 
niemand zei er iets van te weten. Ook de burgemeester niet. Hij maakte zich met pijnlijk 
brandende ogen uit de menigte los en ging naar de dokter. 

Het incident was ernstig genoeg om er aangifte van te doen. Toch deed Bulten dat niet. De 
staking hield hem te zeer bezig. Deze was bijzonder nadelig voor de betrokkenen en voor de 
gemeente. Er zou daarom zo gauw mogelijk een eind aan moeten komen. Mede op Bultens 
advies had de overheid Van IJsselstein als bemiddelaar aangesteld. Van IJsselstein was niet 
de eerste de beste. In een vorig kabinet was hij minister geweest. De burgemeester hoopte dat 
Van IJsselstein het conflict tot een voor een ieder bevredigende oplossing zou brengen. 

Op zaterdag 17 januari reisde de bemiddelaar naar Zwolle. Daar had hij achtereenvolgens een 
onderhoud met één van de directieleden van de firma Loos, met een lid van het hoofdbestuur 
van de Christelijke Bond van Houtbewerkers, die tevens gemachtigde was van de Algemene 
Bond, en met vertegenwoordigers van de stakers. Tot een opening kwam het echter niet. Het 
directielid weigerde elke concessie en de ontslagenen en de stakers bleven bij hun eis lid te 
mogen zijn van een vakbond. Vóór Van IJsselstein met de partijen om tafel ging zitten, had 
de moeder van de beide directeuren al geprobeerd de stakers weer aan het werk te krijgen. 
Tevergeefs echter. 

Ondertussen hielden de stakers hun posten bij de fabriek constant bezet. Zo bleven ze goed 
op de hoogte van hetgeen er op het bedrijf gebeurde. Ze zagen hoe nieuw personeel uit Ambt 
Vollenhove met een open motorschuit van Loos vanaf de Ronduite werd gehaald en 
teruggebracht. Een wisselend aantal, vijftien man hooguit. Fietsen durfden de werkwilligen 
niet. De politie in Blokzijl was in verband met de spanningen weliswaar met twaalf 
rijksveldwachters, later vervangen door marechaussees, uitgebreid, maar voor een volledige 
bescherming konden ook dezen niet zorgen. Bovendien hadden ze kans een lekke band te 
krijgen, want op de zeedijk tussen het stoomgemaal en Blokzijl lagen wel eens kopspijkertjes. 
Een boottocht was overigens ook niet zonder gevaar. Vanaf de wal werden de passagiers op 
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verschillende plaatsen belaagd met stokken en stenen. Daarom liet Loos ter afwisseling soms 
een tijdje een bus rijden. 

De versterkte politiemacht in Blokzijl had de opdracht te voorkomen, dat werkwilligen en 
stakers met elkaar op de vuist gingen. Doorgaans lukte dat ook. Bij ontmoetingen buiten 
Blokzijl werd er echter nogal eens op los geslagen. Soms leidde dat tot een aangifte, gevolgd 
door een rechtszaak. Dat was onder andere het geval met Egbert Lassche uit Ambt Vollenhove. 
Egbert, machinist bij Loos, was op 26 maart 1925 bij de Beukerssluis in Wanneperveen door 
een staker begroet met: ‘Jij ook hier?’ en een stomp. De politierechter veroordeelde de staker 
met de wat losse handen tot veertien dagen gevangenisstraf. 

De broers Berend en Roelof Vis uit Blokzijl, beiden stakers, kwamen er minder goed vanaf. De 
officier van justitie van de rechtbank in Zwolle vond dat de kerels een lange tijd moesten 
brommen. Zij waren op zaterdagavond 6 juni 1925 in Vollenhove uitgeweest. Op weg naar 
huis werden ze gepasseerd door de werkwillige Hein Belt uit Ambt Vollenhove. Een stokslag 
op het hoofd en een pak ransel was Heins deel. Een half jaar in de bak, zo eiste de officier. De 
verdediger mr. Sijbrandy vond dat veel te lang voor zo'n onnozele mishandeling. ‘De rechtbank 
mag in dit sociale conflict geen partij kiezen’, zo zei hij. ‘De arbeiders hebben het recht om te 
staken. Zij voeren in dit geval een rechtvaardigen strijd, ze willen alleen maar een erkenning 
van hun organisatie, iets waarmee ze twintig jaar tenachter staan bij andere streken. Daarom 
moet er geen verbittering gewekt worden in Blokzijl door een te zware veroordeling. Hein Belt 
is niet blijven werken bij de fírma Loos toen anderen gingen staken, nee, hij is er pas een paar 
dagen in dienst; hij is hèt voorbeeld van een onderkruiper.’ 

Het was voor veel postende stakers moeilijk te verwerken dat het bedrijf van Loos doordraaide, 
ook al was dat op een lager pitje. Een van dezen was Sipke Sch. Hij zou, niet opgemerkt door 
de politie, op een middag in maart 1925 omstreeks drie uur vanaf de Zeedijk stenen hebben 
gegooid naar een tweetal werkwilligen, die op het terrein van de houtzagerij bezig waren. Eén 
steen was raak geweest. De getroffene had het geval zelf niet ernstig genoeg gevonden om er 
aangifte van te doen. Wel had hij de werper herkend. Al had hij er niet voor gevoeld er een 
zaak van te maken, zijn baas Jan Loos had het wel gedaan. Sipke ontkende voor de rechtbank 
echter gegooid te hebben en vier medeposters, die als getuigen waren opgeroepen, steunden 
hem. De kantonrechter sprak Sipke vrij. 

  

 De Stoom-Houtzagerij eind 1920. Foto uit collectie W.J. Ponne. 

Een veel bedreigender geval deed zich voor op 8 juni van dat jaar in de Sas, de uitmonding 
van de Kolk. Daar waren Jan Loos en zijn personeelslid Harm Lassche 's morgens bezig balken 
tot vlotten bij elkaar te binden. De ochtend was rustig begonnen. Om tien uur hadden ze de 
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surveillerende politie voorbij zien komen. Een uur later werden de directeur en zijn 
medewerker echter vanaf de dijk door stakers met stenen bekogeld. Loos stapte daarop aan 
wal om te zien wie er gooide. Meteen werd hij door stakers en wel een paar honderd uitgelopen 
Blokzieligers omringd. Toen hij zich na een poosje omkeerde om weer naar Lassche te gaan, 
kreeg hij een schop en een paar klappen. Loos trok daarop zijn revolver en voegde de achter 
hem staande staker Antoon van der V. dreigend toe: ‘lk schiet je dood!’, zo verklaarde Antoon 
later op de rechtszitting in Zwolle. Antoon snapte overigens niet dat hij als beklaagde moest 
voorkomen. Hij had mijnheer Loos niet belet naar zijn werknemer bij de balken terug te gaan, 
zoals deze had verklaard. ‘lk heb een proces-verbaal laten opmaken tegen de directeur, omdat 
deze mij bedreigde met zijn revolver’, zo liet hij de ambtenaar van het openbaar ministerie 
weten. 

Waarschijnlijk was het de eerste keer dat Jan Loos zijn revolver in het openbaar te voorschijn 
haalde. Hij had dat wapen trouwens ook nog niet zo lang. Bang voor zijn hachje, en 
vermoedelijk niet geheel onterecht, had hij enige tijd na het uitbreken van de staking 
vergunning gevraagd voor het dragen van een vuurwapen. Op 28 april 1925 had hij deze 
gekregen. 

Directeur Jan Loos werkte al sinds het uitbreken van de staking meer mee met zijn personeel 
dan daarvoor. Dat moest ook wel, hij had erg weinig geschoolde mensen en hij miste zijn 
ervaren chef De Jonge, zijn bedrijfsleider. 

 

 

Zaagmolen van de firma Loos, prentbriefkaart, 1905-1911 

Op 25 juni 1925 schreef het Nieuws- en Advertentieblad voor Zwartsluis en omgeving, 
gewoonlijk de Sluziger genoemd, dat het bedrijf Loos gaande werd gehouden door een vijftigtal 
werkwilligen, merendeels afkomstig uit de gemeente Ambt Vollenhove. Om hen te beschermen 
tegen aanvallen van stakers waren er in Blokzijl nog steeds enige rijksveldwachters 
gedetacheerd. Dezen konden uiteraard niet elke ploeg komende of huiswaarts kerende 
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mannen begeleiden. Daarom reed een van de broers Loos ook wel eens mee. Dat zou op 
woensdagmiddag 16 september eveneens gebeuren. 

De stemming onder de postende stakers was broeierig en er was veel volk op de been. Het 
duurde maar even of de eerste klappen vielen. Het was maar goed dat er snel gewaarschuwde 
veldwachters tussenbeide kwamen. De zaak zag er zo dreigend uit dat één van hen het nodig 
vond een schot in de lucht te lossen. In de woning van een directeur was intussen een ruit 
aan diggelen gegaan. 

De burgemeester kondigde diezelfde avond nog een verbod tot samenscholing af. Bovendien 
vroeg hij versterking aan van de politie. 

 

 

Gezicht op de achterkant van de woningen aan de Zeedijk. Een paar grenzen aan de kolk, 
andere hebben nog een tuin aan de waterkant. 

Burgemeester Bulten zag hoe nadelig de staking was voor het bedrijf Loos, voor de stakers, 
de neringdoenden en de burgerij in zijn gemeente. Hij had een paar weken daarvóór op eigen 
initiatief een bemiddelingspoging gedaan tussen de stakers en de directeuren. De stakers 
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hadden wel oren gehad naar de voorstellen, waarmee Bulten was gekomen, maar de heren 
Loos hadden ze zonder meer afgewezen, zo wist iedereen. 

De productie op de houtzagerij was fors teruggelopen en het aantal ongevallen was groot. Het 
nieuwe personeel was niet gewend machines te bedienen en boomstammen en stapels gezaagd 
hout te verplaatsen. Regelmatig moest er iemand met verwondingen of gebroken ledematen 
naar een huisarts of een ziekenhuis. Het waren vooral dat soort berichten, waarmee de zagerij 
in het najaar van 1925 in het nieuws kwam. De stakers hadden zich kennelijk neergelegd bij 
de onwrikbaarheid van de broers Loos. 

Op 22 december 1925, precies een jaar nadat ze het werk hadden neergelegd, kwamen de 
stakers met hun vrouwen in het oude Nutsgebouw bijeen. Het werd een rustige samenkomst. 
Het was trouwens na de incidenten op 16 september in Blokzijl in het algemeen rustig 
gebleven. De burgemeester had daarom het samenscholingsverbod intussen opgeheven. 

Over de staking in het houtbedrijf van de firma Loos schreef de Sluziger nog slechts een enkele 
keer, onder meer op 23 december 1926. De verslaggever riep bij de lezers in herinnering, dat 
het net twee jaar geleden was dat veel werknemers het werk hadden neergelegd en hoe nadelig 
dat had uitgepakt voor de werkgevers, de stakers en de gemeente Blokzijl. 

Eind april 1927 besloten de gezamenlijke stakers in overleg met vertegenwoordigers van de 
hoofdbesturen van de Nederlandsche Christelijke Houtbewerkersbond en de Nederlandsche 
Vereniging van Fabrieksarbeiders de staking te beëindigen. Niet om weer aan het werk te 
gaan, integendeel. De stakers zouden proberen elders werk te vinden. Zolang dat niet was 
gelukt, zouden ze een ondersteuning blijven houden van de bonden. Veel stakers hadden 
overigens inmiddels op verschillende plaatsen in het land al werk gekregen. 

Op 24 november van dat jaar kwam de Sluziger de laatste keer met een bericht over de staking, 
beter gezegd met de gevolgen van de staking. Het was het Tweede Kamerlid W. van der Sluis 
opgevallen, dat de financiële positie van de gemeente Blokzijl onhoudbaar was vanwege de 
staking bij de firma Loos. De heren Loos, die niet toestonden dat arbeiders zich organiseerden, 
waarop een staking uitbrak, die meer dan twee jaar duurde, zo zei hij bij de behandeling van 
de begroting van Binnenlandse Zaken en Landbouw. ‘De menschen hebben zich 
doodgestaakt. Van het bedrijf is maar heel weinig meer over en de bevolking is geruïneerd’, 
aldus Van der Sluis. De minister gaf toe dat de gemeente Blokzijl er slecht voor stond en dat 
belastingen er bijzonder hoog waren. De zaak was in behandeling gegeven bij Gedeputeerde 
Staten. 

  

De schutsluis van Blokzijl, met links in het midden een van de herenhuizen van de familie 
Loos. Foto uit collectie W.J. Ponne. 
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Het aantal inwoners van Blokzijl was tijdens de staking gestadig teruggelopen en het zou nog 
verder afnemen. De lasten voor de gemeenschap moesten door een jaarlijks kleiner wordende 
groep inwoners werden opgebracht. Van de Blokzieligers mocht niet het onmogelijke worden 
gevraagd. Op de gemeentebegroting gaapte dan ook een fiks tekort. 

 

 

De Domineeswal, met rechts twee solide herenhuizen van de familie Loos. Foto uit collectie 
W.J. Ponne. 

De gebroeders Loos hadden na het afblazen van de staking een tweetal vrachtauto's 
aangeschaft, trucks met opleggers. Ze hoopten zo door een vlotte uitvoering van de 
bestellingen hun goede positie van vroeger op de houtmarkt te heroveren. De 
arbeidsproductiviteit van hun bedrijf had door gebrek aan ervaring van hun nieuwe personeel 
helaas nog steeds niet weer het niveau bereikt van vóór de staking. Daardoor konden ze 
moeilijk concurreren. Bovendien was er minder vraag naar timmerhout vanwege een geringere 
bedrijvigheid in de bouw. En die vraag zou in 1929 en de jaren van de economische depressie 
daarna nog verder afnemen. Die malaisejaren waren voor het financieel verzwakte bedrijf 
teveel. In 1931 ging de 'zaogemeule' ten onder. Jan en Wessel Loos konden niet meer aan hun 
betalingsverplichtingen voldoen. 

De Sluziger kondigde op 30 juli 1931 het einde van het lange Loostijdperk aan. Onroerende 
goederen werden bij opbod verkocht en een maand daarna verlieten Jan Loos en zijn vrouw 
baronesse Clara Constance Westerholt van Hackfort hun woonplaats Blokzijl. Ze gingen naar 
Zaandam, waar Jan - naar men zei - een baan had gekregen als boekhouder bij een 
houthandelaar. Wessel, nog steeds ongetrouwd, verruilde Blokzijl een dag of tien na hen voor 
Amersfoort. 

Een maand na de 'groote verkooping' verlieten Jan Loos en zijn vrouw baronesse Clara 
Constance Westerholt van Hackfort hun woonplaats Blokzijl. Ze gingen naar Zaandam, waar 
Jan - naar men zei - een baan had gekregen als boekhouder bij een houthandelaar. Wessel, 
nog steeds ongetrouwd, verruilde Blokzijl een dag of tien na hen voor Amersfoort. Bron: Mijn 
Stad Mijn Dorp. 
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 Uitspanning De Krieger in zijn omgeving 

 

Wie in het begin van twintigste eeuw over land naar de keileemhoogte van Ambt Vollenhove 
trok, kon dit via drie wegen doen. Kwam je uit het noorden vanaf Blokzijl over de zeedijk, dan 
passeerde je de tol bij de Moespot, waar ook het gelijknamige café staat. De volgende 
toegangsweg lag in het oosten, die door het veengebied vanaf Wanneperveen liep. Ook hier 
was een tol, de Ronduite met een herberg met dezelfde naam. Kwam je uit het zuiden vanaf 
Zwartsluis dan passeerde je op de dijk ook hier een tol. Een eindje verderop lag de herberg De 
Krieger of zoals men eertijds schreef, De Krijger. 

 

Vollenhove, uitspanning De Krieger. 

Bij De Krieger rechtdoor richting Vollenhove, rij je over het hoge land tot de afslag Dennenbos. 
Het hoge stuk land bij de Dennenbos noemt men de Galgenkamp. Het verhaal wil dat hier in 
een ver verleden een galg heeft gestaan. Mensen die zich hadden misdragen en in die tijd ter 
dood werden veroordeeld, werden op die plaats, waar ook de rechtszitting plaats vond, 
terechtgesteld. Het lichaam bleef aan de galg hangen. Deze plek moest goed zichtbaar zijn in 
de wijde omtrek en diende als afschrikwekkend voorbeeld. 
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Ansichtkaart, Groet uit Vollenhove - De Krieger 

Op de kadastrale kaart van 1832 zie je dat er bij De Krieger een boomgaard is, omgeven door 
een houtwal. Toen de dijk tussen De Krieger en het tolhuis bezweken was, moet het 
beangstigend zijn geweest voor de toenmalige bewoners, te weten Hendrik Klaasen Boes en 
zijn gezin. Die zullen hun voorzorgsmaatregelen getroffen hebben en hun koeien in de 
beschuttende boomgaard hebben gejaagd, vanwaar ze niet zomaar overal heen hebben 
kunnen lopen. 

Hendrik Klaasen Boes was niet de enige bewoners van De Krieger. In het stamboomboek van 
Van Der Linde werd opgemerkt dat het Krijgerhuis al genoemd werd in een akte van voor 20 
december 1612. In de doopboeken van de hervormde Kerk te Vollenhove is De Krieger voor 
het eerst vermeld, als Harman zoon van Pieter Wichers uit de Krijger, werd gedoopt op 25 
december 1636. Zo komt de Krijger (Krieger) door de eeuwen heen voor in de genoemde 
boeken. 

Dat het huis de Krieger niet altijd van vader op zoon vererfd is, blijkt uit de diverse bewoners. 
Zo is het omstreeks 1758 bewoond door Henderik Goossen De Graaf en Martha Roelofs 
Brouwer; in 1772 hertrouwt Martha R Brouwer met Hendrik Klaasen Boes. Deze hertrouwt 
in 1804 met Marrigje Worst en deze hertrouwt op haar beurt in 1812 met Jochem Rook. 

De oudste zoon van Jochem Rook en Marrigje Worst is Klaas Rook, geboren op 5 juli 1813. 
Deze is in 1841 boer en herbergier op de Krieger. 

In 1841 heerste er in Sint Jansklooster de gevreesde longziekte, als gevolg waarvan de 
Gouverneur van Overijssel het verbood om de jaarlijkse veemarkt eind april te houden. Dit 
kwam zeer ongelegen want de veehouders hadden na de winter zoveel vee dat ze kwijt moesten. 
En aangezien hun aanbod op andere markten geweerd zou worden konden ze niet buiten de 
veemarkt in Sint Jansklooster. De burgemeester vroeg dan ook met klem of de markt dan niet 
bij de herberg De Krieger gehouden kon worden. Dit werd door de Gouverneur toegestaan, 
onder voorwaarde dat er alleen vee op de markt kwam, voorzien van een verklaring, hetzij van 
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de Burgemeester of van een erkende veearts, dat er geen longziekte op de stal vanwaar het 
vee kwam, aanwezig was. 

In 1930 komt De Krieger in handen van de familie Weijs door aankoop van de familie Van der 
Linde. 

Albert Weijs is dan drieëntwintig jaar en zijn zusje Klaasje is twintig jaar, beide zijn ongehuwd. 
Samen zullen ze dan de boerderij, café en winkel runnen. Als Ap overdag druk bezig is op de 
boerderij, kan Klaasje het café en het grutterswinkeltje besturen. In die tijd rijdt de tram er 
nog, die bij De Krieger een vaste stopplaats had. De Krieger was in de jaren dertig een vrij 
drukke halte, met zo’n zeventig reizigers per dag. Ter plaatse lag een wisselspoor, zodat de 
trams elkaar konden passeren en er was een veelading. Door het grote aantal boerderijen in 
de omgeving was het hier altijd een drukke bedoening met het veevervoer naar de markt in 
Zwolle. Zo druk, dat in 1915 het goederenspoor verlengd moest worden. Er werd toen ook een 
verhoogde veelading gebouwd.  

 

 

Klaasje Weijs en haar broer Albert of Ab Weijs 

Natuurlijk was de halte bij het café een mooie bijkomstigheid voor de eigenaar. Men moest de 
kaartjes voor de tram in het café kopen. Het kleinste loket zit nog in de gelagkamer, 23 X 23 
cm groot. 

Je kon het café De Krieger de stationsrestauratie noemen. Maar de economische crisis die in 
1929 in ons land begon, bracht een grote terugval in het vervoer teweeg. In die tijd kwam juist 
ook het vrachtvervoer op gang, dat al gauw het veetransport in zijn geheel overnam van de 
tram. Al met al was de tram niet meer rendabel, zodat hij op 31 augustus 1934 voor het laatst 
reed, vier jaar nadat Ap en Klaasje zich op De Krieger vestigden. 
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 De kleine bar met spoelbak van café De Krieger 

Het was daarna een café waar de buurtbewoners een biertje kwamen drinken om even bij te 
praten. Dat bier kostte overigens in de jaren dertig twaalf cent per glas. Het was een typisch 
gezelligheidscafé, zoals er vroeger zoveel waren, die een positieve maatschappelijke functie 
vervulden. 

Toen de nieuwe drank-en horecawet in 1967 in werking trad, waarin verschillende eisen zijn 
opgenomen waaraan een café moet voldoen, kwamen deze cafés in de problemen. Want als je 
zulke instellingen naar de eisen van de tijd ging inrichten, bleef er bijna niets over van het 
oude en verloor het zijn aantrekkingskracht. Voor dit soort cafés is er dan ook een 
wijzigingswet gemaakt (bruine cafewet), die in 1978 in werking trad en aan bepaalde eisen 
tegemoet kwam. Maar er moest toch het een en ander verbouwd worden in café De Krieger. 
Als je het café binnenging, kwam je eerst in een portaaltje met rechts een deur naar de winkel 
waar Klaasje de baas was. 

De winkel was maar 2.40 bij 2.60 meter groot. Hier gingen nog de legplanken en kasten af 
waar Klaasje de trommels met de winkelwaren had staan. De stopflessen, die vol lekkere 
snoepjes zaten, stonden op de vitrinekast, zodat je die ook van buitenaf kon zien. Er konden 
twee klanten tegelijk in en dan was de winkel vol. De toonbank met weegschaal stond in het 
midden en Klaasje troonde hier achter. Kocht je er snoep dan werden de snoepjes zorgvuldig 
uitgeteld, of als het per ons ging door Klaasje even zorgvuldig afgewogen. De snoep werd 
vervolgens keurig in een papieren zakje gedaan. Denk niet dat hier alleen kruidenierswaren 
te koop waren, want wat je ook vroeg het was er. Het assortiment omvatte koetouwen, 
uiernetten, nylonkousen, zakmessen, bukskogeltjes en nog veel meer. 

Nam je de linker deur in het portaal waarop je kon lezen ‘klompen en laarzen uittrekken’, dan 
kwam je in het café. Binnen leek het dan een kale bedoening. Ruwe kokosmatten op de vloer 
en een grote ronde tafel in het midden. De stoelen langs de kant, want dat vonden Ap en 
Klaasje netter. De gelagkamer had een oppervlakte van ongeveer twintig vierkante meter, 
eigenlijk een ruime woonkamer. 
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Café De Krieger 

Die ronde tafel was er één met en verhaal. Bij één van de poten ontbrak er een stuk. Als je Ap 
er naar vroeg dan wees hij routineus naar die plek en vertelde dan dat het in het laatst van 
de oorlog was gebeurd, toen er een opstootje had plaats gevonden tussen Duitse militairen en 
onderduikers, waarbij door een verdwaalde kogel een stuk van de tafel was weggeschoten. 

Als je voor 1978 moest plassen dan ging je naar buiten waar een urinoir stond. Een wc bezat 
De Krieger niet. Eén van de eisen van bovengenoemde wet was dat er een fatsoenlijke dames- 
en herentoilet aanwezig moest zijn. Een andere eis was, dat het vloeroppervlak van de 
gelagkamer minimaal vijfendertig vierkante meter moest zijn. Ook aan deze eis voldeed De 
Krieger niet. Om aan één en ander toch te voldoen moest Ap uitbreiden. 

Achter de gelagkamer bevond zich nog een klein zaaltje, dat door de damclub op haar 
oefenavonden werd gebruikt en dan tot eventuele uitbreiding kon dienen. Ap vond het maar 
niks, die verbouwing, maar het moest toch maar doorgaan. Sinds die tijd had de Krieger een 
grotere gelagkamer, een keurige dames en heren toilet en zelfs een telefooncel. De Krieger 
bezat overigens voor de verbouwing al een telefoon, waar iedereen uit de omtrek dankbaar 
gebruik van maakte, toen particuliere telefoonaansluitingen nog schaars waren. De telefoon 
hing achter het oude loket van de tram. Of dit de privacy ten goede kwam is twijfelachtig. 

Een ander gevolg van de nieuwe drankwet was, dat het vroegere onderscheid tussen volledige 
vergunning, verlof A en verlof B weg viel. Ap Weijs had in De Krieger verlof A, als gevolg 
waarvan hij alleen zwak alcoholische dranken mocht tappen. Door de nieuwe wet kon hij nu 
ook sterke drank schenken. Maar Ap zag er niet veel heil in om dit te veranderen en bleef bij 
de oude regel: alleen bier, likeur etc. Zo gebeurde het dat op de receptie ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan van de ijsclub ‘Nooitgedacht’ er wel een borrel werd geschonken. Maar 
na afloop van de receptie verdween de borrelfles en moest men terugkeren naar het oude 
recept. 
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Ap Weijs ging met de tijd mee wat de snacks betreft. Als je ’s avonds wat dronk, dan kreeg je 
wel zin in wat hartigs. Ap speelde daarop in. Je kon er een beste gehaktbal krijgen of een paar 
vette worstjes. En had je zin in kaas, dan sneed Ap een flink stuk voor je af. Later kwam de 
frituurpan in beeld. Dat moest ook wel want de frikandellen die hij aanvankelijk in water 
kookte waren niet te pruimen. Zo leerde Ap die dingen bakken. Als je in het café was vroeg je 
of de pan ook warm was. Ap zei dan gewoonlijk ‘’k zal eev’n kiek’n ‘ en ging naar achter om 
hem aan te zetten. 

 

 

De ronde cafétafel waar de bierflessen tot sluitingstijd op bleven staan 

Een regel in De Krieger was, dat het om 24.00 uur afgelopen was. Je hield dat als klant in de 
gaten en keek op de klok wanneer je nog gauw een laatste biertje kon bestellen. Want als 
Klaasje kwam met het lege bierkrat, dan was het gebeurd. Ze ruimde dan de lege flesjes op, 
die de hele avond op tafel bleven staan (iets wat Ap nooit deed) en je wist dat het tijd was om 
te vertrekken. Muziek kende men in De Krieger ook niet of het moest van de transistor komen, 
die Ap nog wel eens achter de tap zette, om op woensdagavonden naar voetbalwedstrijden te 
luisteren. De Krieger met zijn bewoners en hun gewoonten waren uniek in een onveranderd 
interieur en het gaf hen een eigen plaats in het Land van Vollenhove. Als gevolg van het 
overlijden van Klaasje in het najaar van 1998 (Ap was al in 1994 heengegaan) is De Krieger 
nu weer in andere handen gekomen. Maar wat er ook met De Krieger gebeurt, dit hoofdstuk 
is afgesloten. 
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Klaasje en Albert (Ab), Weijs - broer en zus 

Anekdote: 

Op een keer kwamen er ‘vreemde’ gasten in het café om wat te drinken. Ze werden zoals 
gewoonlijk door alle stamgasten bekeken, zo van ‘wie bin dat en wat mutt’n ze hier’. Ze trokken 
zich dan wat onwennig terug in de uitbreiding, waar ook een gaskachel stond. Het was koude 
en vanuit het andere gedeelte van de gelagkamer zei men: ‘drei de kachel maar wat op’, waarop 
de mannelijke helft van de gasten opstond en de knop van de kachel probeerde te vinden. Dit 
zag Ap, die net van achter kwam. Ap, zoals gewoonlijk gekleed in zijn blauwe kiel en 
uitgestukte broek die op hoog water was berekend met daaronder zwarte sokken, liep ijlings 
op de man af en zei: ‘Ho ho, ai een knal will’n emm muij dat doen’. De gast keek verbouwereerd 
op en zag Ap staan en dacht wat zal mij nu gebeuren. Ap zei niks en schreed verder op zijn 
zwarte sokken en draaide de kachel met een kennershand hoger. Hierna grijnsde hij naar de 
gast toe en zei, dat de kachel met verstand opgedraaid moest worden, want anders kwam er 
een knal uit. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

 

Graaf Aremberg schonk een dure gracht 

 

Johan de Ligne, graaf van Aremberg (aan de Ahr in Duitsland) baron van Barbonson, ridder 
van het Gulden Vlies, was lid van de Raad van Staten van Overijssel, Stadhouder van 
Overijssel, Groningen, Drenthe (1549-1568). Het slot te Wedde was een van zijn residenties. 
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Ook woonde hij vaak op het kasteel te Vollenhove. Daardoor kon hij zich persoonlijk op de 
hoogte stellen van de omstandigheden in deze streken. 

Hij had hier vele bezittingen en interesseerde zich voor de ontwikkeling van de noordwesthoek 
van Overijssel. In zijn ambtsperiode liet hij op eigen kosten waterwerken uitvoeren in en om 
Blokzijl. 

 

De Arembergergracht omstreeks 1905. Afbeelding: Historische Vereniging Zwartsluis. 

Doordat de Giethoornse veenderijen gestaag in omvang toenamen werd het gewenst geacht 
dat er een betere verbinding tot stand gebracht zou worden met de zee (later IJsselmeer, nog 
later polder). Hij liet uit eigen middelen een kanaal graven vanaf de Steenwijker Aa bij het 
gehucht Muggebeet, meer zuidelijk van de bestaande vaart, welk kanaal bij Blokzijl in zee 
uitmondde. 

 

De Arembergergracht omstreeks 1913. Afbeelding: Historische Vereniging Zwartsluis. 
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Aremberg liet verder een gracht graven door zijn bezittingen in het veen, tussen Blokzijl en 
Zwartsluis. De Wieden zijn van een latere datum. Met het graven van deze gracht werd in 
1564 een begin gemaakt. De Veneweg was tot dan toe een waterscheiding geweest tussen de 
diverse schoutambten. Daarom moest er bij Ronduite niet alleen een brug komen en ook een 
sluis. Om de handel in Blokzijl niet te veel te benadelen was er een overeenkomst gesloten dat 
zowel de brug in de Veneweg als die in de dijk bij Zwartsluis vaste bruggen zouden worden. 
Dus alleen toegankelijk voor schepen waarvan de mast gestreken kon worden. 

 In 1568 sneuvelde Aremberg in het gevecht tegen de troepen van Adolf van Nassau bij 
Heiligerlee. Daarbij werd ook Adolf van Nassau gedood. Hiermee begon een periode van tachtig 
jaar van strijd om de vrijheid en zelfstandigheid. Bij de dood van Aremberg was de gracht nog 
lang niet klaar. Het gebied waardoor de gracht liep werd opgeeist door de strijdende partijen. 
Dat was niet bevorderlijk voor de voortgang van het kanaal. Unia, de drost van Genemuiden 
en pandhouder van Arembergse goederen beklaagde zich tegen deze gang van zaken. En ook 
de weduwe van de graaf schreef een brief die in een vergadering van 14 juni 1577 werd 
behandeld. Daarin werd om voortzetting gevraagd van het plan de verbinding tot stand te 
brengen. Die zou binnendoor naar Friesland gaan omdat de Zuiderzee onveilig werd door het 
optreden van de watergeuzen. Door de Pontiana-vloed van 1610 was het verkeer op de gracht 
onmogelijk. 

  

De Arembergersluis in Zwartsluis. Afbeelding: Historische Vereniging Zwartsluis. 

Bij contract van 26 oktober 1615 werd een corporatie in het leven geroepen. Die corporatie 
zou tot in de twintigste eeuw bekend blijven onder de naam ‘participanten van de Aremberger-
schutsluis en aanhorigheden’. Zij kochten de Arembergse goederen die in het kwartier van 
Vollenhove lagen en werden eigenaar. 

De oude Arembergersluis was in 1615 door storm vernield. Met toestemming van de 
ridderschap en steden van Overijssel werd in 1616 de sluis vernieuwd. De vaste bruggen van 
Ronduite en Zwartsluis werden respectievelijk in 1818 en 1826 met wettige vergunning 
omgebouwd tot ophaalbruggen. Door de ligging van de Arembergerschutsluis ontstond al 
dadelijk een aanwas van scheepvaart en enige vestiging van neringdoenden. Zij bracht op de 
duur welvaart in het Lageland door toevoerbedrijven en scheepstimmerwerven. Vooral na 
1675 toen de handel zich verplaatste van Blokzijl naar Zwartsluis omdat het veen in het 
achterland opraakte en er sprake was van het verzanden van de haven. 
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Zwartsluis, de Arembergergracht anno 1920. Het betreft een ingekleurde foto. Afbeelding: 
Beeldbank HCO. 

 

In 1825 was de Arembergerschutsluis nodig aan renovatie toe. Bij die gelegenheid werd de 
eerste steen gelegd door Wilhelmus van Setten, de oudste zoon van J. van Setten oud-
burgemeester van Zwartsluis en rentmeester van de sluis en onderhorige goederen. 

In de loop der jaren was er af en toe sprake van het opheffen van de Arembergerschutsluis. 
Zo was er in 1926 een plan om een kanaal te graven van Steenwijk naar Smilde. Daardoor 
zou de Arembergegracht buiten de vaarroute komen te liggen. De Aremberschutsluis werd 
daarom door de provincie opgekocht met het doel deze sluis te slopen. Hiertegen kwam van 
verschillende kanten verzet. Zwartsluis wees op het passeren van ongeveer zesduizend 
schepen per jaar door zijn drie sluizen, de Kolksluis, Staphorstersluis en  de binnenschipperij 
Schuttevaer en vroeg om een kortere en andere weg. 

Ook in 1978 was de sluis weer in het geding. Deze moest nodig opgeknapt worden. De vraag 
was echter: verdwijnen of opknappen. Gelukkig voor Zwartsluis dreef deze bui voorbij en werd 
de sluis hersteld en aangepast aan de eisen van deze tijd. 

De Arembergerschutsluis heeft al jaren geen ophaalbrug meer maar is een vaste brug 
geworden. Daarvan kon alleen de pleziervaart nog gebruik maken. 

Als bron voor dit artikel is gebruik gemaakt van de bundel verhalen, die wijlen de heer Beek 
aan onze vereniging heeft nagelaten. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. Dit artikel van Henk Pol is 
eerder gepubliceerd in Sluziger Kroniek nr. 58, december 2009.   
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Zwartsluis en de sluizen 

 
heeft een deel van zijn welvaart aan sluizen te danken. Tegenwoordig zijn er nog drie in bedrijf: 
de Arembergersluis, de Grote Kolksluis en de Meppelerdiepsluis. Bij de bouw van de laatste 
kwam de wijk de Nieuwe Sluis achter de oude Staphorstersluis op een eiland te liggen. De 
straatnamen daar herinneren aan de nauwe band die Zwartsluis altijd met de scheepvaart 
heeft gehad: de Schuttevaerlaan, de Scheepvaartlaan, de Botter, de Tjalk, de Klipper, de 
Praam, de Taanderij, de Lijnbaan, de Zeilmakerij en Turfoverslag. 
De sluizen van Zwartsluis waren voor de schippers de poort naar het noorden, waar de 
turfvelden van Drenthe lagen. De brug- en sluisgelden brachten het dorp veel geld op. Maar 
de sluizen in het Mepperdiep hebben ook altijd nog een tweede functie gehad, die van 
waterkering. De sluizen boden bescherming tegen overstromingen uit de richting van de 
Zuiderzee. Het tegenwoordige IJsselmeer levert aanzienlijk minder gevaar op. 
De oudste sluis (gebouwd rond 1400) werd oorspronkelijk ‘de Swarte Sluys’ genoemd en lag 
iets ten zuiden van de huidige Grote Kolksluis. Stormvloeden zorgden keer op keer voor zware 
schade. Omstreeks 1649 was de schade zodanig dat men besloot een geheel nieuwe sluis te 
bouwen op een plaats iets ten zuiden van de oude. Door het graven van een nieuwe monding 
voor deze nieuwe Staphorstersluis ontstonden de eilandjes in het Meppelerdiep. Zo ontstond 
de wijk de Nieuwe Sluis. De Staphorstersluis is in 1977 buiten werking gesteld en met een 
muur dichtgemetseld, maar nog steeds als monument te bewonderen. Het is de oudste nog 
aanwezige schutsluis van Overijssel. 
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 Grote Kolksluis  
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Al die jaren was de Staphorstersluis in handen van particuliere eigenaren. Dat veranderde in 
de negentiende eeuw toen de overheid de waterbeheersing van ons land in handen legde van 
Rijkswaterstaat (opgericht in 1848). In 1859 kocht de overheid de Staphorstersluis van de 
eigenaren. In de jaren daarna werd de vaargeul steeds meer rechtgetrokken, verbreed en 
verdiept, waardoor de bevaarbaarheid van het Meppelerdiep aanzienlijk verbeterde. 
De volgende stap was het bouwen van een nieuwe sluis tegenover de Handelskade. Dat was 
hoog nodig omdat er steeds grotere schepen op het water kwamen die de Staphorstersluis niet 
of nauwelijks konden passeren. De bouw van de Grote Kolksluis in 1879 loste dat probleem 
op. De sluis kreeg een lengte van zestig meter en een doorvaartbreedte van acht meter. Hij 
was tot het midden van de twintigste eeuw van groot belang voor de scheepvaart. 
 
Maar ook de Grote Kolksluis werd in de loop der jaren te klein voor de schepen. Daarom werd 
tussen 1955 en1958 de Meppelerdiepsluis gebouwd. Met zijn doorvaartbreedte van dertien en 
een halve meter konden voortaan ook schepen met een laadvermogen van tweeduizend ton 
via deze keersluis het Meppelerdiep opvaren. De geschiedenis herhaalt zich ook in onze tijd. 
De Meppelerdiepsluis moest te vaak worden gesloten wegens te hoge of te lage waterstanden 
in het Zwarte Water. De komende jaren wordt de sluis daarom omgebouwd tot een schutsluis, 
zodat de schepen onder alle weersomstandigheden door kunnen varen. 
Ook het probleem van de afwatering blijft voortdurend om aandacht vragen. Op 13 mei 1974 
werd het gemaal Zedemuden geopend. Het gemaal zorgt ervoor dat overstromingen in het lage 
achterland zo goed als uitgesloten zijn. De Grote Kolksluis is in 2008 grondig gerenoveerd. De 
acht sluisdeuren kunnen weer als vanouds open en dicht. Onder normale 
weersomstandigheden staan ze open, maar gedurende het stormseizoen worden ze gesloten. 
De sluis wordt met name gebruikt door de recreatievaart en alleen in noodgevallen door de 
beroepsvaart. Bron: en toen.nu. 

 

 
Kolksluis in Zwartsluis, de  foto is gemaakt door Chung yen Chang 
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Het Mullers en zijn bewoners 

 

Aan het eind van de zestiger jaren loopt de ruilverkaveling ten einde. Veel boeren krijgen een 
nieuwe boerderij in het Dalfser veld. Aan de Hoevenweg betrekt de familie Warmelink van de 
Brinkweg hun nieuwe Veldhoeve. Berend Jan Warmelink was getrouwd met de dochter van 
Evert Lindeboom. Daarmee kwam een eind aan een heel lange tijd van bewoning van een 
boerderij door het boerengeslacht Lindeboom. Met een halve hectare grond, een kleine 
kalverweide en een oude boomgaard kwam de oude vervallen boerderij in handen van de 
gemeente. Deze was reeds eigenaresse van de gepachte lage graslanden in de Weerd rond de 
Scherenkolk, de Blankenkolk en Kooikerië, die voor de boerderij liggen. 

De kolken zijn restanten van de oude Vecht die hier vroeger met een grote bocht langs liep. 
Met een beetje fantasie is dat nog goed te zien. De achter de boerderij gelegen hoge 
landbouwgronden. de grote en de kleine Brink, het land achter de Molle en de vijf lange akkers 
aan de oostkant van de Molenstege kwamen in andere handen. In het Dalfser veld, in de 
Rosenvoorde, lag ongeveer tien hectare grond, die al van oudsher bij de boerderij hoorde. 

 

Dalfsen, de Vecht en de drie molens; kaart uit 1600. Afbeelding: Rondom Dalfsen 1990, nr. 
5. 

De gemeente had vage plannen met de boerderij. Maar toen in overleg met Monumentenzorg 
in 1970 de oude boerderij plotseling op de monumentenlijst kwam. bood de gemeente in een 
landelijke advertentie haar te koop aan. De huidige  bewoners waren de enige inschrijvers en 
kochten de boerderij voor het zelfde bedrag waarvoor de ruilverkaveling haar aan de gemeente 
had verkocht. Dalfsen had al een aantal boerderijen die onder Monumentenzorg vielen maar 
die behoorden allen tot een landgoed. In die tijd streefde het Oversticht er naar om in meerdere 
gemeenten oude zelfstandige boerderijen op de monumentenlijst te krijgen. In Dalfsen was 
deze boerderij de enige die daarvoor in aanmerking kwam. In Staphorst waren het enige 
honderden. 

Veel wegen kregen na de ruilverkaveling een nieuwe naam. De oude Molenweg was geheel 
veranderd en verhard. Een voorstel die weg de Mulderboerweg te noemen kon geen genade 
vinden in de ogen van de raad. Het werd Brinkweg, genoemd naar een brink met boerderijen 
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wat verderop. Vreemd genoeg was over de boerderij niets bekend. Ze was echter wel een 
monument van Geschiedenis en Kunst. De boerderij was een voorbeeld van Oost-Nederlandse 
boerderijbouwkunst. Monumentenzorg vermeldt: Saksische negentiende  eeuwse boerderij 
onder afgewolfd rieten zadeldak, gevels met vlechtingen, vensters met roedenverdeling en met 
luiken behangen. Rechts een potstal, eveneens met afgewold rieten zadeldak, links kookhuisje 
met varkensstal. In een potstal liep 's winters het jongvee vrij rond. De mest werd opgepot en 
in het voorjaar uitgereden over het land. Vandaar de grote dubbele deuren aan de voor- en 
achterzijde. Er zijn tegenwoordig geen potstallen meer. 

Bij de restauratie, die plaatsvond onder leiding van architecten Vincent Vlaanderen uit 
Enschede en Reeskamp van Monumentenzorg bleek dat de boerderij nogal eens was 
veranderd en vergroot. Vlaanderen is ook de architect van het kookhuisje en 
de karakteristieke houten schuur met rieten dak. Hij is de opvolger van Jan Jans, de bekende 
Twentse architect, die ook de kerk in Oud Leusen tekende. De mooie stenen schuur met 
pannendak is getekend door de Zwolse architect Theo Verlaan, onder toezicht van 
Monumentenzorg. Na de restauratie werden het voorhuis, de heerd en de deel in oude luister 
hersteld. Er kwam een passende bestrating met erfbeplanting, heggen, knotwilgen en een 
tuin. Sinds kort herkreeg de statige boerderij de oude naam 't Mullers. De familie Lindeboom 
is in Dalfsen een vooraanstaande boerenfamilie geweest. Evert Lindeboom was jarenlang 
wethouder voor de C.H.U. In de familie wisselen de voornamen Rutger en Evert elkaar af en 
dat is nu nog zo. Bij de installatie van burgemeester Ynzonides op 23 april 1919 in het oude 
gemeentehuis zit hij op de foto links naast de burgemeester. 

Zo komen we Lindeboom tegen in kadastrale stukken en als gewaarden in de Rosengaarder 
marke. In het jaar 1868 Evert, in 1832 opnieuw Evert. Rond de eeuwwisseling, dat was in de 
Franse tijd, zijn er enkele opmerkelijke voorvallen. In 1795 is onder het kerkdorp Dalfsen 
Hendrik Everts boer op het Mulderboer. Dat was destijds de naam van de boerderij. Na de 
eeuwwisseling was Jan Everts er boer. In 1811 nemen Jan Everts en zijn vrouw Aaltje 
Hendriks de naam Lindeboom aan. 

 

Huys Schuylenbergh omstreeks 1600. Afbeelding: Rondom Dalfsen 1990, nr. 5. 
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Het is wel duidelijk dat de naam Mulderboer te maken heeft met de molen. Die molen stond 
in Oosterdalfsen. Tijdens de restauratie van de boerderij werden stukken molensteen 
gevonden. Die zijn aan elkaar gelegd en liggen voor de deur van de oude paardenstal. De 
molenbelt van de omstreeks 1875 afgebroken molen werd tijdens de ruilverkaveling 
afgegraven. Het oude molenwegje is toen eveneens verdwenen. 

Op 18 december 1760 had Willem Hendriks de boerderij het Mullers gekocht. Zijn weduwe 
Engbertien Geerts, later weer getrouwd met Roelof Claas, verkoopt in 1770 het Mullers aan 
Jan Willems en Janna Harms. Zij nemen een hypotheek, groot honderdtwintig gulden, van 
Harm van Sonsbeek met als onderpand de boerderij. Gerrit en Maria Hendriks moeten de 
boerderij later onderhouden, waarna ze alles van hem erven. 

Het is hoogst zeldzaam dat in die tijd een boerderij al eigendom is van de boer die er op woont 
en die daardoor gewaard was in de Rosengaarder marke. In de marke waren de boeren meiers 
(pachters). De erfgenamen, eigenaren van de waardelen, waren hun landheer. De eigenaren 
vormden het bestuur van de marke. Voorzitter was de erfmarkerichter, de Heer van de 
Ruitenbergh. In de achttiende eeuw zijn de eigenaren van de erven, de gewaarden, ontstaan. 
Dit blijkt ook uit de samenstelling van de erfgenamenvergadering van de marke. In 1765 
vergaderen zij in het Rode Hert. Er verschijnen daar behalve de erfmarkerichter Sloet tot den 
Ruitenberg ook heren uit Dalfsen, zoals Mulert tot de Leemcule en d' Eysschen tot Gerner. 
Verder Zwolse heren en burgemeester Jordens uit Deventer. Er is nog iets nieuws te melden. 
Bij de naam Gerner wordt aangetekend dat hij ook gevolmachtigd is voor Willem Hendriks en 
nog vier mannen, blijkbaar gewone boeren. 

In 1804 verschijnen behalve de markerichter van Fridagh en baron van Echten tot Gerner 
bijna alleen mannen als Jan Everts, Geert Luchies, Derk Schutte, dus boeren en geen 
landheren. Willem Hendriks en Jan Everts waren boer op het Mullers of Mulderboer en al 
vroeg eigenaren of erfgenamen. Daardoor waren zij gewaarden in de marke. Er komen in 
Overijssel nog enkele gewaarde boerenerven voor. Een van de bekendste is de A-boer bij 
Adorp, tussen Almelo en Vriezenveen. De bekende boerderij ligt evenals Mulderboer met het 
voorhuis aan de weg, terwijl boerderijen bijna altijd met het achterhuis aan de weg lagen. 

 

Gerner, met het Mullers en de Dalfser Molen circa 1780. Afbeelding: Rondom Dalfsen 1990, 
nr. 5. 
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De A-boer was dan ook tevens café en is dat lang geweest. Volgens de overlevering is het 
Mullers vroeger ook café geweest. Vandaar waarschijnlijk het vroege optreden als zelfstandig 
erf, temidden van zo'n groot aantal landheren. Een gemetselde kat op de heerd herinnert nog 
aan die tijd. Het is best aannemelijk dat de boer op het Mullers zo een graantje mee pikte van 
het molenaarsbedrijf in Oosterdalfsen. Ze waren het aanlegcafé voor boeren en bakkers die 
hun graan lieten malen op de Dalfser molen. 

Willem Hendriks had de boerderij gekocht van de Diaconie: „Op 4 februari 1761 verschenen 
voor Jan Fabius Scholtus en Gerrit Bloemendal Diaken met Gerrit Gerrits als momber (voogd) 
over Geertje Hendriks om te transporteren aan Willem Hendriks en desselfs huysvrouw het 
Mullers genaamt gelegen in de Buerschap Gerner als het selve door wijlen Hendrik Hannessen 
is beseten geweest en op 18 december 1760 bij publieke veylinge is verkoft.’ 

Uit de Acta van de Kerkeraad blijkt dat de vier onmondige kinderen van wijlen Hendrik 
Hannessen op he’t Mullers in de kost gedaan waren, ‘'s weeks a  tien stuivers en 't jongste 
zelfs à acht stuivers’. Geertje Hendriks was een voorkind. De Diaconie vermeldt dat de „saak 
in 't vriendelijke konde afgedaan worden’. Er is nog een vermelding van een rekening van de 
Heer Ontvanger Vriesen over restanten der verpondinge, contributie en vuursteden ten laste 
van Hendrik Hannessen. We komen Hannessen (of Hannes) al tegen in 1735, 1732 en 1715. 

Tot aan het begin van de vorige eeuw heeft Dalfsen drie molens gehad, die van Rechteren, 
Lenthe en de Dalfser molen. De Dlafser molen stond in Oosterdalfsen aan ‘de olde Vechte’, 
daar waar nu de familie Snijder woont. Alleen een oude waterput herinnert nog aan vroeger 
tijden. Deze molen was eigendom van de Heer van de Ruitenborg. Reeds in 1634 was Snel de  
molenaar. Willem Jansen Snel is dan betrokken bij het halve erve het Rijmeldink, dat een van 
de oudste erven is in Oosterdalfsen. In 1688 is Reint Hermsen Snel de mulder. Zijn zoon 
Wilhelmus Snel, ook mulder te Dalfsen, koopt in 1218 een ‘Camp Saaylang groot vier mudde 
gesay met het eggehold’ de Tibbenkamp of Mulderskamp. Deze grenst ten noorden aan de 
Dalfser Molen en aan de andere kant aan de Molensteeg. In 1719 had hij al een stuk 
Mulderkamp gekocht voor honderdvijfentwintig gulden. 

 

De installatie van burgemeester Ynzonides in 1919. Afbeelding: Rondom Dalfsen 1990, nr. 5. 

In 1698 heeft Jan Mulder op een zondagnacht een zak gemalen boekweit en een zak met twee 
spint rogge op de rug. De man bleef echter volhouden dat dit niet gestolen was. In 1632 
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worden Werner Hendriks en vrouw vermeld omdat zij een jaarlijkse rente ontvangen ook uit 
het Rijmeldink. Deze Werner Hendriks op die Vechte was in 1638 pachter van het Grote Veer. 
In 1689 leeft hij nog,  zesentachtig jaar, en wordt de Oude Veerman genoemd. Waarschijnlijk 
volgt zijn zoon Hendrik hem in 1663 op als veerman. Later komt een andere zoon Hannes 
Werner, de vader van Hendrik Hannes, op het Mullers. Willem Jansen Snel is dan de Oude 
Mulder. Waar he't Rijmeldink precies lag in Oosterdalfsen is niet bekend, ook niet of de Snels 
er op hebben gewoond. Het is niet uitgesloten dat de Oude Veerman en de Oude Mulder broers 
waren.  

Het Mullers wordt ook wel ‘Hendriks plaatse’ genoemd. In l727 vermelden de notulen van de 
marke een: ‘Lyste van Huisluiden bewoonende de plaatsen soo tot het Sworen ampt zijn 
bereghtigd in Gerner’ (gezworenen, beëdigden). 

Reeds vanaf 1699 komen Hendriks en Hannes van het Mullers daarop voor. De boerderijen  
zijn in die tijd vaak catersteden, al dan niet bewoond door een gezworene of een meier. We 
moeten er ons niet al te veel van voorstellen. De pachters moeten er voor zorgen dat het huis 
wordt onderhouden ‘in raecke en dake’. Rake is het vlechtwerk van rijshout, dat met klei werd 
bestreken tussen de vakken, de wand dus. Dake is het rieten of strodak. 

Volgens het vuurstedenregister en het cohier van hoofdgeld woont in 1675 in Gerner die 
Weduwe van Jan op 't Mullers. Voordat in 1818 de Westermolen mag worden gebouwd, wordt 
er eerst  geprocedeerd. De graaf Van Rechteren verwijst naar een retroacte uit 1662. In dat 
jaar wilde de weduwe van Johan van Twikkelo. wijlen de Heer van de Ruitenborg, een tweede 
korenmolen bouwen in Oosterdalfsen. De Graaf van Rechteren was  daar tegen. De weduwe 
van Twikkelo beweerde dat de Vecht de grensscheiding vormde. De Heer van Rechteren voerde 
aan dat die grensscheiding van de Vecht niet zo veel voorstelde. Over het algemeen is de Vecht 
zo smal en ondiep, dat men er met gemak met paard en wagen door kon rijden. De Heer van 
Rechteren is toen in 't gelijk gesteld. Er zijn nooit meer dan drie molens geweest. 

In 1818 kreeg hij echter geen gelijk en werd de Westermolen gebouwd, de vierde Dalfser molen. 
Gerrit Helmus Snel werd molenaar. In oude tijden werd op de hoge gronden geleefd. Vooral 
langs de grillige Vecht was dat veiliger. Die hoge gronden en de Vechtduinen vormden de 
natuurlijke bedijking. Hier ontstonden de nederzettingen Welsum en Oosterdalfsen. In 
Dalfsen was er maar een enkele hoogte waar ook de kerk op stond, tot de Belte. Dat was  langs 
de Vecht de laatste belt. Tussen de hoge gronden in Oosterdalfsen en Dalfsen maakte de Vecht 
een grote bocht. Aan de noordzijde van die bocht lag het huis Gerner, aan de zuidzijde was de 
grond eigendom van Van Rechteren. De hoge gronden van Oosterdalfsen hadden een uitloper 
tot aan de Vecht bij Gerner. Op die uiterste punt, vlak aan de Vecht, lag het Mullers, na de 
kerk het hoogste punt van Dalfsen. Door afgravingen, dijk- en wegenaanleg en ophogen van 
erven is daar weinig meer van te zien. 

In 1625 steeg het water zo hoog dat de kerk werd ‘bedreigd met wegspoelen’. Daarna is de 
Vecht omstreeks 1630 recht getrokken. De historische grond tussen de oude en de nieuwe 
Vecht werd daarna het eiland genoemd. Ook werd later de bocht uit de Vecht gehaald ter 
hoogte van de Dalfser molen. Beide ingesloten stukken grond bleven bij Rechteren horen.Het 
Mullers bleef in 1926 bij de grote overstroming droog. In de neuten van de baanderdeuren 
zijn nog sleuven te zien waarin vroeger schotten werden geplaatst bij hoog water. 

Het Mullers en later Mulderboer liggen in Gerner, terwijl de molen in Oosterdalfsen op 
steenworpafstand stond. Er was echter reeds eerder een molen in Dalfsen. Het was een 
watermolen in Gerner, de voorloper van de Oosterdalfser windmolen. In oude tijden boden 
watermolens aan rivieren en beken de enige mogelijkheid om drijfkracht te krijgen voor het 
malen van graan. Het recht om een watermolen te bezitten berustte eveneens bij de 
landheer. Zo bezat het Huis Gerner het recht van de visserij op de Vecht, de schoolmeesterij 
en het recht om een korenmolen te houden. De Heren van Gerner zullen zeker van dat recht 
gebruik hebben gemaakt. Er is echter nooit sprake geweest van een windmolen. Omstreeks 
1300 waren de dijken langs de Vecht voltooid. Dat was een gigantisch werk voor die tijd. In 
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1311 werd de Rosengaarde verdeeld. De bezitters van de marke-erven waren de adel en in 
mindere mate de kloosters en gasthuizen. 

In de Middeleeuwen en lang daarna was het algemeen gebruik om de pachter van een erf te 
noemen naar de boerderij waar hij op woonde. Al in 1330 ontmoette men in de marke 
Engelbert van Gerner en Johan Ter Molen. Ter Molen lag aan de Vecht waar nu het Mullers 
ligt. Daar lag de watermolen van Gerner. Het schattingsregister van Salland vermeldt ‘in die 
buerscop toe Dalfsem, meyster Johan die Mulner’. En in 1400, 1420 en 1490 die Muller, de 
Mulner en die Mulner. 

 

De boerderij staat niet met de achterkant aan de weg. Afbeelding: Rondom Dalfsen 1990, nr. 
5 

Johan van Almelo was in het begin van de veertiende eeuw een invloedrijk edelman. Hij 
trouwde met Gostuwe van Gerner en kwam zodoende in het bezit van Gerner en dus ook van 
Ter Molen. Bij Hellendoorn aan de Regge lag het huis Ter Molen, het latere Schuilenburg. In 
1339 kocht Johan van Almelo dit huis Ter Molen. Er hoorde bij Ter Molen een watermolen aan 
de Regge, van Johan Ter Molen ‘toe der Moelen’. Hierdoor kwam hij in het bezit van beide Ter 
Molens. 

Een tekening uit begin 1600 laat het ‘Huys Schuylenborgh met de Watermoole’ zien. In 1380 
is Gerner door de Bisschop van Utrecht vernield en daarna eerst niet meer opgebouwd. De 
Ruytenberg, eveneens vernield, werd in 1389 wel weer opgebouwd. Er kwam voor de 
Ruytenberg een bloeitijd onder de machtige Van Twickelo's. 

De Ruytenberg verkreeg zelf Gernerse goederen. Het is dan ook zeer aannemelijk dat daarom 
de Heer van de Ruytenberg een korenmolen in Oosterdalfsen aan de Vecht liet bouwen. Daar 
was immers al een watermolen en hij was „gerechtigd over de winden van Dalfsen. 

De hogere gronden daar lagen voor een kostbare korenmolen ook veel veiliger en waren beter 
bereikbaar. Tevens waren in de Middeleeuwen Oosterdalfsen en Welsum het centrum van de 
gemeenschap Dalfsen. We hebben reeds gezien dat daarna de weduwe van Twickelo er in 1567 
zelfs een tweede molen bij wil bouwen. Er is ook al eens eerder een ruilverkaveling in de 
Rosengaarder marke geweest. In de marke trof men zesenzeventig gewaarden of gerechtigden 
aan. Een volle waar was ongeveer twaalf hectare groot. 
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Het Agnietenklooster in Zwolle was eveneens gerechtigd. Door schenkingen waren in de 
Middeleeuwen de ‘Broeders des Gemenen Levens’ van het klooster in bezit gekomen van 
meerdere verspreid liggende gronden in de Rute in de marke. In 1435 werd door het klooster 
een ruilverkaveling uitgeschreven om de losse stukken grond bij elkaar tot een blok van vijftig 
hectare te verkrijgen. In die tijd schreef Thomas a Kempis in het Agnietenklooster het beroemd 
geworden boek ‘De navolging van Christus’. Het was zeer goed mogelijk dat hij zich met de 
wissel heeft gemoeid en zelfs de Acten van wissel heeft geschreven. Het is bekend dat Thomas 
a Kempis gedurende enige tijd tussen 1432 en 1448 procurator van het Agnietenklooster is 
geweest. Het is de oudst bekende ruilverkaveling in Europa. Ook Ter Molen in Gerner was bij 
deze ruilverkaveling betrokken. We komen de namen tegen van de erven Rimeldinc 
(Rijmeldink), Meyster van lttersim, Geert Hauwert, Oelreking en Lubberts Kvnder ter Moelen. 
De tekst luidt:  

Wij doen kundich allen luden mit dissen openen brieve, dat wij voir ons en de voir onse 
erfgenamen gewisselt hebn mitter prior en de convente des cloesters der regulieren intante 
Agnetenberghe onse ware in der Ruten, geslaghen in Wisschinc toe Gharner gelegen tussen 
Ulrinkinc an die ene side ende Lubberts kynder ter Moelen an die andere side, welke ware die 
prior in die voertiden gewisselt hebn van Haken van Ruvterberghe in die Monninks ware toe 
Walsum. 

 Op 22 januari 1435 begint de wissel, en komt dat jaar nog gereed. Het  Mullers is wel een 
zeer oud erf, prachtig gelegen aan de Vecht, in Oosterdalfsen. De boerderij behoorde vroeger 
bij Gerner en grensde aan Rechteren. Dichtbij lag toen de Dalfser Molen van de 
Ruitenberg. Die bijzondere ligging en haar bewoners hebben de geschiedenis niet gemakkelijk 
gemaakt, maar wel hoogst interessant. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, E. Roelofs. 

 

De vurige man van de Geute 

 

De Geute is een van de mondingen van de IJssel en daar is het niet pluis. Ja, daar gebeuren 
soms wonderlijke dingen. Tenminste wanneer men er met het net gaat vissen. Dat ondervond 
eens een visser die zich er niet aan gestoord had. Hij had een goede vangst maar er overkwam 
hem iets om van te griezelen. 

Hij lag 's nachts in de Geute, aan de kant van de wal. Hij en zijn knecht lagen reeds lang te 
kooi en sliepen de slaap van de rechtvaardigen. Maar ze hadden het net gebruikt en dat zou 
hen duur komen te staan. Want op een gegeven ogenblik wordt de knecht wakker en denkt: 
‘Wat hoor ik toch voor vreemd gezang? Wonderlijk, op deze eenzame plaats, midden in de 
nacht. Wie kunnen er nu lopen zingen?’ Hij roept de schipper en zegt: ‘Luister eens, wat is 
dat daar?’  ‘Watte?’ vraagt de schipper slaperig, en hij wrijft zich de ogen uit. ‘Hoor je dan niet 
zingen?’ De schipper gaat rechtop in de kooi zitten en luistert. Ja, waarachtig, er wordt 
gezongen. En wat een vreemd lied. Verstaan ze het goed, wordt daar gezongen: 

De lamp brandt, de lamp brandt, maar wij gaan liever over zand. 

Ja, dat zingen ze, wonderlijk.  De schipper en de knecht staan op, schieten gauw de broek 
aan en gaan naar dek. Wat zien ze daar? Vier mannen. Of zijn het slechts schimmen? Het is 
zo onwerkelijk. Men kan niet duidelijk onderscheiden. Komt het gezang van die vier 
schimmen? Of ergens anders vandaan?  

De schipper en de knecht staan in spanning. Wat gaat er gebeuren? De vier gedaanten komen 
recht naar de botter toe. Wel nog aan toe, wat zou dat moeten? Ze horen duidelijk zeggen: 
‘Hier brandt de lamp, maar wij gaan liever over zand.’ Vreemde woorden. Wat hebben ze te 



276 

 

276 

 

betekenen? 
 
De vier schimmen zijn de botter genaderd en zonder een woord te zeggen strekken ze hun 
acht handen uit en leggen die aan boord. Zo loodzwaar drukken die handen op de kant van 
de botter dat deze bedenkelijk overhelt. Zwijgend staan de vier schimmen in de duisternis, en 
laten hun handen loodzwaar wegen op de rand van de botter; tot kantelens toe. 
 
De schipper en zijn knecht staan verlamd van schrik. Reeds schept de botter water, nog een 
ogenblik en hij kapseist. Plotseling flitst het door het brein van de schipper: ‘De straf voor het 
netvissen.’ Ineens schiet de macht in zijn spieren terug en bijgestaan door de knecht gooit hij 
de trossen los en weet met een forse stoot de botter van wal te krijgen. En toen er van door. 
Zo vlug ie maar kon. De Geute uit en zee in. Nooit heeft die visser weer met het net in de Geute 
gevist. 
 
En dan die andere visser, die het net in de Geute uitgeworpen had. Weet je wat die beleefde? 
Men had hem nog wel gewaarschuwd: ‘Denk om die boerenplaats daar. Kom daar niet te dicht 
bij. Daar is het niet pluis.’ - ‘Wat is daar dan?’ had de visser ongelovig gevraagd. ‘Wat zou me 
tegenover die boerenplaats kunnen gebeuren?’ - ‘Ja, pas maar op, blijf er maar vandaan, meer 
zeg ik niet,’ huiverde de zegsman, ‘het is er niet in orde wat ik je zeg.’ Maar de schipper sloeg 
de raad in de wind. 

Hij viste er lustig op los, de hele nacht door. En haalde het net er door of het de gewoonste 
zaak van de wereld was. Hij floot er zijn deuntje bij en de knecht zong een vrolijk liedje. Wat 
kon hem gebeuren hier. 't Scheen alles zo veilig als wat. En de vangst was goed. Het weer was 
prachtig, dus er was niets wat hen deerde. 

Maar jawel, wie niet luisteren wil moet voelen. Want zie, stond daar niet, op de hoogte van de 
boerenplaats, op de dijk 'de vurige man'? Groot en dreigend stond hij daar te vlammen en zijn 
gloeiende rechterhand wees naar zee. ‘Schipper,’ schreeuwde de knecht en zijn stem sloeg 
over van hete angst, ‘schipper, kijk es!’  ‘Watte?’ vroeg de schipper die nog niets gezien had, 
want hij was te druk bezig de vangst uit de netten te pellen, ‘watte, Piet?’ - ‘Kijk,’ hikte Piet, 
‘op de dijk.’ 

De schipper hief het grijze hoofd op en jawel hoor, daar zag hij de dreigende vurige gestalte 
staan, hoog, op de dijk, tegenover de boerenplaats. Van klinkklaar vuur was ie, roodgloeiend, 
en zijn ogen gloeiden witheet. ‘Wa-a-a-at is dat?’ hijgde de schipper. ‘De vurige man!’ klonk 
het van de dijk, ‘de vurige man! Wat moet dat hier in de Geute?’ 

De schipper vergeet zijn roer en zijn netten en klemt zich van angst aan de mast vast. Hij 
knijpt zijn ogen toe om de vurige verschijning maar niet te zien maar dat is vruchteloos, want 
zo hel gloeit de vurige man dat het schelle licht door de oogleden heen dringt. Dreigend blijft 
de vlammende arm naar de zeekant wijzen. ‘We moeten weg,’ bibbert de knecht eindelijk. ‘Ja, 
weg, weg,’ hijgt de schipper en met een ruk gooit hij het roer om. De knecht hijst de zeilen en 
weg varen ze, zo hard de wind hen voortdrijven wil. Weg, uit de Geute, om er nooit weer met 
het net te komen vissen. 

Nee, in de Geute is het niet pluis. 

En die andere nacht dan. Het was kalm weer, zacht briesje en heldere maan. Een visser was 
met het net bezig. En een goede vangst. Natuurlijk, in de Geute zit wel vis. Maar de visser 
werd weggejaagd. Evengoed als de twee vorigen. Nee, niet door vier schimmen, ook niet door 
de vurige man, maar door een witte gedaante. 

Ja, en die bleef niet op de dijk, zoals de vurige man, nee, die kwam over het water naar de 
botter gestapt. Eerst leek het maar een nietig klein wit wolkje, en de schipper met zijn knecht 
wijdden er niet te veel aandacht aan. ‘Zie je dat wolkje,’ had de schipper gezegd. ‘Datte?’ vroeg 
de knecht. Maar verder praatten ze er niet over. Maar jawel, dat wolkje werd groter en nam 
vorm aan. Niet ineens. Nee, je kon niet zeggen, nu is het nog een wolkje en zie, nu is het een 
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witte gedaante. Nee, 't ging zo van lieverlede. 't Kwam dichter bij en 't groeide, 't groeide al 
maar door, al maar door, en toen, vlak bij de botter, stond ie ineens, hoog opgericht, de witte 
gedaante. Akelig glinsterden zijn ogen en zijn lange witte mantel wapperde wijd uit. Met zijn 
lange magere armen maaide hij in de lucht; schrikwekkend om aan te zien. 
 
De schipper maakte dat hij wegkwam met zijn botter. Pas toen het schip in zee was liet de 
witte gedaante af. Al die tijd had ie achter de botter aangehold. Zwaaiend met zijn magere 
armen en zijn mantel woest wapperend achter hem aan. 
 

Nee, in de Geute is het niet pluis. Bron: beleven.org. 

 

Watersnood en ijsgang in Wijhe in 1820 

De winter 1819/1820 was streng geweest. Het was reeds februari 1820 geworden en de 
Wijhenaren hoopten al dat eindelijk deze strenge winter op zijn eind zou lopen. Toen steeg 
plotseling het water in de rivieren als gevolg van de invallende dooi in Zwitserland en 
Duitsland, terwijl tot overmaat van ramp een harde Noordwesterstorm het water de rivieren 
opstuwde. Het gevolg daarvan was dat op verschillende plaatsen in West-Europa 
overstromingen waren. Dijkbreuken waren aan de orde van de dag en zeer veel mensen 
verloren daarbij het leven. Alsof dat alles nog niet genoeg was begon het wederom te vriezen. 
Toen de dooi opnieuw was ingevallen werden grote massa's ijsschotsen de rivier afgestuwd, 
alles vernietigend wat zij op hun weg tegenkwamen. 

 

 

We lezen in een door de toenmalige burgemeester van Wijhe uitgebracht rapport, dat ‘de 
opmerkingswaardige bijzonderheden welke bij de jongste watersnood alhier hebben plaats 
gehad, meestendeels daarin bestonden, dat de ijsschotsen toen zo groot drijvende, dat 
niemand zig herinneren kon dezelve immer zo groot gezien te hebben, daardoor zoveel te 
grooter verwoestingen aan de buitendijksche huizen en boomen te weeg gebracht. Zware 
boomen welke alle vorige ijsgangen hebben doorstaan, werden thans omgeduwd’. 
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IJsschotsen in de IJssel in de winter van 1941 (collectie Historische Vereniging Wijhe). 

Maar daarbij bleef het niet. We lezen verder dat de huizen door Cornelis Grolleman en Hendrik 
Regterschot bewoond, de Mottenhuisjes genoemd, toebehoorende aan de heer Van Dedem van 
de Gelder, door het schuiven van het ijs gedeeltelijk waren ingestort. Dit was ook het geval 
met het huisje van Klaas Wichems. Dit laatste perceeltje werd zo beschadigd dat de eigenaar 
zich verplicht zag het geheel af te laten breken. 

Het rapport van de burgemeester vertelt ons nog meer bijzonderheden over die zware ijsgang 
en hoogwaterstand. Het kruiende ijs had een stuk uit.de lJsseldijk geslagen bij de 
Krommedijk, ter breedte van ongeveer vier voet en een lengte van twintig voeten. In de 
onmiddellijke nabijheid van dit gat was een zware schots met zijn punt in de lJsseldijk 
gedrongen en de vaart waarmee dat gebeurde was zo groot geweest dat de schots zes voet diep 
in de dijk was gedrukt. Daar de dijkverwoesting zich ernstig liet aanzien werd de bevolking te 
hulp geroepen. Door het aanbrengen van wilgentakken en stukken ijs voor het gat was het 
gevaar spoedig bezworen. Vele inwoners leden grote schade bij deze natuurramp. 
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Kruiend ijs bij de Loswal van Wijhe, 1929 (collectie Historische Vereniging Wijhe). 

De burgemeester meldt: 

Ofschoon een zeer groot getal ingezetenen meer of minder schadens hebben geleden zo door 
dien hun winterkoren onder het ijs heeft gezeten als door het ontruimen van hun huizen, met 
het vee en het wegdrijven van rikhouten en boomen, zo heb ik daarvan geen opnemingen 
kunnen doen en er dus geen proces-verbaal van kunnen opmaken, daar ik omtrent het opgeven 
van de schadens nadere instructies afwagt. Slegts twee processen-verbaal voeg ik hierbij, van 
menschen welke naar hunnen omstandigheden gerekend zware verliezen geleden hebben, daar 
Klaas Wichems zonder onderstand buiten staat is zijn huis weder op te bouwen en door de 
geleden verliezen zig met zijn huishouden in de bedroevendste omstandigheden bevind, daar 
het heuveltje waarop hij zijne aardappelen ingekuild en waartegen sints jare lang steenpuin 
was aangebragt door het ijs geheel weggeschoven en verdreven.  

De in het rapport van de burgemeester genoemde processen-verbaal zijn er nog en het is wel 
aardig na te gaan welke schade de gedupeerden hebben geleden. In het proces-verbaal van 
Klaas Wichems lezen we dat de volgende schade is geleden: 

Schade aan het huis                                         f 128,- 

Schade aan de meubelen                                    f 15,- 

Aan aardappelen welke weggedreven zijn            f 14,- 

Totaal                                                               f 157,- 

De daghuurder Hendrik Verweij, wonende in Wijnvoorden had geringer schade geleden, 
namelijk: 

Schade wegens een weggedreven zijmuur uit zijn huis         f 32,- 

Schade aan de meubelen                                                    f 27- 

Totaal                                                                                f 59,- 
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In deze tijd van het jaar hoor je ouderen nogal eens zeggen: 'Vroeger had je nog eens echte 
winters!' En dan komen de verhalen over de ijsgang in de IJssel, hoe men over de rivier liep 
of reed en hoe later, wanneer het ijs ging kruien, de schotsen soms hoog tegen de dijk 
schoven. Waren er vroeger werkelijk meer echte winters? Als men daaronder verstaat een 
winter waarin de IJssel dichtvroor dan zeer zeker. 

 

IJsschotsen in de IJssel in 1941 (collectie Historische Vereniging Wijhe). 

Wie precies wil weten wanneer er licht drijfijs was, wanneer het ijs vast zat, hoelang het vast 
zat, wanneer er beweging in het ijs was, wanneer de rivier weer ijsvrij was, die kan in Wijhe 
terecht. Een blik in de zorgvuldig bijgehouden boeken van ex-havenmeester, beurtvaartagent, 
caféhouder, botenverhuurder Visser is voldoende. Sinds 1916 heeft de familie Bakker/Visser 
als waterwaarnemer voor Rijkswaterstaat alle gegevens genoteerd. Nog steeds wordt dagelijks 
om acht uur de waterstand opgenomen en maandelijks doorgegeven. 

1929 

We lezen: 

12 januari, een weinig ijs 

3 februari, licht drijfijs 

4 februari, vol 

5 februari, vast ijs 

13 maart, los 
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Sterk kruiend ijs op de dichtgevroren IJssel in de winter van 1928-1929. (collectie Beeldbank 
HCO) 

 

1938/1939 

19 december, drijfijs 

20 december, vast ijs tot 4 januari 

  

Mannes Vinke op het ijs in de IJssel 
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1940 

3 januari, drijfijs 

9 januari, vast ijs tot 25 februari 

 

 

De Wijhese beroepsvissers Kees en Gait Ringenier en Jan Eisink visten bij de Kozakkenkrib 
in Veessen. Herman Schutte, zoon van de toenmalige veerbaas, hielp mee. Na de vangst van 
voornamelijk voorn, ging men weer lopend met de handkar vol vis terug. De vis werd verkocht 
aan vishandelaar Klaver in Zwartsluis. De visvangst werd nogal bemoeilijkt door de 
dichtgevroren rivier. 

Gait en Kees Ringenier, H. Bosman en Jan Eisink proberen per roeiboot de overkant te 
bereiken, hetgeen nauwelijks meer lukt. 

De volgende dagen zijn Bosman en Eisink bezig een vaargeul te maken voor de roeiboot. Soms 
gebeurde dit ook voor de toen nog veel kleinere pont. Met bijlen en zagen maakte men 
ijsblokken die dan stroomafwaarts onder het ijs werden geduwd. 
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Vordeman en twee leden van het Bewakingsdetachement Militaire Politie, Scheepstra en 
Haarsma, kijken toe. De rivierovergangen stonden in de maanden voor het begin van de 
Tweede Wereldoorlog namelijk onder militaire bewaking. 

 

De jaren na 1940 

In de volgende jaren gebeurde het nog heel wat keren, dat de IJssel voor langere of kortere 
tijd dichtvroor. 

1941                vast ijs van    8 jan.     -    8 febr. 

1942                vast ijs van  15 jan.     -  10 maart 

1946/47           vast ijs van  20 dec.     -  15 jan. 

1947                vast ijs van  29 jan.     -  14 maart 

1950                vast ijs van  30 jan.     -    3 febr. 

1954                vast ijs van  30 jan.     -  22 febr. 

1956                vast ijs van  14 febr.    -    1 maart 

1963                vast ijs van    2 jan.     -  17 febr. 
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Elke keer als de IJssel dichtgevroren zat plaatste veerbaas Alderkamp het bord dat het 
mogelijk was voor voetgangers, wielrijders, bromfietsen, motoren en auto’s over te steken. 
Maar dan moest er wel betaald worden, ook al was de overtocht voor eigen risico. Vervuiling 
van het water, een hogere temperatuur en ook de toegenomen scheepvaart zijn factoren, die 
maken dat de rivier niet zo snel meer dichtvriest. Uit: Rondom de Toren, door G.J. Veerman. 
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De strenge winter/vorst van 1963: Auto's rijden over de vijfendertig centimeter dik bevroren 
rivier de IJssel ter hoogte van de veerpont van Wijhe, waar ze makkelijk op en van het ijs 
kunnen, 15 januari 1963. 

 

Van IJsselbad tot De Welters 

Zwemliefhebbers waren in vroeger jaren hoofdzakelijk aangewezen op de IJssel. Dit was echter 
bepaald niet ongevaarlijk door de veelal sterke en verraderlijke stroming. Om meer structuur 
in het zwemmen aan te brengen, nam een aantal inwoners in 1929 het initiatief om een 
drijvende zweminrichting in de rivier te realiseren, waarvoor subsidie bij de gemeente werd 
aangevraagd. 

 

De eerste stap was de oprichting van de Wijhese Zwem Club (14 april 1930). Vervolgens werd 
op 14 augutus 1930 de ‘NV Zwembad Wijhe’ een feit. Het was een naamloze vennootschap, 
die tot doel had om het zwembad in de IJssel te exploiteren. Het maatschappelijk kapitaal 
bedroeg tweeduizend gulden. Hiervoor werden aandelen uitgegeven van vijf gulden per stuk. 

Het toenmalige zwembad werd elk jaar opnieuw opgebouwd en afgebroken. Elk voorjaar 
moesten de kleedkabines, de kassa en de drijvers met daarop de plankieren in elkaar worden 
gezet. Langsvarende schepen zorgden voor zo'n zuigkracht, dat de verankering het zwaar te 
verduren had. Het is bekend dat het zwembad een enkele keer los sloeg en teruggevaren moest 
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worden naar de vaste locatie in de nabijheid van de veerpont. Gemengd zwemmen was toen 
overigens nadrukkelijk verboden. 

Op 1 juli 1955 besloot de gemeenteraad van Wijhe een schetsplan te laten maken voor een 
nieuw zwembad, met als overweging: ‘het huidige zwembad kan allermist voldoening 
schenken’. Er kwam echter geen spoedig vervolg op dit besluit omdat de gemeente in financiële 
problemen was geraakt. 

De vervuiling van de IJssel nam steeds grotere vormen aan en in 1961 besloot de 
gemeenteraad – op aandrang van de Inspectie van de Volksgezondheid – het zwembad te 
sluiten. Een jaar eerder, in 1960, werden er nog langebaanwedstrijden in de IJssel 
georganiseerd, als onderdeel van de groots opgezette viering van het duizendjarig bestaan van 
Wijhe. 

De zwemliefhebbers accepteerden de sluiting niet en zowel het hiervoor opgerichte Actiecomité 
Zwembad Wijhe als de Wijhese Zwemclub voerden actie. Het toenmalige WZC-bestuur zocht 
de publiciteit door een stille tocht naar de IJssel te organiseren en een krans te leggen op de 
plek waar het zwembad altijd had gelegen. 

WZC had een serieus probleem want de vereniging was inmiddels gegroeid tot 
driehonderdvijftig leden en was omgevormd tot een omnivereniging met o.a. tafeltennis, 
volleybal, wandelafdeling. Men maakte van de nood een deugd en ging een startcombinatie 
aan met de ‘Pinquin’ uit Raalte (de huidige Oostdobbers). Het openluchtzwembad van Raalte 
aan de Hogeweg werd thuisbasis voor de wedstrijden en de trainingen. Garage Huitink 
pendelde met een touringcar de zwemmers naar Raalte. Niet alleen WZC ging in Raalte 
zwemmen, ook de gemeente huurde de bus af voor het schoolzwemmen. 

Een moeilijke periode voor het WZC-bestuur. Maar er gloorde hoop. Door 
subsidemogelijkheden (Nederlandse Sport Federatie) kreeg de gemeente meer financiële 
armslag en in de zomer van 1961 werden de schetsplannen van de Nederlandse 
Heidemaatschappij aangepast en gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw van een nieuw 
openluchtbad. 

Het was voor WZC nog even doorbijten want de rijksgoedkeuring liet nog lange tijd op zich 
wachten. Deze werd pas medio 1963 – dus twee jaar later – ontvangen. 

Op 9 april 1963 werd de bouw van het zwembad onderhands aanbesteed en opdracht verleend 
aan aannemersbedrijf Reusken uit Eerbeek. Daarna konden de werkzaamheden op 25 
november1963 starten. Er was een krediet beschikbaar van  vierhonderdnegentienduizend 
gulden. De bouw verliep voorspoedig en op 16 juli 1964 kon zwembad ‘De Welters’ door 
burgemeester Tellegen worden geopend. WZC kon opgelucht ademhalen, er kon weer 
gezwommen worden in Wijhe. 

In 1973 volgde een andere mijlpaal. Er werd verwarming aangelegd en het zwemwater had 
vanaf dat moment een aangename temperatuur. De aantrekkingskracht van het bad was 
enorm. In warme zomers kwam het meerdere keren voor dat meer dan honderdduizend 
bezoekers de kassa passeerden. Toen was er immers nog geen of weinig concurrentie van de 
recreatieplassen. Daan van Zanten en later Henk van Lohuizen waren in hun functies als 
badmeesters de ambassadeurs van de zwemsport. 

 In 1989 werd vanwege het vijfentwintigjarig jubileum van het bad vanaf de zonneweide een 
grote luchtballon opgelaten. Inmiddels was ‘De Welters’ aan een grote renovatiebeurt toe. Er 
was  een breuk in de terreinleiding, lekkage in de bassins en ook de toestand van de filterketels 
was niet best. Bijkomend probleem was dat het zwembad moest voldoen aan de eisen volgens 
de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. De gemeenteraad ging op 31 januari 1991 
akkoord met het voorstel om verbouwplannen van het bad te ontwikkelen. Al eerder had men 
zich uitgesproken voor het behoud van het zwembad; een overdekte accomodatie bleek helaas 



287 

 

287 

 

financieel niet haalbaar. In de vergadering van 21 september 1991 werd een krediet van ruim 
een komma zes miljoen gulden beschikbaar gesteld. De opdracht werd verleend aan Hoogeslag 
Zwembaden uit Deventer. WZC kreeg een unieke kans. Men kon een permanent clubgebouw 
op het zwembadterrein realiseren door gebruik te maken van enkele overbodige kleedruimten 
van het ‘oude’ zwembad. Jaarlijkse bezoekersaantallen van ruim vijftigduizend geven in ieder 
geval aan dat het zwembad nog steeds bestaansrecht heeft en voorziet in een behoefte. Bron: 
Mijn Stad Mijn Dorp, G.A. Hulleman. 

 

De laatste Wijhese predikantsbenoeming 
door collatoren 

Beroeping en benoeming ds. Matzer in Wijhe 

 

 

 

De benoeming van predikanten lag in het verleden bij de bezitters van de havezaten. Dit werd 
het collatierecht genoemd. Zo ook in Wijhe. De laatste keer dat van dit recht gebruik werd 
gemaakt was in 1911.  De kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk te Wijhe komt in een 
vergadering bijeen op 2 juni 1910. 

De collatoren baron De Vos van Steenwijk en baron Van Heemstra worden gevraagd hun 
mening te geven over de twee predikantskandidaten en aan te geven op wie hun keuze is 
gevallen. Het gaat tussen ds. Engelberts uit Amsterdam en ds. De Bie uit Arnhem. 
In de vergadering van 4 juli 1910 blijkt dat de keuze van de collatoren is gevallen op ds. 
Engelberts. Op 19 september 1910 komt de kerkeraad opnieuw bijeen en constateert dat ds. 
Engelberts voor het beroep heeft bedankt. 

Er zijn twee nieuwe kandidaten: ds. Eggink uit Made en Dremmelen en ds. Hoek. Op 17 
november 1910 heeft de kerkeraad kennis kunnen nemen van de keuze van de collatoren. 

De voorkeur van hen gaat uit naar ds. Eggink. Op 10 januari 1911 moet de kerkeraad 
vaststellen dat ds. Eggink heeft bedankt. In de kerkeraadsvergadering van 16 februari 1911 
zijn opnieuw twee kandidaten beschikbaar, ds. Matzer uit Zoelen en ds. G. Salomons uit 
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Hengelo (Ov). Deze twee kandidaten zijn voorgelegd aan de collatoren De Vos van Steenwijk 
en Van Heemstra. De keuze is gevallen op ds. Matzer. Hij neemt het beroep aan. 
In de vergadering van 21 mei 1911 is ds. Matzer voor de eerste keer aanwezig. Dit is tevens 
de laatste vergadering die wordt geopend en voorgezeten door de consulent, ds. Jurrema. Hij 
draagt het archief over aan de nieuw benoemde predikant. Dit is het enige agendapunt. 
Ds. Matzer sluit de vergadering en hij tekent naderhand de notulen van deze vergadering. 
In de notulen zelf is de naam Matzer onduidelijk te lezen. 

Opmerkelijk is dat in de kantlijn van het notulenboek zijn naam met balpen is bijgeschreven. 
Dit is onmiskenbaar het handschrift van Jan Wienbeld, voorheen wonend aan de Enkweg, 
vader van Willy Wienbeld. 

Op 6 november 1911 komt in de kerkeraad aan de orde dat twee leden van de gereformeerde 
kerk in Wijhe willen toetreden tot de hervormde kerk, Willem Broekhuis en Wilhelmina 
Gijsberta Hermina Broekhuis – van Laar. Hiermee wordt ingestemd. Ds. Matzer is de oprichter 
van de inmiddels ter ziele gegane zangvereniging Excelsior. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, Freerk 
Kunst. 

 

De katholieke kerk ondergronds 

 

 

 

Na de Reformatie in de zestiende eeuw werd het uitoefenen van het katholieke geloof officieel 
verboden. In de praktijk kregen de katholieken aardig wat ruimte om hun geloof in 
beslotenheid te praktiseren. Zij zetten ook in Salland een ondergronds netwerk op voor zielzorg 
aan de katholieke gelovigen. Spil in dit geheel vormde de Wijhese pater Engelbertus van 
Vilsteren. 

Egbert van Vilsteren, zoals zijn eigenlijke naam was, werd op 26 juli 1591 te Wijhe geboren 
en stamde uit een aanzienlijke familie. Op 20 maart 1622 werd hij tot priester gewijd. Spoedig 
daarna werd hij aangesteld te Gouda. Hier bleef hij tot 1625 of 1626. Daarna verlegde hij zijn 
werkterrein naar Overijssel. Omdat hij daar geboren was kende hij de streek goed en kon bij 
de uitoefening van zijn ambt gebruik maken van een uitgebreid netwerk. Een zuster van pater 
Engelbertus kreeg het bij de protestantse overheid voor elkaar dat hij zich in het dorp Wijhe 
mocht vestigen. In 1629 trok hij in bij zijn twee ongetrouwde zusters. De godsdienstoefeningen 
werden gehouden in boerenhuizingen of op een havezate. Niet alleen in Wijhe, maar ook te 
Raalte, Heeten, Heino, Broekland, Olst en Herxen. In de jaren dertig van de zeventiende eeuw 
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bezocht pater Van Vilsteren jaarlijks als zielenherder ook de Nederlanders in Holstijn. In 1638 
vinden we hem in Noord-Holland. 

Van Vilsteren was een jezuiet. De staties of missieposten die hij oprichtte waren dus 
jezuietenstaties. Niet iedereen was gelukkig met een jezuiet. Vele gelovigen hadden liever een 
wereldgeestelijke, een priester die niet tot een orde behoorde. De invloed en betekenis van Van 
Vilsteren voor de ontwikkeling van het rooms-katholicisme in de streek rondom Wijhe was 
groot. Hij fungeerde als pastoor en had bij zijn aantreden de zorg voor vierhonderd 
communicanten. Mede door financiële steun van zijn familie was de pater in staat in 1653 het 
oude erf Strijtveen buiten Wijhe aan de weg naar Raalte te kopen. Hij bouwde daarop een 
huis. Het omliggende land bracht hem jaarlijks tweehonderdvijftig gulden aan pacht op.  Hij 
preekte wekelijks voor honderdvijftig tot tweehonderd toehoorders en gaf catechisatie aan  
vierhonderd kinderen. Toen hij op 22 januari 1660 overleed werd Jacobus Valck met de 
zielzorg belast. Van Visteren is begraven in een familiegraf in de oude kerk van Wijhe. Pater 
Van Vilsteren wordt met recht beschouwd als de grondlegger van de parochie Boerhaar. Men 
kan hem zelfs de stichter van de Sallandse parochies na de Reformatie beschouwen. De staties 
Rande, Heino, Lierderholthuis, Boskamp waren als het ware dochterkerken van de eerste 
vaste statie die in 1629 door pater Van Vilsteren was begonnen. 

Na statie Strijtveen namen de katholieken het zogenaamde Potcampsgoed in gebruik. Het 
werd ook wel De Vos genoemd. De Vos is gelegen aan de Hooglandweg achter De Boerhaar. 
De statie bestaat inmiddels ook niet meer. Wat rest is een boerderij met een gevelsteen met 
de passende tekst: ‘Verheft zich hier geen bidplaats meer, ‘t Heelal is tempel van de Heer’. 
Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, Freerk Kunst uit: Canon van Wijhe. 
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Boerhaar 
dorp aan de Soestwetering 

 

De Boerhaar, welke bij de oudere generatie ook bekend als Hengeveld of Heugeveld, bestond 
in 1848 uit vijfhonderdveertig woners. Daarvan was de helft katholiek. Er staat een katholieke 
kerk welke aan de H.Willibrordus gewijd is. Van heinde en ver gaan zo’n negenhonderd 
katholieken naar de kerk. De geschiedenis van De Boerhaar is nauw verweven met die van de 
parochie en de kerk.  

Na de reformatie in de zestiende eeuw werd het katholicisme verboden. Er brak een tijd aan 
dat de schuilkerk zijn intrede deed. Een dezer schuilkerken was  gevestigd op Erve Strijdveen 
aan de Raalterweg. Dit erf werd in 1653 gekocht door pater Egbert van Vilsteren, een Jezuïet 
die in Wijhe geboren was.  Veel medewerking kreeg hij evenwel niet. Zelfs werd een verzoek 
om uitbreiding met nog twee Jezuïeten door de apostolisch vicaris in Deventer afgewezen (dus 
uit eigen katholieke kring), met als reden dat Jezuïeten oproerkraaiers zouden zijn.  

Men zag in die dagen dan ook liever wereldgeestelijken als geestelijk verzorgers van de 
gelovigen. Geboren uit welgestelde ouders en gesteund door zijn twee ongehuwde zusters uit 
Wijhe, was hij in staat om zijn eigen weg te gaan. Op Strijdveen preekte hij dikwijls voor een 
gehoor van honderdvijftig mensen, gaf les aan kinderen. Zijn hele werkgebied bestond uit 
vijftienhonderd katholieken. Op 22 januari 1660 stierf hij, oud maar niet versleten en tot het 
laatst vol vuur, op zijn erve Strijdveen. Hij werd begraven in het familiegraf in de oude (toen 
protestantse) kerk van Wijhe. Vele paters Jezuïeten zijn na hem nog doende geweest hun 
arbeid te verrichten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Vervolgingen waren aan de orde 
van de dag, ondanks dat men onder een redelijke bescherming van de uiteraard katholieke 
adel werkte. De adel schonk ook regelmatig geld, zoals Jan Gerrit Vriese van de Wesenberg, 
die ‘ter ere Gods geven sal vijfentwintig gulden’, een voor die tijd gulle gift.  

In 1672 veroverde de bisschop van Munster, Bernardus van Galen, bijgenaamd Bommen 
Berend, deze streek. De katholieken konden hun schuilkerken verlaten en kregen vaak hun 
oude kerkbezit terug door bemiddeling van diezelfde bisschop.  

De vrijheid was evenwel van korte duur want in 1674 trokken de troepen zich terug en de 
pastoors van Heino en Olst verlieten hun kudde. De zielzorg viel wederom terug op twee 
paters. Pater van Wissen kreeg de zorg voor Raalte en Heino en Petrus du Jumont het gebied 
van Wijhe en Olst. Van Wissen kwam al gauw in aanvaring met het gezag en werd vrij spoedig 
opgepakt. Voor zevenhonderd gulden kon men hem vrijkopen. Dit heeft men gedaan maar hij 
diende dit gebied te verlaten. Jumont moest het werk daarna alleen op te knappen. Hij stichtte 
en schuilkerk op Erve Langenhorst, in de nabijheid van een katholiek adellijk huis de 
Wesenberg. Hij maakte van daaruit telkenmale een rondje langs de andere schuilkerken, waar 
hij een welkome en geziene gast was.  

In de loop van de tijd kwamen er op meerdere plaatsen schuilkerken, zo ook op Erve De Vos 
in de marke Hengelvelde. We weten dat pater Boelens op De Vos vanaf 1716 vele dopelingen 
ingeschreven heeft met toevoegingen in de vorm van boerderijnamen zoals op de Horst, op ‘t 
Streng, op De Bangele, De Bril, Strijdveen, Grol, Cleyn Camps in Pleegst, Cleyn Reuvelt, 
Maetmanshuus, Joxhorst, aan ‘t Wolthuys te Wesop, op Daslever, op Vettewinkel, op ‘t 
Agterhuys, op De Bree in Kloosterhoek enz. Daaruit blijkt dat zijn parochie erg uitgestrekt 
was.  

In 1742 kwam de eerste wereldgeestelijke naar De Vos, de in Zwolle geboren Hendricus 
Johannes Schaepman. Dertig jaar later, in 1773, vertelde hij bij zijn komst naar De Boerhaar 
dat hij als missionaris door de nuntius te Brussel was gezonden en op St. Janszomer (24 juni) 
aangekomen was. 
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Rond 1750 konden de gelovigen in Middel kiezen tussen Boskamp en De Vos. Beide afstanden 
werden uiteraard in die tijd lopend afgelegd. In 1795, in de Franse tijd, werd bepaald dat er 
geen of bevoorrechte of heersende kerk in Nederland geduld zou worden. Dus er was voor 
iedereen vrijheid van godsdienst. In 1799 telde Broekland drieënzeventig katholieken, 
waarvan er zo’n twintig in Raalte kerkten in de kerk op de Heemen, aan de andere kant van 
het dorp.   

De schuilkerk op De Vos deed nog dienst tot 1819 als kerk. De plaats van samenkomst werd 
na honderddertig jaar verplaats naar De Boerhaar. Dat ging evenwel niet zonder slag of stoot. 
Omdat De Vos danig in verval was geraakt en de eigenaar Van Sonsbeeck van Den Alerdinck 
het niet wilde verkopen, moest men uitzien naar een nieuwe locatie. Net zoals dat in vele 
plaatsen het geval was waren ook hier de meningen nogal verdeeld. De parochianen van Wijhe 
roken hun kans om de kerk in hun dorp te krijgen, terwijl de Broeklanders hun dorp verkozen. 
De aartspriester van Salland, Nicolaas te Pas uit Raalte, gaf door tussenkomst van koning 
Willem I, opdracht om een kerk te stichten tussen de oude kerkplaats De Vos en het dorp 
Wijhe. Zodoende kwam men uit op een plaats aan de Soestwetering, waar een stuk grond lag 
met de naam Boerhaar. Dat stuk grond werd door de eigenaar Gerrit Weyermars vrij en 
onbezwaard aan de ‘Rooms Catholieke gemeente’ afgestaan om er een pastorie en kerk te 
bouwen. 

Dat er naar de koning geluisterd werd is niet verwonderlijk, want hij was het die een bedrag 
van  vijfduizend gulden in het kerkzakje deed voor de nieuw te bouwen kerk. Uit eigen 
gelederen kwam er tweeduizend gulden binnen zodat daarmee het financiële plaatje rond was 
en men met de bouw van een kerk kon beginnen. De kerk van toen was van het 
waterstaatstype met een kleine toren, werd in 1819 gebouwd en lag zeer fraai gelegen aan de 
Soestwetering. Op 17 november 1819 werd de nieuwe kerk ingewijd, waarbij ook grote 
aantallen niet-katholieken aanwezig waren. De collecte bracht voor die tijd het grote bedrag 
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op van tweehonderdvijftig gulden. Salland was een nieuw dorp rijker: De Boerhaar. Na drie 
eeuwen werd de kerkelijke hiërarchie hersteld en werden er weer bisschoppen benoemd. In 
1853 deed pastoor Hermannus Maas, geboren en getogen op De Boerhaar, alle moeite om met 
behulp van die bisschoppen een katholieke school op de Boerhaar te krijgen. Dit lukte hem 
in 1859. Deze school was de eerste bijzondere school van het aartsbisdom. Het duurde nog 
tot 1920 voor er sprake was van een redelijke rijksvergoeding. 

In 1869 werd door toedoen van Wijhenaren een kerk gesticht in het dorp Wijhe. Daardoor liep 
het aantal parochianen  in Wijhe drastisch terug, van vijftienhonderd naar elfhonderd. In 
1912 kwam het nogmaals tot een afname van ongeveer vierhonderd parochianen door de 
afsplitsing van Broekland. Hier was men al vanaf 1869 bezig om in hun dorp ook een 
katholieke kerk te stichten. Hun tegenstanders, de Wijhenaren, hadden immers in dat jaar 
hun eigen kerk, maar zij hadden niet gerekend dat hun pastoor Verhoef de plek niet wilde 
verlaten. De kerk was dan oud en nodig aan vervanging toe, maar nieuwbouw aan de Wetering 
tussen de hoge bomen vond hij bijzonder fraai. De Broeklanders en de parochianen uit Middel 
hadden duidelijk een andere mening. Enige medewerking vanuit De Boerhaar was uiteraard 
niet of nauwelijks te verwachten. 

Pastoor Verhoef deed ook nog een poging om partijen tot elkaar te brengen, maar doordat hij 
niet door de hele gemeenschap werd gesteund, leden zij schipbreuk. Kort daarna werd hij ziek 
en overleed hij met een duidelijke boodschap aan de Broeklanders om voor een eigen kerk te 
strijden. Zijn opvolger pastoor De Laat kreeg van de bisschop opdracht onpartijdig te 
onderzoeken waar de nieuwe kerk moest komen. Hij liet er geen gras over groeien en bracht 
zijn plannen in stemming, waarbij bleek dat het overgrote deel van de parochie geen 
veranderingen wilde. Broekland en Middel wilden dichterbij naar kerk en school. De bisschop 
heeft toen maar besloten om op De Boerhaar een nieuwe kerk en school te bouwen. Een fel 
en heftig protest waren het gevolg, waardoor hij de plannen ijlings introk en een 
onafhankelijke commissie opdracht gaf alles nog eens op een rijtje te zetten. 

De beslissing bleef na het onderzoek ongewijzigd: een kerk en school op de Boerhaar. 
Verontwaardiging en teleurstelling waren het gevolg. Een afvaardiging van Broekland en 
Middel trok op een zondagmiddag naar de pastoor om hem eens duidelijk uit te leggen waar 
het op stond. Hij was gehouden aan het bisschoppelijk besluit waarop verschillende ouders 
dan maar besloten om hun kinderen naar een openbare lagere school te sturen. Toen waren 
de rapen pas echt gaar. Talloze bezoeken aan Utrecht en evenzoveel verzoeken en acties deden 
de bisschop uiteindelijk toch overstag gaan. Op 14 februari 1911 kreeg de Deventer kapelaan 
H. Mocking de opdracht om in Broekland een nieuwe kerk te stichten. 
Zoals te verwachten was kwam hierdoor een storm van protest vanuit De Boerhaar, omdat 
deze Broeklander kerk veel te dicht bij kwam te staan. Een nieuwe kerk was nog daar aan 
toe, maar dan wel zover mogelijk bij hun vandaan. Na enkele weken kregen zij al hun zin en 
werd de plaats voor de nieuwe kerk in Broekland ongeveer één kilometer oostwaarts 
verplaatst. 

Het kerkbestuur van De Boerhaar kocht in 1911 een stuk grond voor dertienhonderd gulden 
in Broekland. Maar ook de bouw van de kerk en pastorie, alsmede een fonds waaruit de 
pastoor moest worden onderhouden, groot tienduizend gulden, kwam voor rekening van de 
parochie Boerhaar.  

Niet dat de parochie De Boerhaar armlastig was maar zo’n aderlating is nu eenmaal gevoelig. 
Gelukkig had men toch goed geboerd en donderpreken hielpen in die tijd zeker ook erg goed. 
Vele mensen lieten in die tijd legaten aan de kerk na. Ook had de parochie Boerhaar geld 
belegd in Russische spoorwegen, zoals de Nicolas Railroad. Omdat zij voor de nieuwbouw geld 
nodig had, had men deze tijdig van de hand gedaan voordat de Russische revolutie deze 
aandelen van de een op de andere dag waardeloos maakte. De Boerhaar leed hier dus geen 
gevoelig verlies, iets wat vele kerken en ook particulieren in die dagen wel deden. 
Op 21 februari 1911 kreeg men een contract door aannemer J.H. Vos aangeboden voor de 
bouw van een kerk op De Boerhaar voor een bedrag van vijftigduizend en een kerk voor 
Broekland voor veertigduizend gulden. 
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Het contract is getekend door pastoor De Laat en G.J.J. Beltman, secretaris van het 
kerkbestuur. Aan beide kruiskerken is te zien dat ze van dezelfde tekentafel kwamen, n.l. 
architect Kroes uit Amersfoort.  Opzichter van beide kerken wordt opzichter H. Hardeman die 
dagelijks met koets en paard tussen beide kerken pendelde om daadwerkelijk toezicht te 
houden. Hij was voor de bouwvakkers al van verre zichtbaar zodat zij ruimschoots de tijd 
hadden om lege flesjes bier tussen de spouw te laten verdwijnen, zodat daar nog het nodige 
aan statiegeld te halen is. Op De Boerhaar werd in het voorjaar van 1911 begonnen met het 
plaatsen van de haan op de toren door de zoon van Hardeman. De bouw was in januari 1912 
al voltooid. De kerk in Broekland werd eind november 1912 opgeleverd. 
Voor een goede metselaar viel er in die dagen twee gulden vijftig te verdienen, al diende men 
daar wel tien uur voor te werken. Opzichter Hardeman streek honderdvijfentwintig gulden per 
maand op. Bron: Boerhaardorp.nl. 

 

 IJsselvliet 

een verdwenen buitenplaats  

 

Niet ver van de Katerveersluizen in Spoolde, tegen de voet van de IJsseldijk, stond al in het 
begin van de achttiende eeuw een spijker of buitenplaats, IJsselvliet genaamd. Het was één 
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van de vele buitenplaatsen en havezaten die gelegen waren in het gebied rond Zwolle. Zij 
dienden als zomerverblijf voor personen die in de stad een belangrijke functie vervulden. Het 
was er heerlijk toeven. De rust en de landelijke omgeving droegen ertoe bij dat de bewoners 
zich ongestoord konden bezighouden met kunst en wetenschap. Het waren ideale plaatsen 
om gedachten in poëzie- of prozavorm aan het papier toe te vertrouwen, zoals Rhijnvis Feith 
deed op Boswijk en Jacob Serrurier op het Rodehuis. Met familie en gasten kon worden 
gediscussieerd over allerlei politieke en wetenschappelijke onderwerpen. Ook musiceren was 
een geliefd tijdverdrijf. 

De buitenplaats IJsselvliet was tot 1840 in het bezit van de families Greven en Nilant. In dat 
jaar werd Jacob H. graaf Van Rechteren eigenaar, die het huis liet herbouwen. Dit nieuwe 
huis werd al in 1869 door de latere eigenaar om onduidelijke redenen voor afbraak verkocht. 
Het koetshuis en de stalling bleven staan. Beide bouwsels stonden aan de Nilantsweg. Later 
hoorden ze bij het boerenerf van Egbert Westerhof. Bij de bouw van huizen aan de Nilantsweg, 
genummerd 41-47, zijn ze afgebroken. 

In het koetshuis was een steen aangebracht, waarop stond te lezen dat J.H.A.E. Van 
Rechteren - een dochtertje van de graaf- op 16 juli 1842 de eerste steen had gelegd. Met de 
afbraak in 1958/1959 is deze laatste herinnering aan IJsselvliet verdwenen. 

 

1903, vanaf de brug bij de sluizen in Zuidwestelijke richting naar de IJssel toe. De sluisdeur 
van de Katerveersluis staat open. Het sein staat op veilig. Rechts is de sluiswachterswoning 
te zien. Afbeelding: Beeldbank HCO.  

Op de dijk in Spoolde, onder de nieuwe IJsselbrug waarover het verkeer in een continue 
stroom raast, ziet men de pijlers van de brug bij Kampen hoog uit het IJsselwater oprijzen. 
Ook de contouren van enkele hoge gebouwen zijn nog vaag zichtbaar. Geheel anders was, zo 
dicht bij het Katerveer, het vroegere uitzicht vanuit IJsselvliet. 

Het vee graast zomers nog even vredig als eeuwen gelegen op de verhoogde IJsseldijken en in 
de groene weilanden achter de huizen aan de Nilantsweg. Koeien doen zich tegoed aan het 
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malse gras, dat groeit waar eens de riante buitenplaats IJsselvliet gestaan heeft. Van die plek 
is echter zelfs geen kleine oneffenheid meer in het weiland te zien. Alles is keurig geëgaliseerd. 

De buitenplaats heeft tegen de voet van de IJsseldijk gestaan. De toegang naar de buitenplaats 
vanaf de Nilantsweg lag tussen Nilantsweg 41 en 41-1, tegenover een boerderij. Een lichte 
kromming in de Nilantsweg, die ook nu nog valt waar te nemen, is het enige wat nog herinnert 
aan de plek waar de oprijlaan naar IJsselvliet begon. Ook van het koetshuis en de stalling ligt 
geen steen meer op de ander. Een  toevallige ontmoeting met een geboren en getogen 
Spoolderse leerde mij dat de grond er vol met puin zit. 

Als eerste eigenaar van de buitenplaats IJsselvliet wordt genoemd Arnoldus Greven, cameraar 
van Zwolle. Als zodanig was hij belast met het financieel beheer van de stad. In het markeboek 
van Spoolde werd hij op 3 en 4 juli 1743 als eigenaar van IJsselvliet aangeslagen voor het 
onderhoud van één roede en zes voeten van de Spoolderdijken langs de IJssel. 

Op 25 september 1740 legde Greven zijn laatste wil vast in een testament, ten overstaan van 
de schout van Zwollerkerspel. Het is jammer dat de inhoud van zijn 'gesloten' testament niet 
bekend geworden is. Gebruikelijk was dat na het overlijden zo'n wilsbeschikking op het 
stadhuis werd afgeschreven in het testamenten-register. Dit is helaas bij de laatste wil van 
Arnoldus Greven niet gebeurd. De inhoud ervan is daarom niet bekend. Het is echter 
waarschijnlijk dat hij IJsselvliet nagelaten heeft aan zijn dochter Agnes Greven, die op 20 
september 1723 te Zwolle getrouwd was met mr. Lucas Nilant, gemeensman der stad Zwolle. 
Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren van wie één jong overleed. Lucas Nilant werd in 
hetzelfde markeboek in 1757 genoemd als markerichter van Spoolde. 

 

Aankondiging van de verkoop van IJsselvliet in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche 
Courant van 14 juli 1837. Afbeelding: Zwols Historisch Tijdschrift 1993, nr. 3. 

Lucas Nilant kreeg het in 1757 aan de stok met de heer Van Yrst, bewoner van de buitenplaats 
aan de overkant van de IJssel. Hij had 'een troup volk' naar het Fricadelleneiland of de 
Twijgwelle in de IJssel gestuurd om twijg te snijden. Dit gebeurde blijkbaar tegen alle regels 
in, want ook Nilant gaf opdracht aan dertien Spoolder boeren om twijg te snijden en daarbij 
gebruik te maken van de schuit van de Katerveerman. Zij mochten niet gewelddadig worden 
of de Yrsters 'onjurieus' bejegenen. Zwijgzaam sneed elk van beide groepen zijn twijg. Na 
verloop van tijd ging de Yrster ploeg terug met slechts een halve vracht. Een persoon rende 
na terugkeer aan de Gelderse zijde in allerijl naar huize Yrst, aldus de markerichter. Het was 
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de markerichter Nilant, die 'alles door de verrekijker distinctelijk observeerde', en er een 
rapport van maakte op 10 oktober 1757. Er werd vervolgens met geladen snaphanen in de 
lucht geschoten om de Spoolders te intimideren. De strijd duurde enige dagen voort, maar 
toen de Yrster groep niet meer kwam opdagen om twijg te snijden, was het probleem uit de 
wereld. Nilant verhaalde er uitgebreid over in het markeboek. Hij borg de twijg op in de 
'bourenhof ‘bij IJsselvliet. 

De familie Nilant bracht de zomers door op IJsselvliet en woonde 's winters in de stad. Op 26 
augustus 1762 schreef Lucas Nilant een brief aan zijn dochter Willemina Agnes. Zij verbleef 
in Beverwijk bij de doopsgezinde predikant Antonius van der Os, die in Zwolle als hervormd 
predikant was afgezet. 

 
 

J.H. graaf van Rechteren. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

De laatste nieuwtjes in de brief geven een aardige kijk op het landleven. Zo schreef Nilant dat 
er een grote sterfte onder het vee was. Op het bouwhuis bij IJsselvliet woonde een nieuwe 
boer, Berend van Dam, die al zeven stuks vee verloren had. Op religieus gebied kon hij melden 
dat binnenkort de benoeming van ds. Adama door de classis zou worden goedgekeurd. In 
verband met zijn komst verzochten de Zwolse predikanten aan het stadsbestuur vrijdom van 
wagenvrachten voor de predikanten uit de regio. Maar dat werd niet verleend. Ander nieuws 
was dat de heer Scriverius hals over kop naar Den Haag was vertrokken, alwaar zijn 
dienstbode plotseling bevallen was. En toen afgelopen zondag de familie Nilant aan tafel zat 
daverden de glazen in de kast. Dochter Hillegonda dacht aan een aardbeving omdat er geen 
vleugje wind was 'waardoor de glasen souden kunnen rammelen'. 

Mocht mevrouw Van der Os nog fruit willen dan zou Nilant dat wel toezenden. Ook kon ze 
grote noten krijgen, als die al niet door de vele regen bedorven waren. De neerslag was zeer 
schadelijk voor de vruchten, want de pruimen barstten en de grote noten werden zwart. Het 
zaad en de erwten begonnen al uit te lopen. De slakken vraten de kroppen uit het veld. 

Ook met de dienstboden waren er problemen. Nilant zag de ene vanwege haar 'lichaems 
gesteldheijd' liever niet terugkomen, een andere kon niet komen omdat zij 'haar belijdenis gaet 
leeren tegen St. Michiel' (29 september). Vrouw Giele, die dienstboden verhuurde, had ook 
niet veel capabele krachten, of zoals Nilant schreef, 'sij heeft tegenwoordig niet dan uitschot 
op haer lijst'. Ze had nog wel een 'schepsel' met de naam Margrietjen op het oog, die moeilijk 
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met haar moeder overweg kon. Maar het zag er naar uit dat de familie zich met één 
keukenmeid 'also sukkelende' moest behelpen en mevrouw 'mede voor kokkinne sal moeten 
spelen'. De brief geeft op een unieke wijze aan wat bewoners van een buitenplaats in de 
achttiende eeuw zoal bezig hield. 

Het gezin van mr. Lucas Nilant (1691-1767) en Agnes Greven (1698-1731) bestond uit vier 
dochters en een zoon Lambertus (1728-1778). Drie dochters van de markerichter overleden 
ongehuwd, de vierde trouwde in 1767 met de medicinae doctor Rudolf van Sonsbeek. In 
hetzelfde jaar stierf Lucas Nilant. IJsselvliet bleef onverdeeld in het bezit van zijn kinderen, 
die tussen 1778 en 1803 overleden. 

In het register van de 50e penning, een belasting die men bij verandering van onroerend goed 
moest betalen, werd het goed in 1783 als volgt omschreven: 'Het erve en goed Isselvliet of de 
Colk te Spoolde, bestaande in 't Spijker en boerenhuis met de hoven en plantagien, de 
sogenaemde Pol aan de weg en aangelegen landen, twee koeweiden en één pinkeweijde op de 
Spoolderweideweert, het Dijkcampje en voorenste akker bouwland op Spoolderbroek, de lange 
Marsch tegenover IJsselvliet tot aan de Spoolderberg, de gehele Brinkmersch, de hoge of 
Kruiscamp en ’t Clavercampje bij 't Rode Enk tegenover 't goed van de Heer Dr. van Toor de 
Kortenberg '. Omdat het van belang was het ene stuk land van het andere te onderscheiden - 
het kadaster werd pas omstreeks 1830 ingevoerd - werden de meeste percelen met een naam 
aangeduid. 

 

Gedeelte van het kadastrale minuutplan Zwollerkerspel, sectie N, vervaardigd omstreeks 
1830. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

Na de dood van Lambertus Nilant in 1778 en zijn vrouw Margaretha Geertruid Scriverius in 
1805 kwam de buitenplaats in het bezit van hun zoon Lucas Hendrik Coenraad Nilant (1761-
1837), gehuwd met Gerarda J. van Hoboken. Hij was van 1812-1836 notaris te Zwolle en 
tevens burgemeester van Zwollerkerspel. 

De huidige Nilantsweg in Spoolde dankt zijn naam wellicht aan het feit dat de familie Nilant 
langs deze weg vele landerijen bezat. 
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Volgens advertenties in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (POZC) werden er 
van tijd tot tijd bomen verkocht die op IJsselvliet stonden. Op 17 februari 1815 ging de 
verkoop van bomen echter niet door, omdat er geen 'liefhebbers bevindende zijn'. Bekend is 
dat in 1828 een brandspuit van de gemeente  Zwollerkerspel op de buitenplaats was 
ondergebracht. 

Na het overlijden op 10 april 1837 van Nilant werd IJsselvliet door zijn confrères Royer en Van 
der Gronden, notarissen te Zwolle, publiek verkocht. 

De familie Nilant had het goed jarenlang bezeten, 'zonder dat er bijzondere bewijzen van 
eigendom of overschrijvingen voorhanden zijn'. In de POZC van 14 juli 1837 werd het goed 
aangeprezen als 'een zeer aangename buitenplaats, IJsselvliet genaamd, aan de straatweg bij 
het Katerveer, een half uur van de stad Zwolle. Bestaande uit een in zeer logeabel heerenhuis 
waarin onderscheidene vertrekken, hebbende zeer aangenaam uitzigt over de rivier den IJssel, 
bouwhuis met ruime stalling voor beesten en paarden en verdere gebouwen, spacieuse tuinen 
met uitgezochte vruchtboomen beplant, aangename wandelingen, welig groeijende opgaande 
boomen en houtgewas'. Voorts was eraan verbonden 'een erf en huis met bakhuis en groote 
moestuin met uitnemende vruchtboomen beplant en daarbij gelegen bouwland gelegen aan 
de rijweg tegenover het eerste perceel'. 

Dit alles stemt nauw overeen met het kadastrale minuutplan van 1830. Tussen de schutkolk 
van de Katerveersluis en de eerste bocht in de Nilantsweg strekte zich het bezit van de heer 
Nilant uit. Zelfs de met bomen beplante oprijlaan, de slingervijver en de slingerpaden, het 
afzonderlijke bouwhuis en het erve Engelradink tegenover de oprijlaan staan fraai ingetekend. 
In het midden van de schitterend aangelegde, parkachtige tuin lag een boomgaard. Ook 
bevond zich in de tuin een koepel. Aan de nieuwe eigenaar van IJsselvliet was dit alles bekend. 
Lambertus Nilant, de zoon van L.H.C. Nilant, burgemeester van Olst, verwierf het voor 
twaalfduizend gulden. 

Het boerenerf Engelradink, omschreven als erf, huis met bakhuis, grote moestuin, twee 
akkers bouwland en wilgenhagentje met de pol voor het huis en de daarop staande 
'ypenboomen' aan de openbare weg te Spoolde, werd voor vijftienhonderd gulden eigendom 
van procureur mr. Lambertus Johannes Rietberg. 

IJsselvliet bleef slechts tot 1840 in het bezit van Lambertus Nilant. Daarmee werd de periode 
van een eeuw waarin de familie Nilant eigenaar was van deze buitenplaats afgesloten.  

Toen J.H. graaf van Rechteren, gouverneur van Overijssel, in 1840 tegen zijn zin benoemd 
werd in dezelfde functie in Friesland, bedankte hij. Dit betekende dat hij zijn ambtswoning in 
de Diezerstraat moest verlaten. Bij onderhandse akte van 1 september 1840 kocht hij van L. 
Nilant de buitenplaats IJsselvliet. Hij liet twee jaar later het huis en verdere gebouwen nieuw 
optrekken en richtte het in tot een zomer- en winterverblijf. Een steen in het koetshuis met 
het jaartal 1842, gelegd door zijn dochtertje Jacqueline H.A.E. van Rechteren, hield nog 
jarenlang de herinnering levendig aan deze prominente familie. Slechts enkele jaren hebben 
de graaf Van Rechteren en zijn echtgenote Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk 
kunnen genieten van deze prachtige buitenplaats. In 1845 stierven beiden vrij kort na elkaar. 
Kort voor zijn overlijden had Van Rechteren nog het boerenerf Engelradink, gelegen tegenover 
de oprijlaan van IJsselvliet, van notaris Rietberg aangekocht. 

J.H. graaf Van Rechteren liet de buitenplaats IJsselvliet en de boerderij Engelradink na aan 
zijn twee dochters Jacqueline Henriette Anna Elisabeth en Adamina Petronella Andrea. De 
bibliotheken op IJsselvliet en het huis Appeltern vielen toe aan zijn zoon Godert Willem, 
evenals de familieportretten en het jachttuig. De kinderen werden toevertrouwd aan de zorgen 
van hun tante Petronella Adamina barones de Vos van Steenwijk. Zij bleven op IJsselvliet 
wonen. Hierin kwam in 1850 verandering. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk en 
Gabriël Jasper Gerrit de Vidal de St. Germain, voogden over de kinderen, wendden zich op 26 
januari van dat jaar tot de rechtbank te Zwolle met het verzoek IJsselvliet te mogen verkopen. 
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De met de opvoeding belaste tante was namelijk intussen getrouwd met jonkheer A. Sandberg. 
Zij had tot dan toe alles op de buitenplaats in behoorlijke staat gehouden. 

 

De schouwburg Odeon in Zwolle, waar in 1850 IJsselvliet werd verkocht. Afbeelding: Zwols 
Historisch Tijdschrift 1993, nr. 3. 

Nu zij getrouwd en vertrokken was zou het landgoed verkocht of verhuurd moeten worden. 
Het onderhoud aan de gebouwen kostte immers veel geld. Verkoop was echter te prefereren, 
omdat de goederen bij langdurige verhuring 'zeer verarmen en dienvolgens in waarde 
verminderen'. Op 13 februari 1850 verleende de rechtbank toestemming voor de verkoop. 

Al op 26 februari en 12 maart 1850 vond ten overstaan van notaris mr. LA. van Roijen de 
publieke verkoop van de buitenplaats IJsselvliet en katerstede Engelradink in Odeon plaats. 
Van de verkoop waren onder andere uitgezonderd 'het huisje in het slingerbosje' en de houten 
broeibakken. Op 1 mei 1850 kon het geheel aanvaard worden. Het complex werd voor 
vijfentwintigduizendvijfhonderd gulden aangekocht door Cornelis Anthonie van Everdingen, 
gepensioneerd rijksontvanger van de in- en uitgaande rechten en accijnzen. De nieuwe 
eigenaar woonde zeventien jaar op IJsselvliet. 

Op 14 juni 1867 verscheen in de POZC een advertentie waarin IJsselvliet te koop werd 
aangeboden. De buitenplaats werd beschreven als een kapitaal herenhuis met zestien boven- 
en benedenkamers, waaronder beneden één ruime zaal en suite met een grote kamer. Verder 
waren er drie dienstbodenkamers, een provisiekamer, een ruime kelder, een keuken en een 
zolder. Daarnaast lag een ruim koetshuis en stalling voor acht paarden met daarbij gelegen 
ruime tuin met meer dan honderd exquise vruchtbomen en een 'broeijery'. Het geheel was 
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'voor ruim twintig jaren gebouwd en tot zomer- en winterverblijf ingerigt door den toenmalige 
eigenaar den Hooggeboren J.H. Grave van Rechteren van Appeltern.' 

Zelfs de vorige eigenaar werd erbij gehaald om deze prachtige buitenplaats aan te prijzen. Om 
een indruk te geven van de afstand ten opzichte van de stad stond erbij vermeld dat het op 
een half uur verwijderd lag van het centrum en slechts een kwartier van het station. 

Op 9 juli 1867 vond de verkoop plaats. Het is verbazingwekkend in de akte te lezen dat het 
herenhuis en het koetshuis, die in de krant als heel groot en indrukwekkend waren 
omschreven, nu voor afbraak verkocht werden. Daarnaast zou de ondergrond apart van de 
hand gaan. Uit de akte blijkt niet waarom er intussen tot afbraak was besloten. Men kan 
slechts naar de reden gissen. Hangt het samen met de aanleg van de grote Katerveersluis of 
met de ophoging van de IJsseldijk? Was het huis te vochtig? Stond het pand in het gezichtsveld 
van bijvoorbeeld het huis de Hertsenberg en had de eigenaar hiervan met de verkoper Van 
Everdingen afgesproken hem een aanzienlijk bedrag onder de tafel te geven als de verkoop 
voor afbraak doorging? Werd het grote huis te duur in onderhoud voor de eigenaar? Hoe het 
ook zij, bij de openbare verkoop werden het herenhuis, het koetshuis en de stalling 
aangehouden. Dit complex werd echter op 24 juli 1867 voor zeventienduizend gulden verkocht 
aan Johanna D.C.N.H.A. van Everdingen, vrouw van Jan Meyjes, scheepsbouwmeester en 
assuradeur, wonende te Amsterdam. Hierbij was de verkoop van enkele hooi- en weilanden, 
De Grient genaamd, inbegrepen. Bij de publieke verkoop werd wel een koper voor de 
katerstede Engelradink, groot ruim drieenhalve hectare, gevonden. Voor 
zevenentwintighonderdvijftig gulden werd Otto Bosch eigenaar.  

Ook mevrouw Meyjes-van Everdingen bleef niet lang eigenares van IJsselvliet. Binnen twee 
jaar vond er al weer een openbare verkoop plaats ten overstaan van notaris Van der Gronden. 
Ook nu werd de buitenplaats voor afbraak verkocht. Het koetshuis, de stal en de twee 
woningen mochten echter blijven staan. Aan de afbraak van de buitenplaats waren allerlei 
voorwaarden verbonden. Zo moest het geheel worden afgebroken met fundamenten en al. Het 
puin mocht niet worden afgevoerd, maar moest ter plekke weer worden gebruikt om 'de 
ruimten der kelders en fundamenten en de ontstane gaten aan te vullen tot op vijf palm na 
met de begane grond.' Het terrein moest worden afgesloten met een behoorlijke rikking en de 
afbraak moest gerealiseerd zijn voor 1 februari 1870. 
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Portret van de graaf Van Rechteren, lid van de Tweede Kamer, met daaronder zijn 
handtekening. Fotograaf: F.A.C. Hoffmann. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

De verkoop voor afbraak ging nu wel door. Voor vijfentwintighonderdvijfennegentig gulden 
mocht Jacob B. Duif, aannemer te Hindeloopen, de buitenplaats slopen. De ondergrond van 
de buitenplaats, de tuin en de 'wandelingen', het koetshuis, de stal en de twee 
woningen kwamen in het bezit van Doyer en Pruimers, wijnhandelaren, met nog wat bos, 
hooi- en weiland voor zeventienhonderdvijftig gulden.  Wijnkoper Pruimers was die zelfde tijd 
ook eigenaar van de Hertsenberg. 

Met de afbraak in de tweede helft van het jaar 1869 is de geschiedenis van IJsselvliet 
verdwenen. Het koetshuis bleef nog in stand tot 1958, zij het in een sterk gewijzigde vorm. 
Het diende jarenlang als boerderij voor de familie Westerhof. In de Zwolse krant van 22 
december 1938 werd het boerenerf van Egbert Westerhof nog aangeduid als 'IJsselvlied'. 

Begin 1960 verleende de gemeente Zwollerkerspel vergunning voor de bouw van drie dubbele 
woningen aan de Nilantsweg, respectievelijk genummerd 41-1, 41-2, 41-3, 43, 45 en 47. Het 
koetshuis en de stalling van IJsselvliet moesten nu ook verdwijnen. 

Het is jammer dat tegenwoordig niets meer herinnert aan de buitenplaats IJsselvliet. Het zou 
getuigen van interesse voor de lokale geschiedenis, indien in de toekomst de naam IJsselvliet 
op de een of ander wijze in Spoolde zou voortbestaan. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp, Wim 
Huijsmans. 

 

 

Liederen uit de Moderne Devotie 

Een oud liedboekje in nieuwe uitgave 

Dit liedboekje is afkomstig uit de kringen van de Moderne Devotie in Zwolle. Een colofon op 
de eerste pagina wijst op de 'Broeders van het Gemene Leven' in Zwolle als voormalige 
eigenaren. Een boeiend getuigenis van de muziekcultuur van deze invloedrijke gemeenschap. 

Na de reformatie kwam het liedboek terecht in de Emmanuelshuizen in de Praubstraat in 
Zwolle, waar het samen met andere schatten uit het katholiek erfgoed werd verborgen voor de 
gereformeerden. 
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Het boekje maakt nog steeds deel uit van de collectie boeken van de Stichting 
Emmanuelshuizen, die in bewaring is gegeven bij het Historisch Centrum Overijssel. 

Musicologe dr. Ulrike Hascher-Burger maakt voor het eerst alle teksten en de muziek van dit 
unieke document toegankelijk, door een moderne teksteditie en een facsimile met elkaar te 
combineren. De uitgave bevat een uitvoerige analyse van de opbouw en de overlevering van 
de muziek, en haar functie bij de Broeders van het Gemene Leven. Elk lied en tekstuittreksel 
zijn voorzien van een commentaar. 

Aan het eind van de veertiende eeuw ontstond in Deventer een hervormingsbeweging Moderne 
Devotie, die zich verzette tegen het toenemend geestelijk verval in kerk en maatschappij. 

 

Profiel van Geert Grote (1340-1384) 

Grondlegger van deze nieuwe religieuze stroming was Geert Groote (1340-1384), zoon uit een 
voornaam geslacht uit Deventer. Geert  Groote predikte in het openbaar over bekering en 
boetedoening, afkeer van zonden en ‘versmadenisse der werelt’. Hij kreeg veel medestanders 
in zijn strijd tegen de misstanden in de kerk en de samenleving. Deze volgelingen vormden 
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religieuze leefgemeenschappen, broeders en zusters van het Gemene (gemeenschappelijk) 
Leven. Eerst in Deventer later ook daarbuiten, o.a. in Zwolle kwam het Gregoriushuis tot grote 
bloei. 

 

Schilderij met Thomas a Kempis, zittend op een kruk midden tussen de boekenstapels. Op 
één daarvan staat de beroemd geworden regel: ‘In elk hoekxken een boekxken.’ 

Het belang van boeken voor het onderhouden en uitdragen van de leer van de Moderne Devotie 
was zeer groot.  Het boek verschafte de Broeders en Zusters stof tot nadenken bij hun 
zoektocht naar een vroom leven. Zo stimuleerde Geert Groote het overschrijven van boeken in 
huizen van de Moderne Devotie. Met dit 'afschrijven' van boeken voorzagen de Moderne 
Devoten tevens in hun eigen onderhoud. 

De Moderne Devotie heeft niet alleen een indrukwekkende tekstproductie nagelaten, maar 
ook een schat aan muziekstukken. Die is ten onrechte veel minder bekend dan de traktaten 
en boeken die voortkwamen uit deze vijftiende eeuwse spirituele beweging binnen de 
katholieke kerk. 

Weliswaar zijn uit deze kringen geen grote componisten en grote composities bekend, Toch is 
er veel muziek overgeleverd. Deze muziek bestaat doorgaans uit éénstemmige tot drie- of 
vierstemmige geestelijke liederen, in Latijnse taal of in één van de volkstalen of in een 
combinatie ervan. De stijl van deze muziek is niet ingewikkeld –  het is in zekere zin ‘alledaagse 
muziek’. Liederen die juist door iedereen goed te zingen waren, ook door de muzikaal minder 
geschoolden. 

Deze liederen werden met de hand opgeschreven in kleine liedboekjes, schriftjes van een paar 
bladzijdes. Daarom werden ze ook zo vaak over het hoofd gezien in het verleden. Deze 
schriftjes zitten namelijk tussen brieven en preken, tussen spirituele oefeningen en 
tekstuittreksels in. Soms zijn deze boekjes iets groter en vormen zij een liedboek. Die zijn dus 
wel beter bekend. 

De liederen in de moderne devotie schijnen een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de 
spirituele oefeningen. Die door de moderne devoten geacht werden dagelijks te doen. 
Meditaties over de dood, het laatste oordeel, de hel, afgewisseld met overwegingen over de 
hemel, Gods barmhartigheid en de rust in God. Maar ook meditatieve oefeningen bij Kerstmis, 
de Passie van Christus, Pasen, Maria en de heiligen. Er werd gemediteerd in de ochtend en in 
de avond, tijdens de handenarbeid en als voorbereiding op de liturgische diensten. Daartoe 
opgeroepen door de Engel des Heren, de Angelusklok. 
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De liturgie was in de gemeenschappen van de moderne devotie al heel omvangrijk: de mis en 
zeven getijden, plus de getijden voor Maria, die – althans in de kloosters – allemaal gezongen 
dienden te worden. Daar bovenop kwamen ook nog omvangrijke meditaties. En ook tijdens de 
meditaties werd nog gezongen. 

De moderne devotie was dus een actief zingende beweging, die haar ideeën niet alleen in de 
vorm van teksten, maar juist in gezongen vorm uitdroeg. Muziek, zo was de redenering, was 
van cruciaal belang voor de emotie van de mediterende mens. Met muziek kon je hartstocht 
opwekken. Wat teksten alleen niet voor elkaar krijgen, omdat zij zich alleen op het intellectuele 
niveau richten, dat kan de muziek bewerkstelligen: een innige persoonlijke relatie met 
Christus. Muziek als een kanaal voor de Heilige Geest om het menselijke hart rechtstreeks 
binnen te stromen, een ‘hulpmiddel voor de vroomheid’, zoals Geert Grote het heeft 
uitgedrukt. In de collectie Emmanuelshuizen van het Historisch Centrum Overijssel wordt 
een klein liedboekje uit deze kringen bewaard. Het zit samengebondenn met een 'incunabel' 
in een band uit de zestiende eeuw. Het is – zo vermeldt het colofon voorin het boek – afkomstig 
uit het Gregoriushuis in Zwolle, het huis van de Broeders van het Gemene Leven. 

Dit boekje bevat vijfentwintig eenstemmige Latijnse liederen en twee tekstfragmenten. 
Liederen en teksten sluiten aan bij de wekelijks gehouden boetemeditatie van de broeders 
over de ‘vier uitersten’, namelijk dood, oordeel, hel en hemel. De melodieën van deze liederen 
zijn grotendeels afkomstig van bekende liturgische hymnen. Tussen de liedteksten zitten een 
paar liederen die toen al eeuwen oud waren, zoals vier liederen van de twaalfde eeuwse 
theoloog Petrus Damiani. Andere weer waren heel nieuw. Lange tijd werd gedacht dat de 
liederen van Thomas a Kempis zouden zijn. Maar dat kan niet worden bewezen. Het aantal 
aan hem toegeschreven liederen groeide in de loop der eeuwen van vier tijdens zijn leven tot 
meer dan tweehonderd in de twintigste eeuw. De liederen in het liedboek zijn evenals de twee 
tekstfragmenten anoniem opgeschreven, zoals gebruikelijk was in kringen van de Moderne 
Devotie. 

  

Voorgevel van de Emanuelshuizen aan de Praubstraat 23. De huizen zijn in 1639 gesticht 
door Anna van Haerst, weduwe van Emanuel van Twenhuizen, voor twaalf bejaarde RK 
dienstboden. Dertig jaar later werd het gebouw door de freules Van Ittersum uitgebreid met 
het naastliggende pand. Tegenwoordig is het de werkplek voor kunstenaars. Bron: Mijn Stad 
Mijn Dorp. 
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De  IJsselgouw is laatste de toevoeging aan 
het Oversticht omstreeks 1080 

 

 

 

De vorming van het Oversticht – het wereldlijke domein van de bisschop van Utrecht aan de 
overkant van de IJssel – is in 1086 voltooid. Dan wordt de prelaat ook landsheer van de 
IJsselgouw oftewel Salland. Dit gebied was evenals de Friese graafschappen Stavoren, 
Oostergo en Westergo in leen gegeven aan Egbert van Meissen. Deze edelman had zich al op 
jeugdige leeftijd tegen het centrale gezag verzet. Toentertijd werd het rebelse optreden van de 
jongeman nog met de mantel der liefde bedekt. Wanneer Egbert zich evenwel als volwassene 
wederom aan het hoofd stelt van opstandige troepen is de maat vol. De goederen van de in 
ongenade geraakte graaf vervallen aan de kroon, waarna keizer Hendrik IV het graafschap 
‘Islegowe’ op 3 april 1086 aan bisschop Koenraad overdraagt. 

De bisschop van Utrecht begint zich steeds meer als een wereldlijk heerser te ontpoppen. 
Daarbij speelt mee dat veel leenmannen van de Duitse koningen en keizers zich manifesteren 
als eigengereide, vrijwel onafhankelijke vorsten. Onvoorwaardelijke trouw aan de leenheer is 
bijvoorbeeld voor de graven van Holland en Gelre niet meer vanzelfsprekend. Het centrale 
gezag hoopt dat hoge geestelijken, die vanwege het celibaat geen erfelijke dynastie kunnen 
vestigen, beter in de hand te houden zijn. Aan het machtsterritorium van de Utrechtse 
kerkvorst in Midden- en Noordoost-Nederland voegt keizer Hendrik III op 23 augustus 1046 
het bloeiende handelscentrum Deventer toe, inclusief het tolrecht en het hier gevestigde 
muntatelier. Bisschop Bernold krijgt eveneens het rondom Deventer gelegen deel van het 
ontmantelde graafschap Hamaland in de schoot geworpen. 

Het wereldlijke territorium van de bisschop van Utrecht in Noordoost-Nederland, het 
Oversticht, kent verschillende bestuursgebieden met eigen gewoonten, rechten en 
instellingen. Drenthe en de stad Groningen gaan in de loop der tijd hun eigen weg. Tussen 
Salland, Vollenhove en Twente groeit geleidelijk een saamhorigheidsgevoel, dat zich uit in een 
steeds verdergaande samenwerking. De gezamenlijke Statenvergadering van de drie 
landschappen, waarin afgevaardigden van de ridderschappen en de steden met de landsheer 
overleggen, krijgt meer en meer gewicht. Aangezien het centrale gezag van de Duitse keizers 
en koningen weinig voorstelt, kan de bisschop zich profileren als een min of meer zelfstandig 
heerser. Zijn macht kent evenwel beperkingen omdat hij op staatkundig, militair en financieel 
gebied grotendeels van zijn onderdanen afhankelijk is. De kerkvorst wordt in het begin vooral 
bijgestaan door edellieden, die in zijn naam zorgdragen voor bestuur en rechtspraak. Deze 
ambitieuze dienstmannen laten vaak hun eigen belangen prevaleren. 
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Naast de adel bestaat een ander machtsblok uit de steden Deventer, Kampen en Zwolle. Zij 
beschikken door hun internationale handelssuccessen over veel geld. Daarbij profiteren ze 
deels van het lidmaatschap van het machtige Hanzeverbond. Door hun rijkdom kunnen ze de 
landsheer aan zich binden. In nauwe samenwerking met de bisschop laten de burgers in de 
tweede helft van de veertiende eeuw de adel een toontje lager zingen. De drie hoofdsteden 
delen voortaan de lakens uit. Ook op religieus gebied zijn zij toonaangevend. Zo vormen 
Deventer en Zwolle vruchtbare broedplaatsen van een populaire vernieuwingsbeweging, de 
Moderne Devotie, die door Deventenaar Geert Grote (1340-1384) in gang is gezet. Op 
buitenlands gebied ondervindt de bisschop veel hinder van de heer van het naburige Gelre, 
die er voortdurend op uit is zijn invloed in het Oversticht te vergroten.  

 

De opkomst van het Bourgondisch-Habsburgse huis in de noordelijke Nederlanden mondt in 
de eerste decennia van de zestiende eeuw uit in een machtsstrijd met de laatste hertog van 
Gelre. Overijssel wordt in deze verwoestende oorlog meegezogen. De radeloze inwoners zien 
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zich uiteindelijk gedwongen om de Habsburgse keizer Karel V te vragen de soevereiniteit van 
de vleugellamme bisschop over te nemen. Met zijn aantreden als landsheer in 1528 wordt de 
territoriale verbondenheid tussen Salland, Twente en Vollenhove ook een staatkundig feit. 
Voortaan neemt Overijssel als afzonderlijk gewest een eigen plaats in de Nederlanden in. Het 
wereldlijke territorium van de bisschop van Utrecht in Noordoost-Nederland, het Oversticht, 
kent verschillende bestuursgebieden met eigen gewoonten, rechten en instellingen. Drenthe 
en de stad Groningen gaan in de loop der tijd hun eigen weg. Tussen Salland, Vollenhove en 
Twente groeit de samenwerking. Bron:Mijn Stad Mijn Dorp, Jan ten Hove. 

 

Wie woonden er aan het Beulakerpad in Sint 
Jansklooster? 

 

 

Het is zaterdagmiddag 23 september 2000. De nazomerzon heeft zo laat in het seizoen nog 
veel belangstellenden naar het bezoekerscentrum De Wieden van de Vereniging 
Natuurmonumenten aan het Beulakerpad in Sint Jansklooster gelokt. Ze kunnen zich net als 
op andere dagen vrij over het terrein en in de gebouwen van het bezoekerscentrum bewegen. 
Alleen het achterhuis van één van deze gebouwen, de Holken geheten, is deze middag voor 
hen gesloten. Daar ontvangen Ron Don, de beheerder van het centrum, en zijn medewerkster 
Lian Flikkema een aantal gasten. Bijzondere en zeer welkome gasten, zo'n vijftig met elkaar. 
Hun leeftijd varieert maar ze hebben allemaal herinneringen aan dit buurtje. Verschillenden 
hebben er hun jeugdjaren doorgebracht, anderen bezochten er hun oom en tante of hun 
grootouders. Voor de meesten is het een nostalgisch plekje. Heel herkenbaar ook want er zijn 
geen nieuwe huizen gebouwd 



308 

 

308 

 

De woningen in het dorpje Beulake enkele honderden meters verderop aan het eind van het 
pad, werden tijdens de stormvloeden en overstromingen van 1775 en 1776 grotendeels 
kapotgeslagen. Het dorpje, de grond er omheen en het pad er naartoe verdwenen grotendeels 
in het water. Wat er nog bovenuit kwam, zou tijdens latere stormen verzwolgen worden. Het 
pad en de grond met de gebouwen aan het begin dicht bij de Leeuwte, lagen iets hoger in de 
luwte van het hoge Land van Vollenhove. Zodoende bleven deze gespaard. 

Natuurmonumenten kocht hier in 1960 haar eerste woning. In de jaren daarop verwierf ze er 
meer bezittingen; woningen, schuren en andere optrekken en verder grond. Zo werd ze 
geleidelijk aan eigenaar van meer gebouwen en grond aan het Beulakerpad 

 

Het Beulakerpad op 23 september 2000. Afbeelding: Natuurmonumenten - Kondschap 2001, 
nr. 2. 

Het oude buurtje met zijn dicht bij elkaar staande, overwegend kleine huizen onder een laag 
rieten dak, is inmiddels uitgegroeid tot één van de visitekaartjes van Natuurmonumenten, een 
buurtje dat ze koestert. De vereniging vestigde er haar bezoekerscentrum voor het 
Wiedengebied in een nieuw pand, dat wat betreft bouwtrant en grootte nauwelijks afwijkt van 
de andere huizen aan het Beulakerpad. Ze gaf het de naam de Foeke, zoals in de streektaal 
een visfuik wordt genoemd. Ron en Lian hebben veel gelezen over het buurtje waarin ze elke 
dag vertoeven. Het blijft voor hen evenwel wat ver weg en algemeen. Ze willen iets meer horen 
over de mensen, die hier verbleven in de jaren voordat Natuurmonumenten er haar 
bezittingen verwierf. Hoe ze huisden, wat voor werk ze deden, hoe ze leefden en dan bij 
voorkeur uit de mond van de bewoners van destijds zelf. Vandaar dal ze zo blij zijn met hun 
vele gasten. Het kost de gastheer en gastvrouw weinig moeite de gesprekken op gang te 
brengen.Na enige ogenblikken is een ieder terug in de tijd van de jaren twintig en dertig van 
de vorige eeuw. Toen liep het Beulakerpad met links ervan een sloot met daaraan knotwilgen 
nog zo landelijk vanaf de Leeuwte achteruit in de richting van het Wiede. 

In het buurtschapje hebben destijds zestien woningen gestaan. Zes aan de noordkant van het 
Beulakerpad, zes aan de zuidkant, en vier aan de zijweg ervan, de Dwarsakker genoemd. 
Woningen op een fundering van turf, net als elders op de veengronden in Noordwest-
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Overijssel. Dicht bij elkaar gelegen woningen, gedekt met riet, een product uit de eigen 
omgeving. Door brand zouden er twee verloren gaan. Ze werden niet herbouwd. Verder 
ontstonden er open plekken door het afbreken van enkele oude en niet meer bewoonbare 
pandjes en een woonkeet. 

De bewoners aan de noordkant van het pad 

1. Het eerste huis aan de noordkant van het pad was van Jan en Harmpje Huisman. Het was 
een vrij klein pand met een voorkamer, een woonkeuken, twee slaapvertrekjes en een deel, 
waar het gezin 's zomers doorgaans verbleef; in elk geval tijdens het eten. 

Jan en Harmpje hadden achttien kinderen. Er was veel te weinig plaats in de daarvoor 
bestemde slaapruimten voor iedereen. Daarom klom een deel van hun kroost 's avonds de 
trap in de woonkeuken op om op een matras op de zoldervloer een plekje te zoeken voor de 
nacht. Zo ging het overigens in die dagen in een enkel ander kinderrijk gezin in het 
buurtschapje ook. Vader Huisman was visventer. Net als zijn collega's uit Ambt en Stad 
Vollenhove haalde hij elke middag een mand vol vis van de afslag aan de haven, en trok daar 
de volgende ochtend vroeg mee naar Steenwijk, Meppel, Zwolle of een andere plaats in de 
omgeving. Als Jan met ander werk geld kon verdienen pakte hij dat echter ook aan. Zo zag hij 
er tijdens de bouw van de watertoren in Sint Jansklooster in 1932 elke avond en nacht op 
toe, dat er geen gereedschappen en materiaal op het terrein werden ontvreemd. Jongemannen 
uit het dorp of één van de dorpen uit de omgeving, die in het weekend nog laat op pad waren 
en licht zagen in het verblijf van nachtwacht Huisman, hielden hem vaak een poosje 
gezelschap. 

 
 

Twee woningen aan het pad vóór ze werden verbouwd. ln het linker pand woonden indertijd 
Cornelis en Geertje ter Meer, in het rechter huis Teunis en Grietje Wind. Afbeelding: Jaap Slot 
- Kondschap 2001, nr. 2. 
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Van de kinderen van Huisman waren er al enkele volwassen. Bart, één van de oudste zoons, 
was de meeste dagen in zijn visrokerij te vinden. Deze stond op een paar tientallen meters van 
het huis in het grasland aan het Beulakerpad in de lengte langs de sloot. Dat grasland is nu 
grotendeels veranderd in een parkeerplaats van Natuurmonumenten. Het was een houten 
gebouw van acht tot tien meter lang, een meter of vier breed en drie meter hoog. Het gebouw 
was verdeeld in een vijftal compartimenten, elk met een rookopening in het dak. De 
achterwand van de rokerij stond precies op de rand van de sloot. De vertellers, onder wie Piet 
Jongman, zien Bart nog zo bezig. Hij haalde de verse vis, paling en haring, net als de 
visventers, van de afslag aan de haven in Vollenhove. Ze ruiken ook nog de doordringende 
geur van het smeulende zaagsel onder de aan speten gestoken vis in de hangen. Wanneer de 
vis voldoende gerookt was, werd ze op een lange toonbank aan de voorkant van het gebouw 
klaargemaakt voor de verkoop. De paling ging in kistjes, van binnen bekleed met vetvrij 
papier. 

Gerookte haring, bokking geheten, werd met twee zestallen bijeen, aan een wilgentwijgje 
geregen. Zo'n twijgje met twaalf bokkingen werd een ‘riesien’ genoemd. Bart had wel afzet in 
de omgeving, maar verreweg zijn meeste paling en bokking ventte hij uit in Driebergen en 
omgeving. Daar had hij een aantal vaste afnemers. Om de laadruimte in zijn personenauto te 
vergroten had Bart het achterste deel van de carrosserie tot aan de voorstoelen verwijderd en 
een houten bak op het onderstel gezet. Met dat wonderlijke vehikel trok hij een paar maal in 
de week naar zijn klanten in Utrechts. 

Na de bevrijding kwam de rokerij leeg te staan. Na enige tijd werd ze afgebroken. Bart 
Huisman had gebruik gemaakt van de rijksregeling voor vissers, visventers, visverwerkers en 
anderen, die door de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van delen van het 
IJsselmeer ernstig zouden worden gedupeerd. Bart kreeg een baan als corveeër in een kazerne, 
ergens in de buurt van zijn vroegere ventgebied. Gerrit, een broer van Bart, ging in de jaren 
dertig op daghuur. 's Winters was er echter nauwelijks werk. Maar Gerrit kwam in die slappe 
tijd doorgaans ook wel aan de kost. Dan zag je hem regelmatig het land ingaan met zijn hond. 
Gerrit was namelijk een gewiekste mollenvanger. Bijna elke keer kwam hij met een aantal 
dieren terug. 's Avonds vilde hij deze en spande hij de velletjes op een plank om ze te laten 
drogen. Een gaaf velletje met een dichte, zwarte pels bracht in die tijd wel eens acht cent tot 
een dubbeltje op. 

Gerrit en ook anderen in het buurtschapje die dikwijls op de mollenvangst  
gingen, verschalkten nog liever grotere pelsdieren als hermelijnen en bunzings. De 
prijzen daarvan waren namelijk veel hoger. Een otter was het duurst. Maar otters kwamen 
in Noordwest-Overijssel toen al niet veel meer voor. 

De woning van Jan en Harmpje Huisman stond in de lengte langs het Beulakerpad. Het 
voorhuis keek uit op de Leeuwte. Op het betrekkelijk kleine erf achter hun woning stonden 
een schuur en het ‘huussien’, zoals de plee met daaronder een tonnetje werd genoemd. Zo'n 
‘huussien’ was er bij elke woning. Bij een enkeling had het kleine hokje niet een plekje op het 
erf, maar was het boven een sloot gebouwd, zodat er niet een tonnetje nodig was. Urine en 
fecaliën plompten in zo'n ‘huussien’ meteen in het water. Er sijpelden van verschillende erven 
overigens ook dierlijke uitwerpselen vanaf mestvaalten en gierputten naar de sloten. 

Van het huis van Jan en Harmpje is niets meer over. Op de plaats ervan 
bouwde Natuurmonumenten een nieuw pand, waarin ze haar bezoekerscentrum 
onderbracht.  
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Een kijkje over het Beulakerpad vanaf het einde in de richting van de Leeuwte. Het eerste huis 
rechts werd indeftiid bewoond door GeetÍ en Anna Zandbergen. Thans dient het in het 
zomerseizoen als stagiare-verbliif. Het tweede huis rechts was van Cornelis en Geertie ter 
Meer. tn het derde, slechts voor een deel zichtbaar, woonden Jan en Harmpie Huisman. Op 
deze plek staat nu het bezoekerscentrum de Foeke. Aan de linkerkant, halí schuilgaand achter 
wasgoed, is maar één huis zichtbaar. Het was van Teunis en Grietje Wind. 
Natuurmonumenten heeft er een aantal iaren geleden haar Educatief Centrum in 
ondergebracht. Afbeelding: Jaap Slot - Kondschap 2001, nr. 2. 

2. Er was maar weinig ruimte tussen de schuur achter de woning van het echtpaar Huisman 
en het boerderijtje van hun buren Teunis en Jacobje van der Linde en hun kinderen. Het 
achterhuis van Teunis' boerderij, beter gezegd de stal die later aan het woonhuis was vast 
gebouwd, bood plaats aan een koe of acht en wat varkens. De koeien graasden in de 
weideperiode op gepacht grasland op de Uiterdijken bij de Moespot. Daar kwam ook een deel 
van het hooi vandaan. Van der Linde haalde echter ook veel hooi uit het lage land, grenzend 
aan de rietkraggen langs het Beulakerwiede bij Sint Jansklooster. 

Net als veel andere kleine boeren pachtte Teunis elk jaar een paar akkertjes bouwland op de 
Kloosterkampen. Daar verbouwde hij in hoofdzaak rogge, met als nagewas knollen, en 
aardappelen. Een deel van het erf van Teunis en Jacobje was min of meer openbaar terrein. 
Hier stond namelijk de gemeenschappelijke waterpomp van de hele buurt. 
Leidingwater kenden de bewoners aan het Beulakerpad nog niet. Elektriciteit overigens ook 
niet. Aan het eind van de jaren vijftig ging dit boerderijtje, toen bewoond door Dirk Leeuw en 
zijn gezin, in vlammen op. Het werd niet herbouwd. Het gevaar voor brand zo dicht bij de 
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woningen van de buren aan de overzijde van het pad was te groot naar het oordeel van het 
gemeentebestuur. 

3. Naast dit boerderijtje was een open plek. Daar had het huisje van visventer Johannes 
Dikken met zijn vrouw Jantje en hun kinderen gestaan. Dat was al vóór 1930 verbrand. 
Johannes en Jantje hadden ook geen toestemming gekregen hun pandje weer op te 
bouwen. Dikken bracht zijn koopwaar met de hondenkar naar zijn klanten. Zijn dieren 
hoefden gewoonlijk geen grote afstanden af te leggen. Hun baas had zijn ventterrein vooral 
in Zwartsluis en Hasselt. 

4. Door het verdwijnen van de woningen van Dirk van der Linde en Johannes Dikken is er 
thans nogal wat ruimte tussen het eerste en het tweede pand aan de noordkant van het 
Beulakerpad. In dit tweede huis, destijds dus het vierde, woonden in de jaren dertig Cornelis 
ter Meer en zijn vrouw Geertje Petter, die afkomstig was uit Dwarsgracht, met kinderen van 
verschillende vaders en moeders. Geertje was namelijk eerder getrouwd geweest met Klaas 
Harsevoort en daarna met Gerrit Leeuw. Beide mannen waren overleden; Harsevoort in 1914 
en Leeuw een jaar of tien later. Harsevoort had de kost verdiend met vis venten. Elke ochtend 
in de vroegte had hij zijn grote tenen mand vol vis op de kruiwagen gezet en was ermee naar 
Meppel gereden. Gerrit Leeuw had het met riet snijden, turf maken, werken bij een boer 
en losse karweitjes dichter bij huis gezocht. Cornelis ter Meer had een klein boerenspulletje. 
Het was veel te gering van omvang om er van te kunnen bestaan. Daarom ging hij ook geregeld 
op daghuur bij een landbouwer, tevens timmerman, in Sint Jansklooster. 

 

Afkomstig uit Kondschap 2001, nr. 2. 
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5. Naast de woning van Cornelis en Geertje stond aan dezelfde kant van het pad nog één 
woning en wel die van Geert en Anna Zandbergen met hun twee kinderen. Een klein gezin 
vergeleken met de meeste andere gezinnen aan het pad. Geert hield een paar geiten. Land had 
hij niet. Het voer voor de geiten scharrelden Geert en zijn vrouw bijeen in de kraggen en van 
de bermen langs de wegen in de omgeving.  

Er waren destijds veel mensen in deze omgeving, die een paar geiten hielden en een of twee 
varkens. Geiten namen genoegen met een sober rantsoen en met hun melk, voor zover niet 
nodig in het gezin, werden de varkens gemest, uiteraard met aanvulling van meel, doorgaans 
roggemeel. 

Het echtpaar Zandbergen viel op in de buurt. De man had namelijk gouden ringetjes in zijn 
oren en zijn vrouw droeg meestal een witte neepjesmuts. Dat soort mutsen werd toen al weinig 
meer gedragen en zeker niet op een gewone doordeweekse dag. Een neepjesmuts hoorde bij 
een lange rok en een jak, beide donker, de vroegere uitgaanskleding voor een vrouw in deze 
streek. Mannen droegen een zwart duffels pak; hun broek had geen gulp maar een klep. Geert 
was los arbeider. 's Winters bracht hij veel dagen door in de kraggen met het maaien en later 
doorbinden van riet. In het voorjaar en de zomer ging hij elke morgen het veen in om turf te 
maken. Er waren echter ook nogal wat dagen, waarop hij bij geen werkgever terecht kon. Op 
zulke dagen werkte hij voor zichzelf. Zo trok hij in het najaar nu en dan een dag naar de 
houtwallen tussen de kavels op het hoge land. Daar sneed hij grote aantallen lange, houtige 
pennen van takken van sleedoorns. 's Avonds schilde hij de bast eraf. Net vóór de tijd van de 
huisslachtingen aanbrak, had Geert zo elk jaar een partijtje blanke worstpinnen voor de 
verkoop. Ook in het zomerseizoen zette hij een dergelijk soort handeltje op. Daarvoor moest hij 
naar de waterkant. Als de grote egelskoppen volgroeid waren, sneed hij een hoeveelheid lange, 
smalle bladeren van deze planten en spreidde deze op het land uit om ze te laten drogen. 
Varkensdulen werden die bladeren genoemd. In gedroogde toestand zijn ze taai. Ze werden 
gebruikt voor allerlei doeleinden: rietbosjes binden, bonenstokken bijeenbinden, zijden spek 
te drogen hangen aan een spijl, enz. Wie zulk bindmateriaal nodig had, kon bij Geert terecht. 

Het beroep van turfmaker werd in Geert Zandbergens tijd al niet veel meer uitgeoefend. Eens 
waren de turfmakers in Noordwest-Overijssel elke ochtend met drommen het veen 
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ingetrokken. Er waren zo veel handen nodig dat mensen uit gebieden, waar minder werk was, 
graag naar deze streek trokken om een boterham te verdienen. Meermalen kwamen er in het 
voorjaar hele gezinnen, zelfs vanuit Duitsland. Ze verbleven hier gedurende de turfmaanden 
in houten keten, turftenten genoemd, dicht bijeen. Dat is echter lange tijd geleden. Het 
hoogtepunt van de turfmakerij in deze streek was omstreeks 1750. Toch herinnert de naam 
van een weg in Barsbeek nog aan de tijd dat er Duitse seizoenarbeiders verbleven: 
Poepershoek. En in de buurt van Belt Schutsloot draagt een gracht de naam Poepenvaart. 
Poepen was indertijd de minder nette bijnaam van Duitsers. Mogelijk was Poepen 
een  verbastering van Buben (uitspraak boeben), dat is het Duitse woord voor jongens. 

Niet alleen voor seizoenarbeiders was er in de tweede helft van de achttiende eeuw in deze 
streek geen werk meer in het veen, ook voor de plaatselijke bevolking werd het moeilijker 
daarin de kost te verdienen. Wie graag in de turf werkte verhuisde naar een gebied in Drenthe 
of Friesland, waar grote lappen ongerept veen op hem wachtten. De uittocht hield ook in de 
jaren daarna nog aan, zij het in veel minder sterke mate. In de decennia net vóór en net na 
1900 zeiden weer veel Noordwesthoekers hun geboortegebied vaarwel. Hen lokte het vaste 
werk in de bloeiende textielindustrie in Twente. 

 

Naseizoen in het Kraggenland aan het eind van het Beulakerpad in de jaren zeventig. Bladriet 
had in die tijd nog waarde. Het ging als dekmateriaal naar de bloembollenvelden. Afbeelding: 
Jaap Slot - Kondschap 2001, nr. 2. 

6. Tijdens de bezettingsjaren is er naast het woninkje van de familie Zandbergen nog een 
woonkeet gebouwd. Daar huisden Klaas en Geertie van der Linde met hun kinderen. Klaas 
was de zoon van de al eerder genoemde Teunis en Jacobje van der Linde op wier erf de 
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buurtpomp stond. Niet lang na de bevrijding verhuisden Klaas en de zijnen naar een nieuwe 
woning aan de Molenstraat. Hun keet werd daarna afgebroken. 

De bewoners aan de zuidkant van het pad 

1. In het eerste huis, beter gezegd huisje, aan de zuidkant van het pad woonden de arbeider 
Harm van der Linde met zijn vrouw Klaasje. Het was een volle boel in het woongedeelte van 
het gebouwtje, want het echtpaar had elf kinderen. Ook in de stal was het mudjevol met een 
koe, een stuk of wat varkens en een paar geiten. Harm was een harde werker en hij pakte 
alles aan waarmee hij iets kon verdienen. In 1948 werd hij op de driesprong van het 
Beulakerpad en de weg door de Leeuwte aangereden door een auto, waarbij hij overleed. Het 
ongeval maakte een diepe indruk in de buurtschap. Het gezin kreeg het moeilijk, doordat het 
met verzekeringen en sociale voorzieningen in die tijd nog slecht was gesteld. Het gerenoveerde 
huisje wordt nu bewoond door Harm van der Linde, één van de zoons van Harm en Klaasje. 

2. Op de woning van het echtpaar Van der Linde volgde die van Hendrik en Dienigje Wind en 
hun gezin. De toegangsdeur van hun huis was pal tegenover de opslag van de mest uit de 
stallen van de Van der Lindes. Hendrik had drie grote honden, trekhonden. De dieren hadden 
een hok bij het schuurtje voor de hondenkar enige meters achter de woning. Wind ging elke 
dag op pad met zijn kar vol negotie. Dat kon van alles zijn. Gewoonlijk was het vis. In de herfst 
en de winter hield hij het echter nogal eens bij droge groenten als knollen, koolrapen, wortels, 
uien enz. Ook verkocht hij aardappelen. De knollen, zogeheten boterknollen, kwamen net als 
de aardappelen van een akker op de Kloosterkampen. Wind ventte meestal in Meppel. Als de 
handel vlot verliep, kon hij al vroeg in de middag naar huis. Hendriks honden kenden de weg 
precies. Wanneer het wat lang duurde voor hun baas zijn spullen kwijt was, werden de dieren 
onrustig. Eens waren ze het wachten blijkbaar beu. Ze namen althans met kar en al de benen 
op weg naar hun hok, de verbouwereerde Hendrik bij een klant achterlatend. Er waren toen 
al niet veel visventers meer, die er met de hondenkar op uittrokken. De meesten hadden een 
transportfiets aangeschaft, een zware fiets met een grote lastdrager vóór aan het stuur, 
waarop de mand met vis kon staan. De mannen waren gehuld in een stevig manchester pak, 
gemaakt door een plaatselijke kleermaker. 

 

Bijeenkomst in de Holken op 23 september 2000. De genodigden (er waren er veel meer dan 
op de foto staan) luisteren aandachtig naar het openingstoespraakie van de gastheer. Daarna 
zullen ze zelf aan het woord komen. Afbeelding: Natuurmonumenten - Kondschap 2001, nr. 
2. 
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3. Hendrik Wind had een buurman met dezelfde naam. Deze Hendrik Wind was 
ook visventer. Hendrik en zijn vrouw Klaasje kregen nogal eens buurtgenoten over de vloer. 
Zij hadden namelijk een radiotoestel, dat werkte op een accu en batterijen. Er waren nog maar 
weinig huiskamers, waarin zo'n apparaat voorkwam. Dit pand dient thans als kantoor van 
het bezoekerscentrum. 

4. Albert Hoogstede naast Hendrik en Klaasje Wind was de boer met het grootste aantal koeien 
aan het Beulakerpad. Albert en zijn vrouw Willempje hadden er een stuk of tien. 's Winters 
had Hoogstede op zijn boerderij niet veel werk. Dan liepen hij en later ook zijn zoons op de 
meeste dagen 's ochtends langs de woning van Zandbergen aan de overkant van het 
Beulakerpad achteruit om in de kraggen enkele uren riet te gaan snijden. Op het land aan de 
sloot schuin achter het erf van de Zandbergens had Albert zijn opslagplaats voor riet en hooi. 
Op het erf bij zijn huis was alleen ruimte voor een mestvaalt. 

Albert Hoogstede overleed in 1938. Zijn vrouw en kinderen zetten de boerderij voort. De 
kinderen trokken er geleidelijk aan uit, behalve zoon Jacob. Hij en zijn vrouw namen het 
ouderlijke bedrijf over. In het begin van de jaren zestig verkochten zij de boerderij met hun in 
de buurt ervan liggende land en rietkraggen aan Natuurmonumenten en verhuisden met hun 
gezin naar elders. Natuurmonumenten richtte enige tijd later het pand in als woning voor 
haar toenmalige beheerder Jaap Slot en de zijnen. 

5. Het volgende huis werd bewoond door Teunis Wind en Grietje Hollander. Teunis was de 
zoon van de al genoemde Hendrik en Dienigje in het tweede huis ten zuiden van het pad. Het 
echtpaar had zeven kinderen. Teunis was arbeider, een man die van aanpakken hield. Werk 
was er echter in de malaisejaren dertig vaak moeilijk te krijgen. Met name niet in de herfst- 
en wintermaanden. Dan fietste Teunis, laarzen aan en een blauw busje met drinken aan het 
stuur of aan een touw of een riem op de rug, net als veel anderen uit Sint Jansklooster en 
omgeving, elke ochtend over de Veneweg tussen het Beulaker- en Belterwiede door naar de 
Polder Giethoorn. Daar verrichtten de mannen ontginningsarbeid op een 
werkverschaffingsproject. Een fietstocht naar Giethoorn was Teunis niet vreemd, integendeel. 
In zijn jonge jaren reed hij er elke week wel een paar keer heen. Zijn vrouw Grietje 
Hollander kwam er namelijk vandaan.  

De woning is nu eigendom van Natuurmonumenten. Ze gaf het gebouw de naam Bollemaat, 
een naam die ook het gebied met verlandende trekgaten tussen Zuider Dwarsgracht en Jonen 
draagt, en bracht er het educatieve onderdeel van haar bezoekerscentrum in onder. 

6. Arend de Goede en zijn vrouw Trijntje van der Woude en hun drie kinderen woonden in het 
laatste huis aan de zuidkant van het pad. De Goede had een boerenspulletje en 's winters trok 
hij de meeste dagen met het rietsnit de kraggen in. In de jaren dertig was er nog veel 
bedrijvigheid aan het pad. Niet echter in en om het boerderijtje van De Goede. Zijn kinderen 
waren de deur uit en Trijntje was overleden. Korte tijd na de bevrijding stierf ook 
Arend. Spoedig daarna trok Jacobje van der Linde, de weduwe van Teunis van der Linde uit 
het huis met het erf met de gemeenschappelijke waterpomp aan de noordkant van het pad 
naar deze woning, samen met haar kleinzoon Kees Regeling. Kees was één van de kinderen 
van haar dochter en schoonzoon op het Heetveld. Om de dochter te ontlasten voedde haar 
moeder dit kleinkind op, iets wat in die tijd wel meer gebeurde. Kees Regeling werd hier 
veehouder. Omstreeks 1965 overleed zijn grootmoeder. Haar erfgenamen droegen de boerderij 
met het erbij horende gras- en rietland over aan Natuurmonumenten. In het achterhuis van 
het gebouw, thans de Holken geheten naar de daar in de buurt aan het Beulakerwiede gelegen 
stukjes grond, worden dia's, videofilms en dergelijke gepresenteerd. Verder worden er 
tentoonstellingen gehouden. 

De bewoners aan de Dwarsakker 

1. Behalve de twaalf woningen aan het Beulakerpad, aan weerskanten zes zoals we zagen, 
telde het buurtschapje er ook nog vier aan een zijweg, de Dwarsakker geheten. We noemden 
deze al. In de eerste naast het al genoemde huisje van Harm van der Linde in de hoek 
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pal tegenover het bezoekerscentrum de Foeke, woonden Albert en Jentje Jongman met hun 
zes kinderen. Het was een kleine boerderij. Tol 1927, het jaar waarin hij overleed, had Evert 
ter Meer, de vader van Jentje hier gewoond. Evert was veehouder, rietteler en visserman 
geweest. Zijn schoonzoon Albert Jongman was koopman. Hij hield zich vooral bezig met 
de handel in kleinvee als kippen en konijnen. Maar ook andere handelswaar schuwde hij niet, 
integendeel. Zo kocht hij 's winters vaak mollenvelletjes op. Hij had een vergunning voor de 
handel in huiden. 

2. In de volgende woning aan de Dwarsakker huisden Piet en Mientje Korthoef met hun 
dochter Geertje, beter gezegd haar dochter. Mientje was namelijk eerder getrouwd geweest 
met ene Klaver uit Belt Schutsloot. Korthoef was boer en visser. Hij was een handige vent. Als 
iemand in het buurtje een van zijn boten kapot had, brachten ze die wel naar hem voor 
reparatie. Met de bouw van een nieuwe punter had hij evenmin moeite. Maar hij maakte geen 
boten voor de verkoop. In een sloot bij Piets huis lagen altijd een aantal dikke bomen. 
Wilgenbomen, die klompenmaker Hendrik Korthoef, een broer van Piet, aan de Schaarweg bij 
Sint Jansklooster in Giethoorn had gekocht. De bomen waren hier met een bok over 
het Beulakerwiede naartoe gebracht. Vóór Hendrik ze verwerkte, moesten de bomen enige tijd 
in het water liggen om het hout duurzamer te laten worden. Regelmatig kwam Hendrik bij de 
sloot om er een stuk of wat op de wal te trekken. Daar zaagde hij ze in moten en bracht deze 
met een handkar naar zijn huis. 

 

Het Beulakerpad, gedurende de zeventiende en een deel van de achttiende eeuw de weg tussen 
Vollenhave en Beulake. Afbeelding: J.P. van den Berg. 

3. Aan het eind van de Dwarsakker stond de boerderij van Jan Korthoef en zijn moeder Lieze. 
Jan was ook een broer van de boven genoemde Piet. Het gezin van Jan en Bet Lassche woonde 
bij hen in. Na het overlijden van moeder Lieze in de jaren dertig en het vertrek van de Lassches 
bleef Jan Korthoef in zijn eentje in het grote huis achter. Omstreeks 1950 verkocht Korthoef 
zijn boerderij aan Hendrik Hoogstede en zijn vrouw Harmpje Visscher. Hendrik, zoon van de 
al genoemde Albert en Willempje Hoogstede en opgegroeid aan het Beulakerpad, was na zijn 
huwelijk in 1943 hier weggetrokken. Blijkbaar had hij toch een band met het gebied 
behouden. Toen hij evenwel de gelegenheid kreeg om te verkassen naar nieuwe 
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ruilverkavelingsboerderij aan de Hevenweg tussen de oude Zuiderzeedijk en Jonen, verlieten 
hij en zijn gezin het buurtschapje. Dat was in het begin van de jaren zestig. 

4. In het oude huis tegenover Albert Jongman aan de Dwarsakker, woonden in de jaren twintig 
de paling- en haringroker Bart Huisman, over wie we al schreven, en zijn vrouw Mientje en 
hun kinderen enige tijd. Het was een boerderijtje met een vrij royale woonkamer met twee 
bedsteden, een stal en deel. Toen Geuje en Hennie Winters hier later met hun gezin verbleven, 
zou het huis te klein worden, althans wat de slaapruimte betreft. Het echtpaar kreeg namelijk 
twaalf kinderen. Geuje had de stal niet nodig, want hij was in de begintijd van zijn huwelijk 
trammachinist op de lijn Zwolle-Blokzijl. Daarom verbouwde hij deze ruimte tot twee 
slaapkamers. Zo was er voor iedereen een plek voor de nacht. Vader en moeder sliepen in de 
ene bedstee, hun vier dochters in de andere en de acht zoons in de beide nieuwe 
slaapvertrekken. Het was 's winters nooit echt behaaglijk in de woonkamer. Het gezin zat in 
een kring om de kachel. Van voren werd iedereen warm, verbrandde soms haast, maar de 
rug bleef koud. 

Halverwege de jaren zestig werd het gammele pand afgebroken en niet herbouwd. Van de 
zestien woningen en woninkjes zijn er thans nog elf over; vijf zijn eigendom van particulieren, 
zes van Natuurmonumenten. 

De meeste oud-bewoners van het buurtschapje bewaren goede herinneringen aan 't Pad, zoals 
een ieder het buurtje noemde. Hun gedachten gaan nog vaak terug naar hun jonge jaren in 
dat leefgemeenschapje. Iedereen kende iedereen. Er was enig standsverschil, maar dat 
stoorde de onderlinge contacten geenszins. Aan het einde van de werkdag kwamen veel 
bewoners vóór het huis van Harm van der Linde op de hoek van het Beulakerpad en de 
Dwarsakker een poosje buurten. Als mannen later op de avond vóór ze naar bed gingen een 
vluchtige kijk hadden genomen in de stallen en op het erf, zochten ze ook nog vaak even dat 
plekje op. De kinderen bezochten de school in Sint Jansklooster, maar verder kwamen ze 
nauwelijks in het dorp. Ook de moeders gingen daar niet vaak heen. Voor boodschappen 
konden ze vlakbij in één van de beide kruidenierswinkeltjes in de Leeuwte terecht. 

Op hun vrije dagen trokken de schooljongens dikwijls de kraggen in om daar in een sloot te 
gaan vissen. Het water was er zo helder dat ze het konden drinken. Heerlijk vonden ze het. Ze 
dachten niet aan het vuil, dat in hun buurtje in de sloten was terecht gekomen. Zonlicht, 
zuurstof, bacteriën en andere organismen en verder oeverplanten, in het bijzonder riet, 
hadden inmiddels hun werk gedaan als het water zo ver in de kraggen was doorgedrongen. 
Zichtbare verontreinigingen kwamen er althans niet meer in voor. 

't Pad was in de bezettingsjaren geliefd bij onderduikers. In het slecht 
toegankelijke kraggengebied bouwden ze een onopvallende schuilplaats. In de rietlanden 
elders in de Noordwesthoek gebeurde dat overigens eveneens. Ook binnenschippers, die bang 
waren dat hun boot zou worden gevorderd, verstopten er hun vaartuig tussen en Soms half 
onder het riet. Veel vroegere padbewoners staat die tijd nog helder voor de geest. 

Bron: de vertellers op 23 september 2000 in de Holken bijeen, aangevuld met 
afzonderlijke gesprekken op een later tijdstip met enkelen van hen, onder meer met 
Piet Jongman (oud-melkcontroleur), Harmpje Hoogstede-Visscher, Hennie Slot-Harsevoort, 
Jaap Slot en Hennie Winters. Auteur T.R. Stegeman in Mijn Stad Mijn Dorp.   
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De historie van het huis Kerkstraat 12 te 
Vollenhove  

 

 

Een herenhuis met een historie: van paupers en burgemeesters, van Vollenhove tot 
Vancouver 

De oudste gegevens over het huis: de periode Goltbeck 

Op 9 juli 1594 wordt de verkoop gemeld van een 'huis, getimmerte en hof, staande aan de 
Kerkstraat' door een drietal mensen, namelijk Johanna, weduwe van Lubbert van Goor, Peter 
Lubberts en Anneken Jans. De kopers zijn het echtpaar Arent Geerts en Hilleken. Hiermee is 
de familie Van Goor de oudste bekende eigenaar van het huis. De erven Geerts verkopen in 
1637 het huis en hof aan Jacob Goltbeck en Catharina Rentincks. 
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Kerkstraat 12 in Vollenhove, circa 2003. Afbeelding: website henkvanheerde.nl. 

Van de van oorsprong Duitse familie Goltbeck had Hans van Holsteijn, zich noemende 
Goltbeck, zich vanaf 1603 als chirurgijn en pachter in Vollenhove gevestigd. Zijn zoon, Jacob 
(geboren  1597) is advocaat te Vollenhove, lid van het St. Anthoniusgilde en voor de tweede 
keer gehtrowd met Catharina Rentincks. Gestudeerd hebbende in Franeker, maar niet de 
studie afgerond, treedt Jacob niet alleen op als advocaat, maar ook als partij in enkele 
plaatselijke vechtpartijen. 

Het huis is zevenenzestig jaar lang in het bezit van de familie Goltbeck. Zoon Egbert, ook geen 
onbekende in de rechtbank, verlaat Vollenhove in 1675 en maakt in 1703 'eenighsints krank 
van lichaam, dog sijns verstandt te vollen machtigh' zijn testament op in Kampen. Een deel 
van het huis zou al die tijd bewoond zijn door 'paupers'. 

1704-1774: diverse bewoners 

Na familie Goltbeck wordt Adam Langenhert (gedoopt op 9 december 1668) 
kortstondig eigenaar van het huis: in 1708 verkoopt Adam het aan zijn broer Frederik Gerard. 
Beiden hadden in Franeker, Harderwijkk en Leiden gestudeerd en zetten zich in voor het 
plaatselijk bestuur. Adam was secretaris van het Drostambt Vollenhove geweest en Frederik 
Gerard o.a. burgemeester van 1713 tot 1736. Zeer waarschijnlijk heeft Frederik Gerard als 
burgemeester tot aan zijn dood in 1736 in het huis gewoond hebben. 

Daarna komt het pand, via Wilhelmina Sevenhoven, weduwe van dominee Landman, bij een 
openbare verkoop in handen van wijnkoper Arend Herman Frantzen. Deze herbergier van de 
'Schoole' vervult vele functies (dijkschrijver, diaken, gildebroeder etc.). Als het echtpaar, met 
dertien jaar tussentijd, is overleden, verkopen de voogden van hun kinderen het pand aan 
Frederik Jan Engelenburg (1774).  
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Periode Engelenburg 

De familie Engelenburg speelde een belangrijke rol in het bestuurlijke leven van Vollenhove. 
Zij bewoonde de Havezathe Rollecate en leden er van traden o.a. op als rentmeester over de 
Vollenhoofse goederen van de families Van lsselmuden en Van Dedem. 

Frederik Jan - ook wel Vredenrijk Jan genoemd -, zoon van oud-burgemeester Lucas, wordt 
in 1774 eigenaar van het huis. Ook hij is burgemeester van Vollenhove gedurende twee 
periodes. Hij overlijdt in 1806 in Kampen. 

Periode Van Coeverden 

Begin negentiende eeuw vindt er iets plaats wat niet helemaal duidelijk is. Het pand wordt 
door Frederik Jan Engelenburg als onderpand gebruikt voor een schuld aan de kinderen van 
Coenraad Kater en Geertrui Maaskamp. Vermeld wordt dat het pand aan de heer Van 
Coeverden zal worden overgedragen. Het huis zal met Allerheiligen worden overgedragen. 
Daarna zullen Engelenburg en echtgenote het door hen van J.J.W. van Coeverden 
aangekochte huis aan de Stadtsplaats (Kerkplein) ten onderpand stellen. Dit transport van 
het woonhuis door het echtpaar Engelenburg aan het echtpaar van Coeverden geschiedt op 
15 november 1802. Van Coeverden en Engelenburg wisselen blijkbaar van woning! Waarom 
dit gebeurt is niet helemaal duidelijk. 

De historicus Mooijweer concludeert uit onderzochte akten: 'Van Coeverden verwierf in 1802 
het huis dat ten oosten direct grensde aan het perceel dat hij in 1809 kocht. Het lijkt 
waarschijnlijk dat hij de twee percelen samenvoegde tot het huidige pand en dit voorzag van 
een gezamenlijke gevel aan de straatzijde. Als deze aanname juist is, dan moet de huidige 
voorgevel dateren uit deze tijd, dus rond 1810. Dit lijkt aardig overeen te komen met de stijl 
van de gevel. 

Johannes Josephus Wigbold van Coeverden, geboren in 1741 te Zwolle, was schout en 
dijkgraaf in Wanneperveen, Dinxsterveen en Zwartsluis en had diverse militaire en 
bestuurlijke funkties. In 1781 trouwde hij voor de derde keer, nu met Hillegonda van Ermel 
en werd in 1814 Jonkheer. Als hij in 1817 sterft laat hij het huis na aan zijn dochter uit zijn 
eerste huwelijk, Louise Josephine (geboren  1768). Deze Louise Josephine van Coeverden is 
in 1798 in Vollenhove in het huwelijk getreden met Charles Vancouver. 

   

Het boek geschreven door Charles Vancouver. Afbeelding: IJsselakademie 2003, nr. 2 
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Beide echtelieden waren niet al te verre familie van elkaar: Een telg uit het zeer oude adellijke 
Drentse geslacht Van Coeverden is ene Reint Wolter baron van Coeverden. Deze Reint Wolter, 
gehuwd met een Britse, reist rond 1700 naar de West. Op de terugreis lijdt het gezin schipbreuk, 
maar wordt gered. Reint Wolter trouwt, teruggekeerd in Holland, opnieuw. Een kleinzoon uit dat 
huwelijk heet Johannes Josephus Wigbold van Coeverden! Reints zoon Lucas Hendrik (geboren  
te Meppel) vestigt zich na de reis naar de West te Engeland en noemt zich Luke Henry 
Vancouver. Hij krijgt met vrouw Sara een zoon John Jasper, later onderdirecteur van de douane 
te King's Lynn. Het gezin van John Jasper en zijn vrouw Bridget Berners telt zes kinderen, onder 
wie George en Charles. 

Deze George (1757-1798) vaart mee met Captain James Cook en brengt in dienst van de Britse 
Admiraliteit de hele westkust van Noord-Amerika in kaart, waar hij plaatsen onderweg namen 
gaf uit zijn familie: Couverden lsland, Couverden Rock, Bridget Cove en Lynn Canal. De steden 
Vancouver in Canada en in de Verenigde Staten zijn later naar hem vernoemd. Hij sterft op 
veertigjarige leeftijd in Petersham (Engeland). 

 

Een brief gericht aan Charles Vancouver met als afzender niemand minder dan de toenmalige 
president van de Verenigde Staten van Amerika, George Washington (1732-1799). Afbeelding: 
IJsselakademie 2003, nr. 2. 

Zoon Charles (1756 -1814) was landbouwkundige. Waarschijnlijk is hij alleen in Vollenhove 
geweest voor zijn huwelijk en daarna zelden of nooit. Hij was erg veel op reis in Engeland en 
Amerika, waar hij lezingen hield en plantages stichtte. Zo probeerde hij in 1789 een 
nederzetting te stichten daar waar later Louisa verrees, de hoofdstad van Lawrence County 
in Kentucky (USA). Ook schreef hij boeken over de landbouw in bijvoorbeeld Devon 
(Engeland). Hij was lid van de Rumseian Society, een genootschap opgericht door James 
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Rumsey, dat iets met stoomschepen deed. Hij had in 1785 een briefwisseling met de 
toenmalige president van de USA, George Washington. Louise Josephine is waarschijnlijk de 
schakel geweest in het bewijs dat George Vancouver van Nederlandse afkomst was en de 
Vancouvers en de van Coeverdens familie van elkaar waren. 

Rest negentiende eeuw 

Tot 1830 bewoont Louise Van Coeverden met haar dienstmaagd Gerrigje Bonninkhof het huis. 
Als zij in 1831 overlijdt staat het huis nog steeds op haar naam. Pas in 1863 wordt het huis 
verkocht aan Sjoerd van der Veen, kastelein, en mede-eigenaren Lucas van Gulik en Jan van 
Smirren. Weduwe van Sjoerd van de Veen en de anderen verkopen het in 1874 aan Alexander 
Johannes Dijckmeester, ontvanger van het eerste Dijkdistrict in Overijssel. 

Zeventien laar later (1891) koopt Egbertus Dragt het huis van Dijckmeester. Hij was het hoofd 
van een school te Vollenhove. Na het overlijden van Dragt in 1917 verkopen de erven Dragt 
het aan Peter Jansz. lJspeert (geboren  5 juli 1886). 

 

Oude ansichtkaart van de Kerkstraat in Vollenhove. Datum onbekend. 

Het gezin lJspeert, komende van (de huidige) Kerkstraat 5, waar zoon Albert werd geboren, 
trok in 1927 in het huis. lJspeert, bekend als 'Piet de kleermaker', was kleermaker en barbier 
van beroep. Vrouw Annigje Kwast overleed al in 1938. Zus Jans trok in om te helpen in de 
huishouding. 

In de Tweede Wereldoorlog speelt Piet lJspeert een belangrijke rol in het verzet. Samen met 
Geert Stoker verspreidde hij, uit Kampen aangevoerde, illegale lectuur. Later werd deze thuis 
gestencild. lJspeert had, via ds Tjadens, onderduikers in huis: Bob en Liesje Aarons. 

Tijdens de razzia van 17 november 1944 is lJspeert, met o.a. broer Jan, door de Duitsers 
meegevoerd via Steenwijk naar Heerenveen. Ondertussen probeerden de Duitsers, die het huis 
van buurman notaris J.J.J.van Kluyve geconfisqueerd hadden, het huis van lJspeert in brand 
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te steken door een aantal granaten bij de achterpui naar binnen te gooien. Een dreigende 
brand in de 'meidenkamer'(westelijke  slaapkamer achter) wordt door oplettendheid van 
buurman Kwakman geblust. De onderduikers zijn dan al gevlucht met achterlating van hun 
bezittingen. De Duitsers zouden hun schuilplaats niet ontdekt hebben omdat Roelof en Hein 
Buiter en Hein Rosema in opdracht van Harmen Visser de sporen hadden gewist. 

lJspeert komt rond de bevrijding vrij en krijgt, met Jans, onderdak in Oldruitenborgh. Zij 
bewonen de achterkeuken, de opkamer en de Koningskamer. Het onderduikerspaar, dat de 
oorlog had overleefd, voegt zich aldaar bij lJspeert. 

 

Een oudere foto van het pand staande aan de Kerkstraat 12 in Vollenhove. Afbeelding: 
IJsselakademie 2003, nr. 2. 

Na de oorlog heeft lJspeert, als wederdienst, de ongetrouwde jonker Tonny Sloet van 
Oldruitenborgh in huis opgenomen, omdat de havezate Oldruitenborgh verkocht werd aan de 
Gemeente in 1947. Vóór de oorlog had Tonny op kamers gewoond bij de familie Roebers op 
het Kerkplein waar nu het Vietnamees restaurant is. De gebrandschilderde ruitjes in de 
vestibuledeurtjes zijn later geschonken door Roebers. Later is jonker Tonny met zijn vroegere 
schoolvriendin en latere huishoudster van zijn vader, Geertje Jongman, in het 'witte huisje' 
in het park Oldruitenborgh gaan wonen. 
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In 1978 verkoopt lJspeert het huis aan het journalistenechtpaar Linders-Lamers. In die tijd 
is het dak grondig gerestaureerd. Sinds maart 1997 is het pand eigendom van de auteur. 
Bron: E.J. Tjalsma, Mijn Stad Mijn Dorp. 

  

Het huys gelegen in de Kerkstraete aen de Hollandsche Plaetse binnen de Stads Vrijheijd 
van Vollenhove. 

Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Kerkstraat 72 in Vollenhove (1686-
1986) - Deel 1 

Het kan nauwelijks anders of een huis met een gevelsteen Anno 1686 nodigt in 1986 uit tot 
een nader historisch onderzoek. De kans bestaat daarbij dat een dergelijk onderzoek meer 
oplevert dan louter namen van eigenaren en bewoners. En dat gebeurde dan ook prompt. 

 

Zoals gebruikelijk moest van achteren naar voren of - als men dat liever wil- van voren naar 
achteren worden gerekend om bij de oudst bekende gegevens uit te komen. Tenslotte bleek 
dat een deel van het pand Kerkstraat 72 te Vollenhove zeker ouder is dan het jaartal 1686 in 
de gevel aangeeft. 
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Kerkstraat 72 in Vollenhove zoals het er heden ten dage uitziet. Afbeelding: website 
henkvanheerde.nl.  

De oudste aanwijzing wordt gevonden in een acte van 1 juni 1674 waarin de boedel van de 
mulder Jan Willem van de Meulen en zijn vrouw Jannetien Wents wordt beschreven: 

1. ‘het halve huys staende bij de Hollandsche Plaetse daer tegenswoordigh als huyrman in 
woont Jan Backer binnen Vollenhove.’ Maar dat zegt op zich natuurlijk nog niets over het feit 
of dat huis identiek is aan het huidige pand in de Kerkstraat. Wat opvalt is immers dat in de 
akte niet van de Kerkstraat doch van de Hollandsche Plaetse binnen Vollenhove wordt 
gesproken. Het bewijs komt echter in 1679 voor de eerste keer. Op 22 september van dat jaar 
verschijnen voor burgemeesters, schepenen en raad van de stad Vollenhove ruim veertig 
burgers die: ‘de beloofde vijfftien Car. gl. van de Provincie voor hun verbrande huysen hebben 
versocht.’  
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Tussen de namen in deze verklaring komt behalve de naam van Jan Backer ook die van diens 
buurman Jan Arents Hopman voor. Van Hopman is een eerdere akte bekend waarin wordt 
vermeld dat hij in de Kerkstraat te Vollenhove woont. In 1681 worden Jan Backer, de erven 
van de Mulder en Jan Arents Hopman achter elkaar genoemd in de lijst ter gelegenheid van 
de ‘Contributie van de Bisschopsinvasie’. Volgens het kohier van het Vuurstedenregister van 
1681 is het desbetreffende pand nog eigendom van de erfgenamen van de mulder Jan Willem 
van der Meulen en komt eveneens Jan Hopman in volgorde op dat kohier voor. 

 
 

Gedeelte van uitdelingslijst brandschade Kerkstraat Vollenhove, 1679. Afbeelding: 
Gemeentelijk Archief Brederwiede.  

Uit de desbetreffende akten en ook uit latere blijkt duidelijk dat de verbreding van de 
Kerkstraat uitlopende in de Doelestraat en de Kerkstraat richting Voorpoort in ieder geval in 
de zeventiende en achttiende eeuw nog werd aangeduid als Hollandsche Plaetse. De oorzaak 
daarvan kon niet worden achterhaald. Ook in een lijst van pompmeesters waarschijnlijk 
opgemaakt in de eerste helft van de achttiende eeuw worden speciaal genoemd de 
pompmeesters van de pomp aan de Hollandsche Plaetse en daaronder is de zoon van Jan 
Arents Hopman, Arent Jans Hopman. 

Een ander belangrijk feit is dat uit de stukken kan worden opgemaakt dat Vollenhove 
omstreeks 1678 is getroffen door een vrij grote brand. De namen van degenen die getroffen 
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zijn door deze brand zijn bekend en daaronder van enkele geslachten die nog steeds in 
Vollenhove voorkomen. Aangezien in de desbetreffende lijsten en de kohieren van de 
verschillende belastingen praktisch steeds dezelfde volgorde wordt aangehouden, moet het 
mogelijk zijn van een groot deel van de huidige panden gelegen in de Kerkstraat de 
geschiedenis terug te rekenen tot in de zeventiende eeuwen mogelijk in enkele gevallen nog 
wel vroeger. Over de brand in 1678 zijn overigens wel zoveel gegevens bekend, dat daaraan 
wel en afzonderlijk artikel kan worden gewijd. 

 

Oude ansichtkaart van de Kerkstraat in Vollenhove. 

Terugkerend naar het huidige pand aan de vroegere Hollands Pchelaetse te Vollenhove kan 
worden vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk een samenvoeging is van tenminste twee en 
mogelijk zelfs drie andere panden. Dit valt behalve uit de gevonden akten ook uit de recente 
restauratie van het interieur van het pand Kerkstraat 72 op te maken. 

Waarschijnlijk is het voorste gedeelte in de zeventiende eeuw in het bezit geweest van 
de eerder genoemde mulder met als huurder Jan Backer. Deze was waarschijnlijk bakker, 
want in het pand moet inderdaad een bakkerij gevestigd zijn geweest. Bij bedoelde restauratie 
zijn de restanten van een ovenschoorsteen gevonden. In een belastingkohier wordt tevens 
vermeld dat de oven is afgeschreven. De bakkerij moet in 1675 al in gebruik bij Jan Backer 
zijn geweest. In 1751 is de bakkerij eigendom van Adriaen Geukingh en zijn vrouw Wijchertje 
Mons. 

Wanneer Geukingh het pand heeft gekocht is niet bekend. Vermoedelijk omstreeks 1743. In 
dat jaar leent dit echtpaar vierhonderd Caroli guldens met als onderpand ‘haar huys cum 
annexis staende in de Kerkstraete aen de Hollandsche Plaetse binnen dese Stadt’. Hun 
huwelijk is vermoedelijk ook omstreeks die datum gesloten. Hun eerste kind wordt namelijk 
in 1744 geboren. Adriaen is volgens de aantekening bij de doopinschrijving van één van zijn 
kinderen bakker van beroep.  
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De Hollandsche Plaetse 
 

Het huys gelegen in de Kerkstraete aen de Hollandsche Plaetse binnen de Stads Vrijheijd 
van Vollenhove.’ – Deel 2 

Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Kerkstraat 72 (1686-1986) - Deel 2 

Het toen nog belendende perceel, oorspronkelijk eigendom van Jan Arents Hopman, gaat via 
zijn vrouw na zijn overlijden over op zijn zoon Arent Jans Hopman. Jan Arents Hopman is 
volgens zijn huwelijksinschrijving in 1674 afkomstig uit Rouveen, zijn echtgenote uit 
Steenwijk. Of Hopman oorspronkelijk wel uit Rouveen afkomstig is mag worden betwijfeld. 
Eerder worden  huwelijksinschrijvingen van andere Hoplieden in Vollenhove gevonden die 
echter uit Blokzijl en omstreken afkomstig blijken te zijn. Allen van beroep landbouwer. 
Vermoedelijk heeft ook Jan Arents Hopman dat beroep uitgeoefend. Zijn zoon Arent Jans bijna 
zonder twijfel. 

 

Ansichtkaart van de Kerkstraat in Vollenhove, jaartal onbekend. 

In 1726 wordt deze in ieder geval genoemd in een staat van uitbetaling van het gestorven 
rundvee. 

Op 1 april 1748 verkoopt Arent Hopman ‘ten profijte van Adriaen Geuking en sijn huysvrouwe 
Wijgertien Mons, desselfts huys, hoft en weere binnen deese Stads. Vrijheid sigh 
uytstrekkende voor van de Kerkstraate, tot agter in de Bisschopsstraate’. In dit jaar wordt 
waarschijnlijk dit pand verenigd met het pand dat reeds eigendom was van het echtpaar 
Geuking/Mons.  

Tot 7 september 1977 woonden de nakomelingen van Lambertus Soeters (geboren  1820) en 
Frederica Antonetta van der Werft van Zuydland in het pand Kerkstraat 72, Vollenhove. 
Afbeelding: website henkvanheerde.nl. 

Tot 7 september 1977 zullen nakomelingen van Lambertus Soeters in 1820 te Vorchten (Gld) 
geboren en Frederica Antonetta van der Werft van Zuydland omstreeks 1808 te Haarlem 
geboren, het kruideniersbedrijf in het complex uitoefenen. De huidige eigenaar heeft het 
interieur van de honderdzevenentwintig jaar oude kruidenierswinkel intact gelaten. 
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Driehonderd jaar geschiedenis van een deel van Vollenhove, gelegen aan de Hollandsche 
Plaetse aldaar. Een mooie gelegenheid voor het gemeentebestuur van Brederwiede om deze 
naam ter plaatse opnieuw in te voeren. 

 
 

Dankzij de naspeuringen van de heer Jos Mooyweer 
naar de elite van Vollenhove werd in een andere akte 
inzake de nalatenschap van wijlen Jan Willem van der 
Meulen de volgende aantekening gevonden:  

‘t Huis an de Hollantsche plaatz is anno 1678 op St. 
Jans naght (- van 23 op 24 juni - P.) afgebrandt ende 
de plaetz met de reliquien met consent ende 
approbatie van desen Ed. Achtb. Gerichte vercocht an 
Jan Hopman de backer voor vierhondert car.gl.' Niet 
met zekerheid is echter aan te geven of de in de eerdere 
acte van 1674 genoemde Jan Backer identiek is aan 
de hierboven genoemde Jan Hopman. In de 
uitdelingslijst van 1679 inzake de brandschade 
worden namelijk genoemd 'de kinderen van Jan 
Backer' terwijl Jan Hopman in 1684 nog moet hebben 
geleefd. Bron: J.A. Paasman in Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

 

1910, Kerkstraat, Vollenhove 
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Havezate Oldhagensdorp in Vollenhove 

 

Johan Hagen werd in 1388 door Floris van Wevelinckhoven, toen bisschop van Utrecht en 
landsheer van Overijssel, beleend met goederen, die eertijds toebehoorden aan broers 
Schuring. Deze goederen waren door de landsheer verbeurd verklaard wegens door hen 
gepleegde ontrouw. Zij waren namelijk in 1382 betrokken geweest bij de moord op Evert van 
Essen, een vertrouweling van de bisschop. 

Deze goederen vormden de kern van het goederen bezit, dat later onder het 
huis Oldhagensdorp ressorteerde en waaronder het huis zelf ook begrepen was. De naam 
Oldhagensdorp is echter betrekkelijk jong. Eertijds werd de havezate gewoon Hagensdorp 
genoemd. Die naam vinden we voor het eerst vermeld in 1656. In dat jaar noemde de 
toenmalige bezitter, Jurjen Jacob Hagen, zich ‘heer tot Haegensdorp’. Deze naam herinnerde 
aan zijn ouders Hendrik Hagen en Jacqueline van Dorp, overleden in 1626 en 1602. 
Daaruit valt af te leiden, dat de naam moeilijk van erg oude datum kan zijn, maar zal dateren 
uit 1630. Pas sedert 1622 waren de Vollenhoofse edelen genoodzaakt een behuizing binnen 
de stad aan te wijzen als havezate en ontstond de gewoonte ze te benoemen. Dat nieuwe 
reglement op de toelating tot de Overijsselse Ridderschap van 1622 was van groot belang voor 
de eigenaren van Hagensdorp. Dat reglement bepaalde wie behoorden tot de edelen. 

  

Jonkheer Reint Willem van Middachten tot Oldhagensdorp en Vrieswijk (1755-1840). Foto is 
van de website henkvanheerde.nl.  

Nu was dat voor de eigenaren Van Hagensdorp geen probleem. Zij  werden erkend, als vanouds 
daartoe behorende. Een voor hen moeilijke bepaling was de eis, dat de toegelaten edelen de 
hervormde godsdienst moesten belijden. Tot die tijd was men in Overijssel betrekkelijk 
tolerant jegens personen die niet met de reformatie meegegaan waren. Om lid te zijn van een 
bestuurscollege behoefde men niet persé de gereformeerde godsdienst toegedaan te zijn. Zo 
maakten dan ook katholieken en lutheranen deel uit van de Overijsselse bestuursorganen. 
De Synode van Dordrecht maakte daar echter een eind aan. Het is dan ook vooral de aandrang 
van de predikanten en de Staten van Holland geweest die er voor gezorgd heeft dat niet-
gereformeerden voortaan geen toegang meer zouden hebben tot de statenvergaderingen. 
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De leden van het geslacht Hagen waren het oude geloof trouw gebleven. Dat zij geen fanatici 
waren blijkt wel uit het feit dat Hendrik Hagen zijn zoon Jurjen Jacob te Heidelberg in de Palts 
zijn studies liet volbrengen. En Heidelberg stond in die tijd toch wel bekend als een 
calvinistisch bolwerk. Met een aantal andere edellieden waren dan ook in 1622 de gebroeders 
Seino, Pelgrim en Hendrik Hagen gedwongen om als rooms-katholieken de 
statenvergaderingen te verlaten. Sedertdien sluimerde het recht van verschrijving dat 
verbonden was aan Hagensdorp als havezate. In 1667 werd dit recht door de toenmalige 
bewoner van Hagensdorp verkocht aan Johan Sloet van Tweenijenhuizen. Met toestemming 
van de Staten van Overijssel mocht die dat recht toen verleggen op zijn eigen huis binnen 
Vollenhove. Van toen af werd dat huis Hagensdorp genoemd en het oude huis Oldhagensdorp. 

  

Het familiewapen van de familie Sloet. 

Oldhagensdorp is niet meer dan een groot stadshuis geweest. Het was gelegen aan de meest 
westelijke helft van de Bisschopsstraat, toen Hofstraat genoemd. In 1463 werd het 
grondgebied van het huis uitgebreid met een groot gedeelte van de stadshagen, dat ten zuiden 
van het huis was gelegen, en met een gedeelte van de stadswal. Vooral deze uitbreiding gaf 
later, in de zeventiende en achttiende eeuw, aanleiding tot heftige twistgedingen tussen de 
eigenaren van Oldhagensdorp en het bestuur van de stad Vollenhove. In het midden van de 
zestiende eeuw vond nog een belangrijke verbouwing plaats van het huis door Boldewijn 
Hagen. Het is dan ook dat huis, dat nauwkeurig wordt weergegeven op de kaart van Johan 
Blau, verschenen in 1644/1645 in zijn atlas ‘Orbis Terrarum’. 
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Het huis bestond toen uit een hoge middenbouw met lage zijvleugels. Daarachter strekte zich 
de tuin of hof uit tot aan de stadsgracht en de Bentpoort. Oldhagensdorp, nadat het sedert 
1753 in handen was van de familie van Middachten en daarom vaak Middagten genoemd, 
werd in 1862 gesloopt. Toen werd het huis omschreven als ‘een aanzienlijk heerenhuis, waarin 
beneden een groote zaal, onderscheidende kamers, alle geplafonneerd en behangen, ruime 
keuken, waarin regen- en welwaterpompen, voorts boven onderscheidende kamers en zeer 
ruime zolders, een koetshuis, schuur en stallen voor paarden en koebeesten, een bosch en 
groote tuin, beplant met vele vrugtboomen van de best soort’. Slechts een overwelfd portaal 
bleef gespaard en als vertrek in het nieuwe huis, dat op die plaats werd gebouwd, opgenomen. 
Ook dat huis werd gesloopt. 

 

Oldhagensdorp op de kaart van de stad Vollenhove door Joan Blaeu uit 1649 (zuiden boven). 
Aan de zuidzijde van de Bisschopstraat, geheel rechts bij de stadsgracht, bevond zich het huis  

Tot 1674 was er in Vollenhove geen pastoor en werd de parochie bediend vanuit Wijhe en 
Zwolle door respectievelijk de jezuïeten en de beroemde Zwolse pastoor Arnold Waeyer. De 
verstandhouding tussen de pastoor en de jezuïeten was echter niet best. De competentie, men 
zou haast spreken van concurrentie, vormde tussen hen doorlopend een bron van onenigheid 
en twist. In 1674 werd Vollenhove, op instignatie van Waeyer, een zelfstandige parochie. De 
eerste met de grote tuin erachter. 

Tegenwoordig vindt men op de plaats van de oude havezate een aantal woningen van een 
woningbouwvereniging. De eigenaren van het huis zijn rooms-katholiek gebleven. Dat 
veroorzaakte enerzijds dat het huis sedert 1667 zijn karakter als havezate verloor, maar 
zorgde er anderzijds weer voor, dat het huis het middelpunt werd van het katholieke leven tot 
na de revolutie van 1795. Het huis werd het centrum van het ondergrondse katholieke leven 
van Vollenhove en verre omstreken. In het huis werden godsdienstoefeningen gehouden en in 
de zeventiende eeuw vonden katholieke geestelijken er periodiek onderdak. De  pastoor was 
de seculier Hermannus Sevenstern. De eigenaren van Oldhagensdorp vonden erkenning door 
de katholieke overheid. Ze waren officieel de beschermers van de Vollenhoofse parochie. Dat 
blijkt wel uit het feit dat zij gekend werden in kwesties als beschuldiging van jansenisme. 
Sevenstern werd daarvan beschuldigd. Ze waren ook betrokken in de benoemingen van 
pastoors. Bron: A.J. Mensema, Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Het Huis Collendoorn: opkomst en 
ondergang van een havezate 

 

Rond 1500 was de buurtschap Collendoorn een marke bij Hardenberg. Het bestond uit 
een paar havezaten, de Hofstede en de Oldenhof, met daaromheen enkele pachtboerderijen. 
Het landschap is gevarieerd; in het noorden een veengebied ‘Collendoornerveen’, in de kern 
en richting Gramsbergen gemengd landbouw- en veeteelt gebied, in het westen bos en een 
lastige zandverstuiving. De naam van boerderij Stoevebelt verwijst hier naar. Terwijl naar 
het zuiden de marsgronden langs de rivier de Vecht liggen. Hier worden schapen, koeien en 
paarden geweid in de gemeenschappelijke weidegrond van de marke Heemse en Collendoorn. 
Door Collendoorn stroomt een riviertje naar een meer met een overloop naar de Vecht. In dit 
riviertje en het meer mogen de  markebewoners vissen. In het veen in het noorden wordt turf 
gegraven. Alles is aan strenge regels gebonden.  

 

Rond 1534 koopt Lubbert Blankvoort, zoon van Boldewijn Blankvoort tot de 
Hofstede, het Huys De Oldenhof. Later noemt hij het De Collendoorn. Lubbert wordt daarmee 
‘Heer tot Collendoorn’. De havezate is een leengoed en dat betekent dat de eigenaar recht zou 
hebben op een plaats in de Ridderschap en het Provinciaal Bestuur. Lubbert doet pogingen 
om tot de Ridderschap van Overijssel verschreven te worden. Aanvankelijk wil men hem niet 
accepteren, maar in 1546 lukt het alsnog en compareert hij ten landdage in 1566, 1570, 1571, 
1573 en 1580.  In die tijd bestonden er al wetboeken met voorschriften, verboden en 
straffen. Lubbert  Blankvoort wordt in het Marckeboek van Heemse en Collendoorn 
meermalen genoemd als handhaver en Marckerighter.  
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Artikel uit het Marckeboek van Heemse & Collendooren 1551. 

Lubbert's zoon Steven (geboren 1552) volgde hem op en stierf in Heemse op 19 mei 1620. 
Hij heeft een zoon Willem Blankvoort (1577-1672) en deze heeft twee zonen Jan (23-2-1615 - 
13-10-1682)  en Willem, geboren in 1630. De dochter van deze Willem is Johanna Judith 
Blankvoort (1669-1739) die trouwt met Pico Galenus van Sytzama. Kennelijk zijn er geen 
andere mannelijke erfgenamen van de Blankvoorts. Het eigendom van De Collendoorn komt 
daarmee in handen van Van Sytzama. Hun dochter, de bekende dichteres Clara Feyoena (5 
april 1729 tot 1 september 1807) trouwt met baron Isaak Reinder van Raesfelt te Heemse. 
Huize Collendoorn komt nu in handen van de Raesfelts.  

In 1723 koopt Van Raesfelt het landgoed De Groote Scheere in Holthone. Het landhuis De 
Scheer wordt op dat moment bewoond door rentmeester Engbert Rutger Vaassen. 
Waarschijnlijk wordt deze ontslagen maar hij krijgt het recht op de havezathe De Collendoorn 
te gaan wonen. Het rapport van de volkstelling in 1748 vermeldt als bewoner van Huis 
Collendoorn Engbert R. Vaassen met zijn vrouw, drie kinderen en vader Jannes, alsmede een 
knecht en een meid. Huis Collendoorn wordt gekocht door graaf Reindert Borchart Rutger 
Van Rechteren, heer van Gramsbergen. Op 14 maart 1771 laat deze het Huis Collendoorn 
met vijf bijbehorende boerenerven taxeren. De waarde is 25.470 gulden. Reindert verkoopt op 
21 maart 1771 Collendoorn met toebehoren aan zijn broer Adolph Henrik graaf Van 
Rechteren. De Van Reasfelts in Heemse krijgen in 1757 een dochter, Ermgard Ebella Juliana. 
Zij trouwt met Christiaan Lodewijk, graaf Van Rechteren. Deze Van Rechteren is Capitein ter 
Zee en Lieutenant Collonel bij de Zeemacht der Verenigde Nederlanden. Hij is in dienst van 
de Friese Admiraliteit en commandant van het fregat linieschip Harlingen. Bestrijding van de 
zeeroverij in de Middellandse zee en later bescherming van de Zeeuwse waterem onder vice-
admiraal P.H. Reijnst is zijn voornaamste bezigheid. 

Christiaan van Rechteren trouwt in 1775 met baronesse Ermgard Ebella van Raesfelt, 
dochter van de bekende dichteres Clara Feyoena. Ze krijgen een dochter Maria Clara, die op 
7 juli 1796 in het huwelijk treedt met Jhr. Jakob van Foreest. Christiaan verlaat in 1785 de 
zeedienst en koopt De Collendoorn van zijn broer. Als Heer van Collendoorn treedt hij toe tot 
de Ridderschap van Overijssel en wordt tevens Landdrost          
van Salland.  Bij de afschaffing van het leenstelsel is de Leenkamer opgeheven en 
wordt De Collendoorn op 6 september 1797 uit het leenverband ontslagen tegen betaling van 
honderdtwintigduizen gulden. Van Rechteren koopt in 1800 Huize Welgelegen te 
Heemse. Uiteindelijk eenzaam en berooid sterft Christiaan Lodewijk in zijn landhuis De 
Collendoorn op 12 augustus 1820. Hij wordt begraven in Heemse.  
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Vanaf de Kerkdijk, tussen Lutten en Heemse, liep een met bomen omzoomde oprijlaan naar 
het landgoed. Hoewel het landgoed is verdwenen, zijn nog sporen van de oprijlaan, een deel 
van de gracht en een oude waterput op het erf van Meijerink aanwezig.  

Jakob van Foreest wordt nu Heer van Collendoorn. Het echtpaar Van Foreest heeft acht 
dochters en één zoon, die al op drieentwintigarige leeftijd overlijdt. 

Dochter Theodora Sophia trouwt op 20 augustus 1835 met Jan Arent baron van 
Ittersum. Jakob woont in Huize Heemse. Hij woont niet op de havezathe en verwaarloost het 
huis. Omdat hij niet bemiddeld  is probeert hij in 1897 huis Collendoorn te verhuren en 
daarna te verkopen. 

De Collendoornse schoolmeester Jan van de Poll koopt de havezate in 1842. In 1834 
trouwt dochter Johanna van de Poll met Jan  Odink, die het goed in 1875 erft. 
Christina  Odink, dochter van Jan Odink en Johanna van de Poll, trouwde met Hendrik 
Tempelman. In 1899 verkocht dit echtpaar het landgoed aan Roelof Geertjes. In 1907 is een 
nieuwe boerderij gebouwd, waarna de resten van het oude Huijs Collendoorn in 1914 werden 
gesloopt. Zo kwam er een einde aan de eens zo trotse havezate.  

In  1930  kwam  het  goed  door  vererving aan  Zwaantje,  dochter  van  Roelof Geertjes en 
haar echtgenoot Frederik Jan Meijerink. Het goed werd in 1977 ingebracht in de 
ruilverkaveling waarmee een einde kwam aan het landgoed. Het landschap veranderde maar 
delen van de oude structuur zijn hier en daar nog terug te vinden. Bij het  pand Havezateweg 
3 bevindt zich nog een oude waterput en is de toegangslaan van eertijds nog in het landschap 
te herkennen. Het bedrijf aan de Havezateweg 3 is thans een maatschap van F.J. en J.H. 
Meijerink.  
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De waterput van de voormalige havezate Collendoorn met v.l.n.r. Zwaantje Meijerink-Geertjes, 
Frederik Jan Meijerink, Roelof Geertjes, Roelof Meijerink en Willemina Meijerink. (HV 
Hardenberg). Bron: Dick van Faassen, Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Jo Koster 
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Veld met korenschoven, 1915 

 

 

Maaiers, 1906  
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Hattem 

 

Hattem ligt op het uiterste noordelijke puntje van de Veluwe. De oudste vermelding van 
Hattem dateert uit de negentiende eeuw. In 1176 werd Hattem een zelfstandige kerspel. 
Ongeveer in diezelfde tijd is men op een kleine natuurlijke hoogte aan de bouw van de Grote 
Kerk aan de Markt begonnen. In 1299 kreeg Hattem van graaf Reinald 1 stadsrechten en 
sindsdien konden de burgers zelf onderling rechtspreken en een beschermende stadsmuur 
met poorten en torens bouwen. 

 

 

Hertog Willem stichtte in Hattem een gasthuis voor armenondersteuning. In 1401 schonk 
hertog Willem de Hoenwaard, waar de burgers die binnen de stadsmuren woonden 
hun vee mochten laten grazen en steen mochten bakken. Beide elementen zouden van 
groot belang voor Hattem worden. Eeuwenlang stonden ’s winters honderden koeien 
binnen Hattem op stal. Baksteen verslindende bouwwerken konden worden 
aangepakt. De hertog zelf gaf hierbij het voorbeeld. In de veertiende eeuw liet de hertog 
aan de rand van zijn grensvesting Hattem voor zichzelf een kasteel bouwen, wat in 
1404 werd gemoderniseerd. Deze modernisering behelsde in ieder geval twee torens 
met een diameter van eenentwintig meter en een muurdikte van zes tot zeven meter 
die qua afmetingen uniek in Nederland waren. 
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Bakkerijmuseum  
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Het kasteel werd later met recht ‘De Dikke Tinne’ genoemd. Regelmatig woonde de 
hertog alhier een poosje met zijn hofhouding. In de zestiende eeuw bestond er een 
subsidie in natura voor het metselen van stenen gevels en het maken van harde in 
plaats van rieten daken. Het doel was uiteraard het beperken van de gevolgen van 
brand. Stadsbranden waren een regelrechte ramp. Bijvoorbeeld die van 1501. Hattem 
ligt op een kruispunt van wegen en aan de rivier de IJssel bij een rivierovergang. Er 
was dan ook enige handel en Hattem werd een, weliswaar bescheiden, lid van de 
Hanze. 

 

Vrij snel na elkaar, resp. in 1407 en 1414, werden tamelijk ver buiten het stadje 
Hattem het fraterhuis Hulsbergen en het klooster Claerwater gesticht. Het klooster 
Claerwater lag bij het Katerveer en is gesticht door zusters. Klooster Hulsbergen lag 
in het huidige Kloosterbos. In 1411 is in de Ridderstraat de St. Joriskapel gesticht. 
Waarschijnlijk dankt de straat zijn naam aan de ridder St. Joris. Op de Gaedsberg 
buiten de stad, verrees het St Antoniusgasthuis voor mensen met lepra. Hattem is 
langzamerhand over een groot aantal jaren na 1533 op de hoogte gebracht van 
gematigde protestantse denkbeelden. Toen de Geuzen het in Hattem vanaf de zomer 
van 1572 enkele maanden voor het zeggen hadden is de stad overgegaan tot het 
protestantisme. Bij de beeldenstormen in die jaren moesten vooral de kloosters 
Hulsbergen en Claerwater het ontgelden. Hattem heeft zich reeds vóór de pacificatie 
van Gent in 1576 aan de zijde van de opstand geschaard. De katholieke drost Willem 
van Montfoort heeft in 1580 het kasteel door verraad in handen van Spaanse soldaten 
gespeeld, maar door snelle reactie van de burgers, geholpen door buursteden, zijn zij 
er snel weer uit gewerkt. Montfoort heeft zijn verraad met de dood bekocht. Eind 1587 
en begin 1588 hebben de Spanjaarden nog een mislukte aanval op Hattem gedaan. Na 
de jaren negentig van de zestiende eeuw werd het rustiger rond Hattem. Hattem was 
vertegenwoordigd in de Staten van het Kwartier van Veluwe, samen met Arnhem, 
Elburg, Harderwijk en Wageningen en de Ridderschap en had zodoende invloed in de 
Staten van Gelre en de Staten Generaal. In 1656 heerste de pest in Hattem met 
vierhonderdvijfenzeventig doden. Dat was een derde van de toenmalige bevolking. In 
de eerste helft van de zeventiende eeuw moet Hattem een bloeiperiode hebben 
meegemaakt. Veel van de grote monumentale panden en het carrillon en het 
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belangrijkste meubilair in de Grote Kerk dateren uit die tijd. Een inbreuk op die bloei 
is de bezetting door de Fransen en Munstersen in 1672 (het Rampjaar) zijn geweest. 
Hattem werd veel minder welvarend. In de stad bevinden zich daarom geen rijke 
monumenten uit de achttiende of negentiende eeuw. In het schoutambt was vrijwel 
iedereen landbouwer of dagloner (ongetwijfeld in de landbouw), maar toch waren er 
nog drie kleermakers, drie karremannen, twee schoenmakers, twee herbergiers, een 
aantal kapitalisten, een timmerman, een koeienhandelaar, de windkorenmolenaar van 
de Klaarwaterse molen, de papiermaker onder Molecaten en de waterkorenmulder 
onder Molecaten, alsmede de schoolmeester van Wezep. Het overgrote deel van deze 
mensen deed er overigens wel wat landbouw bij. In de stad daarentegen werden er 
slechts twee landbouwers genoemd. Toch hadden tientallen mensen van binnen de 
muren samen nog ruim tweeenvijftig morgen zaailand in gebruik. En uiteraard bezaten 
zij honderden runderen die op Hoenwaard mochten weiden. In het schependom waren 
de meesten net als in het schoutambt in de landbouw werkzaam. In 1778 is de ruïne 
van de Dikke Tinne gesloopt met het doel de grote hoeveelheid stenen te verkopen. In 
de achttiende eeuw werkten de stadsbestuurders in Nederland steeds meer aan hun 
eigen belang dan aan het belang van hun stad. Zo ook in Hattem. Drie van de acht 
magistraatsleden woonden bijvoorbeeld na 1760 meestal ergens anders. De 
stadsbesturen werden na 1750 op de Veluwe benoemd door de Stadhouder, die er een 
rommeltje van maakte. Tegen deze en nog vele andere ondemocratische 
wantoestanden kwamen de patriotten in verzet. Ook in Hattem, waar ze werden geleid 
door de hier geboren Herman Willem Daendels. Het draaide bijna op een burgeroorlog 
uit. Hattem werd in 1786 door Stadhoudelijke troepen hoegenaamd zonder slag of 
stoot bezet en de patriotten sloegen op de vlucht. Enkele raddraaiers werden tot 
verbanning veroordeeld, inclusief Daendels, die later nog belangrijke functies zou 
bekleden, zoals Gouverneur Generaal van Oost-Indië. Hattem maakte in de 
negentiende eeuw niet een welvarende indruk. Een poging om een armen – spin – en 
leerschool tot bloei te brengen liep op niets uit. Wat wel bloeide, was het 
kostschoolgebeuren, vooral onder de populaire Van Wijck. De tanende Latijnse School 
werd er aan opgeofferd. Later in dezelfde eeuw werd Hattem ‘ontdekt’ door een aantal 
kunstschilders. Zo woonden en werkten hier kortere of langere tijd o.a: Jan Voerman, 
Scheurleer, Luite Klaver en Verkade. Al met al hebben er bijna honderd schilders in 
Hattem gewerkt, waaronder Bosboom, Evertsen, Witsen. De negentiende eeuw bracht 
een flink aantal verbeteringen op verkeerstechnisch gebied, namelijk: in 1829 het 
kanaal van Hattem naar Apeldoorn, in 1830 de Zuiderzeestraatweg van Amersfoort 
naar Zwolle, in 1845 de grindweg van Hattem naar Apeldoorn (het Loo), waarna de 
stadspoorten niet meer ’s nachts werden gesloten en de portiers ontslagen. Bron: 
G.Kouwenhoven, streekarchivaris. 

Begin veertiende eeuw werd in Hattem de Dikke Tinne gebouwd. Het was het kleinste 
kasteel in Gelre met muren die zeven meter dik waren. De burcht was goed 
verdedigbaar en heeft gefunctioneerd tot aan het einde van de zestiende eeuw. Hij 
werd nadien afgebroken. De plaats waar de burcht gestaan heeft wordt aangegeven in 
het wegdek bij de voetgangersuitgang van de parkeergarage. De Hertogen Willem I en 
Reinaud IV van Gelre verbouwden tussen 1401 en 1404 hun ‘huis te Hattem’ tot een 
goed verdedigbare burcht. Het kasteel was een strategisch gelegen voorpost in de 
machtsstrijd tussen de Hertogen van Gelre (Gelderland) en de Bisschop van Utrecht, 
de bestuurder van het Oversticht ( Overijssel). 
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De burcht werd het kleinste kasteel van Nederland met de dikste muren. De twee grote 
torens hadden een doorsnede van eenentwintig meter en hun muren waren zeven 
meter dik. Vandaar de naam De Dikke Tinne. De torens hadden spitse daken bedekt 
met leien. Het kasteel werd omgeven door een slotgracht. Aan de overkant van de 
gracht stonden de voorburcht en de slotpoort. De burcht had duidelijk een militaire 
functie; de korte dikke muren, verhoudingsgewijs omvangrijke torens, kanonnen, en 
in de slotgracht gevonden haakbussen wijzen daarop. Het kasteel speelde in de 
vijftiende en zestiende eeuw een belangrijke rol in de geschiedenis van Hattem. Vooral 
tijdens de oorlogen met het Oversticht en later tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen 
de Spanjaarden. In 1580 is het kasteel korte tijd in handen geweest van de 
Spanjaarden door verraad van de naar de Spanjaarden overgelopen drost Van 
Montfoort. De burgerij van Hattem heroverde het kasteel. Na die tijd raakte het kasteel 
in verval en in 1626 werd het gedeeltelijk afgebroken en opgenomen in de nieuwe 
stadsmuur. In 1778 werd de overgebleven ruïne met de grond gelijk gemaakt en de 
bijna twee miljoen bakstenen verkocht. In de negentiende eeuw verrichtte F.A. Hoefer 
onderzoek naar het kasteel en zette het daarmee weer op de kaart van Hattem. Onder 
toezicht van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek, ROB, vonden in 1981 
en 1989 opgravingen plaats door de vrijwilligers van Heemkunde Hattem. De 
plattegrond van het kasteel kon gereconstrueerd worden. De noordelijke grote toren, 
de zuidelijke kleine toren en de slotpoort werden gelokaliseerd. In het plaveisel van 
het Tinneplein en de Koestraat zijn de contouren van het kasteel zichtbaar gemaakt 
met behulp van contrasterende kleuren. Het Spookhuis is het enig overgebleven 
gebouw dat destijds deel uit maakte van de voorburcht van kasteel De Dikke Tinne. 
Bron: ‘Opkomst en ondergang van de Dikke Tinne’, E. van der Steen, A. Scheper, 
Kampen 2003. 
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Burcht de Dikke Tinne.  
 
De oudste oorkonde die betrekking heeft op de burcht de Dikke Tinne stamt uit 1307. 
Reinald I, graaf van Gelre, verklaart daarin dat hij in Hattem een huis sticht voor drie 
broeders van de Johannieterorde. Voorwaarde was dat de broeders zelf het huis 
zouden onderhouden en tijdelijk het veld ruimden als de graaf en zijn gevolg of zijn 
nakomelingen in Hattem verbleven. In 1371 is er in een oorkonde sprake van het ‘Huys 
te Hattem’ met een voorburcht en bezittingen in de wijde omgeving. In 1401 maakte 
hertog Willem van Gelre en Gulik een reis door Frankrijk en deed daar inspiratie op 
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voor de verbouwing van zijn ‘Huys’ te Hattem. Het zou een vierkante burcht worden 
met twee grote en twee kleine torens op de hoeken en korte tussenmuren. De burcht 
met de dikste muren, zeven meter, die Nederland ooit gekend heeft. In 1403 werden 
389.000 bakstenen aangekocht, deels in Hattem vervaardigd langs de IJssel en deels 
van elders aangevoerd. 
 
De windvaan van de burcht de Dikke Tinne. In 1404 was de grote verbouwing min of 
meer afgerond. In dat jaar gaf hertog Reinald IV de Arnhemse schilder Evert 
Beeldemaker opdracht een vaan te vergulden en te beschilderen met het wapen van 
de hertog. Gelis de koperslager hamerde de koperen vaan en Evert schilderde er twee 
klimmende leeuwen op. De gouden, gekroonde leeuw van Gelre met een gevorkte staart 
op een azuurblauw veld en de zwarte leeuw van Gulik op een gouden veld. De vaan is 
in 1990 bij een opgraving gevonden in de vroegere slotgracht van de burcht en wordt 
als één van de belangrijkste, middeleeuwse bodemvondsten in Gelderland beschouwd. 
Op brokken kleigrond uit de slotgracht zijn resten bladgoud van de oorspronkelijke 
decoratie van de vaan achtergebleven. Het rechthoekige deel tussen de torens bestond 
uit drie verdiepingen. Onderin bevond zich de grote keuken met de wijnkelder, de 
vleeskelder en de veldhoenkelder. Daarboven lag het hart van het kasteel: de grote 
zaal met de kapel. In deze zaal vonden officiële ontvangsten plaats en werden feesten 
gehouden. Naast de zaal lag de ‘jofferenkamer’ en daarboven de slaapkamers. In de 
torens, die meerdere verdiepingen telden, bevonden zich behalve meerdere 
slaapkamers ook de kruitkamer, de schrijfkamer, de drostenkamer en het vertrek voor 
de kamerheer. De burcht was een dorp op zich, omringd door muren en een gracht. 
Op de voorburcht woonde het vaste personeel, waaronder de stalknecht, de vogeler, 
de visser, de brouwer en de bakker, de smid en de timmerman. Hier werden ook de 
voorraden voor het kasteel opgeslagen, zoals turf, meel en rogge en stonden de stallen 
voor de vele paarden. Eind zestiende eeuw raakte de burcht in verval. De 
verstandhouding met de stad verslechterde door het verraad van burggraaf Van 
Montfoort. Tijdens de belegering van de stad door de Spanjaarden in 1580, tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog, verleende de katholieke Van Montfoort in het geheim de 
Spanjaarden toegang tot de burcht. De Hattemers, die protestantse sympathieën 
hadden, heroverden het kasteel en namen Van Montfoort gevangen. Daarna werd een 
deel van de burcht gesloopt en het andere deel geïntegreerd in de stadsmuur. In 1778 
berekende het stadsbestuur dat de sloop van de burcht en de verkoop van de stenen 
enkele duizenden guldens zou opleveren. Het gevolg was dat de burcht tot op de 
fundamenten gesloopt werd. 
 
Frederik Adolf Hoefer werd in 1850 geboren in Sittard. In 1879 maakte een ongeval 
een eind aan zijn militaire carrière. Daarna heeft hij pionierswerk in Nederland 
verricht op het terrein van de geschiedenis en de archeologie. Hoefer ontving in 1894 
een vergunning van het stadsbestuur om opgravingen te doen op het Tinneplein. 
Helaas ontbreekt het verslag van de opgravingen en is het niet duidelijk waar de 
vondsten zijn gebleven. Destijds vertelde Hoefer in zijn lezingen over een grote zaal en 
een put, waarin hij honderd kannetjes en gekleurde vloertegels had aangetroffen. De 
gevelsteen boven de Slotpoort is dankzij Hoefer voor de slopershamer behoed. In 
verband met de herinrichting van het Tinneplein verzocht de gemeente in 1981 de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de ROB, de exacte locatie van de 
Dikke Tinne te traceren. De amateurarcheologen van de vereniging Heemkunde 
Hattem verrichtten opgravingen ten zuiden van het Spookhuis, een deel van de 
vroegere voorburcht. De leden van de Nederlandse Jeugdbond voor de Bestudering 
van de Geschiedenis,de NJBG, zochten naar de Slotpoort en de kleine torens. Eén van 
de grote torens werd gelokaliseerd en drie zijden van het rechthoekige middengedeelte 
van de burcht. Naderhand werd ook één van de kleine torens gevonden en was het 
mogelijk om een plattegrond van de burcht te tekenen. 
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In 1989 waren er plannen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder 
het Tinneplein. Leden van de vereniging Heemkunde Hattem verrichtten meer dan een 
jaar lang archeologisch onderzoek op het bedreigde terrein. Resten van vlechtwerk, 
planken en palen leverden gegevens op over de locatie van de slotbrug. Bijzondere 
losse vondsten waren de koperen windvaan, delen van een helm, haakbussen en de 
loop van een klein, bronzen pistool. 

 

Het Daendelshuis 

In de bestrating van het Tinneplein zijn de contouren zichtbaar gemaakt van de 
kleinste burcht met de dikste muren van Nederland. Dit als herinnering aan vervlogen 
tijden, waarin de graven en hertogen van Gelre in Hattem verbleven. Herman Willem 
Daendels (1762-1818) leefde in een bijzonder ingewikkelde periode van de vaderlandse 
geschiedenis. Zo onbekend als hij nu is, zo bekend en omstreden was hij aan het eind 
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Geboren en getogen in 
Hattem, afkomstig uit een regentenfamilie was Herman Willem één van de voormannen 
van de Hattemer burgerij, die streefden naar een grotere invloed van de burgers op de 
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benoeming van het stadsbestuur. Zij noemden zich Patriotten, vaderlandslievenden, 
en verzetten zich tegen Prins Willem V, die zonder inspraak van de bevolking 
functionarissen in de provinciale en stedelijke besturen benoemde. 
 
De commandant van het Bataafse legioen H.W. Daendels neemt te Maarsen op 18 
januari 1795 afscheid van C.R.H. Krayenhoff bij diens vertrek naar Amsterdam. 
Schilderij door A. de Lelie en E. van Drielst (1795). Het Daendelshuis en het 
Daendelspoortje in Hattem herinneren aan de beroemde inwoner van deze stad. 
Opstand in Hattem. In 1786 leidde de toen drieëntwintigjarige Herman Willem 
Daendels de opstand in Hattem tegen Willem V. De patriottische burgercompagnieën 
werden gesteund door patriotten uit Overijssel. De Pruisische troepen van de prins 
joegen hen echter op de vlucht en bezetten Hattem. Daendels en vele andere patriotten 
weken uit naar Frankrijk.  
 
De Bataafse Republiek (1795-1806). De Franse Revolutie van 1789 had ook voor de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden grote gevolgen. In januari 1795 
marcheerde een Frans leger onder commando van Pichegru over de bevroren rivieren 
het land binnen. De patriotten hadden zich in Frankrijk geformeerd in een Bataafs 
legioen, dat onder bevel stond van generaal Herman Willem Daendels. De bevolking 
bood weinig weerstand en prins Willem V vluchtte per vissersboot naar Engeland. De 
Patriotten namen de macht over en riepen de Bataafse Republiek uit. Daendels speelde 
een prominente rol in de binnenlandse politiek bij het opstellen van de nieuwe 
grondwet. Als luitenant-generaal van het Bataafse leger kreeg hij bevel de landing van 
Engelse en Russische troepen in Noord-Holland te verhinderen. 
 
Gouverneur-generaal van Nederlands Indië (1807-1811). Lodewijk Napoleon, koning 
van Holland, benoemde Daendels in 1807 tot gouverneur-generaal van Nederlands 
Indië. Op Java werd onder zijn leiding een groot aantal hervormingen doorgevoerd en 
de Grote Postweg aangelegd. De aanleg van de Postweg heeft meer dan tienduizend 
Javanen het leven gekost vanwege de besmettelijke ziekten die uitbraken door de 
slechte hygiënische toestanden waaronder gewerkt moest worden. Desondanks wordt 
de aanleg van de Postweg zowel in de Indische als in de Nederlandse historiografie 
geprezen. Ter verdediging van Java tegen de Engelsen had Daendels manschappen 
nodig voor het koloniale leger. Het Gouvernement kocht mannelijke slaven, 
voornamelijk uit India, Malakka, Celebes en Bali, van particuliere handelaren in 
Batavia. Zij kregen een uniform en een korte opleiding. ( R. Baay, 2015). 
Teruggeroepen door keizer Napoleon werd Daendels benoemd tot commandant van een 
legerdivisie en nam deel aan de Russische Veldtocht.  
 
Gouverneur-generaal van Guinea (1816–1818). Na de val van Napoleon verzocht 
Daendels koning Willem I, zoon van zijn vroegere tegenstander stadhouder Willem V, 
om een nieuwe benoeming. Hij werd aangesteld als gouverneur-generaal van Guinea, 
aan de Goudkust in West Afrika. Zijn komst in 1816 viel samen met afschaffing van 
de slavenhandel door Nederland. Daendels taak was nieuwe mogelijkheden te zoeken 
om de kolonie rendabel te maken. Er werd handelscontact gelegd met de Ashanti voor 
handel in goud en ivoor tegen wapens, tabak en sterke drank. Daendels hoopte dat 
Ghana leverancier van plantageproducten als katoen, koffie en rijst zou worden. 
Na een klacht van de gouverneur van de Engelse forten stelde het Nederlandse 
Ministerie van Koloniën een onderzoek in naar slavenhandel rond de Nederlandse 
forten. Handel in slaven vond nog plaats door Afrikanen op kustgedeelten tussen de 
forten. Het bleek dat Daendels dit met z’n beperkte militaire middelen niet kon 
voorkomen. (P.C. Emmer, 2003) Herman Willem overleed in 1818 ten gevolge van de 
gele koorts en werd in het fort Elmina begraven. 
 
Tijdens de oorlogen tussen hertog Karel van Gelre en Maximiliaan, de Bourgondisch-
Habsburgse keizer, voerde Karel in 1511 een aanval op Amsterdam uit. Graaf Jan van 
Wassenaar, legeraanvoerder van Maximiliaan, werd daarbij gevangen genomen. De 
graaf werd opgesloten in een ijzeren kooi in de Dikke Tinne en Karel eiste een losgeld 
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van 20.000 guldens. Pas na twee jaar werd het bedrag betaald en kreeg Van Wassenaar 
zijn vrijheid terug. 
 
In de Boeken der Geldersse Geschiedenissen, uitgegeven in 1653, beschrijft A. van 
Slichtenhorst de Wassenaarkauw. De kooi was breed genoeg om een bed en een stoel 
in te zetten en hoog genoeg om in te staan. Het gevaarte hing middenin een toren en 
kon met een touw opgehesen en neergelaten worden. Als de kooi omhoog getrokken 
was, werd het touw vastgeknoopt aan de ring op het grote stenen blok. De steen is 
bewaard gebleven. Graaf Jan van Wassenaar was niet de enige die in de kooi gevangen 
heeft gezeten. Ook de schout van Deventer en de rentmeester van Salland hebben er 
als gevangen van Karel van Gelre enige tijd in doorgebracht. Bron: Mijn Stad Mijn 
Dorp. 

 

De veemarkt te Zwolle 

Zoals de Beestenmarkt als het ware geschapen was voor de handel in runderen was het brede 
gedeelte van de Pannekoekendijk van nature uitermate geschikt als varkensmarkt. Duidelijk 
ziet men hier de enorme drukte die er vrijdags was.   
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Niet alleen het talrijke publiek maar ook de vele langs de gracht geparkeerde kleedwagens 
wijzen hier op. Per schip werd veel vee aan- en afgevoerd. Opmerkelijk is ook hoe de boeren 
destijds soms vele varkens tegelijk aan de lijn hielden. De veldkeien, die hier oorspronkelijk 
lagen, werden in 1910 vervangen door de op de foto zichtbare klinkers.  

Links op de voorgrond ziet men nog het in 1938 afgebroken café Bollenhoek van J. Mestebeld, 
die hier na M. Knoops (sinds 1909) verlofhouder was. De gepleisterde muur, die men over het 
bier- en koffiehuis heen ziet, behoorde tot Pannekoekendijk 20. Daar woonden tot 1901 
hoofdbrievenbesteller W. de Jong, vervolgens tot 1912 de kantoorbediende F. P. J. Sluiter en 
daarna tot 1920 de sleepagent W. Weener. Scheepbouwer W. R. van Goor rentenierde hier van 
1922 tot 1931. Daarna  had het huis tot de Tweede Wereldoorlog vele kortstondige bewoners. 
De kermisreiziger A. Klonth woonde hier weer langer, van 1939 tot 1963. Na de 
fabrieksarbeider W. Waterham (tot 1967) woonde er mevrouw Z. Buitje Niehoff. Geheel op de 
achtergrond is nog het café van de scheepsbevrachter en tapper A. ten Tije te zien, die op 
Pannekoekendijk 30 (op de foto met neergelaten zonnescherm) na de schipper B. Rigter van 
1901 tot 1931 zijn tapperij dreef. De scheepsmakelaar J. Smits was de volgende bewoner. Zijn 
weduwe woonde er nog tot 1970. Bron:Mijn Stad Mijn Dorp 

 

De verdronken kerk van Beulake 

Een NCRV-luisteraar schreef in een brief aan de redactie van Wie weet waar Willem Wever 
woont dat hij in Zwartsluis woonde. Dus dichtbij bij de meren waar de Beulakerwiede er één 
van is. Verder vermeldde hij dat de oude Hervormde Kerk in Vollenhove was gerestaureerd en 
dat daarin de preekstoel van de vroegere kerk van het dorp Beulake stond. Dit dorp was in 
het jaar 1776 door een ramp in zijn geheel in het meer verzonken, zodat er niets meer van te 
vinden is. Hij stelde de vraag: hoe komt het toch dat wij zo weinig van die ramp weten, dat 
zo'n dorp in zijn geheel kon verzinken en dat die preekstoel nog kon worden gered? 
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Gezicht op eilanden tussen de kleine Beulaker Wijde op de voorgrond en de Beulakerwijde in 
de verte. Oe twee bomen op het links gelgen eilandje markeren de plaats van de kerk van het 
voormalige dorpje Beulake. Afbeelding: J.P. van den Berg. 

Deze vragen werden door tussenkomst van het Rijksarchief in Zwolle aan mij (Dogterom) voor 
gelegd. De reden was omdat bekend was dat ik op de oorspronkelijke kadastrale kaarten 
(minuutplans) de plaats had gevonden waar de kerk had gestaan. Ik heb de redactie van Wie 
weet waar Willem Wever woont als volgt geantwoord: De veronderstelling van de vragensteller 
dat het dorp Beulake in één stormramp zou zijn weggevaagd en dat - wonderbaarlijk - slechts 
de preekstoel uit de kerk zou zijn gered, stemt niet met de feiten overeen. De Beulaker is een 
plas die ontstaan is door vervening en door niet meer te stuiten afslag. Een ontwikkeling van 
eeuwen die nog steeds doorgaat. 

Het schoutambt Vollenhove werd omstreeks het jaar 1200 gevormd. Hieronder viel toen ook 
het gebied van Wanneperveen. Dat werd echter omstreeks 1300 zowel kerkelijk als bestuurlijk 
afgescheiden. De hogere gronden werden gebruikt voor akkerbouw, de lagere veengebieden 
als weiland. In de veertiende eeuw nam de droge vervening toe, waardoor de landerijen lager 
kwamen te liggen. In de loop van de zestiende eeuw schakelde men over op natte vervening. 
Dat betekende een verdere verlaging van het maaiveld. Daar waar veen gebaggerd werd 
ontstonden watergaten. Na de vervening bleven er watergaten met smalle rietkragen en 
rietlanden over, en - als het meeviel - wat drassig hooiland. Toen de watergaten er eenmaal 
waren konden de verveners bij harde wind tegen afkalving weinig meer doen, laat staan afslag 
bij storm tegengaan. Het gevolg was een grotere wateroppervlakte. Uiteindelijk ontstond er 
één plas, de Beulakerwiede, met in het zuidoosten en noordwesten enkele eilandjes. Dat 
laatste is voor de plaatsbepaling van de kerk van de Beulake van belang. 
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Het Beulakerpad, gedurende de zeventiende en een deel van de achttiende eeuw de weg tussen 
Vollenhave en Beulake. Afbeelding: J.P. van den Berg. 

Het gaat dus om een heel oud ontginningsgebied. Het is interessant dat de kavelindeling van 
de oorspronkelijke ontginningen nog heden ten dage op de kadastrale kaarten te herkennen 
zijn. Zelfs in wat nu watergebied is zijn de oude ontginningsstroken op de kadastrale kaarten 
te onderscheiden. De verkaveling van het verdwenen Beulake was een strokenverkaveling 
waarbij het recht van opstrek als verdelingsprincipe werd gehanteerd. Dit wil zeggen dat de 
ontginners een strook land van een bepaalde breedte kregen toegewezen. Dat land begon bij 
een weg of aan het water. Vanuit dit vertrekpunt werd de ontginning strook voor strook steeds 
verder uitgebreid, totdat reeds ontgonnen gebieden of de grens van het rechtsgebied werd 
bereikt. 

Uit de kadastrale kaarten, vervaardigd omstreeks 1830, is af te leiden dat de ontginning de 
Oude Beulakerweg als uitgangspunt heeft gehad. Vanuit deze weg is in de Middeleeuwen naar 
twee kanten toe ontgonnen. Naar het noordwesten tot aan de Vaartsloot en naar het 
zuidoosten tot aan de grens van Wanneperveen. 

In het veengebied lag in de veertiende eeuw een weg of dijk, genaamd ‘die Bodelaecke’. Dit is 
nu de Oude Beulakerweg. Wellicht lag daar toen al een kleine nederzetting. De naam zou 
daarop kunnen duiden. Want bode betekent huis of keef en Iake is grens. Later werd er een 
tweede weg ofwel een pad aangelegd. Dat is het huidige Beulakerpad. In de zeventiende eeuw 
kwam als gevolg van de toenemende vervening langs dit pad een veennederzetling Beulake tot 
ontwikkeling. Dit Beulakerpad - het begin is er nog – liep langs of over de genoemde eilandjes 
in de noordwesthoek van de Beulakerwijde. In 1675 woonden in Beulake honderdzestig 
mensen. In 1748 waren dat er tweehonderdzeventig. Voor die tijd een flinke groei. Daarna 
ging het bergafwaarts. In 1776 werd het dorp Beulake door de stormramp onbewoonbaar. De 
bevolking vertrok naar elders, met name naar Schutsloot. 

Omstreeks 1665 is er aan het Beulakerpad, om precies te zijn aan de zuidoostkant daarvan, 
een kerk gebouwd. In 1608 vanuit Vollenhove daar een kerkelijke gemeente gesticht. Voordien 
gingen de Beulakers in Vollenhove naar de kerk. Zoals gezegd is het dorp Beulake langzaam 
onbewoonbaar geworden en betekende de stormramp van 1776 het definitieve einde. De kerk 
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is verdwenen maar de plaats waar deze heeft gestaan, is op de oorspronkelijke kadastrale 
kaarten aangegeven. De perceelsgewijze kadastrering is ingevoerd om een hogere opbrengst 
van de grondbelasting te verkrijgen en uitgevoerd tussen 1811 en 1833. Deze invoering 
resulteerde in de vervaardiging van de oorspronkelijke kadastrale kaarten, de 
zogenaamde minuutplans. Deze geven de perceelsindeling per 1 januari 1833 weer. Die zijn 
nadien niet meer gewijzigd of aangevuld. De huidige perceelsindeling is te vinden op de 
zogenaamde bijbladen. Bij elk minuutplan hoort een bijblad. Alle tussenliggende wijzigingen 
zijn vastgelegd op hulpkaarten. Dit betekent dat de geschiedenis van elk perceel, beginnend 
op 1 januari 1833 tot heden, is te achterhalen. Bij de kadastrering werden de ‘Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafels’ aangelegd. Dit zijn registers waarin van elk perceel is vermeld wie op 31 
december 1832 er aanspraak op kon maken. De huidige rechthebbenden zijn te vinden in de 
kadastrale Leggers. 

Aangezien op de minuutplans veelal de veldnamen en de boerderijnamen zijn vermeld, kan 
worden gesteld dat de oorspronkelijke kadastrale stukken geschiedkundig van bijzonder 
belang zijn. De minuutplans worden bewaard bij het Rijksarchief in Zwolle. De overige 
stukken bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, eveneens in Zwolle. 

Luchtfoto (1:6000) in samenhang gebracht met het kadastrale minuutplan van 1830 (1:5000). 
Het pijltje duidt de plaats aan waar de kerk van Beulake heeft gestaan. Afbeelding: Tijdschrift 
IJsselakademie 1998, nr. 4. 
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Op het minuutplan van Ambt Vollenhove, sectie 0, derde blad, - waarop de percelen nummers 
174 tot en met 228 zijn afgebeeld - staat de volgende aantekening: ‘NB Het perceel gemt A No 
215 is de gewezen Kerkplaats van de Beulakker en al waar als nog den omtrek der 
fundamenten te zien zijn Ao 1830’. In het perceel zijn met een streepjeslijn, in potlood, de 
fundamenten van de kerk aangegeven. De plaats waar het kerkgebouw in Ambt Vollenhove 
heeft gestaan, is derhalve precies bekend. Op de Verzamelkaart - dat is de overzichtskaart 
van de perceelsgewijze minuutplans -, vervaardigd in 1830, zijn twee in elkaar 
getekende vierkantjes afgebeeld. Daar heeft de kerk gestaan, het is de oude kerkplaats van de 
Beulakker. Op het minuutplan van de gemeente Wanneperveen, sectie 0, eerste blad, is een 
rietgors afgebeeld waar als veldnaam bijstaat ‘het Kerkhof’. De plaats waar de kerk heeft 
gestaan is nu water. Amateurarcheologen hebben daar tal van interessante voorwerpen 
opgedoken. Die zijn te zien in het Stedelijk Museum te Zwolle. De duikplaats ligt pal naast 
het rijtje eilandjes in de noordwesthoek van de Beulakerwiede. De kerkplaats is met een 
vierkantje aangegeven. In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, het register van 
rechthebbenden, wordt bij het perceel nummer 215 niets over de kerkplaats vermeld. Het 
perceel,  groot  honderdtien vierkante meter, wordt omschreven als hooiland en staat op naam 
van Hendrik Zandbergen, landbouwer van beroep en woonachtig in Ambt Vollenhove. 

 

Gravure van de watersnood in de omgeving van Vollenhove op 22 november 1776, naar het 
leven getekend door H. Kobell. De prent werd gepubliceerd in: J.H. Hering, Bespiegeling over 
Neêrlandsch waternood tusschen den xxisten en xxiisten november, MDCCLXXVI 
(Amsterdam 1778). Afbeelding: particuliere collectie. 

Er is nogal wat ruzie geweest tussen de kerkelijke gemeente van Beulake en die van 
Vollenhove. Toen in het midden van de zeventiende eeuw het inwonertal van Beulake begon 
te groeien verzocht een aantal inwoners van Beulake aan de kerkenraad van Vollenhove om 
hen een predikant en een kerk toe te staan. Enerzijds een streven naar zelfstandigheid, 
anderzijds een poging de kerkgang minder tijdrovend te maken. Op 9 maart 1665 besloot het 
College van de Volle Stoel - een commissie die de kerkelijke bezittingen beheerde - het verzoek 
aan te houden totdat dominee Bardenius in Vollenhove zou zijn bevestigd. Hij kon dan aan 
het overleg deelnemen. Hij zou immers een deel van zijn ambtsgebied moeten afstaan. Wel 
werd alvast besloten om een commissie te benoemen om een en ander voor te bereiden; dit 
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tot gerief en stichting van de veraf wonende kerkgangers van de Beulake. In december 1665 
is de kapel in Beulake al zover gereed dat deze voor de dienst kan worden gebruikt. Ook werd 
toen in Vollenhove een voordracht voor een predikant opgemaakt. De kerkenraad bepaalde 
dat de nominatie en de beroeping van een leraar voor de kerk van ‘de Beulaecke tot het gehoor 
van Goodes Woorf' zoals gebruikelijk zou gebeuren, dus onder goedkeuring van de Volle Stoel. 
Met andere woorden, wat er te regelen viel werd geregeld vanuit Vollenhove. 

Tot eerste predikant van Beulake werd gekozen Henricus ab Utrecht die als rector van de 
Latijnse school werkzaam was in Vollenhove. De goedkeuring werd verleend op 24 januari 
1666. Na hem waren Johannes ab Utrecht en Petrus van der Meulen predikant in Beulake. 
Omdat de gemeente van Beulake te klein was voor een volledig predikantschap bleef 
Hendricus verbonden aan de Latijnse school van Vollenhove, waar hij ook woonde. 

In 1685 beriep Beulake op eigen houtje een eigen predikant. Daat ging uiteraard de 
kerkenraad van Vollenhove niet mee akkoord en deden een beroep op de stichtingsbrief. De 
Beulakers lieten het er toen bij zitten. In 1744 wendden zij zich tot Ridderschap en Steden. 
Dominee Van der Meulen was naar Kolderveen vertrokken en zij vroegen daarom een 
predikant te mogen beroepen. Weer maakte de kerkenraad van Vollenhove bezwaar, dat door 
de Volle Stoel werd gedeeld. Maar in 1745 beslisten Ridderschap en Steden ten voordele van 
de Beulaker gemeente. Toen na de stormramp van 1776 de laatste bewoners waren vertrokken 
werd een jaar later de kerkelijke gemeente Beulake opgeheven.  

De kerk van Beulake is bij de stormramp van 1776 niet in één keer in het water verdwenen. 
Wat er precies is gebeurd is onbekend. Ook niet bekend is door wie en wanneer de preekstoel 
uit de kerk is gehaald, waar deze werd gebruikt dan wel opgeslagen. Wel is zeker dat zij door 
de polderstoel van de diaconie van Beulake werd verkocht om dienst te doen in de Kleine Kerk. 
De preekstoel is niet gered zoals de vraagsteller meende, maar gewoon meegenomen naar 
Vollenhove.  

 

Opmeting van het Beulakervoetpad door landmeter Gijsbert Sasse in 1646. Het is de enige 
kaart die ter plekke is gemaakt en waarop het dorp Beulake staat getekend. Afbeelding: 
Historisch Centrum Overijssel, archief NH gemeente Vollenhove. 

 
Zoals gezegd lijkt de naam van het dorp Beulake afkomstig van de aanduiding ‘Bodelaecke’. 
Maar het wordt ook geschreven als ‘Beulaker’, ‘Boolakker’, ‘Beulakker’, en zelfs al ‘Beulsakker’ 
wat dan zou verwijzen naar de veldnaam ’het Kerkhof’. In Giethoorn gaat het verhaal dat er 
naast de Beulakerkerk een akker lag waarop een galg stond. Die akker was eigendom van de 
beul. Vandaar ‘Beulsakker’ en dat zou dan later verbasterd zijn tot ‘Beulaker’. Een fraai 
staaltje van volksetymologie! Auteur: G.C. Dogterom, bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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En het einde van het verhaal is: 

Toen dorp en kerk daar was vergaan 

Bleef nog lang, als teken van vermaan 

De galg daar boven water staan. 

 

Klaas Schilder en de Vrijmaking van 1944 

 

In de Tweede Wereldoorlog scheurden de gereformeerde kerken in Nederland. Onder leiding 
van de geboren Kamper predikant en hoogleraar Klaas Schilder (1890-1952) maakte een deel 
van hen zich in 1944 ‘vrij’. Wat bezielde die gereformeerden elkaar het leven zuur te maken, 
terwijl de wereld in brand stond? En wat was de rol van Schilder? 
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Professor Klaas Schilder (1890-1952), gefotografeerd in 1941, als rector van de dan nog 
ongedeelde Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (Oudestraat) in Kampen. 
Drie jaar later zal hij de Vrijmaking proclameren en zich met duizenden volgelingen van kerk 
en hogeschool afsplitsen. Afbeelding: MSMD Tijdschrift nr. 1 - 2012. 

Klaas Schilder werd geboren als zoon van een sigarenmaker en een wasvrouw. Zijn vader 
overleed toen Klaas zes jaar was, waarna zijn moeder van de hervormden overstapte naar de 
gereformeerden. De stille, enigszins dromerige maar pientere Klaas, kreeg via bemiddeling van 
het schoolhoofd en enkele mecenassen de gelegenheid om het gymnasium te doen. Daarna 
ging hij studeren aan de Theologische School, die sinds 1854 in zijn geboortestad was 
gevestigd. In 1914 studeerde de jonge Schilder cum laude af en werd hij predikant in het 
nabijgelegen Ambt-Vollenhove. Een hele trits benoemingen in het westen van het land 
volgde, onder andere van 1928 tot 1933 in Rotterdam. Schilder publiceerde al op jonge leeftijd 
veel en hij ontwikkelde zich tot een geliefd voorganger. In 1933 promoveerde hij in de filosofie 
in het Duitse Erlangen, waarna hij glorieus terugkeerde naar zijn geboortestad om hoogleraar 
dogmatiek te worden aan de Theologische Hogeschool. Een van de eerste dingen die hij bij 
zijn terugkeer deed, was een bezoek brengen aan het oude huisje van zijn inmiddels overleden 
moeder. Het intellectuele gezag dat Schilder genoot en zijn populariteit onder de 
gereformeerden in Nederland waren, mede door zijn eenvoudige komaf, enorm. Zijn colleges 
trokken niet alleen studenten maar ook veel andere predikanten die ‘K.S.’ persoonlijk wilden 
beluisteren. Hij gold als een briljante, polemische man en in zijn talrijke publicaties streek hij 
nogal wat mensen tegen de haren in. Was hij op papier principieel, keihard en vlijmscherp, in 
de persoonlijke omgang was hij aangenaam. Hij kon genieten van een goed glas wijn en een 
stevige sigaar. 

Al ver voor de Duitse inval in 1940 was Schilder opgestaan tegen de nazi’s. In 1935 schreef 
en preekte hij dat het nationaalsocialisme ‘heidens’ en ‘anti-christelijk’ was. Het was 
grotendeels aan zijn invloed te danken dat de generale synode - het hoogste kerkbestuur van 
de toen nog ongedeelde Gereformeerde Kerken in Nederland - de NSB in 1936 kerkelijk 
veroordeelde. Ook na de capitulatie riep Schilder, op 11 juni 1940, in zijn manifest ‘Den 
schuilkelder uit, de uniform aan op tot verzet’. Het vond weerklank tot ver buiten eigen kring. 
Al in augustus 1940 werd de strijdbare predikant door de Duitsers gevangengenomen. In 
december van dat jaar kwam hij weer vrij, maar wel met een schrijfverbod. 

Het was ingegeven door Schilders politieke stellingname; niet door zijn theologische 
opvattingen, waarmee hij in de jaren dertig eveneens stelling had genomen tegen het gezag. 
Het kerkelijk gezag in eigen kring. 
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In de jaren dertig, terwijl het nationaalsocialisme opkwam, verzeilden de Gereformeerde 
Kerken in interne conflicten over ‘leergeschillen’. Verschillen van inzicht over de uitleg van 
principes die voortkwamen uit Gods Woord. Het ging om fundamentele theologische kwesties, 
die voor gereformeerden de basis vormden van het bestaan op aarde en vooral daarna. De 
onenigheid ging onder andere over de precieze betekenis van de doop. Is die alleen - volgens 
de opvatting van de synodalen - geldig als de gedoopte de rest van zijn of haar leven gelovig 
blijft? En doop je op grond van een veronderstelde wedergeboorte? Of is de doop - aldus de 
vrijgemaakten - een teken van Gods belofte dat je Zijn kind mag zijn, waarbij de dopeling 
geroepen wordt om ook als kind van God te leven? Daarnaast speelden kerkrechtelijke zaken 
een belangrijke rol. De vraag was bijvoorbeeld of kerken synodebesluiten moesten 
goedkeuren, zoals de vrijgemaakten wilden. De synodalen wilden juist dat de kerken die 
besluiten in eerste instantie zouden accepteren en eventueel bij een volgende synode bezwaar 
konden maken. Naast verschil over leer en recht speelden echter ook meer persoonlijke 
elementen een rol. 

 

Na de Vrijmaking wordt Schilder rector van zijn ‘eigen’ Theologische Hogeschool in Kampen 
aan de Broederweg. Zes collega’s gaan met hem mee. Hier staan ze voor het nieuwe 
academiegebouw aan de Broederweg: v.l.n.r. D.K. Wielenga, C. Veenhof, P. Deddens, S. 
Greijdanus, Schilder, B. Holwerda en D.J. Buwalda. Afbeelding: MSMD Tijdschrift nr. 1 - 
2012. 

Met zijn polemische toon viel Schilder voortdurend het synodebeleid in de leerkwesties aan. 
Hij was één van de populairste gereformeerde voorgangers in het land en werd hoe langer hoe 
meer de centrale figuur in de oppositie binnen de kerk. Er ontstonden groepjes van voor- en 
tegenstanders. Het gevolg was dat tegen het einde van de jaren dertig de persoonlijke 
verhoudingen in de top van de kerk ernstig verstoord raakten. Al discussiërend werden de 
gereformeerden verrast door de Duitse inval van 10 mei 1940. 

Na de capitulatie leek de situatie zich te normaliseren. Totdat Schilder in augustus 1940 door 
de bezetter werd gearresteerd. In diezelfde maand nam de synode het, achteraf, fatale besluit 
om de behandeling van de leergeschillen niet uit te stellen tot na de oorlog, maar voort te 
zetten. De polemiek werd heviger. Diverse synodeleden en prominente Kamper hoogleraren 
voelden zich gedwongen, deels vanuit de onderduik dan wel vanuit de gevangenis, de 
discussies voort te zetten. 
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De Theologische-Universiteit aan de Broederweg in Kampen is in de zomer van 2012, na 158 
jaar, uit de stad vertrokken. Afbeelding: MSMD Tijdschrift nr. 1 - 2012. 

In juni 1942 kwam de synode unaniem tot besluiten over de leerkwesties en het conflict leek 
daarmee uit de wereld. Maar de gepubliceerde toelichting was zo omstreden of bezwarend dat 
Schilder die onaanvaardbaar achtte. Hij weigerde zich aan de leeruitspraken te onderwerpen 
en betwistte de legitimiteit van de synode. Vanwege het gerucht dat een nieuwe arrestatie in 
de lucht hing, besloot hij op 13 juli 1942 onder te duiken. Twee jaar later, op 12 juli 1944, 
kwam hij weer terug. Hij was blijven schrijven, maar tijdens zijn onderduikperiode had hij 
zijn pijlen steeds minder op de Duitsers en steeds meer gericht op opponenten uit eigen kring. 

In februari 1944 eiste de synode van Schilder, die op dat moment al ruim anderhalf jaar 
ondergedoken zat, dat hij zich aan haar besluiten zou conformeren. Hij weigerde. Het 
theologisch geschil liep zo hoog op dat Schilder op 2 augustus 1944 door de generale synode 
werd afgezet als hoogleraar en predikant. Op 11 augustus 1944 las Schilder in de Lutherse 
Kerk in Den Haag voor een groep ‘bezwaarde’ medestanders zijn Akte van Vrijmaking en 
Wederkeer voor. Het was in dezelfde week waarin in Vught drieëntwintig merendeels 
gereformeerde medewerkers van de illegale krant Trouw door de nazi’s werden 
geëxecuteerd. Duizenden mensen volgden hem. Een ooggetuige tekende op: ‘Op 20 augustus 
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speelden zich in drie gereformeerde kerken van Kampen onstichtelijke taferelen af. 
Beide partijen probeerden zich met wisselend succes meester te maken van de kansels. De 
helft van de mensen liep de kerk uit, de andere helft bleef zitten en begon fanatiek ‘Een vaste 
burcht is onze God’ te zingen. 

Schilder was een polemisch publicist, maar ook een aangenaam mens. Hij hield van een borrel 
en een goede sigaar, zoals hier (links) met vrienden op de verjaardag van zijn vrouw in maart 
1948, bijna vier jaar na de Vrijmaking. Afbeelding: MSMD Tijdschrift nr. 1 - 2012. 

 

Kerkgangers begonnen te schelden en met vuisten te dreigen. Het kwam voor dat oude 
vrienden die elkaar tegenkwamen op straat uit minachting op de grond spuugden.’ 

Nog vóór de bevrijding werd Schilder gevolgd door diverse gereformeerde kerkgemeenten en 
individuele kerkleden. Zij maakten zich vrij van het gezag en de leerbeslissingen van de 
synode. Meer dan zestigduizend van de bijna zevenhonderdduizend leden van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland vormden een nieuwe mini-zuil, de Gereformeerde Kerken 
met de toevoeging ‘vrijgemaakt’, inclusief een nieuwe theologische hogeschool. Voor 
buitenstaanders was het een groot raadsel. De grote gereformeerde Klaas Schilder, deze 
onverzettelijke held, uit de kerk gezet? Of opgestapt?  

Schilder werd rector van zijn eigen nieuwe theologische hogeschool aan de Broederweg in 
Kampen. De meerderheid van de collega-professoren nam hij mee. ‘Het leed door den tyran 
ons aangedaan was voorbijgaand, maar de smart over het schisma, dat zulk een diepe scheur 
in onze School en haar kring teweegbracht, vervult onze harten tot op den huidigen dag met 
verslagenheid en bekommering’, formuleerden de curatoren van de door Schilder verlaten 
moederschool aan de Oudestraat het in 1946. 

Klaas Schilder in 1910 als student (centraal in het midden, zonder snor) aan de Theologische 
School op een van de talrijke theologiestudentenfeestjes in Kampen. Afbeelding: MSMD 
Tijdschrift nr. 1 - 2012. 
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De loyaliteit van veel broeders aan de persoon Schilder en diens principiële afkeer van het 
nationaal-socialisme verklaart mede waarom relatief veel gereformeerden actief waren geweest 
in het verzet. Zij accepteerden geen enkel ander gezag dan het gezag van God. Een Duits 
uniform maakte op hen geen indruk. Terwijl de kerk waartoe ze behoorden uiteen viel, lieten 
velen van hen het leven tegen de nazi’s, onder wie landelijk bekenden als de Kamper 
gymnasiumrector Roelof-Jan Dam, de banketbakker Hilbert van Dijk en de broers Marinus 
en Johannes Post. 

Al snel bleek dat Schilders achterban er om zeer uiteenlopende redenen voor had gekozen 
hem in de Vrijmaking te volgen. ‘Koos men voor de dubbele verzetsman, de bevlogen prediker, 
de artiest in hem, zijn theologische concepten’, aldus de vraag die de Kamper kerkhistoricus 
Jaap van Gelderen zich stelde. Of wilde men vrij zijn in oorlogstijd, ook van een synode die 
een geliefde voorganger de mond snoerde? 

Schilder zelf hield vol dat hij de Vrijmaking nooit had gewild, maar dat hij was gedwongen 
door de synode. De buitenwereld snapte het niet en ook veel gereformeerden wisten er niet zo 
goed raad mee. Het waren twee werelden die nergens in elkaar pasten, aldus een van hen. 
Gepraat over doodvonnissen, zwarte handel, treinbeschietingen, gaarkeukens, razzia’s, 
fietsenvorderingen, gingen over in opgewonden discussies over het zaad des verbonds en de 
veronderstelde wedergeboorte. 

Reeds in 1946 vervingen de synodaal Gereformeerde Kerken de uitspraken waartegen Schilder 
had geprotesteerd. Dertien jaar later werden die terzijde gesteld ofwel geschrapt. In 1988 
erkende de synode dat de leeruitspraken van 1942 ‘nimmer bindend opgelegd hadden mogen 
worden.’ Tot een verzoening met de vrijgemaakten kwam het echter niet. Wel was Schilders 
kerk in 1967 opnieuw gescheurd: het begin van de Nederlands Gereformeerden. 
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Schilder, de spil van de Vrijmaking, maakte dat zelf allemaal niet meer mee. Hij was op 23 
maart 1952 na een kort ziekbed overleden. Hij is tweeënzestig jaar geworden. Zijn uitvaart 
trok duizenden mensen. Postuum ontving hij het Verzetsherdenkingskruis. Kampen kreeg 
een hofje met zijn naam en in het wegdek van het Koepleintje naast het oude stadhuis, nu 
Stedelijk Museum, werd een nagedachtenissteentje gelegd. 

De universiteit van Klaas Schilder is nog altijd gevestigd aan de Broederweg in Kampen. De 
naam is inmiddels ‘teruggedoopt’ naar de oorspronkelijke naam van de ooit ongedeelde 
hogeschool: de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bron: 
Mijn Stad Mijn Dorp, Herman Broers. 

 

Ziekenvervoer in de vorige eeuw in 
Zwartsluis 

Voordat sprake was van goed geregelde ambulancediensten was er uiteraard al behoefte aan 
liggend vervoer van zieken, vooral als opname in een ziekenhuis noodzakelijk was. Heel 
vroeger zal dat met paardentractie zijn gegaan, maar toen in het begin van de twintigste eeuw 
de auto in beeld kwam werd vanzelfsprekend de mogelijkheid aangegrepen dat vervoer per 
auto te laten plaatsvinden. 

 

Het garagebedrijf kort na de start in 1930 met voor de auto Jan Smit en zijn vrouw Co. 

Gedurende een periode tussen 1930 en 1960 was het ziekenvervoer in Zwartsluis in handen 
van de firma Jac. Smit & Zonen. Het ziekenvervoer beperkte zich op een enkele uitzondering 
na tot patiënten die naar een ziekenhuis in Zwolle of Meppel moesten worden gebracht. De 
firma was de voortzetting van het smidsbedrijf van mijn grootvader, Jakob Smit (geboren 
1875). Rond 1930 werd de firma opgericht met als firmanten mijn grootvader en zijn zoons 
Jan (geboren 1900) en Cornelis (geboren 1904). Jan, mijn vader dus, begon binnen de firma 
een garagebedrijf dat in 1930 is gestart in de Kerkstraat, in het centrum van Zwartsluis. 

Wanneer voor het eerst met liggend ziekenvervoer per auto is gestart is niet bekend. Wel 
bekend is dat in 1942 of 1943 een toen aangeschafte taxi van de firma is aangepast voor 
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liggend ziekenvervoer. Deze taxi was een vervanging voor een zespersoons Ford, die in het 
begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers is gevorderd. Die auto moet ingezet zijn 
geweest voor het ziekenvervoer. De vervangende aanschaf betrof een  zespersoons Chevrolet 
van het bouwjaar 1939, kenteken E-29292. Deze auto was uitgerust met twee klapstoeltjes 
direct achter de voorbank. Aanpassing van deze auto, telkens wanneer die voor liggend 
ziekenvervoer nodig was, geschiedde als volgt. De achterbank en een van de klapstoeltjes 
werden verwijderd. Via de kofferbak werd er een eenvoudig metalen frame ingeschoven en 
vastgeschroefd. Dit frame stond tegen de voorbank aan, de kofferbakklep kon net boven het 
andere eind worden dichtgeklapt. Op dit frame kon een brancard worden geschoven. Die 
bestond uit een metalen frame met enkele rolletjes in beide zijstukken, bespannen met een 
canvas zeil. Een te vervoeren patiënt werd op die brancard gelegd en zo nodig vastgebonden. 
Bijvoorbeeld als de patiënt vanuit een bovenhuis een trap af moest worden gedragen en via 
de kofferbak in de auto geschoven. Een van de twee klapstoeltjes bleef vrij voor de begeleiding, 
vaak een familielid, soms een wijkverpleegster of een arts. De auto werd in de regel bestuurd 
door mijn vader. Er zijn monteurs/chauffeurs in dienst geweest die incidenteel werden 
ingezet. Broer Cornelis viel soms in en later ook zoon Roel, die in het bedrijf meewerkte. Van 
een speciale opleiding voor dit vervoer was bij deze personen geen sprake. 

Bij de voorzieningen die er vandaag zijn is dit uiteraard een primitieve manier van 
ziekenvervoer. Dokter Coumou, destijds huisarts in Zwartsluis, herinnert zich dat artsen zich 
wel een oordeel hebben gevormd over ziekenvervoer op deze wijze. Toen hij in 1942 de 
huisartsenpraktijk van dokter Van Muiswinkel overnam heeft hij met zijn voorganger en met 
de andere huisarts van Zwartsluis, dokter Schut, overleg gehad hierover. Hun conclusie was 
dat deze vorm van vervoer aanvaardbaar was binnen de mogelijkheden van die tijd. 

 

De Chevrolet die voor ziekenvervoer werd gebruikt 

Op deze wijze werd dus het liggend vervoer van patiënten uit Zwartsluis, de gehuchten en het 
platteland in de directe omgeving gerealiseerd. Voor zieken uit Belt-Schutsloot deed zich een 
extra probleem voor. Belt-Schutsloot was toen nog niet ontsloten voor autoverkeer. Patiënten, 
die naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd werden eerst per boot over de 
Arembergergracht naar Zwartsluis gebracht. Dat was een afstand van vijf kilometer. Ze 
konden dan in de auto worden overgebracht op het dichtstbijzijnde punt waar boot en auto 



365 

 

365 

 

dicht genoeg bij elkaar konden komen. Bij uitzondering kon een patiënt toch per auto worden 
opgehaald. Dat was in zeer strenge winters, wanneer met de auto over de Arembergergracht 
kon worden gereden. 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog was er geen benzine beschikbaar. Er moest voor de 
brandstofvoorziening worden overgegaan op een andere bron, de gasgenerator. Aan de 
achterkant van de auto werd het chassis verlengd met een constructie waarop een generator 
werd geplaatst. Dat was een soort kachel, cilindervormig van ruim een meter hoog. Hierin 
werd cokes gestookt dat gas leverde voor het verbrandingsproces in de motor. Deze voorziening 
bracht allerlei extra problemen met zich. Zo moest voordat gas waarop de auto kon  worden 
gestart, de generator aangestoken worden en al een tijdlang voorgloeien. Daarbij was het soms 
nodig via een opening onder in de generator de boel op te poken. Tijdens zo’n actie kreeg mijn 
vader eens en felle steekvlam in zijn gezicht. Die deed een flink deel van zijn haren verdwijnen 
en hem dagenlang een rood en gezwollen gezicht opleverde. 

Dokter Coumou kon zich nog herinneren dat in de laatste fase van de oorlog het ziekenvervoer 
per auto enige tijd niet mogelijk was. Waarom dat het geval was is voor hem en mij niet 
duidelijk. Hij heeft toen patiënten behandeld die hij anders naar een ziekenhuis zou hebben 
doorgestuurd. Daarbij  moet met name worden gedacht aan botbreuken. Die werden dan door 
hemzelf gezet en in gips gezet. Verder wist hij zich te herinneren dat tenminste in één geval 
vervoer naar een ziekenhuis per paard en wagen van Pluim heeft plaats gevonden. 

Na de oorlog beschikten de ziekenhuizen vanaf een zekere tijd over ambulances. In gevallen 
dat vervoer met de aangepaste taxi om medische redenen werd afgewezen werden die 
opgeroepen. De in 1942 aangeschafte Chevrolet heeft dienst gedaan tot 1957. In dat jaar werd 
ter vervanging een zespersoons Dodge, bouwjaar 1946, aangeschaft. Ook deze Dodge had twee 
klapstoeltjes en werd op dezelfde wijze als de Chevrolet geschikt gemaakt voor inbouw van de 
brancard. De Dodge werd in 1962 buiten gebruik gesteld. Dat was kort voordat het 
garagebedrijf van de gebroeders Smit werd overgedragen aan het transportbedrijf Marsman. 
Wanneer de Dodge voor de laatste keer voor ziekenvervoer is gebruikt, is niet bekend. Bron: 
Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Naar bed  

Een mens brengt heel wat tijd door in bed. Een derde van zijn leven zelfs. Zijn leven start in 
bed en eindigt daar meestal ook. Naast de tafel is het bed dan ook het meest gebruikte 
meubelstuk in een huis. Het bed is ook een van de meest nuttige uitvindingen van de mens. 
Toch is deze uitvinding niet iets wat iemand van het ene op het andere moment heeft bedacht.   

Het bed zoals we dat vandaag de dag kennen is in de geschiedenis van de mensheid een 
relatief ‘nieuw’ voorwerp. Misschien heeft één van je grootouders vroeger nog weleens geslapen 
in een bedstee; een slaapplaats die is ingebouwd in de muur en er meestal uitziet als een kast. 
De bedstee is namelijk pas sinds enkele generaties geleidelijk aan ingeruild voor het ‘moderne’ 
bed. In sommige huizen is er echter nog een oude bedstee te vinden.  
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Perikelen in en rond een bed, tekening uit 1840 naar een schilderij van N. Pieneman. (1779-
1853) 

Ons huidige bed is het resultaat van een ontwikkeling, die duizenden jaren heeft geduurd. De 
voorloper van het bed, zoals dat tegenwoordig bekend is, is de hangmat gevuld met matten. 
In archeologische vondsten uit de bronstijd zijn resten hiervan gevonden. 

De Egyptenaren ten tijde van de Farao’s kenden verhoogde banken met een houten of bronzen 
frame, die waren bedekt met hoofdkussens en steunen. Ook de Grieken en Romeinen hielden 
deze vorm van een bed aan. 
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In het middeleeuwse Europa hadden de mensen verhoudingsgewijs net zo’n bed als het 
tegenwoordige, met bodem, hoofd- en voetensteun. De bedbodem bestond meestal uit de met 
riemen aan het bedframe vastgebonden huid van een rendier of een rund. Tot ongeveer de 
twaalfde eeuw bleef dat zo, maar daarna begon men te slapen op een primitieve matras, gevuld 
met wol, haar of veren. Dekens bestonden uit vellen. Dit deed men tot ongeveer de zeventiende 
eeuw. Meestal sliep men naakt en wikkelde men zich in een vel. Pas in de achttiende eeuw 
werd het dekbed geïntroduceerd, gevuld met veren of kapok. Ook werd in deze tijd het 
moderne matras uitgevonden, dat tot op de dag van vandaag nog steeds dezelfde vorm heeft. 
Wel is de inhoud van de matrassen veranderd. 

 

Een kamer vol bedden in het Sophia Ziekenhuis te Zwolle, omstreeks 1946. Afbeelding: MSMD 
Tijdschrift, nr. 5 - 2012. 

Onze voorouders sliepen niet alleen in andere bedden, ze hielden er ook andere 
slaapgewoontes op na. Uit onderzoek van de Amerikaanse historicus Roger Ekirch blijkt dat 
mensen vroeger niet de hele nacht doorsliepen, maar dit deden in verscheidene fases. In de 
Middeleeuwen gingen mensen binnen enkele uren na het ondergaan van de zon slapen. Na 
vier uurtjes nachtrust kwamen de meesten echter al weer uit bed. Zij bleven vervolgens één 
uur of twee wakker, waarna ze begonnen aan hun ‘tweede slaap’. Gedurende de nachtelijke 
uurtjes waarop ze wakker waren, ontplooiden de middeleeuwers allerlei activiteiten zoals 
huishouden, lezen of bidden. 

Aan deze manier van slapen kwam in de negentiende eeuw een einde door de industriële 
revolutie. Veel arbeiders werkten toen 12 tot 14 uur op een dag en hielden geen tijd meer over 
om ‘s nachts wakker te blijven. 

Een bekende Nederlandse beddenfabrikant is de firma Auping uit Deventer. De historie van 
dit bedrijf gaat terug tot 1888, toen de smid Johannes Albertus Auping van het Sint 
Geertruiden Gasthuis in zijn woonplaats de opdracht kreeg om hygiënische bedden te leveren. 
Die moesten in plaats komen van de tot dan gebruikelijke bedden met stromatrassen. Auping 
leverde bedden met gevlochten ijzerdraden, die in een metalen frame waren gespannen. Toen 
hij in 1890 kon leveren aan het Burgerziekenhuis in Amsterdam verbeterde hij zijn ontwerp 
en zorgde hij ervoor dat bedbodem van gevlochten ijzerdraad verend was. 
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De klassieke oude Daf waarmee de bedden van Auping vervoerd werden. Vanaf 1988 draagt 
Auping het predicaat Koninklijk. Afbeelding, eind jaren '50: website oudedaf.nl. 

Het bed onderging niet alleen een technische ontwikkeling, maar ook een sociale. 
Oorspronkelijk was het een luxe voorwerp, dat was voorbehouden aan de rijken. Geleidelijk 
werd het een gebruiksvoorwerp voor iedereen. Ook werd het bed in de loop van de tijd 
goedkoper, mede doordat het geen handwerk meer was, maar fabriekswerk. 
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John Lennen en Yoko Ono in bed voor de vrede in het Hilton hotel Amsterdam.  

 

Vincent van Gogh 
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Drinkwater halen uit het Belterwiede  

 

Je kunt je niet meer voorstellen dat er vroeger geen waterleiding was. Je gebruikt het water 
vaak zonder erbij na te denken voor de was, autowassen, tuinsproeien en om onszelf te 
wassen. Wij weten niet beter of het water komt uit de kraan en het hoort erbij. 

Maar toen er nog geen waterleiding was moest het water toch ergens vandaan komen. Je 
mocht blij zijn als jezelf een regenput had die het hemelwater opving of een pomp of een wel. 
In de steden moest het water soms gekocht worden in een water- en vuurwinkel. In Zwartsluis 
had men dan wel een gezamenlijke regenbak of pomp. In een droge periode moest men zeer 
spaarzaam met het water omgaan. In 1866 woedde er in ons land voor de zoveelste keer in 
die eeuw een cholera-epidemie. De kerkenraad van de gereformeerde kerk belegde toen elke 
woensdagavond in deze periode een bidstond tegen wat men noemde 'de roede van God'. Het 
besef dat het drinken van onzuiver water er debet aan was begon pas langzaam tot de 
medische wetenschap door te dringen.  

 

Als een waterput droog kwam te staan moest het water van elders aangevoerd worden. Zo 
waren er in Zwartsluis ondernemende mannen die water gingen halen uit het Belterwiede. 
Schoon, helder water dat zo gebruikt kon worden om te drinken. Men voer dan met bokken 
waarin grote vaten waren gezet naar het Belterwiede. De vaten werden volgeschept en men 
ging weer naar huis toe. Een heel karwei want je was niet zo maar bij de Belterwiede en om 
terug te komen met volle vaten, kwam er veel duw- en trekwerk aan te pas. 

Zo gebeurde het ook eens in een droge tijd dat de putten leeg waren en dat ze water gingen 
halen. Men was uren bezig en dan stonden de mensen al te wachten bij de Kolksluis om een 
paar emmers water te kopen. 

Toen gebeurde het dat toen men op de terugweg was bij Beukers de lucht betrok. Hoe dichter 
men bij huis kwam, hoe dreigender de lucht werd. Al voorbij de eerste huizen aan de 
Zomerdijk wisten ze het zeker. Hun reis was voor niets geweest. Bij de Kolksluis plensde de 
regen uit de lucht. Geen rij mensen met emmers. Ze zouden wel gek zijn! Niemand? Ja, toch 
een die zei: Geef mi'j maar een ummer vol, want dan is oen reize toch niet veur niks e west. 
Bron: Mijn Stad Mijn Dorp 
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De Oude Gaper en de firma J. ten 
Doesschate  

 

 

De bekendmaking in 1990 dat drogisterij de Oude Gaper haar deuren ging sluiten 
veroorzaakte veel beroering in Zwolle. De drogisterij was al ruim tweehonderd jaar, sinds 
1782, in hetzelfde pand aan de Diezerstraat 14 gevestigd. Het pand was in de loop der jaren 
uiterlijk nauwelijks van karakter veranderd. De winkel was daarmee meer dan alleen een 
lokale bijzonderheid geworden. Het was ook de oudste drogisterij in Nederland. In de Oude 
Gaper was het tot 1990 nog mogelijk allerlei bijzondere producten te verkrijgen die ter plekke 
werden afgevuld in stopflesjes of afgewogen in papieren zakjes met opdruk. Het 
oorspronkelijke karakter van de winkel en de traditionele wijze waarop het drogisterijvak 
uitgevoerd werd, spraken velen aan. Maar het was aan het eind van de twintigste eeuw niet 
meer rendabel. 

 

De verfkamer in de Oude Gaper in 1903. Afbeelding: collectie J. ten Doesschate. 
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Dat was in de twee eeuwen daarvoor wel anders. In 1782 werd er in het pand Diezerstraat 14 
een kaarsenmakerij annex grutterszaak gevestigd. Wanneer de verkoop van drogerijen daarbij 
kwam is niet helemaal zeker, maar dat was in ieder geval zeker vanaf 1785 het geval. De 
bedrijfsvoering in drogerijen bleef vervolgens aan het pand gekoppeld. Vanaf 1785 waren de 
achtereenvolgende eigenaren ook regelmatig aan elkaar verwant. 

Rond 1900 bestond de Oude Gaper niet alleen uit een drogisterij maar ook uit een 
grossierderij in drogerijen en verfwaren. Het bedrijf was in die tijd eigendom van J. ten 
Doesschate en zijn echtgenote J. ten Doesschate-Nellensteijn. De winkel droeg de naam In 
d'Oude Gaper. Maar de grossierderij werd gevoerd onder de naam de firma J. ten Doesschate. 
De zaak telde in 1903 elf personeelsleden. 

Jurriaan ten Doesschate (1842-1916) was afkomstig uit Goor en stamde uit een 
textielfamilie. Hij trouwde in 1878 de Zwolse apothekersdochter Jansje Nellensteijn (1846-
1924). Volgens de familieoverlevering was Jans Nellensteijn een flinke en intelligente vrouw. 
Jurriaan en zij moeten hun kennis van zaken in de praktijk opgedaan hebben. Daarbij heeft 
schoonvader Nellensteijn ongetwijfeld ook een rol gespeeld. 

 

 

De grossierderij omvatte de handel in drogerijen, specerijen, chemicaliën, de fabricage 
en handel in verf en de import en handel in levertraan. 
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In 1888 liet Jurriaan ten Doesschate een nieuw huis aan de Oude Vismarkt 7 bouwen. Daar 
ging hij met zijn gezin wonen. Afbeelding: collectie J. ten Doesschate. 
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In het pand aan de Diezerstraat was behalve de winkel een kantoor gevestigd. En een 
kruidenzolder en een verfwarenzolder, een verfkamer en een chloorafweging, een taplokaal 
voor olijf- en slaolie, een taplokaal voor de levertraan, een kistenmakerij en een schaftlokaal. 
De firma bezat daarnaast ook nog een pakhuis aan de Bitterstraat, gelegen recht tegenover 
de Nutsschool. De knechten die in het pakhuis aan de Bitterstraat werkten moesten zich 's 
morgens eerst in de winkel aan de Diezerstraat melden. 

In 1888 liet Ten Doesschate aan de Oude Vismarkt 7, in het verlengde van Diezerstraat 14, 
een nieuw huis bouwen. Daar ging hij met zijn gezin wonen. Beide panden stonden met elkaar 
in verbinding. De situatie is tegenwoordig nog steeds zo. De werktijden waren lang. In de 
jaren tachtig van de negentiende eeuw begon men om zes uur 's morgens en werd er tot 
ongeveer acht uur 's avonds doorgewerkt. Wel hield men zeker twee pauzes, om tien uur en 
om vier uur, waarbij het personeel koffie en thee kreeg. Dat was toen nog lang niet algemeen 
gebruikelijk. Het echtpaar Ten Doesschate - Nellensteijn stond in aanzien bij hun 
medewerkers. Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjjarig huwelijk in 1903 kregen ze van het 
personeel een prachtig fotoalbum cadeau waarin onder meer het hele bedrijf op de gevoelige 
plaat werd vastgelegd. Dit album is een familiebezit. De bij dit artikel afgedrukte foto's zijn 
hieruit afkomstig. 

 

Etiket van de ‘Lotodinsche’ levertraan van de firma J. ten Doesschate, in de vierkante flessen 
verkocht onder de naam ‘De Gekroonde Oude Gaper’. Afbeelding: collectie J. ten Doesschate. 
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Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw moesten alle Nederlandse kinderen in de 
wintermaanden levertraan slikken. De levertraan van Ten Doesschate was wijd en zijd 
vermaard. Ten Doesschate importeerde de levertraan rechtstreeks uit Noorwegen. Hij ging ook 
zelf op zakenreis naar Noorwegen. De levertraan werd aangevoerd in vaten en in de 
Diezerstraat overgetapt in flessen die vervolgens hun weg door heel Nederland vonden. Deze 
zogeheten 'Lotodinsche' levertraan werd verkocht onder de naam 'In de Gekroonde Oude 
Gaper'. Opmerkelijk was dat de levertraan in vierkante flessen zat. Dat was een idee van Ten 
Doesschate omdat vierkante flessen beter in kisten verpakt konden worden. Op de flessen zat 
statiegeld. Zij werden, na in sodawater te zijn uitgekookt, eindeloos hergebruikt. 

 

Het foto-album dat het echtpaar Ten Doesschate-Nellensteijn ter gelegenheid van hun 25-
jarig huwelijk in 1903 van het personeel aangeboden kreeg, was versierd met originele 
pentekeningen. Deze fraaie Jugendstilafbeelding is daaruit afkomstig. Afbeelding: collectie J. 
ten Doesschate. 

Een ander vermaard product van de firma Ten Doesschate was verf. Niet toevallig staat nog 
altijd op de gevel van Diezerstraat 14 met grote ingehouwen letters de woorden drogerijen en 
verfwaren te lezen. De verkoop hiervan beleefde altijd een grote aanloop in het vroege voorjaar 
tijdens de grote schoonmaak. Het was met name onder de boeren een goed gebruik met de 
schoonmaak ook het een en ander van een fris laagje verf te voorzien. De grondleggers van 
de huidige verffabriek Van Wijhe leerden het vak bij Ten Doesschate; D.H. van Wijhe en D. 
Vermeulen werkten eerst in de Oude Gaper voor zij in 1916 in de Goudsteeg voor zichzelf 
begonnen met een groothandel in drogerijen en verfwaren. Ten Doesschate bleek overigens 
ook een leerschool voor Zwolse drogisten. Westenberg en Kinket werkten in de Oude Gaper 
voordat zij eigen zaken begonnen. 

Rond 1885 nam het echtpaar Ten Doesschate-Nellensteijn een verweesde neef uit Goor op in 
huis. Deze neef, genaamd Anthonij Judany ten Doesschate (geboren  1862), leerde veel bij zijn 
oom en tante. Hij bracht dit in praktijk door in 1899 in dezelfde branche voor zichzelf te 
beginnen. Er ontstond toen een verwarrende situatie. Twee firma's die zich in dezelfde stad 
onder bijna dezelfde naam, firma J. en firma A.J., met dezelfde handel bezighielden. Ter 
illustratie, de firma J. ten Doesschate verkocht zijn levertraan onder de naam 'In de 
Gekroonde Oude Gaper. De firma A.J. ten Doesschate, in dezelfde vierkante flessen, onder de 
naam 'De 3 Gapers'. A.J. was overigens zeer succesvol. Uit zijn bedrijf ontstond de bekende 
in Wapenveld gevestigde onderneming Euroma, producent van kruiden, specerijen, mengsels, 
sauzen. Beide firma's Ten Doesschate bestonden lang naast elkaar, maar uiteindelijk ging dit 
ten koste van de firma J. ten Doesschate. Het duurde overigens nog tot eind jaren zestig 
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voordat de firma J. ten Doesschate officieel overgenomen werd door de toenmalige 
Handelsvereniging A.J. ten Doesschate. 

 

 

De Oude Gaper, Diezerstraat 14 te Zwolle, in volle bedrijvigheid in 1903. Duidelijk zijn de in 
de gevel ingehouwen woorden ‘Drogerijen’ en ‘Verfwaren’ te zien. Afbeelding: collectie J. ten 
Doesschate. 
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Drogisterij de Oude Gaper en de fima J. ten Doesschate waren toen al lang verschillende 
wegen ingeslagen. Jurriaan ten Doesschate was in 1916 overleden. Zijn twee zoons Anton en 
Gezienus traden niet in de voetsporen van hun vader maar begaven zich wel op een 
aanverwant terrein. Zij werden allebei arts. De dochter van Jurriaan en Jans ten Doesschate-
Nellensteijn, Wilhelmina Johanna (geboren 1881), trouwde met Jacques Sully Piquet (1879-
1928). Dit echtpaar Piquet-ten Doesschate zette de Oude Gaper en aanvankelijk ook de firma 
J. ten Doesschate voort. De in 1928 weduwe geworden mevrouw Piquet-ten Doesschate 
verkocht de firma J. ten Doesschate in 1936 aan de heer B. Deuzeman. Haar zoon Jurriaan 
Piquet (geboren 1909) zette toen de drogisterij voort. 

De Oude Gaper bleef in de twintigste eeuw een familiebedrijf. Jurriaan Piquet bepaalde 
tientallen jaren lang het gezicht van de Oude Gaper.  Menig Zwollenaar zal zich hem nog voor 
de geest kunnen halen, een kleine levendige man die in witte jas achter de antieke toonbank 
van de drogisterij stond. Vanaf 1957 mocht Piquet zich hofleverancier noemen. Dat predicaat 
werd aan de Oude Gaper verleend in 1957 bij het honderdvijfenzeventigjarig bestaan. 

Jurriaan Piquet overleed in 1987. Het was zijn zoon Eelco Piquet die zich in 1990 gedwongen 
zag de deur van de drogisterij te sluiten. Daarmee kwam een eind aan een 
tweehonderdachttien jaar oud Zwols bedrijf. 

 

Drogisterij ‘de Gaper’ in de Diezerstraat te Zwolle. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

Toen de oorspronkelijke drogisterij in 1990 sloot ontstond er spontaan een actiecomité ter 
behoud van pand en interieur. Onder voorwaarde dat het vertrouwde uiterlijk gehandhaafd 
werd, was er van 1992 tot 1996 een Trekpleister-filiaal gevestigd. Daarna werd het in 1997 
een Benetton-winkel. De Oude Gaper verloor daarmee waarschijnlijk definitief zijn 
drogisterijbestemming, maar het oorspronkelijke karakter is nog herkenbaar. Bron: Mijn Stad 
Mijn Dorp. 
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Volkspetitionnement 1878 

 

In 1878 werd er op initiatief van Abraham Kuijper een petitie (ondertekend door het volk) 
georganiseerd. Kuijper stond aan het begin van politieke loopbaan en zag in dat jaar dat het 
Christelijk onderwijs benadeeld zou gaan worden ten opzichte van het Openbaar lager 
onderwijs. Kuijper wilde de plannen van de regering maar feitelijk van Koning Willem III 
ongedaan maken, en in ieder geval bijstellen. 

Zijn actie heeft succes gehad. Niet minder dan driehonderdduizend handtekeningen werden 
er in het hele land gezet. Het zou te makkelijk zijn om te zeggen dat het alleen maar 
handtekeningen zijn. Ook handtekeningen bevatten wel degelijk relevante informatie. In een 
aantal gevallen is de handtekening gezet in opdracht van. De persoon in kwestie was het wel 
eens met de actie maar kon zelf niet schrijven. Er is echter meer en met name voor het Land 
van Vollenhove zou het interessant kunnen zijn om dat verder uit te zoeken. Sinds vorig jaar 
zijn de Bevolkingsregisters (periode 1830 -1939) van de voormalige gemeenten gedigitaliseerd. 
Dat biedt aanknopingspunten met de handtekeningen. Echter daar zit een aardige hobbel: de 
persoon die tekende kon er wel eens een andere (fonetische) schrijfwijze op na houden dan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit de lijst van Blokzijl wordt dat duidelijk. De naam 
Zeepad komt er op voor. Maar in het Bevolkingsregister van Blokzijl ontbreekt deze naam. De 
familienaam Zeephat is wel bekend. Zeephat was de naam van een joodse familie. Afgezien 
van dit schrijfprobleem zijn andere wel juist gespelde namen mogelijk op persoonsniveau te 
herleiden en dan ontstaat er ineens een duidelijk palet van de bevolking in een gemeente als 
Blokzijl of Stad Vollenhove. Want wie tekenden er nu eigenlijk? De notabelen om te beginnen 
maar wie volgden er nog meer? Is een handtekeningenlijst van 1878 op te vatten als een 
representatief beeld van de inwoners van een gemeente? Dus de dominee, de visser, de arts, 
de arbeider, de directeur en de notaris? In een plaats als Stad Vollenhove zou de adel ook 
terug te vinden moeten zijn op de lijsten. En mogelijk is aan de hand daarvan een deel van 
het plaatselijk netwerk te reconstrueren. 

 

Een van de bladzijden van Blokzijl 

Met driehonderdduizend handtekeningen op een bevolking van ongeveer drie miljoen ligt het 
percentage op tien procent. Het digitaliseren van de handtekeningen loopt nog door tot medio 
juli 2017. Mogelijk dat het controleren van de ingevoerde gegevens langer gaat duren. De 
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gemeente Amsterdam en de provincies Groningen en Zeeland zijn inmiddels afgerond en 
geleidelijk aan zullen de lijsten van deze plaats en provincies digitaal beschikbaar komen. Wat 
minstens net zo interessant is zijn de inleidende teksten. Welke argumenten droeg Kuijper 
aan om de Koning te overtuigen en hebben lokale comités ook een inleidende tekst geschreven 
om inwoners op te roepen te handtekeningenactie kracht bij te zetten? Bron: Mijn Stad Mijn 
Dorp. 

 

Ovenbrand en brandewijn – De geschiedenis 
van de Zwolse glasblazers 

De eerste glasblazerij in Nederland werd opgericht in 1581 te Middelburg. In tegenstelling tot 
de meeste andere glashuizen in de Republiek bleef zij relatief lang in bedrijf, tot 1645. Dit is 
opmerkelijk want ondanks de steun en subsidies die de glasblazerijen veelal van de stedelijke 
en/of provinciale overheden ontvingen, verdwenen zij meestal al weer na enkele jaren. De 
reden van dit mislukken om deze nijverheid tot bloei te brengen is niet glashelder. 
Buitenlandse concurrentie lijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn. Eveneens niet 
bevorderlijk voor de ontwikkeling van de nijverheid in de Republiek was de geringe 
arbeidsdiscipline van de glasblazers en het feit dat zij internationaal bekend stonden als 
driftkoppen. Dit laatste is begrijpelijk; naarmate men de oven hoger opstookte, steeg het 
drankgebruik. Laatstgenoemde facetten zullen we ook bij enkele Zwolse glasblazers 
terugvinden. Hier liep een ruzie dermate uit de hand dat een glasblazer zelfs zijn collega 
vermoordde. 

 

De geschiedenis van de Nederlandse glasproductie kan niet geschreven worden zonder de 
herroeping van het Edict van Nantes in 1685 te vermelden. De vlucht van Hugenoten die 
hiervan het gevolg was, zorgde voor een toestroom van Franse glasblazers naar de Republiek. 
Deze laatste groep nam bij hun vestiging hier veelal weer hun oude beroep op. 

Louis Gaillard, een Franse vluchteling, geboren te St. Marcellin in de Dauphiné is in 1698 
vanwege de ‘vreetheyt des Konincks van Vranckrijk’ naar de Republiek gevlucht. Hij verblijft 
in 1688 in Zwolle. Schepenen en Raad verlenen op 27 maart van dat jaar aan hem en zijn 
broer Daniel Gaillard toestemming om een glasblazerij op te richten. Ze verlenen beiden 
ontheffing van alle provinciale en stedelijke accijnzen voor een periode van tien jaar. 
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Bovendien ontvangen zij een subsidie van honderd gulden en mogen zij hun bedrijf vestigen 
in het zogenaamde ‘Klokkenhuis’. Dit Klokkenhuis was in de Kloksteeg, een smal straatje dat 
zijn naam ontleende aan het Klokkenhuis. Het liep aan de oostzijde van Broerenkerk in 
noordelijke richting. Het Klokkenhuis was in de zeventiende eeuw eigendom van de stad. 
Wanneer de Gaillard’s met de eigenlijke productie van glaswerk zijn begonnen is onduidelijk. 
Op 22 november 1688 is er echter reeds sprake van een kind dat wordt begraven en dat 
woonde bij ‘het glashuis’. In de Memorie inzake de glashuizen in Nederland (uit 1698) die zich 
in het gemeentearchief van Gouda bevindt, leren we dat Louis Gaillard pas in 1692 in Zwolle 
als glasblazer begonnen zou zijn. Maar dit lijkt niet in overeenstemming met de gegevens die 
we in het gemeentearchief van Zwolle aantreffen. 

In 1688 wordt aan ‘de participanten van de glasblaserie’ opnieuw een subsidie verleend van 
zeshonderd gulden voor de tijd van zes maanden. Een jaar later gaat Louis Gaillard in 
ondertrouw net Suzanna Krouse. 

Doordat de gereformeerde Franse vluchtelingen vrijstelling van stadsaccijnzen wordt gegeven, 
bevestigen Schepenen en Raad in 1690 nog eens nadrukkelijk dat meester glasblazer Daniel 
Gaillard geen turfaccijns hoeft te betalen. Louis wordt hierin niet genoemd. Hij zal echter nog 
wel in Zwolle wonen, want op 8 oktober 1693 vinden we in het doopboek van de Waalse 
Gemeente dat op die datum ‘Charles Gaillard, fils de Noble Louis Gaillard’ ingeschreven wordt. 

Louis Gaillard blijft echter niet in Zwolle. We weten dat hij in 1697 meester en directeur is 
van het glashuis in Gouda. Louis Gaillard moet voor december 1720 overleden zijn aangezien 
zijn vrouw dan als weduwe aangeduid wordt. Over Daniel Gaillard vinden we in de archieven 
niets meer terug. 

Uit de reeds eerder genoemde Memorie inzake de qlashuizen in Nederland blijkt dat in 1694 
Leander de Fer en in 1697 ‘Leander de zoone’ in Zwolle een glasblazerij beginnen. Hoewel de 
jaartallen niet helemaal lijken te kloppen, komen we de betreffende personen wel in Zwolse 
archiefstukken tegen. In 1691 wordt door Schepenen en Raad aan Leander del Ferro een 
glasblazerij, een werkhuis, een daarbij gelegen woning  en vrijheid van turfaccijns verleend 
voor zes achtereenvolgende jaren. 

In 1696 gaat del Ferro in ondertrouw met Deliana Hamer uit Nijmegen. Een kind uit een 
eerder huwelijk, Leon del Fer(r)o  genaamd, (de hiervoor genoemde ‘Leander de zoone’), wordt 
door Schepenen en Raad op 5 mei 1695 eveneens toestemming verleend om de glasblazerij, 
het werkhuis, een daarbij behorend ‘camertjen’ te betrekken. Ook hij krijqt vrijstelling van 
alle accijnzen. Blijkbaar neemt hij in dit jaar het bedrijf van zijn vader over. In deze resolutie 
van Schepenen en Raad wordt tevens opgetekend dat men wel verwacht ‘dat het werk in de 
voornoemde glasblaserije met meerder ijver aIs voor desen’ zal worden uitgevoerd. In hetzelfde 
pand waar zich de glasblazerij en het werkhuis bevinden, werkt ook een zekere Roelof 
Morgenstern. Die heeft een karrelspinnerij voor het maken van zeildoek en canvas. 
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Het beeld ‘de Glasblazer’ van Onno de Ruijter in Nieuw-Buinen, 1974.  Fotograaf: Gouwenaar. 

Op 11 november 1697 wordt de glasblazerij verhuurd aan Raamhorst, een rietsnijder van 
beroep. Die echter wel weer direct moet verdwijnen wanneer de stedelijke overheid dit wenst. 
De laatste jaren van de zeventiende eeuw en het eerste decennium van de achttiende eeuw, 
vormen een duistere periode in de geschiedenis van de Zwolse glasblazers. Waar dit beroep in 
de stad werd uitgeoefend en of het überhaupt wel in deze periode plaatsvond, is onduidelijk. 
Pas in 1711 weten we meer. Dan wordt aan Leon del Ferro toestemming verleend om in het 
Klokkenhuis zijn glasblazerij te vestigen. Zijn zoon, Mareus del Ferro, is als knecht werkzaam 
in dit bedrijf.  Voor 1722 moet het glashuis verdwenen zijn omdat er in het Klokkenhuis dan 
een ‘bukkingdrogerije’ gevestigd wordt. 

Op een dinsdag in februari van het jaar 1714 zouden de glasblazers uit het bedrijf van Del 
Ferro samen mosselen gaan eten in het huis van hun collega Jacobus Buis. Het waren 
Lambertus Moor{e) en zijn zoon Martinus, Laurens Wijnenaer, Gerard Nobel, Berent Smit, 
Jean Fabre en Marcus del Ferro. Jean Fabre was om twaalf uur, vlak voordat er gegeten zou 
gaan worden, nog even naar huis gegaan. Hij verwisselde zijn muts, die hij altijd tijdens zijn 
werk droeg, voor een pruik en hoed. Zijn kostbaas viel het echter op dat Jean Fabre ook een 
degen van boven haalde en deze beneden neerlegde. Wat had dat te betekenen? 
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Een aantal glasblazers hield zich rond het middaguur bezig met het halen en bereiden van 
mosselen. Terwijl Martinus Moor, Marcus del Ferro en Jean Fabre nog even een borreltje 
vooraf namen ten huize van Berent Smit. Een hoedenmakersknecht, Andries Hoijer genaamd, 
was hierbij ook aanwezig. Deze laatste vertelt aan Martinus dat Marcus del Ferro en Jean 
Fabre ruzie met elkaar hebben. Martinus biedt hun een glaasje brandewijn aan om de zaak 
bij te leggen. Maar hoewel Jean Fabre hiertoe wel genegen is, blijft Marcus koppig ‘zeggende 
gij moet eerst met mij slaan met den degen eer ik drink’. Na deze woorden verlaat Marcus het 
pand. 

Martinus moet van de ernst van de zaak en deze woorden doordrongen zijn geweest. Hij gaat 
naar het huis van Jean Fabre om zijn degen voor de zekerheid weg te nemen. Martinus heeft 
de degen onder zijn rok gestoken en op zijn weg terug naar het huis van Berent Smit komt hij 
Jean Fabre tegen die hem vraagt of hij zijn degen heeft. Martinus antwoordt bevestigend maar 
deelt hem tevens mee dat hij deze niet krijgt. 

Wanneer Martinus terugkeert naar het huis van Berent Smit, treft hij hier alleen Andries 
Hoijer aan. Die hem vertelt  het een goede zaak te vinden dat Martinus de degen heeft 
meegenomen om op deze wijze een escalatie van de ruzie te voorkomen. Beide heren drinken 
hier nog een glas brandewijn op. De talrijke glaasjes leiden ertoe dat Martinus ‘genoodsaakt 
wierd om uit te gaan om sijn behoef te doen’.  Hij verstopt de degen zolang achter een kast, 
‘zeggende tegens Andries dat se den degen aldaar niet zouden vinden’. Wanneer Martinus 
echter terugkomt blijkt dat zowel Andries Hoijer als de degen verdwenen zijn. Martinus besluit 
nu om naar het huis van Jacobus Buis te gaan. 

Wanneer hij hier aankomt treft hij Andries aan die nu twee degens onder zijn rok heeft. 
Martinus en even later de andere glasblazers proberen hem over te halen om de degens af te 
geven. Maar Andries weigert want ‘seggende dat de degens maar zoude naar buiten brengen 
om zijn woort te houden, dog niet ter plaatse daar Del Ferro en Fabre het zelve besteld hadde 
en dat zulks met swaare eeden hadden bevestigt’. Na deze woorden vertrekt Andries met beide 
degens. 

Na een klein half uur komt er een ‘Deensche ruiter’ aan de deur van Jacobus Buis die het 
gezelschap mededeelt dat er buiten de Diezerpoort een glasblazer gewond ligt. Deze heeft een 
pruik en een hoed op met een gouden boordsel en in een witte rok gekleed is. De glasblazers 
vertrekken naar de plaats des onheils. Bij aankomst wordt het slachtoffer, Jean Fabre, op een 
ladder gelegd. Jean spreekt met enige daar aanwezige onderofficieren van het regiment van 
de prins van Oranje nog enige woorden in het Frans, waar de glasblazers weinig van begrijpen. 
Daarna sterft hij. 

Martinus en Lambertus Moor en Jacobus Buis gaan nu richting de herberg de Hanekamp om 
Marcus del Ferro te zoeken. Ze treffen hem inderdaad aan in een beschonken toestand. Hij 
staat op het punt om te vertrekken samen met een schipper. Lambertus vraagt nog aan 
Marcus ‘wat zijnent wegen aan desselfs papa en mama zoude seggen’. Marcus antwoordt 
schouderophalend met de woorden: ‘segt mij alle Swolsche meisjes goede nagt’. Daarop 
vertrekt Marcus in de richting van het Katerveer en nadat de glasblazers hun bier bij de 
herberg hebben leeggedronken, volgen zij zijn weg. 

Wanneer zij, evenals Marcus, over de IJssel zijn gezet door de veerschipper van het Katerveer, 
treffen zij aan de overkant in een huis Marcus aan. Eén van de huisgenoten maakt duidelijk 
dat hij daar niet kan blijven; ‘dat ijmand van het huisgezin hadde gezegt dat wanneer haar 
een dubbeltjen wierde gegeven zij genoodsaakt zoude weesen om iemand welke een ongeluk 
hadde gehad te moeten bewaren tot de tijd dat dezelve van het Gerigte wierde afgehaalt’. Deze 
woorden gehoord hebbende vertrekt Marcus in de richting van Hattem en zover we kunnen 
nagaan keert hij nooit in Zwolle terug. 

Ook over de andere glasblazersknechten valt vrijwel niets meer terug te vinden. Wel wordt het 
lijk van Jean Fabre in opdracht van het gerecht nader geschouwd. Twee steken hebben hem 
dodelijk getroffen: ‘een steeck ontrent het reghter sleutelbeen welke penetrant was tot in de 
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borst jaa zelfs tot in de reghter lobus van de longe was gaande’ en: ‘de tweede steeck is geweest 
onder het diaphragma of het middelschot ande slinker sijde schuins ter sijde het cartilago 
ensiformis, welke steeck door de maage was gaande..’. Deze lijkschouwing vindt plaats op 22 
februari 1714. Een dag later wordt Jean Fabre begraven. 

 

Deze afbeelding komt uit ‘Het Menselyk Bedryf’; 100 Verbeeldingen van Ambachten naar 
originele etsen van Jan en Caspar Luiken (Amsterdam 1694). 



384 

 

384 

 

Zoals reeds eerder werd vermeld moet de glasblazerij van Leon del Ferro voor 1722 met haar 
werkzaamheden gestopt zijn. Daarna wordt het Klokkenhuis als haringdrogerij benut. 

In 1730 wordt door Schepenen en Raad toestemming verleend aan Johan Jacob Beijer om in 
het Bolwerk achter Nijkerkenskolk een gebouw neer te zetten om aldaar spiegel- en 
vensterglas te gaan produceren. Daarbij zal Johan Beijer vrijgesteld worden van de accijnzen 
op brandhout en kolen. Het is de vraag of Beijer, die op dat moment nog in Amsterdam woont, 
ooit naar Zwolle is gekomen. Over zijn persoon en over zijn op te richten bedrijf is in de 
archieven niets te vinden. 

Tenslotte kunnen we de glasblazer Jan Berend Boode nog vermelden. Die wordt in 1812 de 
vader van Frans Boode genoemd. Jan Berend en zijn vrouw Dina van Hamelen zijn beiden 
reeds overleden. Vermoedelijk heeft Jan Berend zijn vroegere beroep elders uitgeoefend. 

We kunnen stellen dat de geschiedenis van de Zwolse glasblazers een typische afspiegeling is 
van het algemene, landelijke beeld dat we kennen van de ontwikkeling van deze nijverheid. 
Buitenlanders spelen veelal bij de oprichting een initiërende rol. Na 1685 zijn dat vooral de 
Franse Hugenoten. Hoewel de overheid veelal stimulerend werkte bij de vestiging van 
glashuizen, komen de bedrijven niet echt goed tot ontwikkeling. Overmatig drankgebruik van 
veel glasblazers zal hierbij ook niet positief gewerkt hebben. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Walter Stern: 'Weet je waarom ik zo begaan 
ben met die asielzoekers?' 

 

Walter Stern, de eigenaar van het gelijknamige partyservicebedrijf, is erg emotioneel. 'Weet je 
waarom ik zo begaan ben met die asielzoekers? Omdat mijn ouders in precies dezelfde 
omstandigheden verkeerden. In 1936 kwamen ze naar Nederland omdat de toestand in 
Duitsland onhoudbaar werd. Mijn vader, Walter Stern, geboren op 31 maart 1904 in 
Hemmerde, kon als jood in Lünen zijn slagerij niet meer voortzetten.' 
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Walter Stern sr. (1904-1964) trouwde op 26 oktober 1933 in Lünen met de niet-joodse Erna 
Kröner. Zij werd op 1 december 1907 in Obermassen geboren. 

 

Walter Stern sr. (geheel rechts met de voorhamer) in de jaren twintig aan het werk in 
Duitsland. Afbeelding: collectie familie Stern. 

De beruchte Neurenberger rassenwetten begonnen het na 1933 voor joden onmogelijk te 
maken als zakenman een toekomst op te bouwen. Bood Nederland kansen? Er waren veel 
meer joden die in die tijd naar ons land vluchten. Velen meenden hier veilig te zijn. Nederland 
zou wel weer neutraal blijven als het tot een oorlog zou komen. Neutraal, zoals dat ook in de 
jaren 1914-1918 was gegaan. 'Mijn vader was een prima vakman', vertelt Walter jr. 'Hij zou 
overal de kost kunnen verdienen. En mijn moeder zou de ellende kunnen ontlopen als mijn 
ouders zich zouden laten scheiden. Het is allemaal anders gelopen. Er is over dat onderwerp 
later thuis nooit meer gesproken.' 

De Sterns belandden in Zwolle. De burgerlijke stand schreef hen hier in op 6 december 1936. 
In deze stad maakten zij in de gaarkeuken kennis met de Amsterdammer Wilhelm (Willi) 
Rosenthal en zijn gezin. Walter en Willi werden partners. Er werd een bedrijf opgezet: Stern & 
Co. Zij vestigden zich in de Thomas a Kempisstraat nummer 93.  

Was er jaloezie van vakgenoten? Moest er weer een slager bijkomen in Zwolle? En was die 
jaloezie ook niet vermengd met antisemitisme? Er zijn verhalen die daarop wijzen. Al moeten 
we er ook rekening mee houden dat het jaren dertig was, de crisisperiode. Het was voor 
iedereen moeilijk. Al spoedig trok Rosenthal zich terug uit de N.V. Die familie verhuisde weer 
naar Amsterdam. 

Stern begon in 1937 voor zichzelf. Hij en zijn vrouw Erna werkten hard. Zij vooral in de winkel, 
hij achter het huis aan het uitbenen. En eenmaal per week op de fiets naar de boeren in de 
omtrek om vee te kopen. Op de fiets of met een taxi. Zelf een auto aanschaffen was niet nodig, 
vond Stern. Dat was een te grote luxe. 

Walter junior: 'Als kind kende ik mijn vader alleen maar in zijn witte slagersjas of in zijn 
stofjas. Dat is ook in zijn verdere leven zo gebleven. Toen hij, veel later, in 1964 overleed, 
waren er heel weinig kostuums in de kast.' 
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Slagerij Stern aan de Thomas a Kempisstraat in Zwolle, 1973. Afbeelding: Beeldbank HCO, 
fotograaf: J.P. de Koning. 

 

De slagerij van de familie Stern in de jaren zestig. Afbeelding: collectie familie Stern. 
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De liquidatie op basis van de ‘Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven’ 
april 1943. Afbeelding: Kamer van Koophandel Zwolle. 
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Toch onderscheidde vader Stern zich van de meeste van zijn vakbroeders. Hij had een 
duidelijk socialistische (rooie) instelling. Voor een middenstander nogal uitzonderlijk. Het uitte 
zich in de enige uitspatting die hij zich veroorloofde. Hij was als vurig supporter af en toe te 
vinden op het Zwolsche Boysveld. Hij ging ook wel mee met deze voetballende 
arbeidersjongens als die naar een tegenstander reisden. In Odeon of in de Buitensociëteit is 
hij nooit gesignaleerd. 

Na de Duitse inval op 10 mei 1940 werd het voor het echtpaar Stern steeds problematischer 
om de firma draaiende te houden. Nog twee jaar lukte dat. Maar met ingang van '8. Marz 1942 
auf Grund des Par. 7 der Verordnung 48/L941 des Reichskommissars' werd begonnen met 
de gedwongen opheffing van de zaak. Verordnung 48/L941 was de verordening tot 
verwijdering van joden uit het bedrijfsleven. De bewindvoerder van de op 20 maart 1944 
opgeheven slagerij was 'Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H.' te Arnhem. Het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zwolle vermeldt: 'Die Liquidation ist am 13. 
April beendet. Das Geschaft ist aufgelöst worden.' De zaak ging dicht.  

Walter junior werd op 5 juni 1943 geboren. Hij is toen gedoopt. Geweldige hulp gehad van 
dominee Horreüs de Haas en van de vrouwenarts dokter J. ten Brink. Die laatste heeft de 
pasgeborene ook op het stadhuis aangegeven. 

Walter kreeg als tweede naam Jan. Dat was de voornaam van Ten Brink. 'Mijn vader zat toen 
in het kamp Havelte. Hij kon als jood mij uiteraard niet aangeven bij de burgerlijke stand. Hij 
was in 1942 opgepakt.' Later kon hij onderduiken bij de buren en nota bene in zijn eigen huis. 
De zaak is toen overigens vernield door Zwollenaren. 

Op 14 april 1945 werd Zwolle bevrijd. Ruim twee weken later, op 2 mei, werd de zaak weer 
geopend. Stern was na de bevrijding gearresteerd en in de marechausseekazerne aan de 
Meppelerstraatweg verhoord. Als Duitser zou hij tot de vroegere vijand behoren. 

In 1954 werd hij genaturaliseerd, maar goed en foutloos Nederlands heeft hij nooit kunnen 
spreken. Walter sr. overleed in 1964. Moeder Erna Stern-Kröner stierf in 1976.  

En de verdere joodse familie? Het gaat over Sterns zusters en broers, de tantes en ooms, de 
neven en de nichten. Oud en jong die in Auschwitz, Sobibor en andere oorden van 
verschrikking werden vermoord. 

Na het overlijden van de ouders kwam de zaak op naam van de enige zoon, Walter Jan Stern. 
Die leerde het veekopen van David Steren uit Dalfsen. Dat betekende bij de boeren in de 
omgeving en op de wekelijkse veemarkt onderhandelen over de kwaliteit en de prijzen van de 
koeien en ander vee. Die werden dan na de koop naar het abattoir afgevoerd. Met grote 
voldoening ziet Stern op die leertijd terug. Samen met zijn vrouw Ineke bracht hij de zaak tot 
verdere bloei. Hij schakelde over naar slagerij en party-service en traiteur. Dat was in 1975 
nog iets geheel nieuws en onbekends in Zwolle. Stern: 'Denk er aan: ik heb geen personeel, 
wel medewerkers.' 

De zaak van Walter Stern is in Zwolle en ver daarbuiten een begrip. Maar wie weet nog dat de 
oorsprong ligt bij de vluchtelingen Erna en Walter Stern uit Lünen? En is het geen wonderlijke 
speling van het lot dat juist Lünen vele jaren later een partnerschap met Zwolle kreeg? Bron: 
Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Slagerij Stern op de hoek van de Diezerstraat met de Hagelstraat in Zwolle, waar nu Bakkerij 
Bart zit, 1970. Afbeelding: Beeldbank HCO, fotograaf: J.P. de Koning. 

 

Logo 2000 van de traiteurs en partyservice Walter Stern. Afbeelding: collectie familie Stern. 
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Geweermakers aan de Luttekestraat, de 
firma H. J. Bremer 

In de gevel van Luttekestraat 46 staat nog altijd het opschrift 'Wapenfabriek' te lezen. Deze 
betiteling is weliswaar niet meer van toepassing op de huidige situatie. Maar geeft wel, zij het 
met een wat weidse benaming, de activiteiten in de beginperiode van de firma Bremer weer. 
De eerste Bremers waren geweermakers en hielden zich daarnaast voornamelijk bezig met de 
handel in schiet- en jachtbenodigdheden. 

 

In 1865 kwam de geweermaker Heinrich Joseph Bremer (1837-1908) in Zwolle wonen. Bremer 
was afkomstig uit Bensberg bij Keulen. Aanvankelijk verbleef hij in een koffiehuis in de 
Diezerstraat. In een 'Berigt aan Heeren Jagers' in de Zwolsche Courant van 30 augustus 1865 
beval hij zich van daaruit minzaam aan tot 'het leveren, repareren en al wat verder tot het 
Geweermaken behoort, bij de Heeren Jagtliefhebbers'. Vervolgens vestigde Bremer zich in 
Zwolle en begon hij onder zijn eigen naam een geweermakerij aan de Nieuwe Markt. Blijkbaar 
bestond er in Zwolle een goede markt voor zijn producten, want in 1878 verhuisde hij naar 
een groter pand in de Luttekestraat. Dat is de locatie waar de firma anno 2002 nog steeds is 
gehuisvest. Bremer trouwde met de Zwolse Hermanna Tenthof (1834-1906). Hun oudste zoon 
Theodoor (1872-1933) trad in de voetsporen van zijn vader. Hij werd eveneens geweermaker 
en nam rond 1900 het bedrijf over. 

Tot de vuurwapenwet van 1919 waren wapens in Nederland vrij verkrijgbaar. Weliswaar moest 
men een jachtakte bezitten, maar die was makkelijk te krijgen. De firma Bremer richtte zich 
dan ook in de eerste plaats op de jagers. Een catalogus van de firma uit 1910 voor 
'Jachtgeweren, jachtbuksen, schijfbuksen, automatische pistolen en munitie' toont een keur 
aan geweren en jacht-, schijf- en windbuksen. De geweren varieerden in prijs van twintig 
gulden tot vijfhonderd gulden. Naast schietgerei en -benodigdheden verkocht Bremer ook alle 
mogelijke accessoires voor de jacht, zoals patroonkoffers, -tassen en -gordels, beenkappen, 
jachttassen, rugzakken, kniebeschermers, wildlokkers, veldflessen, vingerbeschermers, 
slobkousen, jacht- en zakmessen, aluminium bekers en broodtrommels, rijkarwatsen, en 
dergelijke. Voor de jachthonden werd ook van alles geleverd: halsbanden, muilkorven, 
kettingen, borstels, dog cakes, enzovoort. De echte 'Münchener Loden Regenjassen 
(waterdicht)' completeerden de uitrusting van de jager. In het assortiment waren verder nog 
automatische pistolen, revolvers, klewangs, politiesabels, handboeien, wapenstokken en 
allerlei accessoires. 
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Theodoor Bremer junior, 1918-1998, als kind. Afbeelding: Beeldbank HCO, fotograaf: 
Eelsingh.  

Heinrich J. Bremer en zijn zoon Theodoor waren zelf nog echte geweermakers. Zij bewerkten 
ruwe onderdelen tot hanen en bovenstukken (toplevers) van een geweer en maakten de kolven 
en lopen zelf. De door hen gebruikte onderdelen kwamen vooral uit België en Duitsland. Door 
de firma verkochte kant-en-klare wapens kwamen ook uit die twee landen en uit Engeland. 
Dat waren landen met meer wapen- en jachttraditie dan Nederland. 
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In de twintigste eeuw werd het onder invloed van het toenemende industriële aanbod al snel 
te duur om zelf nog lopen te maken. Ze werden vervolgens geïmporteerd. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw werden de diverse onderdelen steeds nauwkeuriger gemaakt en werd 
steeds minder nabewerking vereist. 

Theodoor Bremer was toen al lang overleden, hij stierf in 1933. Zijn enige zoon, ook Theodoor 
(Theo) genoemd, was op dat moment nog maar vijftien jaar. Om de periode tot zijn 
volwassenheid te overbruggen werd een Duitse geweermaker ingehuurd om het bedrijf 
draaiende te houden. Deze Seibold werd kort voor de Tweede Wereldoorlog het land uitgezet 
vanwege vermeende verdachte activiteiten. Theodoor jr. nam zo al op jonge leeftijd de leiding 
van de zaak over. 

Het pand aan de Luttekestraat was in 1908 ingrijpend verbouwd en van een nieuwe voorgevel 
voorzien door de bekende Jugendstilarchitect G.G. Post. De familie Bremer, die aanvankelijk 
boven de zaak woonde, verhuisde in 1918 naar Prins Hendrikstraat 4. Dat was toen een 
nieuwbouwhuis dat nog steeds door de familie bewoond wordt. In de Luttekestraat werd de 
eerste verdieping daarna gebruikt als werkplaats en kantoor, de tweede verdieping werd 
bewoond en op de derde verdieping was de kruitopslag. Voor deze kruitopslag bezat de firma 
een vergunning, waarin uitvoerig de condities waaronder het kruit bewaard moest worden 
beschreven stonden. In de vergunning uit 1908 stond:  

In de bewaarplaats mag nimmer meer dan zeven en dertig en een half kilogram buskruit 
voorhanden zijn, dat daarin moet zijn geborgen in koperen, messingen, zinken of goed vertinde 
blikken bussen of trommels of in houten vaatjes, welke van een houten deksel voorzien en met 
haren of wollen kleeden omwikkeld moeten zijn; op niet meer dan anderhalve meter van de 
bewaarplaats moet steeds een ton met tenminste honderd liter water geplaatst zijn, waarin de 
voorwerpen met buskruit bij brand moeten kunnen worden ondergedompeld. 

Ondanks de nog vele paragrafen doorgaande voorschriften, maakt het idee van de opslag van 
zevenendertig kilo buskruit op de derde verdieping in een betrekkelijk smal pand midden in 
een dichtbevolkte stad, tegenwoordig toch een minder verantwoorde indruk. Gelukkig is er 
nooit brand uitgebroken. Op de begane grond waren tot de oorlog nog munitiekasten in 
gebruik. In de jaren twintig gebruikte de firma een extra munitieopslagplaats op Hofvliet, het 
toenmalige eiland in het Zwarte Water, tegenover het Rodetorenplein. 
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Gezicht vanuit het zuiden op de Luttekestraat ter hoogte van de afsplitsing van de kleine 
Luttekestraat. Uiterst links is op de etalageruit te lezen: Th. Bremer, geweermaker. Het betreft 
het pand Luttekestraat 46 in Zwolle. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

Door de boven al geschetste ontwikkeling in de fabricage van geweren en door de terugloop 
van de populariteit van de jacht begon de firma Bremer in de jaren zestig naast het vertrouwde 
assortiment met de verkoop van ruitersportbenodigdheden, toen een sport in opkomst. Tevens 
begon men met de verkoop van klassieke Engelse kleding. Een goede zet; deze twee pijlers 
maken nu een belangrijk deel van het aanbod uit. Kleine reparaties aan geweren worden nog 
wel gedaan maar ingewikkelde zaken worden uitbesteed aan een specialistisch bedrijf in 
België. 

De firma heeft tegenwoordig twee panden in de Luttekestraat in gebruik, het oorspronkelijke 
pand nummer 46 en nummer 48. Nummer 46 valt onder Monumentenzorg, de gevel is onlangs 
gerestaureerd. De zaak wordt nu geleid door de vierde generatie, J.C.Th. Bremer is geboren 
in 1956. Sinds het honderdvijfentwintigjarig bestaan in 1990 mag de firma het predikaat 
'Hofleverancier' voeren. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Prikkebeen op de Agnietenberg 

Het verhaal van Prikkebeen stond honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant. Uit de krant 
van honderd jaar geleden leer je vrij weinig over de toenmalige vrije tijdsbesteding. Natuurlijk, 
er is wat sport en soms wordt een toeristische route besproken, maar van recreatief gedrag is 
zelden sprake. Des te opvallender is het verslag van een nachtelijke expeditie vanuit Zwolle 
naar de Agnietenberg. 

Het stuk begint met een nauwkeurige weersverwachting, warm en windstil moet het voor het 
doel van de verslaggever zijn. Als aan die voorwaarden op 20 juli 1916 eindelijk eens voldaan 
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wordt, komen verdere voorbereidingen op gang: ‘Wat tevoren gereed gemaakt was, werd 
meegenomen. Als eerste een mengsel van stroop, appels, honing, aether en glycerine. Een 
tweede mengsel van stroop en rhum, een hangmat, een net, een kwast, twee carbitlantaarns, 
lucifers en nog meer’. De nieuwsgierig geworden lezer vraagt zich af, waar al die spullen voor 
bedoeld zijn. Misschien is het voor de lezer van toen duidelijk wat de bedoeling was, maar ons 
houdt de verslaggever nog even in het ongewisse. De mars naar de Agnietenberg verloopt vlot. 
Vervolgens wordt aldaar de populierenrij langs de weg ingesmeerd met om de beurt de twee 
meegebrachte mengsels. Daarna is er ruimschoots tijd van de prachtige zomeravond te 
genieten: ‘En de vogels zongen nog laat in den avond in de toppen der boomen, als om mede 
uit te jubelen de blijdschap van deez’ zomeravond.  De reuk der kamperfoelie bezwangerde de 
vochtige atmosfeer en hoog boven ons schitterden al sterren. Deze idylle werd zo zorgvuldig 
geobserveerd vanuit de hangmat want er moest heel lang gewacht worden. ‘Reeds lang rustten 
de riemen van ’t bootje bij den overhaal aan de Vecht, eer wij ons nachtelijk werk konden 
beginnen’. Dat is nog weer een interessante informatie. Het roemruchte Haersterveer is in die 
tijd nog een eenvoudig roeibootje. 

 

Ingang Sint-Agnietenberg vanaf de straatweg, met oud toegangshek, 29 september 1895 
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Maar wat was nu het gehoopte nachtelijk werk? Eindelijk komt de aap uit de mouw: Nu 
werden de lantaarns opgestoken om boom voor boom te onderzoeken, of er zich reeds vlinders 
te goed deden aan de verleidelijke brei.  We hebben te maken met vlinderjagers,  in de traditie 
van Mijnheer Prikkebeen die blijkbaar toch niet naar Amerika vertrokken was. En vlinders 
vangen was toen ook nog geen ecologische zonde. 

 

 

Het verhaal van de vlindervanger Prikkebeen (oude jeugdboeken) 

Maar geheel onomstreden was het nachtelijk bedrijf nu ook weer niet, want het avontuur 
neemt nog een onverwacht spannende wending. De vreugde van de vangst zou echter 
overstemd worden door een dissonant. Bij het inzamelen van de snoepende beestjes was al 
wat verdacht geluid uit de achtergrond te horen geweest, aanvankelijk toegeschreven aan 
langs het afsluitende draad schurkende koeien. Maar bij het licht van de carbitlantaarns 
meenden de jagers in de achtergrond toch ook iets menselijks te ontwaren. Moedig er op af. 
‘Nauwelijks ’n paar schreden voorwaarts, werden we door ’n paar zich uit de struiken op ons 
werpende bandieten – meenden wij – gegrepen, die ons een zenuwachtig ‘halt’ toeriepen’. 
Bandieten die halt roepen, dat is nogal onwaarschijnlijk. En spoedig bleek dan ook dat het 
mannen der wet, marechaussees waren. Teleurstelling aan beide kanten.  De marechaussees 
hadden een onverwacht magere vangst. Hetzelfde gold voor de vlindervangers, want de 
agenten namen gefrustreerd nogal onsportief wraak: Desondanks werden toch alle, tot ons 
doel meegenomen ingrediënten – met uitzondering van de aan de boomen gesmeerde rhum 
met stroop – in beslag genomen. Slechte verliezers, die agenten. Later werden de meeste 
spullen weliswaar teruggegeven met uitzondering van de twee lantaarns. Hopelijk konden ze 
daarmee hun volgende nachtelijke activiteiten, zij het enigszins illegaal, succesvoller 
bijlichten. Het nachtelijke avontuur werd overigens opgetekend en ondertekend door J.C. (J.C. 
Bloem). Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 
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Burgers: van smederij tot rijwielfabriek 

 

In 1868 begon Hendrikus Burgers, de Deventer smid, in een gehuurde oude boerenwoning 
een smederij. Een jaar later maakte hij daar zijn eerste rijwiel. Burgers, in 1843 geboren in 
het naburige Voorst, was op dit idee gekomen nadat een reiziger hem een paar jaar eerder een 
afbeelding had laten zien van een houten vélocipède. Bij een fabriek in Duitsland bestelde hij 
een soortgelijk exemplaar, dat hij samen met zijn vriend C.M.B. van den Beld namaakte. Hij 
leerde zichzelf fietsen op deze, in de ogen van veel stadgenoten wonderbaarlijke, ‘machine’. 

 

 

De nieuwe fabriek is op 1 januari 1897 in gebruik genomen. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 

Pas als het donker begon te worden durfde Burgers het vehikel te bestijgen, want dan kon 
niemand hem zien. Al gauw gingen er verhalen dat het spookte op De Worp. Binnen korte tijd 
kreeg hij het fietsen onder de knie en ging hij tochten maken in de omgeving. Toen veel 
Deventer jongelui ook zo’n ‘machine’ wilden hebben, besloot Burger op grotere schaal houten 
vélocipèdes te gaan maken. In 1869 richtte hij in Deventer de ‘Eerste Nederlandsche Fabriek 
van Vélocipèden’ op, de latere Eerste Nederlandse Rijwielfabriek (ENR). 

Bijna een eeuw zou het bedrijf bestaan. Vanaf eind negentiende eeuw werd de fiets ook 
gebruikt als vervoermiddel voor de gewone burger. Voordien was het toch vooral een speeltje 
van de meer sportief ingestelde en welgestelde bovenlaag van de bevolking. Veel fabrikanten 
speelden in op de groeiende populariteit van de fiets. Burgers besloot een geheel nieuwe en 
moderne fabriek te bouwen aan de Rozengaarderweg, die op 1 januari 1897 in gebruik werd 
genomen. 

De nieuwe fabriek had een productievermogen van zesduizend fietsen per jaar. Kort tevoren 
was het bedrijf omgezet in de ‘NV Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek voorheen 
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H. Burgers’. De fabriek was voorzien van de modernste machines en volgens het tijdschrift 
Eigen Haard in een reportage uit 1898 was het een waar genoegen om er te werken. 

 

Hendrikus Burgers (1843-1903). Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 

Wij doorliepen de kantoorlokalen en kwamen door een breede gang in de eerste afdeeling der 
fabriek. Eene ruimte van zeventien bij negentien meter, de oppervlakte, die vroeger door een 
geheel fabriek ingenomen werd, diende hier alleen tot onderbrenging van de verschillende 
automatische en andere draaibanken. Doordien alle lokaliteiten, de bandenmakerij en wielen-
stelinrichting uitgezonderd, gelijkvloers liggen, was het mogelijk in alle afdeelingen bovenlicht 
te maken. Dit op zichzelf geeft reeds een vroolijk aanzien aan ’t geheel. Hierbij de lustig 
snorrende machines, het ruischend kleppen der drijfriemen, de naar alle zijden wegspringende 
staalkrullen, de waarschuwende bel van de automatische banken, het vroolijke liedje van den 
een, het opgewekte fluitdeuntje van den ander, gaf iets in-gezelligs aan ’t geheel. Men kreeg het 
gevoel, dat het een lust moest zijn om in zoo’n fabriek te werken, en toen ik mij omdraaide, en 
den ouden heer Burgers daar te midden van al die bedrijvigheid zag staan, trotsch op zijn 
werk, voegde ik er bij mij zelf bij: en een lust om onder zoo’n patroon te werken. 

Burgers liep in deze periode voorop bij de introductie van nieuwe modellen, zoals de 
cardanfiets en de Wagtendonk vouwfiets. De cardanfiets werd niet door een ketting, maar door 
een cardan-as aangedreven. Burgers was niet alleen een goede vakman, maar ook een handige 
zakenman. De meeste modellen en onderdelen maakte hij na op basis van buitenlandse 
voorbeelden, zoals hij dat ook had gedaan met zijn eerste vélocipède. 
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Burgers vélocipède, overgang naar hoge bi, ca. 1873. Afbeelding: website burgers-enr.net. 

Omdat een goede patentwet ontbrak kon dat zonder al te veel problemen. In een interview in 
het hiervoor genoemde artikel in Eigen Haard gaf Burgers dan ook ronduit toe dat hij veel 
dingen eerst uit het buitenland liet komen en ze vervolgens namaakte. Zo had hij in 1896 de 
‘excentric gear’, een soort voorloper van de versnellingen, ingevoerd. 

Om de afzet te organiseren richtte Burgers in het hele land filialen op. Daar waren alle 
modellen te zien en te koop. Bovendien traden veel rijwielhandelaren op als agent van de 
fabriek. In 1897 had Burgers verspreid over het land in totaal honderdtweeënveertig filialen 
en agentschappen. In 1909 waren er al vijftien filialen en vierhonderd agentschappen. 

Reeds vroeg werden ook fietsen geëxporteerd. Al in de catalogus van 1897 werd een 
agentschap in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg genoemd. Verreweg de grootste afzetmarkt 
was Nederlands-Indië, zoals dat ook het geval was met alle andere Nederlandse 
rijwielfabrikanten. In de catalogus van 1900 worden acht buitenlandse vertegenwoordigers 
genoemd, waarvan zes in Nederlands-Indië en daarnaast twee in Duitsland. 
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De negentigjarige C.M.B. van den Beld met de eerste fiets die hij samen met Burgers in 1869 
produceerde. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 

In de beginperiode vanaf 1869 lagen de productie-aantallen laag. De eerste jaren maakte 
Burgers zo’n vierhonderd houten Vélocipèdes. Na de opening van de nieuwe fabriek aan de 
Rozengaarderweg in 1898 produceerde de fabriek tussen de tweeduizend en drieduizend 
fietsen per jaar. Burgers koos er bij de oprichting van de rijwielfabriek voor om zich niet alleen 
op fietsen te richten. Vandaar dat ook de naam ‘Eerste Nederlandse Rijwiel- 
en Machinefabriek’ zijn intrede deed. Wat de precieze verhouding was tussen de aantallen 
fietsen en andere producten is niet bekend. Gezien de omvang van de fabriek in Deventer en 
een vestiging in Roermond moet de productie van andere apparaten, afgezet tegen de aantallen 
rijwielen, omvangrijk zijn geweest. Naast rijwielen groeiden vooral de motoren, bromfietsen, 
naaimachines en vleessnijmachines uit tot bekende Burgers-producten. De naaimachines 
heeft Burgers waarschijnlijk geïmporteerd vanuit Engeland of Duitsland. De 
vleessnijmachines daarentegen maakte het bedrijf wel zelf. Hiervoor werden verschillende 
patenten verworven en er zijn ook internationale prijzen mee gewonnen. 
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De vleessnijmachines heeft Burgers wel zelf gemaakt. Het bedrijf heeft van dit apparaat 
verschillende patenten op haar naam staan en heeft hier ook internationale prijzen mee 
gewonnen. Afbeelding: website burgers-enr.net. 

Toen Hendrikus Burgers op 1 januari 1903 op zestigjarige leeftijd overleed kwam er een einde 
aan een succesvolle periode. Bij de uitvaart op 5 januari liep het voltallig personeel, op dat 
moment ongeveer tweehonderdvijftig werknemers, mee in de stoet. Als opvolgers werden door 
de raad van commissarissen twee directeuren benoemd: Adriaan Beers als administratief-
handelsdirecteur en Burgers’ zoon als technisch directeur. Het dubbele directeurschap 
duurde slechts enkele jaren. 

In 1909 werd Gerard W.J. Kilsdonk benoemd tot directeur. Gedurende de eerste jaren na zijn 
benoeming kwam het bedrijf met een aantal vernieuwingen. Nog in 1909 werd het verlengde 
voorspatbord ingevoerd, in 1910 volgde de vaste rem op staande achtervork, in 1914 de 
afneembare zadelpen. In de catalogus van dat laatste jaar wordt gesproken over een nieuwe 
moffelinrichting, waar de frames en onderdelen werden geëmailleerd. Deze had een capaciteit 
van veertigduizend stuks per jaar.  

Vanaf de jaren twintig verloor Burgers zijn positie als leverancier van luxe fietsen voor de 
rijkere bovenklasse aan concurrent Fongers. Zo kochten ook de leden van het Koninklijk Huis 
vanaf toen fietsen van Fongers, hoewel Burgers het predicaat ‘hofleverancier’ voerde en bleef 
voeren. De duurste en meest luxe uitvoeringen kwamen in de catalogi vanaf 1921 niet meer 
terug. Burgers ging zich vanaf toen meer richten op de middenklasse. Maar juist in dat 
marktsegment wist Gazelle dankzij een uitgekiende bewerking van de markt een veel sterkere 
positie te  verwerven. Het bedrijf uit Dieren overvleugelde Burgers en groeide in de jaren 
twintig en dertig uit tot de grootste fietsenfabriek van Nederland. 

 

 



401 

 

401 

 

 

Cardanfiets. Afbeelding: website burgers-enr.net. 

 

Klaar voor de export vanuit Deventer. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 

De aanvankelijke groei van Burgers had voor een belangrijk deel te maken met de algemene 
groei van het fietsgebruik in Nederland. De fiets werd in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw - vooral na de Eerste Wereldoorlog - een voor steeds bredere lagen van de bevolking 
betaalbaar vervoermiddel. Vanwege de forse groei van de productie opende Burgers in 1921 
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in Roermond een tweede fabriek. In 1928 werd in Deventer tegenover de bestaande fabriek 
een tweede gebouwd, die door middel van een buis over de weg met de oude fabriek werd 
verbonden. Via deze buis werden de fietsen op een lopende band voor verdere afhandeling 
naar de andere fabriek vervoerd. 

 

De nieuwe uitbreiding is via een buis over de weg met de oude fabriek verbonden. Afbeelding: 
website Geheugenvannederland.nl. 

In een advertentie uit 1931 staat dat ‘Burgers ENR honderdduizend rijwielen produceren kan’. 
Maar dat zijn aantallen die de fabriek nooit kan hebben gehaald. Zelfs Gazelle haalde die 
aantallen niet in de jaren dertig. Op grond van de framenummers van Burgers, er werden 
series tot één miljoen gebruikt, is af te leiden dat de productie vergelijkbaar was met die van 
Fongers. In de jaren 1915-1930 ging het om ongeveer achtduizend fietsen per jaar, in de jaren 
dertig om ongeveer twaalfduizendvijfhonderd en in het begin van de jaren vijftig om ongeveer  
zestienduizendvijfhonderd. 

Tijdens de crisis van de jaren dertig kwamen ook de prijzen van fietsen steeds meer onder 
druk te staan. Burgers kreeg veel last van concurrentie van andere fabrikanten die goedkoper 
leverden en van grossiers die zelf fietsen assembleerden. Het Deventer bedrijf ging de 
concurrentie aan door goedkopere fietsen onder een andere naam, de zogeheten B-merken, 
op de markt te brengen. Ze kregen namen als All Steel, Hammonia, Netco, De Vlaamsche 
Leeuw, Omnia (ook voor dynamo’s), Padvinder, De Veldpost, De Nederlandsche Vlag en New 
Elswick. 
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De draaierij, met op de voorgrond tandwielen voor de cardan-asfiets. Afbeelding: MSMD 
Tijdschrift. 

Veel ruimte voor vernieuwing was er ondertussen niet, afgezien van een samen met Philips 
ontwikkelde elektrische fiets, die echter geen succes werd. Burgers profileerde zich in de 
advertenties vooral als de oudste fietsenfabriek van ons land. En nog steeds met de status 
van Hofleverancier. De nadruk in de advertenties lag op kwaliteit en betaalbaarheid. De 
oorlogsjaren vormden ook voor Burgers een moeilijke fase, waarin geen ruimte was voor 
vernieuwing. Grondstoffen waren schaars en de fabriek kon maar gedeeltelijk produceren. 

Directeur Kilsdonk was lid geweest van de NSB. Hij werd meteen na de oorlog gearresteerd en 
in 1946 berecht. Volgens het Deventer Dagblad van 20 november 1946 werden hem drie feiten 
ten laste gelegd. Om te beginnen was hij in 1942 of 1943 begunstigend lid geworden van de 
Germaanse SS. In 1943 had hij zich aangesloten bij de Nederlands-Duitse 
cultuurgemeenschap. Tijdens de massale landelijke april-meistaking van dat jaar had hij een 
arbeider die uit de fabriek liep ontslagen. Het loon van andere arbeiders over de tijd dat zij 
staakten had Kilsdonk ingehouden. De NSB-smet deed Burgers bepaald geen goed. Meteen 
na de arrestatie van Kilsdonk stuurde het bedrijf een brief naar alle dealers. Daarin werd 
melding gemaakt van de arrestatie van de directeur en de hoop uitgesproken dat zij, ‘mocht 
er in ’t verleden eenige wrijving zijn ontstaan’, met hun bezwaren zouden aankloppen bij de 
fabriek. ‘Wij zijn er van overtuigd, dat dergelijke moeilijkheden van nu af aan gemakkelijker 
zullen worden voorkomen’, klonk het optimistisch. Maar andere moeilijkheden dienden zich 
aan. 



404 

 

404 

 

 

G.W.J. Kilsdonk, directeur 1909-1945. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 

In 1949 werd ir. Albert de Geus benoemd als directeur. Hij was afkomstig uit de scheepsbouw 
en wilde het bedrijf moderniseren om met Burgers nieuwe wegen te kunnen inslaan. Hij kreeg 
echter weinig of geen medewerking van de nogal conservatieve Raad van Commissarissen. 

Burgers liep bij de nieuwe ontwikkelingen, zoals die van de sportmodellen, achter op de 
concurrentie. In 1952 probeerde het bedrijf zelfs een nieuw type auto te introduceren en ook 
een revolutionaire ‘fluisterfiets’, een heel stille bromfiets. Deze bleek echter zoveel technische 
problemen op te leveren dat hij snel uit de markt werd gehaald. 

 

Fietsplaatjes werden verzamelobjecten. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 
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In 1949 vierde het bedrijf het tachtigjarig jubileum en bij die gelegenheid werd ook een 
fabrieksmuseum geopend. Een collectie van vijfentwintig fietsen liet zien wat Burgers in de 
loop van zijn bestaan had gemaakt. De blik op het verleden bleek gemakkelijker te zijn dan 
die op de toekomst. De fabriek bleef structureel in de rode cijfers. Alleen al in 1958 werd een 
feitelijk verlies geleden van één miljoen driehonderdduizend gulden. Dat werd echter verhuld 
door een onjuist systeem van afschrijvingen en renteberekeningen. Het verlies was voor een 
belangrijk deel te wijten aan de sterk afgenomen export. Die kon niet worden opgevangen door 
groei van het binnenlandse marktaandeel. 

Vanaf eind jaren vijftig werd ook de kwaliteit van de fietsen beduidend minder. Oud-
werknemer Jan Stokkink zei hierover later in een documentaire: ‘Stukwerk werd ingevoerd, 
dit was heel slecht voor de kwaliteit.’ De arbeiders kregen volgens hem niet voldoende tijd om 
fatsoenlijk werk te kunnen leveren. De laatste aandeelhoudersvergaderingen waarin werd 
besloten over de beëindiging van het bedrijf en het ontslag van de directeur, hadden een 
emotioneel karakter. De commissarissen spraken allerlei verwijten uit aan het adres van 
directeur De Geus. Ze haalden daarbij ook de mislukte avonturen met de auto- en bromfietsen 
aan. De Geus bleef zich tot het laatst toe verzetten tegen het dreigende ontslag en hield vol 
dat het bedrijf nog te redden was. 

 

Affiche ‘Fietsen van Burgers’. Afbeelding: MSMD Tijdschrift. 



406 

 

406 

 

Op 20 maart 1961 viel echter de beslissing dat de fabriek gesloten moest worden. Een grote 
meerderheid van de aandeelhouders stemde in met het voorstel van de Raad van 
Commissarissen. De voorraden, de naam en de patenten werden verkocht aan rijwielfabriek 
M. Pon in Amersfoort. Tijdens deze cruciale aandeelhoudersvergadering werd ook ingestemd 
met een statutenwijziging, waardoor de NV bleef voortbestaan als ‘NV tot exploitatie van 
roerende en onroerende goederen ‘Rozengaarde’ te Deventer’. Drie fabrikanten uit de 
omgeving, H.J. Lugt uit Gorssel, W. Brinkman uit Deventer en A.A.A. Hunink uit Twello, 
werden commissaris. De laatste, Anton Hunink, was afkomstig uit de vleeswarenindustrie en 
zijn benoeming hield vrijwel zeker verband met de productie van vleessnijmachines door 
Burgers ENR. Het enige doel van de nieuwe NV was om de goederen van Burgers te gelde te 
maken ten gunste van de aandeelhouders. Rozengaarde NV werd in 1972 omgezet in een BV, 
op 27 mei 1991 ontbonden en op 16 juni 1992 geliquideerd, honderddrieëntwintig jaar na de 
oprichting van de ‘Eerste Nederlandsche Fabriek van Vélocipèden’ in 1869. 

 

De voorzijde van een emaille bord van Burgers. Afbeelding: website burgers-enr.net. 

Vanaf 1961 had het bedrijf echter al niets meer te maken gehad met de rijwielproductie. De 
leegstaande fabriek in Deventer was in de jaren zeventig in vlammen opgegaan. Op het terrein 
werd in de jaren tachtig een nieuwe woonwijk gebouwd. Ondertussen was Pon uit Amersfoort 
na de overname fietsen blijven maken onder de naam Burgers, tot het merk in de jaren tachtig 
in handen kwam van de firma Westendorp uit Aalten. Vanaf 1992 werd de merknaam gebruikt 
door de firma WSB in Drachten, die anno 2012 nog steeds fietsen produceert onder de naam 
Burgers. Bron:Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

1924 de jarenlange staking bij de zaagmolen 
Loos in Blokzijl 
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‘Het hart van Blokzijl werd in mijn jeugd, net als tegenwoordig, gevormd door de Kolk. Beperkt 
de bedrijvigheid zich daar thans tot de zomermaanden, in mijn kinderjaren was de Kolk het 
hele jaar door vol leven’, zo begon de in 1906 geboren Berend Oosten op 22 september 1988 
zijn verhaal. ‘Er liepen schepen met boomstammen binnen voor de zagerij van Loos en er 
meerde een enkele vissersboot af. Schuiten met timmerhout voeren via de Sas en de Haven 
de Zuiderzee op. In de nawinter en het voorjaar lag er het schip van Zijlstra, dat mest ophaalde 
van stadsboeren, die geen eigen land hadden. De mest ging naar bollenkwekers op de 
geestgronden in Holland. In winters met vorst namen schaatsers de Kolk in bezit. 

Berend noemde de naam Loos vele keren in zijn verhaal. De firma Loos, die een grote 
houtzagerij had aan de rand van Blokzijl; een 'zaogemeule', zoals iedere Blokzieliger zei. De 
officiële naam was B. Loos en Zoon Houthandel Stoom-Houtzagerij en Schaverij. Vroeger 
werden de zagen en de schaven er net als in dat soort bedrijven in de Zaanstreek aangedreven 
door een windmolen, maar Loos was al lang geleden overgegaan op stoom. Loos, van wie 
talloze boomstammen in rijen naast elkaar lagen in het water van de Kolk en het Zuiderdiep, 
en wanneer daar niet voldoende ruimte was van de Valse Trog. Loos, die wel tachtig man 
personeel in dienst had en in drukke tijden nog meer. Personeel dat voornamelijk uit Blokzijl 
kwam. Loos was van grote betekenis voor de gemeente Blokzijl, die haar inwonertal door 
gebrek aan werkgelegenheid de laatste jaren zo sterk had zien dalen. 

De 'zaogemeule' werd in Berends kinderjaren geleid door twee neven, beiden met de naam 
Barend Loos. De mannen waren goed van elkaar te onderscheiden; er was namelijk een lange, 
slanke Barend en een kleinere, gezette. Voor hun personeel waren ze 'de grote' en 'de dikke'. 
Zo verschillend als ze waren in lichaamsbouw, zo gelijk waren ze in hun houding tegenover 
hun medewerkers: weinig toegankelijk en star. Vroeg iemand de dikke mijnheer Barend om 
loonsverhoging - deze ging over de salarissen -, dan kreeg hij steevast als antwoord: ‘Opslag? 
Neerslag, donderslag!’ De in 1998 overleden Berend Oosten had veel herinneríngen aan het 
bedrijf Loos. Zijn vader Steven werkte er en als schooljongen zwierf hij vaak over het 
fabrieksterrein met zijn grote stapels planken en balken. Berend zou er niet gaan werken, hij 
werd mattenmaker. 
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Op 22 december 1924 gebeurde er iets in Blokzijl dat de stad hevig in beroering zou brengen. 
Bij Loos legde een groot deel van het personeel op die dag het werk neer. Een zevental 
personeelsleden was lid geworden van een vakbond en dat pikten de directeuren Loos niet. Ze 
wensten geen vakbondsleden binnen hun poorten. Het waren overigens niet meer de neven 
Barend en Barend Loos, die de leiding hadden, maar Jan (1890) en Wesselius Marcus, 
roepnaam Wessel (1893), zoons van een van de Barenden. Nadat het zevental georganiseerde 
werklieden de laan was uitgestuurd waren ook veel van hun collega's vertrokken. Het werk 
lag daardoor vrijwel stil. 
 

 

 
Advertentie firma Loos 
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Wilde de directie de productie weer enigszins op peil brengen, dan moest ze zo snel mogelijk 
nieuw personeel aantrekken. Dat vond ze in de gemeente Ambt Vollenhove, waar elk jaar in 
de wintermaanden een fors arbeidsoverschot was. De werkloze mannen uit die gemeente 
hadden weliswaar geen enkele ervaring in de bewerking van hout, maar die zouden ze na 
verloop van tijd wel krijgen, zo dachten de broers Loos. Op maandag 5 januari 1925 kwamen 
er een kleine dertig opzetten. De eerste groep sloop naar de werkloods. De tweede groep werd 
door stakers tegengehouden en van de fiets getrokken. Er vielen rake klappen. Een deel van 
de 'onderkruipers' zag kans het fabrieksterrein op te glippen, de anderen vluchtten naar huis. 

De volgende morgen hadden de stakers meer succes. Ze hadden zich op en nabij de zeedijk 
opgesteld. Van een afstandje keken tientallen mannen, vrouwen en opgroeiende jongens uit 
Blokzijl en omgeving toe. Ze zagen en hoorden hoe de stakers met de 'Laand Venose' 
werkwilligen discussieerden en hoe de laatsten na enige tijd allen hun fiets keerden en 
terugreden. Onder de samengeschoolde toeschouwers bevond zich ook burgemeester Hendrik 
Jan Bulten. De stemming was ondanks het vroege ochtenduur nogal opgewonden. Terwijl 
ieders blik op de bekvechtende stakers en werkwilligen was gericht, wierp een van de 
toeschouwers de burgemeester peper in het gezicht. Wie ermee had gegooid, wist naderhand 
niemand, althans niemand zei er iets van te weten. Ook de burgemeester niet. Hij maakte zich 
met pijnlijk brandende ogen uit de menigte los en ging naar de dokter. 
 
Het incident was ernstig genoeg om er aangifte van te doen. Toch deed Bulten dat niet. De 
staking hield hem te zeer bezig. Deze was bijzonder nadelig voor de betrokkenen en voor de 
gemeente. Er zou daarom zo gauw mogelijk een eind aan moeten komen. Mede op Bultens 
advies had de overheid Van IJsselstein als bemiddelaar aangesteld. Van IJsselstein was niet 
de eerste de beste. In een vorig kabinet was hij minister geweest. De burgemeester hoopte dat 
Van IJsselstein het conflict tot een voor een ieder bevredigende oplossing zou brengen. 

Op zaterdag 17 januari reisde de bemiddelaar naar Zwolle. Daar had hij achtereenvolgens een 
onderhoud met één van de directieleden van de firma Loos, met een lid van het hoofdbestuur 
van de Christelijke Bond van Houtbewerkers, die tevens gemachtigde was van de Algemene 
Bond, en met vertegenwoordigers van de stakers. Tot een opening kwam het echter niet. Het 
directielid weigerde elke concessie en de ontslagenen en de stakers bleven bij hun eis lid te 
mogen zijn van een vakbond. Vóór Van IJsselstein met de partijen om tafel ging zitten, had 
de moeder van de beide directeuren al geprobeerd de stakers weer aan het werk te krijgen. 
Tevergeefs echter. 

Ondertussen hielden de stakers hun posten bij de fabriek constant bezet. Zo bleven ze goed 
op de hoogte van hetgeen er op het bedrijf gebeurde. Ze zagen hoe nieuw personeel uit Ambt 
Vollenhove met een open motorschuit van Loos vanaf de Ronduite werd gehaald en 
teruggebracht. Een wisselend aantal, vijftien man hooguit. Fietsen durfden de werkwilligen 
niet. De politie in Blokzijl was in verband met de spanningen weliswaar met twaalf 
rijksveldwachters, later vervangen door marechaussees, uitgebreid, maar voor een volledige 
bescherming konden ook dezen niet zorgen. Bovendien hadden ze kans een lekke band te 
krijgen, want op de zeedijk tussen het stoomgemaal en Blokzijl lagen wel eens kopspijkertjes. 
Een boottocht was overigens ook niet zonder gevaar. Vanaf de wal werden de passagiers op 
verschillende plaatsen belaagd met stokken en stenen. Daarom liet Loos ter afwisseling soms 
een tijdje een bus rijden. 

De versterkte politiemacht in Blokzijl had de opdracht te voorkomen, dat werkwilligen en 
stakers met elkaar op de vuist gingen. Doorgaans lukte dat ook. Bij ontmoetingen buiten 
Blokzijl werd er echter nogal eens op los geslagen. Soms leidde dat tot een aangifte, gevolgd 
door een rechtszaak. Dat was onder andere het geval met Egbert Lassche uit Ambt Vollenhove. 
Egbert, machinist bij Loos, was op 26 maart 1925 bij de Beukerssluis in Wanneperveen door 
een staker begroet met: Jij ook hier en een stomp. De politierechter veroordeelde de staker 
met de wat losse handen tot veertien dagen gevangenisstraf. 

De broers Berend en Roelof Vis uit Blokzijl, beiden stakers, kwamen er minder goed vanaf. De 
officier van justitie van de rechtbank in Zwolle vond dat de kerels een lange tijd moesten 
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brommen. Zij waren op zaterdagavond 6 juni 1925 in Vollenhove uitgeweest. Op weg naar 
huis werden ze gepasseerd door de werkwillige Hein Belt uit Ambt Vollenhove. Een stokslag 
op het hoofd en een pak ransel was Heins deel. Een half jaar in de bak, zo eiste de officier. De 
verdediger mr. Sijbrandy vond dat veel te lang voor zo'n onnozele mishandeling. ‘De rechtbank 
mag in dit sociale conflict geen partij kiezen’, zo zei hij. ‘De arbeiders hebben het recht om te 
staken. Zij voeren in dit geval een rechtvaardigen strijd, ze willen alleen maar een erkenning 
van hun organisatie, iets waarmee ze twintig jaar tenachter staan bij andere streken. Daarom 
moet er geen verbittering gewekt worden in Blokzijl door een te zware veroordeling. Hein Belt 
is niet blijven werken bij de firma Loos toen anderen gingen staken, nee, hij is er pas een paar 
dagen in dienst; hij is hèt voorbeeld van een onderkruiper.’ 

Het was voor veel postende stakers moeilijk te verwerken dat het bedrijf van Loos doordraaide, 
ook al was dat op een lager pitje. Een van dezen was Sipke Sch. Hij zou, niet opgemerkt door 
de politie, op een middag in maart 1925 omstreeks drie uur vanaf de Zeedijk stenen hebben 
geworpen naar een tweetal werkwilligen, die op het terrein van de houtzagerij bezig waren. 
Eén steen was raak geweest. De getroffene had het geval zelf niet ernstig genoeg gevonden om 
er aangifte van te doen. Wel had hij de werper herkend. Al had hij er niet voor gevoeld er een 
zaak van te maken, zijn baas Jan Loos had het wel gedaan. Sipke ontkende voor de rechtbank 
echter gegooid te hebben en vier medeposters, die als getuigen waren opgeroepen, steunden 
hem. De kantonrechter sprak Sipke vrij. 

 
 

 
 
De stoomhoutzagerij eind 1920. Foto uit collectie W.J. Ponne. 
 

Op 25 juni 1925 schreef het Nieuws- en Advertentieblad voor Zwartsluis en omgeving, 
gewoonlijk de Sluziger genoemd, dat het bedrijf Loos gaande werd gehouden door een vijftigtal 
werkwilligen, merendeels afkomstig uit de gemeente Ambt Vollenhove. Om hen te beschermen 
tegen aanvallen van stakers waren er in Blokzijl nog steeds enige rijksveldwachters 
gedetacheerd. Dezen konden uiteraard niet elke ploeg komende of huiswaarts kerende 
mannen begeleiden. Daarom reed een van de broers Loos ook wel eens mee. Dat zou op 
woensdagmiddag 16 september eveneens gebeuren. 
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De stemming onder de postende stakers was broeierig en er was veel volk op de been. Het 
duurde maar even of de eerste klappen vielen. Het was maar goed dat er snel gewaarschuwde 
veldwachters tussenbeide kwamen. De zaak zag er zo dreigend uit dat één van hen het nodig 
vond een schot in de lucht te lossen. In de woning van een directeur was intussen een ruit 
aan diggelen gegaan. De burgemeester kondigde diezelfde avond nog een verbod tot 
samenscholing af. Bovendien vroeg hij versterking aan van de politie. 

Burgemeester Bulten zag hoe nadelig de staking was voor het bedrijf Loos, voor de stakers, 
de neringdoenden en de burgerij in zijn gemeente. Hij  had een paar weken daarvóór op eigen 
initiatief een bemiddelingspoging gedaan tussen de stakers en de directeuren. De stakers 
hadden wel oren gehad naar de voorstellen waarmee Bulten was gekomen, maar de heren 
Loos hadden ze zonder meer afgewezen, zo wist iedereen. 

De productie op de houtzagerij was fors teruggelopen en het aantal ongevallen was groot. Het 
nieuwe personeel was niet gewend machines te bedienen en boomstammen en stapels gezaagd 
hout te verplaatsen. Regelmatig moest er iemand met verwondingen of gebroken ledematen 
naar een huisarts of een ziekenhuis. Het waren vooral dat soort berichten waarmee de zagerij 
in het najaar van 1925 in het nieuws kwam. De stakers hadden zich kennelijk neergelegd bij 
de onwrikbaarheid van de broers Loos. 

Op 22 december 1925, precies een jaar nadat ze het werk hadden neergelegd, kwamen de 
stakers met hun vrouwen in het oude Nutsgebouw bijeen. Het werd een rustige samenkomst. 
Het was trouwens na de incidenten op 16 september in Blokzijl in het algemeen rustig 
gebleven. De burgemeester had daarom het samenscholingsverbod intussen opgeheven. 

 

 
 
Gezicht op de achterkant van de woningen aan de Zeedijk. Een paar grenzen aan de kolk, 
andere hebben nog een tuin aan de waterkant. 
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Over de staking in het houtbedrijf van de firma Loos schreef de Sluziger nog slechts een enkele 
keer, onder meer op 23 december 1926. De verslaggever riep bij de lezers in herinnering dat 
het net twee jaar geleden was dat veel werknemers het werk hadden neergelegd en hoe nadelig 
dat had uitgepakt voor de werkgevers, de stakers en de gemeente Blokzijl. 

Eind april 1927 besloten de gezamenlijke stakers in overleg met vertegenwoordigers van de 
hoofdbesturen van de Nederlandsche Christelijke Houtbewerkersbond en de Nederlandsche 
Vereniging van Fabrieksarbeiders de staking te beëindigen. Niet om weer aan het werk te 
gaan, integendeel. De stakers zouden proberen elders werk te vinden. Zolang dat niet was 
gelukt zouden ze een ondersteuning blijven houden van de bonden. Veel stakers hadden 
overigens inmiddels op verschillende plaatsen in het land al werk gekregen. 

Op 24 november van dat jaar kwam de Sluziger de laatste keer met een bericht over de staking, 
beter gezegd met de gevolgen van de staking. Het was het Tweede Kamerlid W. van der Sluis 
opgevallen dat de financiële positie van de gemeente Blokzijl onhoudbaar was vanwege de 
staking bij de firma Loos. De heren Loos die niet toestonden dat arbeiders zich organiseerden, 
waarop een staking uitbrak die meer dan twee jaar duurde, zo zei hij bij de behandeling van 
de begroting van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. ‘De menschen hebben zich 
doodgestaakt. Van het bedrijf is maar heel weinig meer over en de bevolking is geruïneerd’, 
aldus Van der Sluis. De minister gaf toe dat de gemeente Blokzijl er slecht voor stond en dat 
belastingen er bijzonder hoog waren. De zaak was in behandeling gegeven bij Gedeputeerde 
Staten. 
 
Het aantal inwoners van Blokzijl was tijdens de staking gestadig teruggelopen en het zou nog 
verder afnemen. De lasten voor de gemeenschap moesten door een jaarlijks kleiner wordende 
groep inwoners werden opgebracht. Van de Blokzieligers mocht niet het onmogelijke worden 
gevraagd. Op de gemeentebegroting gaapte dan ook een fiks tekort. 
 

 

 
 
De Domineeswal, ansichtkaart 
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De Domineeswal, met rechts twee solide herenhuizen van de familie Loos. Foto uit collectie 
W.J. Ponne. 
 

De gebroeders Loos hadden na het afblazen van de staking een tweetal vrachtauto's 
aangeschaft, trucks met opleggers. Ze hoopten zo door een vlotte uitvoering van de 
bestellingen hun goede positie van vroeger op de houtmarkt te heroveren. De 
arbeidsproductiviteit van hun bedrijf had door gebrek aan ervaring van hun nieuwe personeel 
helaas nog steeds niet weer het niveau bereikt van vóór de staking. Daardoor konden ze 
moeilijk concurreren. Bovendien was er minder vraag naar timmerhout vanwege een geringere 
bedrijvigheid in de bouw. En die vraag zou in 1929 en de jaren van de economische depressie 
daarna nog verder afnemen. Die malaisejaren waren voor het financieel verzwakte bedrijf 
teveel. In 1931 ging de 'zaogemeule' tenonder. Jan en Wessel Loos konden niet meer aan hun 
betalingsverplichtingen voldoen. 

De Sluziger kondigde op 30 juli 1931 het einde van het lange Loostijdperk aan. Onroerende 
goederen werden bij opbod verkocht en een maand daarna verlieten Jan Loos en zijn vrouw 
baronesse Clara Constance Westerholt van Hackfort hun woonplaats Blokzijl. Ze gingen naar 
Zaandam, waar Jan - naar men zei - een baan had gekregen als boekhouder bij een 
houthandelaar. Wessel, nog steeds ongetrouwd, verruilde Blokzijl een dag of tien na hen voor 
Amersfoort. 

*Dit artikel is eerder verschenen in Kondschap, september 2002. Het gesprek met Berend 
Oosten is op 22 en 29 november 1988 vastgelegd door T.R. Stegeman en verder zijn in dit artikel 
de gegevens van Willem P. Zwuup verwerkt. 

 

Vooroorlogse herinneringen van een 
dienstbode uit Zwollerkerspel 
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Johanna Antonia Maria (Anna) werd op 20 december 1903 in Zwollerkerspel geboren, als 
dochter van Gerardus Johannes Schuurman en Theodora Logtenberg. Zij was het derde kind 
van de acht die het gezin zou tellen. 

Mijn ouderlijke boerderij maakte deel uit van het landgoed De Kranenburg, ten noorden van 
Zwolle. Zij stond tegenover de ingang van de oprijlaan naar het vroegere koetshuis. Nu is hier 
de begraafplaats die in haar naam de herinnering aan de voormalige havezate levendig houdt. 
Waar de boerderij stond bevindt zich nu de aula. Het landgoed was eigendom van de familie 
Vos de Wael, die zelf in de Koestraat in Zwolle woonde. 

De Kranenburg was prachtig: de gracht was er nog, bij het koetshuis lagen een bloemen-, 
groente- en vruchtentuin, een orangerie waarin onder meer druiven werden gekweekt. En er 
hoorde een flink stuk bos bij. Het toezicht op en het beheer van de tuinen werd door een 
tuinman uitgeoefend die binnen de grachten woonde. Hij heette Klumper. 

 

 Schilderij van havezate De Kranenburg, aan de voorzijde met twee bouwhuizen en hek. Het 
is in gesloopt 1844. Olieverf op doek 55 x 42 cm, collectie Vos de Wael. Het omgrachte huis 
bestond uit vijftien kamers en een grote gewelfde kelder. Buiten de omgrachting stonden nog 
twee bouwhuizen. Afbeelding: Beeldbank HCO. 

De familie Vos de Wael was rooms-katholiek en - zo was dat toen - geloofsgenoten kregen de 
voorkeur bij het verpachten van de boerderijen. 

Vader werkte in zijn jonge jaren bij boer Horstman, een van de pachters op De Kranenburg. 
Op de boerderij tegenover de oprijlaan woonde in die tijd een boer wiens zoon het stropen niet 
kon laten. Dat kon Vos de Wael niet gedogen en na herhaalde waarschuwingen moest het 
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gezin het bedrijf verlaten. En zo kwamen vader en moeder als rooms-katholieke pachters op 
deze boerderij terecht. 

Het was een gemengd bedrijf. Ons land was voor het grootste deel bestemd voor de verbouw 
van rogge en groente, maar we hadden daarnaast zo'n stuk of acht koeien in de wei lopen. En 
natuurlijk hoorden ook varkens, geiten en kippen tot onze veestapel. De geiten mochten de 
bermen van de oprijlaan afgrazen. 

Het was een mooie boerderij. In de voorkamer, de heerd, was een grote betegelde schouw. 
Hierin kon een zogenaamde kolomkachel worden geplaatst. Deze had een grote nikkelen kop. 
De vloer was van rood Portlander cement met daarop een biezen mat. Op de tafel lag een 
gebloemd zeiltje, erboven hing een ouderwetse met krullen versierde olielamp. We hadden 
mooi bewerkte stoelen met zittingen van biezen. Verder stonden er twee eikenhouten kasten, 
waarvan de ene heel groot was. Er waren hier ook twee bedsteden, waarin vader en moeder 
en de jongste kinderen sliepen. Verder hadden we natuurlijk een woonkeuken. Hier stond een 
ijzeren fornuis waarin meestal hout gestookt werd. Achter op de deel was de pomp die lekker 
water gaf. Dan was er nog een kamertje waar moeder de boter karnde. 

 

 

Alleen de toegangspoort van havezate De Kranenburg bestaat nog. Afbeelding: website 
Kastelen in Nederland. 

In de zomer woonden we in het bakhuis. Dit stond een eindje van onze boerderij af. Het was 
betegeld met rode en blauwe tegels. De ruimte werd gevuld door een grote ronde eettafel. 
Moeder kookte hier op een open vuur. 

Wij waren, zoals ik al zei, rooms-katholiek en lid van de Sint Michaëlsparochie in Zwolle. De 
kerkelijke plichten werden thuis nauwgezet in acht genomen. 
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In het dagelijks leven speelde het onderscheid in geloof geen rol. De rooms-katholieke en 
protestantse boeren leefden in pais en vree met elkaar. Toch bestond er over en weer grote 
onbekendheid met elkaars godsdienstige opvattingen en uitingen. Ik herinner me daar een 
aardig voorbeeld van. De kinderen uit onze buurt mochten de veel kortere weg over De 
Kranenburg nemen om naar de christelijke school van Bergklooster te gaan. Op een dag begon 
het zwaar te onweren, juist toen de scholieren bij ons langskwamen. Moeder riep ze binnen 
en liet ze in de voorkamer. Ineens vroeg één van de jongens: 'Och mevrouw, wat bin dat veur 
kerelties daar op de kaste?' Moeder kon er wel om lachen en legde hem uit, dat het 
beeltenissen van Jezus, Jozef en Maria waren. 

  

De Sint-Michaëlskerk in de Roggestraat in Zwolle is in 1965 gesloopt. Afbeelding circa 1960: 
Beeldbank HCO. 

Maar ook heugt mij dit nog. Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waren er 
Belgische vluchtelingen in de school van Bergklooster ondergebracht. Op een dag kwam 
meester De Ruiter bij ons en vroeg moeder met hem mee te gaan naar een zieke vrouw die 
stervende was. Hij wilde graag dat de rituelen voor deze rooms-katholieke dame op de juiste 
wijze werden uitgevoerd. Meester De Ruiter was zelf hervormd. 
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Die beelden stonden overigens op de kast en schoorsteenmantel in de voorkamer, enkele 
onder een glazen stolp. Naast de schoorsteenmantel hing een portret van paus Pius X. Verder 
waren in deze kamer platen van het laatste oordeel en van het vagevuur te zien. 
Laatstgenoemde prent hing boven de deur naar de deel. Een afbeelding van Antonius van 
Padua tooide tenslotte het muurtje boven de deur naar het zijkamertje. 

We gingen elke zondag naar de kerk. Vader bezocht met de oudste kinderen geregeld de vroege 
mis in de kerk van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat, terwijl moeder met de 
kleintjes naar onze parochiekerk in de Roggestraat ging. Hier begon de mis om tien uur. Zodra 
we zeven jaar waren geworden moesten we mee. 

Het doen van de Heilige Communie was ook in mijn jeugd al een feestelijke gebeurtenis, 
waarvoor je mooie kleren aan kreeg. Je moest dan nuchter naar de kerk en dat terwijl het 
voor ons een uur lopen was. 

In de wintermaanden bezochten we vaak het lof om de meditatie te horen. 

 

Dominicanenkerk en klooster aan de Assendorperstraat. De eerste steen voor kerk en klooster 
werd gelegd op 3 mei 1900, op 12 december 1901 werd het kloostercomplex ingewijd. Architect 
was Johannes Kayser (1842-1917). Afbeelding 1935-1938: Beeldbank HCO 

Ik zat op de school van het klooster aan het Gasthuisplein in Zwolle. Zij werd geleid door de 
Zusters van Liefde uit Tilburg. In het klooster was ook een tehuis voor ouden van dagen en 
een weeshuis. Dat de zusters in Zwolle waren gekomen was mede te danken geweest aan de 
bemoeienis van de landgoedeigenaar Vos de Wael. Van huis naar school was ongeveer een 
uur gaans. We liepen altijd op klompen. 

Vanwege de grote afstand was er geen tijd om onderweg een spelletje te doen. Als het heel erg 
glad was mochten we thuisblijven. Ons gezin was het enige in de buurt waarvan de kinderen 
niet naar de Openbare School in Berkum, of de christelijke in Bergklooster gingen, zodat we 
op onszelf waren aangewezen. In de stad moesten we langs een Openbare School en dan 
gebeurde het wel dat ze ons voor boeren uitmaakten of ons op het volgende rijmpje 



418 

 

418 

 

onthaalden: 'Roomse Papen zijn niet geschapen door God, maar door de duivel in het 
varkenskot!' 

Als we de moed hadden riepen wij dan terug: 'Lelijke Zwolsen!' 

Op onze weg door de stad zagen we veel stakkers rondhangen: invaliden en zwakbegaafden. 
Niemand bekommerde zich om hen en zo kon het voorkomen dat ook zij pesterijen gingen 
uithalen als we langskwamen. Toen zo'n groepje ons eens met vuilnis bekogelde werd ik zo 
hellig, dat ik met m’n broodtrommeltje op hen insloeg. 

Op weg naar huis begon het eens heel hard te onweren. Net toen we bij de brug over de Aa 
waren sloeg de bliksem in het water. Een ogenblik leek het wel of de Aa in brand stond. We 
gingen snel onder een boom schuilen. Maar de bewoner van het huis aan de overkant van het 
water riep ons meteen binnen. Hij vertelde ons dat het gevaarlijk was om bij onweer onder 
een boom te gaan staan. 

We bleven over in een schoollokaal onder toezicht van een zuster. In de middagpauze kregen 
we melk te drinken. Als het mooi weer was mochten we na het eten op de speelplaats spelen. 
Wanneer het regende of vroor werden we aan het breien van wanten gezet. Verplicht was dat 
overigens niet. Aan de lessen heb ik niet veel herinneringen. Ik kon aardig meekomen, behalve 
met hoofdrekenen, dat lag me niet. In elk lokaal hing een kruisbeeld. 

Ik bewaar goede herinneringen aan de zusters. Zij lazen af en toe voor. Zo herinner ik me nog 
de verhalen over Jeanne d'Arc, Sint Dominicus en Sint Franciscus. Maar het staat me ook 
nog goed voor de geest dat de zuster bij wie ik in de vijfde klas zat mij niet erg mocht. Op een 
dag was ze boos op me en al mopperend kwam ze achter haar tafel vandaan. Haar sluier bleef 
haken en ik schoot in de lach. Je kunt begrijpen dat toen de boot helemaal aan was. 

Uit de tijd dat ik op school zat bewaar ik nog enkele herinneringen die aardig zijn om te 
vertellen.  

Zoals gezegd woonden wij op een boerderij van de familie Vos de Wael. Twee keer in het jaar 
moest de pacht worden voldaan, in baar geld. Vos de Wael was firmant in het bankiershuis 
Van Esch. Hij hield kantoor in het pand Melkmarkt 44. In het najaar - ik zat nog op school- 
gebeurde het eens dat vader de pacht niet kon betalen. Hij ging naar mijnheer toe om te vragen 
of hij uitstel van betaling kon krijgen. Maar deze wilde daar niets van weten. Toen besloot 
vader dan maar een pink (eenjarig kalf) te verkopen. Nu betrok hij zijn veevoer altijd van de 
maalderij van Hendrik Bartels aan de Diezerpoortenplas. Op de dag waarop hij de koe naar 
de veemarkt bracht, liep hij meteen even bij Bartels langs om een bestelling te doen. Zodra de 
baas hem zag vroeg hij aan vader wat hij met dat beest moest. 

Deze vertelde wat er aan de hand was. ‘Och man, dat geld kun je wel van mij lenen’, zo bood 
Bartels gul aan. ‘En die koe’, liet hij er op volgen, ‘moet je in elk geval niet van de hand doen. 
Daar krijg je op dit ogenblik zowat niks voor. Verkoop hem maar als de tijd beter is en met 
dat geld van mij komt het wel goed’. Zo gebeurde het. Moeder en wij keken verbaasd op toen 
wij vader met de pink terug zagen komen en nog verbaasder toen we hoorden dat hij tóch de 
pacht betaald had. 
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Gasthuisplein ca. 1915-1920. De bestrating bestaat op deze foto nog uit keien, terwijl de 
kastanjes blijkbaar nog bescherming behoeven. De linkerzijde van dit plein wordt beheerst 
door het R. K. Gesticht van Liefde. Hoewel de nonnen ook onderwijs gaven, heeft de instelling 
zijn grootste vermaardheid te danken aan de ziekenverpleging door de zusters. Afbeelding: 
Beeldbank HCO. 

Het was november of december. Buiten was het bitter koud en er lag sneeuw. Vader was met 
opzichter Klumper en nog enkele mannen uit de buurt bomen aan het kappen op De 
Kranenburg. Op een zeker ogenblik vroeg moeder mij om koffie naar de houtkappers te 
brengen. Ze waren blij toen ik met de warme drank kwam en gingen op een boomstam zitten 
om even uit te rusten. Uitgerekend op dat ogenblik kwam mijnheer Vos de Wael aanzetten. 
Klumper wilde meteen in de benen en weer aan het werk gaan. Maar de anderen bleven zitten. 
Vos de Waels begroeting was niet bepaald vriendelijk. Ik hoor het hem nog zeggen: ‘Ja ja; dat 
zit hier maar koffie te drinken en verdient nog een dubbeltje in het uur toe!’ De mannen gaven 
hem een waardig antwoord: een alleszeggend zwijgen. 

In de tijd van de Eerste Wereldoorlog maakten we iets opvallends mee. Het was aan het eind 
van de zomer of het begin van de herfst. In elk geval aten we nog in het bakhuis. Toen moeder 
op een avond net in bed lag kwam ze tot de ontdekking dat ze vergeten was de wekker mee 
naar binnen te nemen. ‘Wacht maar’, zei m'n oudste zuster, ‘ik ben toch nog niet klaar; ik 
haal hem wel even’. Zo gezegd, zo gedaan. Blijkbaar had ze het slot van de deur van het 
bakhuis bij het weggaan niet goed aangedrukt. De volgende ochtend zagen we dat onverlaten 
alle etenswaren hadden meegenomen. Vol verbazing vroegen we ons af wie dit gedaan kon 
hebben en waarom. Het erge was dat er voor mij geen boterhammen waren om mee naar 
school te nemen. Moeder zei dat ik maar naar bakker Satink moest gaan om brood te kopen. 
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De Diezerpoortenplas in 1910 met de Stoomgrutterij van de firma Hendrik Bartels & Zoon in 
de binnenstad van Zwolle. Het vervoer geschiedde vooral met paard en wagen. Afbeelding 
omstreeks 1905-1915: Beeldbank HCO. 

Toen ik 's middags op weg naar huis was kwam ik vader met twee onbekende mannen tegen. 
Hij beduidde me dat hij mij na thuiskomst wel zou vertellen wie zij waren. Het volgende was 
gebeurd. Een man die bij ons in de buurt woonde was in de bossen van De Kranenburg aan 
het stropen. Op zeker ogenblik zag hij laarzen in de struiken hangen, wat bij hem het 
vermoeden wekte dat zich in de omgeving mensen verdekt ophielden. Vlug ging hij naar vader 
en opzichter Klumper om hen te vragen mee te gaan zoeken. En jawel, ze stuitten op een 
groepje mannen dat onmiddellijk de benen nam, al schreeuwend: 'Nicht kaput! Nicht kaput!' 
Vader en zijn maats begrepen onmiddellijk dat het uit Duitsland gevluchte krijgsgevangenen 
moesten zijn. Op hun beurt riepen zij: ‘Holland, Holland!’ Twee mannen kwamen terug en 
gingen mee naar het huis van Klumper. Hier kregen ze eten en drinken. De Zwollenaren 
spraken geen vreemde talen, maar uit de gebaren konden ze opmaken dat het om Russen 
ging. Zij waren inderdaad uit een krijgsgevangenenkamp ontsnapt en ze waren erin geslaagd 
uit handen van de autoriteiten te blijven door langs ongebaande wegen naar het westen te 
trekken. Om hun duidelijk te maken in welk land ze waren liet iemand een rijksdaalder zien 
met de kop van koningin Wilhelmina. Maar helaas, onze majesteit kenden ze niet. 

Vervolgens begeleidde vader hen naar het politiebureau in Zwolle. Daar werden ze in contact 
gebracht met een mevrouw die Russisch sprak, zodat een uitwisseling van vragen en 
antwoorden kon plaatsvinden. 

Een dag later werden ook de anderen gevonden in de buurt van het Haersterveer. Zij hadden 
's nachts in een weiland een koe gemolken en tegen de ochtend de melk in een bakje op een 
vuurtje aan de kook gebracht. De rook was opgemerkt en zodoende konden ook zij naar de 
politie worden gebracht. 
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De Vechtdijk bij Haersterveer. Afbeelding: Beeldbank HCO. Raymond van Bergen, schilder, 
glazenier, priester en maker van deze afbeelding, verbleef het grootste deel van zijn religieuze 
leven in het Dominicaner klooster aan de Assendorperstraat. Hij trad in 1904 in bij de paters 
Dominicanen in Zwolle. Na zijn priesterwijding in 1910 volgde hij een opleiding aan de 
Kunstacademie in Dusseldorf en keerde hij in 1919 definitief terug naar Zwolle. Zeer 
waarschijnlijk is dat Anna Schuurman hem in die tijd gezien heeft. Afbeelding: Beeldbank 
HCO. 

Moeder was nogal eens ziek zodat we vaak een arts over de vloer hadden. Wij waren bij dokter 
Vitringa die net als zijn bekende collega Klinkert zijn patiënten op de motorfiets bezocht. Op 
een keer had moeder belroos. Juist in die dagen was een groepje Staphorsters bezig met het 
kappen van bomen op De Kranenburg. Die mannen kwamen bij ons koffie drinken en hun 
middagboterham eten. Eén van hen vroeg op een keer: ‘Wat scheelt u toch, Vrouw 
Schuurman?’ Moeder vertelde dat ze zo met die belroos aan het sukkelen was. ‘Nu’, zei de 
man, ‘dan zal ik Stegeman eens vragen of hij er wat tegen weet!’ Deze natuurgenezer stond 
alom bekend als het Staphorster boertje. En zowaar, kort daarop kwam hijzelf met de 
houtkappers mee. Ik zie hem nog zo voor me, een kleine man met een petje op. Hij schreef 
moeder een kruidenmengsel voor dat bij apotheker Ten Doesschate in de Diezerstraat gehaald 
kon worden. Ze nam het in, en knapte er waarachtig van op! Maar nu het mooiste. Enkele 
dagen later kwam dokter Vitringa langs om te zien hoe zijn patiënte het maakte. Moeder 
biechtte hem eerlijk op dat ze hulp van Stegeman had gekregen en dat ze geweldig was 
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opgeknapt. De dokter ging weg. Maar toen hij de voordeur uit wilde stappen kwam juist 
Stegeman binnen. Vitringa sprak hem meteen aan: ‘Nu wil ik je toch eens vragen, Stegeman, 
wat heb jij die vrouw gegeven?’ ‘Ja dokter’, antwoordde deze, ‘dat is voor u een vraag en voor 
mij een weet!’ 

  

De heer P. Stegeman, het Staphorster boertje. Afbeelding: Beeldbank Hellendoorn. 

Tussen ons huis en de hooiberg lag een grote steen waaronder wij een oude put vermoedden. 
Op een dag wisten we vader zover te krijgen dat hij de steen uitgroef. De buurman hielp mee. 
Wie schetst onze verbazing, toen er geen put maar een onderaardse gang tevoorschijn kwam. 
Wij kinderen vonden het spannend en griezelig tegelijk, want zo dichtbij de hooiberg konden 
er wel ratten hun toevlucht in hebben gezocht! Die gang was zo diep dat vader en buurman 
een ladder nodig hadden om beneden te komen. In de wanden zaten blauwe en rode tegels. 
Het verhaal ging dat het een vluchtgang was die van het Agnietenklooster op de Nemelerberg 
naar de Michaëlskerk in Zwolle liep. Thomas à Kempis zelf zou hier gelopen hebben. Later 
heeft men mij verteld dat deze gang deel uitmaakte van een heel stelsel gangen, aangelegd om 
het overtollige water van het klooster af te voeren. Op de plek waar het gestaan heeft zijn 
inderdaad nog meer restanten van deze gangen gevonden. Omdat vader bang was dat de boel 
in zou storten werd ons verboden naar beneden af te dalen. 

De paters van het Dominicanenklooster uit Zwolle mochten de dinsdag- en donderdagmiddag 
met hun studenten op De Kranenburg doorbrengen. Zij hadden dan de beschikking over het 
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koetshuis. De bezoekers kwamen nooit in groepsverband aan maar telkens twee aan twee. De 
paters droegen een wit habijt en een ronde zwarte hoed. De studenten konden zich 
ontspannen met wandelen, voetballen of gewoon luieren. Weer anderen gingen op een rustig 
plekje zitten lezen. Water voor de thee en melk werden bij ons gehaald en zodoende leerden 
we hen een beetje kennen. Maar er werd ook wel eens bier gedronken. Ik weet nog, dat het 
brood dat ze aten door de paters zelf werd gebakken. Tegen zes uur vertrokken ze weer naar 
de stad. 

Moeder was een goede boerin en ze verzette veel werk op de boerderij. Ze verzorgde het vee en 
maakte boter. Wij kinderen moesten al vroeg helpen, maar ik had een hekel aan het 
boerenwerk. 

Op een keer was vader ziek en toen moest een buurman komen om bij te springen. Vader 
vond dat maar niks en zodra hij beter was moest ik leren melken. Het werd een martelgang 
voor me. Ik kon gewoonweg niet wennen aan die stomme koeien met hun alsmaar zwiepende 
staarten! Om de haverklap werd je hoofd geraakt. Trouwens, m'n handen stonden ook 
verkeerd voor het hooien en een goede roggebindster was ik evenmin. Die halmen prikten zo! 
Dorsen met de dorsstok vond ik wel leuk. Gelukkig hield m'n oudere zuster wel van 
het  boerenwerk en ze stelde voor om te ruilen. Zij zou voor mij melken als ik het wekelijkse 
schuren van de klompen voor m'n rekening nam. Want ook in de huishouding moesten we 
bijspringen: schoonmaken, klompen schuren en het doen van naai- en stopwerk. Op 
zaterdagavond dienden het straatje voor het huis, bestaande uit gele tegeltjes, te worden 
geschrobd, de ramen gelapt, het tuintje aangeharkt en het erf opgeruimd. Zand strooien op 
het straatje was in onze buurschap niet de gewoonte. 

Later op de avond gingen we in de voorkamer in de tobbe. We vonden het leuk om met onze 
natte voeten op de vloer te stampen. 

Wanneer bij een van de buren een kind geboren was, stuurde moeder me erheen om een 
handje te helpen. Ook heb ik eens geholpen bij het luiden van de klok op het kerkhof 
Bergklooster. Nou ja, geholpen! De vrouw van de beheerder van het kerkhof was ziek en ik 
zou het wel even van haar overnemen. Haar man deed voor hoe ik het moest doen en toen 
was het mijn beurt. Maar ik deed het zo wild dat de touwen volkomen in de knoop raakten. 

  

 Op zaterdagavond in de tobbe. Foto van website plazilla.com. 

Nadat ik de lagere school had verlaten, ging ik thuis in de huishouding helpen. Dat heb ik 
een jaar of vijf gedaan. Op een dag in de nazomer van 1921 kwam mevrouw Vos de Wael, 
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echtgenote van onze verpachter, bij moeder. Zij vertelde dat haar dienstbode in het klooster 
zou treden. Vervolgens gaf ze te kennen dat zij mij graag als meisje wilde hebben. Ik was toen 
negentien jaar. Op 24 september 1921 kwam ik in dienst. Het gezin woonde op het adres 
Koestraat 36. Er werkten vier dienstmeisjes: twee binnenmeisjes, een keukenmeid en een 
kinderjuffrouw. 

Ik werd aangenomen voor het werk in de huishouding. Wij waren intern. Mijn kleding bestond 
uit een bonte jurk met een wit schort en een zwarte japon. We stonden iets voor zeven uur 
op. Mijn eerste werkje was mij te melden aan de slaapkamerdeur en mevrouw aan te zeggen 
dat het zeven uur was. Vervolgens gingen we beneden de kachels aanmaken en de tafel 
dekken. 

Het echtpaar Ludovicus Joannes Vos de Wael en Maria Margaretha van Sonsbeek had tien 
kinderen. Zodra de familie aan het ontbijt zat konden wij in de keuken onze ochtendboterham 
gaan eten. Na de ochtendmaaltijd beredderden we eerst beneden de boel. Daarna ging ik naar 
boven om de bedden op te maken en de slaapkamers te doen. Wij waren hier de hele morgen 
wel mee kwijt. Het was een groot huis. Met het doen van de boodschappen hadden wij geen 
bemoeienis. De keukenmeid, Grada Brummelenbos, met wie ik jarenlang zou samenwerken, 
haalde vaak vis op de markt. De overige boodschappen werden over de telefoon door mevrouw 
besteld. Ze werden vervolgens aan huis bezorgd. De groente- en fruitvoorraad voor de winter 
kwam van de boerderijen en tuinen van huize Ankum en De Kranenburg. Overal in huis lagen 
smyrna-kleden. Deze moesten op een rek worden gehangen om uitgeklopt te worden. Dit 
karwei gebeurde onder leiding van de keukenmeid. 

Om half een was het lunchtijd. De middagen werden beurtelings besteed aan het poetsen van 
het zilver en koper en aan het strijken van wasgoed. De was ging overigens grotendeels naar 
de wasserij. Uiteraard hoorde ook het dekken voor de avondmaaltijd tot ons werk. En net als 
met het ontbijt en de middagboterham aten wij dienstmeisjes 's avonds in de keuken. Maar 
laat ik er meteen bijzeggen dat we niets tekortkwamen. Wat de familie at kregen ook wij 
voorgezet. En als er een van de gezinsleden jarig was werd ons evengoed een gebakje 
aangeboden en zelfs wel eens een glaasje wijn. Wanneer er 's middags bezoek kwam moest ik 
de zwarte japon met kraagje en witte manchetten aan - en uiteraard een schort voor -, terwijl 
ik ook een mutsje droeg. Na het avondeten zaten wij - behalve de kinderjuffrouw - bij elkaar 
in de keuken. Meestal waren we bezig met handwerken. We konden goed met elkaar 
opschieten. De slaapkamertjes van de dienstboden waren op de bovenste verdieping. Ik deelde 
de kamer met het andere binnenmeisje.  

De familie Vos de Wael was erg gezien. Zij behoorde tot de zeer gegoede patriciërs van Zwolle. 
Mevrouw was - ik zei het al - een Van Sonsbeek en afkomstig van De Gunne onder Heino. Zij 
was zich van haar stand bewust en had een zekere trots. Maar in de omgang was zij zeer 
vriendelijk. Ook mijnheer was een minzaam mens, al konden zijn stemmingen nogal wisselen. 

Mijn werkgeefster deed veel aan liefdadigheid. Zo brailleerde zij voor de blindenbibliotheek Le 
Sage ten Broek in Grave. Vaak zat ze aan de tafel in de huiskamer met behulp van een lei en 
pen te prikken. Elke letter moest afzonderlijk en puntje voor puntje in het papier op de lei 
worden geprikt. 
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Maria Margaretha Vos de Wael-Van Sonsbeek. Afbeelding komt uit het tijdschrift 
IJsselakademie. 

De kleren die de kinderen niet meer droegen, maar deze waren dan nog altijd heel mooi, gingen 
naar de Sint Vincentiusvereniging. Deze organisatie hield zich bezig met de ondersteuning 
van arme rooms-katholieke geloofsgenoten. De oudste dochters waren enkele jaren ouder dan 
wij. Maar ons werd duidelijk te verstaan gegeven dat we als dienstmeisjes niet geacht werden 
iets van deze kleding over te nemen, laat staan te dragen. Trouwens, hoe goed de verhouding 
tussen de familie en het dienstpersoneel ook was, er bestond een scherpe scheidslijn. Aan de 
ene kant onze plek, aan de andere die van de familie. Gaf je blijk je plaats en de uitgesproken 
en ongezegde regels te kennen, dan ondervond je waardering. Wij mochten ons dialect praten, 
maar tegen de leden van het gezin moesten we algemeen beschaafd Nederlands spreken. Een 
van de dochters onderging in het ziekenhuis De Weezenlanden eens een ooroperatie. Wij 
mochten wel vragen hoe het met de patiënte ging, maar op ziekenbezoek gaan zou een 
overtreding hebben betekend van de ongeschreven regel dat een dienstmeisje niet te familiair 
mocht worden. 
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Opvallend door zijn sterk vooruitstekende erker is aan de linkerzijde Koestraat 36 goed te 
zien. Van 1915 tot 1923 werd het bewoond door de bankier L. J. Vos de Wael. Ansichtkaart 
uit 1900 uit de Beeldbank van het HCO. 

Tot de onuitgesproken voorschriften hoorde ook dat wij ons niet hadden te bemoeien met de 
kibbelarijtjes tussen de kinderen. Dit was de taak van de kinderjuffrouw. Dat een dienstbode 
zich ook niet mocht verstouten de kinderen terecht te wijzen voor hun slordigheid werd mij 
eens op niet mis te verstane wijze duidelijk gemaakt. Op een dag had ik een briefje bij de 
wasbak in de slaapkamer van de oudste dochters gehangen, met het verzoek er zorg voor te 
dragen dat bij het kammen geen haar in het afvoergootje terecht zou komen. De meiden 
hadden dit aan hun moeder doorgegeven, die mij prompt op haar matje riep. Als ik wat te 
klagen had moest ik dat bij haar doen. 

Mevrouw zag er nauwlettend op toe dat wij geen hanetree naast het pad van deugdzaamheid 
zouden zetten. We werden geacht zelfs de meest onschuldige omgang met het manvolk te 
mijden. Als mijn broer, die bij de marechaussee was, bijvoorbeeld langskwam om me iets van 
huis te brengen of gewoon om even een praatje te maken, mocht ik hem niet in de keuken 
ontvangen maar in de vestibule. En dat nog wel terwijl Grada een oogje op hem had! Ik weet 
nog dat wij een keer aan de voorkant ramen aan het lappen waren. We hadden daarvoor een 
spuit waaruit water kwam dat moest worden opgepompt. Aan de overkant was een grote 
pianohandel gevestigd. Terwijl wij bezig waren wuifden de jongens die daar werkten naar ons. 
Ik kende ze wel en lachte hen eens vriendelijk toe. Dat zag mevrouw waarop we meteen binnen 
werden geroepen. Mijn gedrag was ordinair - ja, dat woord gebruikte ze - en niet passend voor 
een net meisje. 

Een andere keer had ik dokter Van Dijk bezocht om mijn handen tegen een hardnekkige 
eczeem te laten behandelen. Juist toen ik de voordeur van m'n werkhuis binnen wilde stappen 
kwam Mans Jansen langs. Deze man woonde bij mijn ouders in de buurt en werkte bij een 
boer aan de rand van de stad. Mans had gezien dat ik bij de dokter vandaan kwam en vroeg 
me: Och Anna, heb ie ongemak? Mevrouw had zijn woorden opgevangen en sprak me wat 
korzelig toe: ‘Zo'n onfatsoenlijke boer; hij denkt zeker dat je ongedierte bij je draagt!’ Maar in 
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ons dialect betekende dit woord ziekte of kwaal en daar zat hij dus niet mis mee. De huid van 
mijn vingers zat vol kloven en het jeukte verschrikkelijk. De medicijnen die de arts voorschreef 
hielpen helaas niet. Van mevrouw mocht ik naar huis totdat de kwaal over zou zijn. Moeder 
wist raad: ‘Je moest maar eens naar het Staphorster boertje gaan. Hij houdt zitting boven de 
winkel van Halfweg in de Luttekestraat’. Deze winkel was een galanteriezaak. Ik ging erheen. 
Stegeman keek naar m'n handen en vroeg wat ik gedaan had om het ongemak kwijt te raken. 
Hij gaf me vervolgens een flesje met een smeersel. Voordat ik daarmee m'n handen inwreef 
moest ik flink eten en na het opbrengen van het spul buiten gaan lopen, zo luidde zijn advies. 
Toen ik hem vroeg hoeveel de visite kostte, zei hij: ‘Dat kost oe niks maar dat flessien is een 
rijksdaalder!’ 

Ik deed zoals hij gezegd had. Nauwelijks had ik m'n vingers ingewreven of het begon te steken 
van jewelste. De tranen liepen over m'n wangen, zo erg was het. En ik wilde maar al te graag 
rondjes om het huis heenlopen. Elke volgende behandeling gaf gelukkig minder hinder. Na 
een dag of vier waren mijn handen genezen. Ik ben zo verstandig geweest mevrouw niet te 
vertellen wie mij ervan afgeholpen had, want ik wist wel dat ze niets van kwakzalvers moest 
hebben. 

's Zondags ging de familie naar de Onze Lievevrouwenkerk, De Peperbus. Hoewel ik liever de 
mis in de Michaëlskerk bezocht - immers mijn ouders kwamen daar - werd van de dienstboden 
verwacht dat zij zich bij het gezin Vos de Wael voegden. De familie had er een eigen bank, 
voorin in het middengedeelte. Wij moesten ook in die bank plaatsnemen, in de hoek. Het zou 
voor de hand hebben gelegen dat wij als eersten gingen zitten maar dat was onbeleefd. En dus 
moest iedereen voor ons opstaan om ons door te laten, wat ik altijd onprettig vond. De ene 
week hadden wij een middag vrij, de andere een hele dag. 's Avonds moesten we terug zijn.  

  

Voordeur van het pand Koestraat 36 in Zwolle. Afbeelding afkomstig uit het tijdschrift 
IJsselakademie. 
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Regelmatig gingen de Vos de Waelen een dagje naar De Kranenburg. Er werd dan bij 
stalhouderij Luttenberg een rijtuig gehuurd waarvoor mooi opgetuigde paarden liepen. Het 
personeel bleef bij die gelegenheid thuis. Als het gezin in de zomer met vakantie ging kregen 
ook wij vrijaf. Ons loon werd dan gewoon doorbetaald. Ik logeerde in die tijd bij mijn ouders. 
Vakantie had ik eigenlijk niet want thuis was er altijd van alles te doen. Maar ik genoot intens 
en voelde me vrij. Ik was mij er dan pas goed van bewust dat ik, hoewel ik het in mijn 
betrekking best had, altijd onder een zekere druk leefde. 

Het bankiershuis van Vos de Wael stond goed bekend. Nadat medefirmant Van Esch zich had 
teruggetrokken was één van de zonen van Vos de Wael in de zaak gekomen. Deze stak nogal 
wat geld in een vloerzijlfabriek, die na korte tijd over de kop ging. In haar val sleepte zij het 
bankiershuis van Vos de Wael mee. Op 10 oktober 1923 werd het faillissement uitgesproken. 

Wij personeelsleden wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar we merkten wel dat er 
spanning in huis heerste. Mijnheer was gejaagd en vaak weg. Mevrouw en de kinderen waren 
neerslachtig. Dat het mis was op de zaak bleef evenwel niet lang verborgen. Ik weet nog goed 
dat er verscheidene mensen aan de deur kwamen. Het waren overwegend rooms-katholieke 
dienstboden en knechten die bij zijn bank gespaard hadden. Ze kwamen vragen of mijnheer 
of mevrouw nog iets voor hen zou kunnen doen. De mensen waren verslagen omdat ze het 
geld dat ze voor hun oude dag hadden gespaard kwijt waren. En mijnheer en mevrouw waren 
aangedaan aangezien zij aan de ellendige toestand niets konden doen. 

Op alles werd bezuinigd. Zo werden er geen nieuwe kleren meer gekocht en ik moest wat 
versleten of kapot was herstellen. Heel naar was het om toe te moeten zien hoe de bezittingen 
van de familie de een na de ander verkocht werden. Het eerste dat van de hand werd gedaan 
was huize Ankum in Dalfsen. De boeren werden in de gelegenheid gesteld de boerderijen te 
kopen. Grada en ik gingen er op een dag heen om het huis schoon te maken. Een droeve tocht 
op de fiets van het station van Dalfsen naar het huis. Toen volgde het landgoed Kranenburg. 
Als gevolg van de verkoop hiervan moesten mijn ouders omzien naar een andere boerderij. Dit 
lukte dankzij bemiddeling van de familie Vos de Wael. Een zuster van meneer was getrouwd 
met Gellius Cremers, eigenaar van huize Vilsteren. Deze bezat een oud boerderijtje bij Varsen. 
Dit werd opgeknapt en het werd door mijn ouders betrokken. Het kwam ook zover dat alle 
kostbaarheden die het eigendom van mijnheer waren op een veiling werden verkocht. 
Gelukkig was het echtpaar niet in gemeenschap van goederen getrouwd zodat niet alle 
huisraad de deur uit hoefde. Maar het was zo al ellendig genoeg. Tenslotte werd het huis 
verkocht. Het gezin vertrok eind januari 1924 naar Nijmegen en ging daar op een bovenwoning 
wonen. 

   

Huize Ankum in Dalfsen, gebouwd in 1864, werd als eerste van de hand gedaan. Afbeelding: 
Beeldbank Historische Kring Dalfsen. 
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Een grote zorg was vooral het onder dak brengen van de grote kinderschaar. De kinderen 
woonden allemaal nog thuis. De oudste dochter was, als ik het wel heb, zevenentwintig jaar. 
Voor haar kon een baan in de kinderzorg worden gevonden. Een andere dochter trad in het 
klooster, evenals een zoon. Een aantal kinderen zat nog op school of volgde lessen. Hoewel 
het er beroerd voor de familie voorstond, verloren mijnheer en mevrouw geen ogenblik het 
belang van het personeel uit het oog. Het eerste binnenmeisje was inmiddels in het klooster 
gegaan. De kinderjuffrouw - zij had de zorg voor haar vader en invalide broer - mocht voor 
kraamverzorgster leren. 

Mevrouw zorgde er ook voor dat de keukenmeid en ik een andere betrekking kregen. In de tijd 
dat surseance van betaling was verleend kregen wij aanvankelijk geen loon uitbetaald. Maar 
dat kwam later toch in orde. Ik heb bij de familie Vos de Wael een prettige tijd gehad en dat 
maakte het afscheid van deze mensen die ik hoogachtte ook zo zwaar. 

Zoals gezegd kregen Grada de keukenmeid en ik door bemiddeling van de familie Vos de Wael 
een andere betrekking. Een zuster van mijnheer was getrouwd met Gellius Cremers, eigenaar 
van landgoed en huize Vilsteren. Vlak voordat de Vos de Waelen naar Nijmegen gingen kwam 
mevrouw Cremers langs. Zij had van haar schoonzuster gehoord dat Grada en ik niet mee 
wilden naar de keizerstad. Dit was ons namelijk gevraagd. Mevrouw Cremers vroeg ons bij 
haar te komen werken. Grada ging daar onmiddellijk op in maar ik nam bedenktijd. Dat kon 
ook omdat ik na het vertrek van de familie nog moest helpen bij het schoonmaken van het 
koetshuis op De Kranenburg. Ik liet me intussen bepraten om toch maar naar Vilsteren te 
gaan. 

 

 

Landgoed Vilsteren, het woonhuis.  

Dit huis is door de familie Cremers, die in 1850 in het bezit kwam van het landgoed Vilsteren, 
gebouwd. Het huis op de afbeelding is in 1908 gebouwd door architect Eduard Cuypers. 
Afbeelding: Beeldbank Historische Kring Dalfsen. 
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Ik zou eind januari 1924 in dienst treden. Mevrouw liet me weten dat ik met de auto zou 
worden opgehaald. Nu was het zo dat de chauffeur van de familie Cremers een broer van 
moeder was, oom Johan. Ik had de auto al vaker gezien want als oom Johan het echtpaar 
Cremers naar de familie Vos de Wael bracht werd het prachtige voertuig zolang op De 
Kranenburg gestald. In de stad zou het eens beschadigd kunnen worden door al te 
opdringerige toeschouwers! Natuurlijk mochten wij er dan wel eens even inzitten, maar een 
ritje met oom Johan maken was er toch niet bij. De dag waarop ik naar Vilsteren vertrok was 
de eerste keer dat ik in een auto reed. Ik vond het een hele sensatie. De bomen vlogen langs 
ons heen, heel wat sneller dan de kleedwagen met een paard ervoor die ik gewend was. Bij 
het zien van het landhuis raakte ik onder de indruk. Het was mooi gelegen. Maar tegelijk 
overviel me een gevoel van beklemming. Wat een dooie boel! Moet ik hier nu werkelijk wonen? 
Per slot van rekening was ik de levendigheid van de stad gewend. Zodra ze me zag kwam 
Grada blij op me toelopen; maar ik moest meteen huilen. ‘Het valt best mee hier’, zo probeerde 
ze me wat op te beuren. 

Mijnheer en mevrouw Cremers waren al op leeftijd toen wij bij hen in dienst kwamen. Gellius 
Franciscus Maria Pathuis Cremers was op 3 juni 1855 geboren. Hij was rechter bij de 
arrondissementsrechtbank in Breda geweest. Zijn vrouw Hermance Maria Vos de Wael zag op 
13 november 1859 het levenslicht. Mijn werkgever was een redelijk en vriendelijk mens, maar 
mevrouw had bij tijd en wijle haar nukken. Dat was misschien wel de reden waarom de sfeer 
in huis en de verhouding tussen de werkgevers en het dienstpersoneel zo verschilden met die 
in huize Vos de Wael. Zo kwam mevrouw steevast in de keuken om zelf ons rantsoen 
boterhammen en middageten af te passen en dit was altijd aan de zuinige kant. Grada durfde 
niet goed voor zichzelf op te komen, zodat we het meermalen moesten doen met kliekjes van 
de vorige dag en een te kleine portie. Maar bij andere gelegenheden was mevrouw de gulheid 
zelf. Zo hadden mijn ouders het aan haar te danken dat zij na verloop van tijd het boerderijtje 
in Varsen van Cremers konden kopen. De pastoor van Ommen ging voor vader een goed 
woordje bij het echtpaar Cremers doen. Hij liet hun weten dat hij ons grote gezin graag in de 
parochie wilde houden. Op een gegeven ogenblik zei mevrouw tegen haar man: ‘Verkoop het 
maar; die mensen zijn altijd goed voor mijn broer geweest’. En vader kreeg het boerderijtje ook 
nog tegen een schappelijke prijs. 

Zij mocht graag onze gesprekken afluisteren. Als Grada en ik in bed lagen te praten – we 
deelden op de tweede verdieping een kamer waarin we elk een bed en kast hadden – kwam ze 
soms behoedzaam de trap op met de vraag en order: ‘Wat hebben jullie toch te bepraten? 
Jullie moeten slapen!’ Ik was net twintig, Grada bijna dertig jaar. Mijnheer was, zoals gezegd, 
een vriendelijke man. Hij bekleedde nog enkele belangrijke maatschappelijke posities. Zo was 
hij kamerheer van de koningin.  

Gemeten naar hun rijkdom leefde het echtpaar betrekkelijk eenvoudig. Mevrouw - en ook 
meneer wel - ging bij ziekte in de gezinnen van hun pachters altijd op bezoek. 

Mijn werk begon om zeven uur. Op dat tijdstip moest ik voor mevrouw een glas heet water bij 
haar slaapkamerdeur zetten en haar wakker roepen. Dat water dronk ze omdat het zo goed 
tegen de reumatiek zou zijn. Voor zover ik weet leed ze overigens niet aan die kwaal. 

Hierna maakte ik de ontbijttafel klaar. Net als bij de familie Vos de Wael aten Grada en ik in 
de keuken. Na het ontbijt maakte ik eerst de bedden op en beredderde vervolgens de vele 
kamers. Beneden lagen de salon, huiskamer, serre, eetkamer, dessertkamer, keuken, het 
kantoor van mijnheer en nog een kantoorruimte. Boven was een groot aantal slaapkamers. 
De meubels op de eerste verdieping waren van mahoniehout. Een keer in het jaar moesten ze 
grondig in de was worden gezet. Dit was een heel karwei waarbij Grada altijd hielp. Mevrouw 
had de hebbelijkheid om op kousenvoeten rond te lopen en onverwachts voor ons te staan 
met de woorden: ‘Ik kom eens even kijken of jullie wat uitvoeren!’ 
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Gellius Franciscus Maria Cremers (1855-1949), geschilderd door M.P.I. Cremers. Afbeelding: 
Beeldbank HCO. 

  

Grada Brummelenbos uit Dalfsen, keukenmeid bij familie Vos de Wael en Anna Schuurman. 
Afbeelding afkomstig uit het tijdschrift IJsselakademie. 
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Het huis telde een flink aantal open haarden. Maar er was wel elektrisch licht. In de kelder 
stond een aggregaat dat om de veertien dagen de accu op moest laden. Als dit gebeurde stond 
de motor de hele dag aan, een vervelend geluid. Er was ook een badkamer met een kraan voor 
warm water. Dit werd verwarmd in een boiler. 

Van tijd tot tijd ontving het echtpaar Cremers gasten. Zij behoorden zonder uitzondering tot 
de politieke bovenlaag van Overijssel: de families Van Voorst tot Voorst, de Vos van Steenwijk, 
Van Rechteren, en Van Sonsbeek. Als er een groot gezelschap was hadden Grada en ik de zorg 
voor het diner. Ik moest dan aan tafel bedienen. 

Een graag geziene gaste van mevrouw was gravin Van Rechteren uit Dalfsen. Ik weet nog dat 
ze een prachtige rode pruik droeg. Op een dag belde mevrouw haar op maar ze kon geen 
gehoor krijgen. Toen vroeg ze mij of ik op de fiets naar kasteel Rechteren wilde gaan om een 
brief te brengen. Het epistel was in het Frans geschreven. Bij het kasteel aangekomen zei een 
dienstbode me dat ik de gravin in het park kon vinden. Ik fietste verder en na enig zoeken 
kwam ik haar tegen. Ik overhandigde haar het briefje dat ze welwillend aannam. Zonder een 
woord tegen me te zeggen schreef ze er haar antwoord op en ik kon de terugweg aanvaarden. 

Enkele keren in de herfst hield Cremers met zijn vrienden een jachtpartij in de omgeving. De 
boeren werd dan gevraagd om als drijvers op te treden. Bij die gelegenheid maakten wij altijd 
stamppot zuurkool met spek klaar. Tegen één uur reed oom Johan met de pannen naar 
boerderij Westers bij Giethmen. In de middag kwamen de dames om ’s avonds aan het diner 
deel te nemen. 

Grada en ik gingen wel eens op bezoek bij een van de pachtersgezinnen. Zo herinner ik me de 
familie Jutten nog. Maar omdat wij de meiden van het Huis waren was het moeilijk 
ongedwongen met elkaar om te gaan. Wij merkten dat de mensen zorgvuldig alles vermeden 
dat als kritiek op hun pachtheer opgevat zou kunnen worden. Kennelijk waren ze bang dat 
wij iets zouden overbrieven. Van hun kant probeerden zij ons juist uit te horen over het wel 
en wee in huize Vilsteren. En boven ons allen hing de schaduw van mevrouw. Zij onthield bij 
wie we geweest waren en kon - zelf op bezoek bij onze gastheer of -vrouw - zo langs haar neus 
weg vragen: ‘Anna en Grada zijn hier toch geweest? En, hebben ze wat verteld? Staat het hun 
op Vilsteren nog een beetje aan?’ 

In Vilsteren heb ik op 10 augustus 1925 de storm meegemaakt, die de geschiedenis is 
ingegaan als de cycloon van Borculo. Het was heel mooi weer die dag, erg heet en volkomen 
windstil. Tegen de middag betrok de lucht en het werd angstwekkend donker. Wij verwachtten 
elk ogenblik dat het noodweer zou losbarsten. En toen stak de storm op. Nu lag er in het park 
rondom het huis een vijver met een eiland,  waarop uitheemse bomen waren geplant. Vanuit 
de kamer zagen we hoe deze door de wind tot bijna aan de grond toe werden gebogen. Gelukkig 
viel de schade erg mee, enkele pannen van het dak, enkele bomen afgeknapt en de kap van 
een hooiberg afgewaaid. 

Net als bij de familie Vos de Wael had ik op huize Vilsteren een keer in de veertien dagen een 
zondag vrij, 's ochtends vroeg weg en maandagmorgen terug. Ik ging altijd op de fiets naar 
Varsen. Een prachtige tocht over slingerende paadjes tussen roggevelden. 

Er moest bij mijn ouders een nieuwe hooiberg komen. De werkbaas van Vilsteren liet daartoe 
enkele bomen omzagen en gaf zijn neef, de timmerman Bijvang uit Dalfsen, opdracht het 
bouwsel te maken. Ik was in die dagen bij mijn ouders omdat meneer en mevrouw in 
Zwitserland op vakantie waren. Zodoende maakte ik toevallig kennis met Gerrit die zijn vader 
bij de bouw hielp. Nu liepen onze kippen altijd vrij rond en op die dag hadden we opvallend 
weinig eieren. Moeder dacht dat de hennen ze in het bos gelegd hadden. Zij vroeg mij of ik 
wilde gaan zoeken. Gerrit bood aan te helpen. Onderweg vroeg hij bescheiden of hij me eens 
een kaartje mocht sturen. ‘Dat mag je wel doen, maar ik beloof niet dat ik je er een terugstuur’, 
antwoordde ik niet bepaald vriendelijk. Toch werd dit het begin van onze verkering. 
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Vroeger was het bij rooms-katholieken gebruik om bij wijze van boetedoening op bepaalde 
dagen - bijvoorbeeld Aswoensdag en Goede Vrijdag - te vasten. Dat wil zeggen: minder eten, 
geen vlees en geen snoep. Ik vertelde al, dat mevrouw aan de zuinige kant was met het toedelen 
van etensporties aan ons. Op zekere dag kwam ik in de keuken waar ik van Grada hoorde dat 
mevrouw ons een dag van vasten had opgelegd. Zij had daarom niet meer dan een paar dun 
gesneden boterhammen voor ons achtergelaten. Ik werd nijdig en zei tegen Grada: ‘Is ze nu 
helemaal? We zijn jong en hebben juist behoefte aan veel boterhammen. Als we die van 
mevrouw niet krijgen ga ikzelf wel brood kopen'‘ Ik ging boven geld halen en liep met de witte 
schort voor naar bakker Klomp. Toen ik het brood bestelde vroeg hij of het op de rekening van 
mevrouw moest. ‘Nee’, zei ik, ‘Het is voor mezelf!’ Nu, je kunt begrijpen dat het als een lopend 
vuurtje door de buurschap ging dat de meid van het Huis brood had gekocht. 

 

De familie Schuurman, woonachtig in Varsen. Zittend van links naar rechts: Toos, moeder en 
vader, Theo; staand van links naar rechts: Dora, Dina, Willem, Anna, Dieks en Jo. Afbeelding: 
Collectie Schuurman. 

Vanuit de eetkamer hadden meneer en mevrouw gezien dat ik weg was gegaan. Zodra ik terug 
was werd er twee keer gescheld, het teken dat ik verwacht werd. Op de vraag waar ik geweest 
was gaf ik eerlijk antwoord. Toen meneer het hoorde werd hij zo nijdig dat hij zijn stoel pakte 
en met zijn rug naar ons toe ging zitten. Daarop veegde mevrouw me de mantel uit. Enkele 
dagen lang sprak zij nauwelijks tegen me. De zondag daarop moest ik opnieuw bij hen komen; 
in het kantoor van mijnheer. Bestraffend sprak hij me toe: ‘Anna, ga zitten. Wat je ons van de 
week hebt aangedaan is meer dan erg; een schande voor Vilsteren.'  Ik wees hem erop dat ik 
niet anders had kunnen doen omdat mevrouw ons te weinig brood had gegeven. Mijnheer 
wilde me het geld teruggeven, maar ik moest dan wel beloven zoiets nooit weer te doen. ‘Als 
wij voortaan genoeg te eten krijgen zal het ook niet meer gebeuren’, antwoordde ik. Toen ik de 
zondag daarop bij mijn ouders kwam had het verhaal over het gekochte brood Varsen al 
bereikt. 

Het was de gewoonte dat dienstmeisjes met nieuwjaar van hun werkgever een fooi kregen. Dat 
werd door ons de goospenning (godspenning) genoemd. Als je het geld aannam was dit het 
teken dat je nog een jaar wilde blijven. Wanneer je weg wilde moest je te kennen geven geen 
prijs op de goospenning te stellen. Welnu, dat deed ik. Zij gaf dit door aan haar man. Hij vroeg 
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me waarom ik wilde vertrekken. Ik zei: ‘ik vind er niks aan in dat dooie gat Vilsteren’. ‘Wat wil 
je dan, Anna’, vroeg meneer. ‘Het liefste terug naar Zwolle’, antwoordde ik. ‘Ik vind het toch 
zo jammer dat je weg wilt’, vervolgde hij, ‘want we zijn al oude mensen en je doet je werk zo 
goed. Wil je een nieuwe fiets of meer verdienen, zeg het maar’. Het viel me niet mee om tegen 
zoveel welwillendheid in m'n zin door te zetten. En ik kon mijnheer toch niet zeggen dat de 
ware reden het moeilijke karakter van mevrouw was. En dus hield ik maar vol dat ik niet 
anders kon omdat ik er maar niet in slaagde aan de eenzaamheid van Vilsteren te wennen. 

Vanaf die dag was de verhouding tussen mevrouw en mij danig bekoeld. En op een dag kwam 
het tot een hevige uitbarsting. Op de bewuste dag kon ik in de ogen van mevrouw blijkbaar 
geen goed doen. Wij stonden op de overloop van de bovenste verdieping toen zij weer over mijn 
vertrek begon. Ze zei tegen me: ‘Anna, je weet toch nog wel dat mijnheer ervoor gezorgd heeft 
dat je vader en moeder op dat boerderijtje in Varsen konden komen? En toon jij je niet 
ondankbaar door zomaar op te zeggen?’ 

Toen werd ik boos en riep: ‘Als u mijn ouders niet wilt hebben, jaagt u hen maar weg!’ De 
ruzie hield aan en ik werd steeds nijdiger. Op een gegeven ogenblik flapte ik eruit: ‘Ik blijf geen 
minuut langer, ik ga onmiddellijk naar huis toe!’ Terwijl ik bezig was mijn arm in m'n jas te 
steken, begon mevrouw aan de andere mouw te trekken: ‘Houd je toch stil, rustig aan jij; wat 
moet Gellius wel denken als hij ons zo hoort’, siste ze me toe. Ik werd kalm en dacht: ‘Het is 
ook moeilijk voor hen want Grada is ook al met ruzie weggegaan. En dan, ik heb toch al 
opgezegd. Die paar weken houd ik het nog wel uit’. Ik ben toch maar gebleven en werkte die 
laatste weken in een sfeer van gewapende vrede. Na tweeënhalf jaar kwam zo het eind van 
mijn Vilsterense tijd. 

Wanneer op huize Vilsteren schoenen gerepareerd moesten worden ging ik altijd naar 
schoenmaker Van Kesteren in Ommen. Toen ik daar kort na afloop van mijn dienstbetrekking 
in mei weer eens was, hoorde ik van zijn vrouw dat haar broer, de eigenaar van hotel De Zon, 
dringend om hulp verlegen zat. Hij was voor de tweede keer weduwnaar geworden en had drie 
kinderen, van wie de twee kleinsten nog te jong waren om in het bedrijf mee te werken. Ik zou 
zowel in de huishouding als in het hotel moeten helpen. Het stond me wel aan en daarom ging 
ik meteen naar De Zon toe om met eigenaar Johannes Lokin over de zaak te praten. We 
kwamen tot overeenstemming. Ik zou in de bediening werken, de zorg voor het linnengoed 
hebben en de dochter onder m'n hoede nemen. In mijn nieuwe betrekking zou ik minder 
verdienen dan op Vilsteren, maar daar stond tegenover dat de helft van de fooien voor mij zou 
zijn. De keukenmeid kreeg de andere helft. 

 

Gezicht op de Vecht met Hotel ‘De Zon’, circa 1930. Afbeelding: website OudOmmen – uit het 
archief van Jan Lucas. 
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Hotel-restaurant De Zon was eerder eigendom geweest van Gerhardus Spijkerbos. Na diens 
overlijden was Lokin met de weduwe Maria Spijkerman hertrouwd, maar na ongeveer een jaar 
was ook zij gestorven. Omdat deze vrouw geen kinderen had ging de zaak op Lokin over. 
Grappenmakers noemden hem daarom wel ‘slok-in’. Deze betiteling was evenwel volkomen 
misplaatst want Lokin was een innemend man die iedereen het zijne gaf en gunde. Ik heb in 
de tijd dat ik bij hem werkte nooit het gevoel gehad een ondergeschikte te zijn. Het was alsof 
ik bij de familie zelf hoorde. 

Het hotel had een goede naam. Lokin had zich aangesloten bij een organisatie 
van hotelhouders, wat met zich meebracht dat hij grenzen stelde aan het gebruik van sterke 
drank. De keukenmeid stond borg voor de vertrouwde Nederlandse kost, diners werden door 
Lokin zelf verzorgd. 

Er waren, als ik het me goed herinner, zo'n vijfentwintig kamers op de eerste verdieping. Op 
de tweede bevond zich eveneens een aantal kamertjes, waarvan ik er ook hier één deelde met 
de keukenmeid. Zij heette Marie en was een stuk ouder dan ik en de verhouding tussen ons 
zou nooit worden zoals tussen Grada en mij. Beneden was een grote en een kleine eetzaal en 
de cafézaal die we de sociëteit noemden. Er was bovendien een stalhouderij bij het bedrijf. De 
Zon bestaat nog steeds, vlakbij de Vecht, op het vertrouwde adres Voorbrug 1. Er brak nu een 
periode in mijn leven aan van keihard werken, met veel plezier en vol afwisseling. 

Bij Hotel De Zon. Staand van links naar rechts: Anna Schuurman, mevrouw Lokin, Herman 
Lokin, keukenmeisje Marie Jeulink. Zittend Geertje de Lange en Hein Lokin. Afbeelding: 
Collectie Schuurman. 
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We begonnen 's ochtends om zeven uur. Eerst moest ik de gasten wakker kloppen, die vroeg 
wegwilden. De Zon was in die tijd een gewild hotel voor handelsreizigers. Vervolgens maakte 
ik beneden de tafels klaar. Intussen was de jonge Hendrik Schuurman bezig met het poetsen 
van de schoenen van degenen die dit de avond tevoren hadden aangevraagd. Tijdens het 
ontbijt hielp ik aan tafel. Na de ochtendmaaitijd begon ik aan de schoonmaak: het vegen van 
de kamers en zalen en het verschonen van het beddengoed van de mensen die vertrokken 
waren. Het vegen van de vaste vloerbedekking gebeurde met een rolschuier, het zeil met een 
blok waaromheen een natte doek gewonden zat. De slaapkamers waren met zeil belegd. 

Het hotel kende ook een enkele vaste bewoner. Zo iemand was notaris Hospes. Hij had zijn 
kantoor vlakbij de muziektent. Iedere middag maakte ik voor hem de lunch klaar die ik hem 
op zijn kamer bracht. Daarna moest ik de overige gasten aan tafel bedienen. Dit was een uur 
van haast en drukte. 

 

Ansichtkaart uit 1919 van Hotel ‘De Zon’. Afbeelding: website OudOmmen. 

In de middag maakte ik de zending wasgoed klaar die in Zwolle naar de wasserij ging. Daarna 
borg ik het schone goed op dat teruggekomen was en ging meteen na of er iets tussen zat dat 
hersteld moest worden. Het rondbrengen van drankjes aan de gasten die in de sociëteitszaal 
of in de tuin zaten was het werk van de zoons van Lokin. Maar als het 's zomers erg druk was 
riepen ze mijn hulp nogal eens in. 

Tegen zes uur moest ik de tafels weer gedekt hebben. Vanaf dat ogenblik was het enkele uren 
lang een heen- en weergeloop tussen de keuken en de eetkamers. Je moest maar zien dat je 
tussen de bedrijven door zelf wat binnenkreeg. Op z'n gunstigst zat mijn werkdag er tegen 
negen uur op, maar in drukke tijden kwam daar al gauw een uur bij. Ook in de 
wintermaanden was er voor ons geen rust. Dan kregen de kamers een grote beurt en kwam 
Siero de boel opschilderen. Mijn vrije tijd schoot er heel vaak bij in. 

Het leven hier verschilde met dat wat ik in Vilsteren gekend had als de dag van de nacht. In 
het begin kon ik er goed tegen maar in het tweede jaar raakte mijn spijsvertering volkomen 
van streek. Met rust bij mijn ouders en vele beetjes karnemelk kwam de inwendige Anna weer 
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in haar gewone doen. De dokter dreef wel eens de spot met me: ‘Jij bent veel te fijn gebouwd 
voor het zware werk in een hotel; je hoort thuis bij deftige lui!’ Toen ik weer aan het werk ging 
kwam er een hulp bij. Vanaf toen was ik goed tegen de drukte opgewassen. Ik ben met plezier 
tot aan mijn trouwen in 1930 in De Zon gebleven. 

Zoals bekend had de beweging van de Ster uit het Oosten in de jaren twintig haar domicilie 
op het landgoed Eerde. Ook hotel De Zon pikte een graantje van de toeloop van 
belangstellenden mee. Als er in Ommen een bijeenkomst was sliep steevast een aantal gasten 
bij ons. Eten deden ze in Het Sterkamp bij kasteel Eerde. Elke dag werden ze met auto's 
gehaald en gebracht. 

 

1924, Jiddu Krishnamurti in Ommen omringd door zijn volgers. Afbeelding: website 
OudOmmen. 

Zelf heb ik Krishnamurti en Annie Besant meerdere keren gezien. Hij was de man uit India 
aan wie de beweging haar inspiratie ontleende. Zij was de vrouw die velen in Europa, vooral 
onder de rijken, voor zijn gedachtengoed wist te winnen. Af en toe kwamen zij hun 
geestverwanten in hotel De Zon opzoeken. Ik zie hen nog voor me: Krishnamurti, een man van 
een tamelijk gering postuur en met lang zwart haar met een scheiding in het midden, mevrouw 
Besant, een kleine gezette oudere dame met kort grijs haar. Als de bezoekers 's avonds van 
Het Sterkamp in het hotel kwamen gaven zij elkaar en ons in alle toonaarden te kennen hoe 
gelukkig ze waren. De omhelzingen waren dan ook niet van de lucht. Ik heb wel eens bij mezelf 
gedacht: Och foi wat een spullegien! Het staat me overigens nog voor de geest dat van 
kerkelijke zijde in Ommen tegen de beweging werd gewaarschuwd. 

In augustus 1930 ben ik met Gerrit Bijvang getrouwd. De huwelijkssluiting gebeurde op de 
toen gebruikelijke manier. Zonder enige plichtpleging werd het burgerlijk huwelijk in Ommen 
voltrokken. Na afloop gingen mijn man en ik een kopje koffie drinken in het café van Steen. 
Hierna keerde ieder van ons terug naar z'n ouderlijk huis om de komende zondag in de rooms-
katholieke kerk van Ommen de inzegening te vieren. Voor ons was dit de eigenlijke trouwdag. 
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Wij gingen met onze familie en gasten met een gehuurde bus van Salland naar de kerk. Na 
afloop hadden we een eenvoudige bruiloft op de deel van mijn ouderlijke boerderij. 

We konden het huis naast dat van Gerrits ouders krijgen. Hij had inmiddels het timmerbedrijf 
van z'n vader overgenomen. Zo kwam ik dan in Dalfsen waarvan ik toen ik met Grada op de 
fiets op weg was om huize Ankum schoon te maken, gezegd had dat ik het zo’n gat vond. 

 

 

Aan de Vecht tegenover Hotel De Zon in Ommen. Van links naar rechts: keukenmeisje Marie 
Jeulink, Truus Lokin en Anna Schuurman. Afbeelding: collectie Schuurman. 

Het goede viel ons in onze eerste huwelijksjaren ruimschoots ten deel: wij kregen vier 
kinderen; Gerrit had ook in de moeilijke jaren dertig voldoende werk en hij ontwikkelde zich 
tot een gewaardeerd bouwkundig tekenaar. Maar in één klap werd alles anders. Het gebeurde 
kort voor de Duitse inval. Gerrit was die dag aan het werk in de kap van het jagershuis op het 
landgoed Vilsteren. Onverwachts gleed hij uit en viel in de diepte. Hij sloeg met zijn hoofd 
ergens tegenaan en raakte buiten kennis. Met de ziekenauto werd hij thuisgebracht waar hij 
na verloop van tijd het bewustzijn terugkreeg. Wij gingen later met hem naar het ziekenhuis 
in Zwolle waar bleek dat hij een hersenbeschadiging had opgelopen. Nadien is hij nooit weer 
de oude geworden. Gelukkig hadden we een goede knecht, Johan Maats, die het 
bedrijf gaande hield. Als Gerrit in goede doen was kon hij nog heel aardig meehelpen. Mijn 
man is niet oud geworden. Op zesenzestigjarige leeftijd overleed hij. Ik heb me er met de 
kinderen goed doorheen kunnen slaan en ondanks het ongeluk dat ons bestaan zo ingrijpend 
veranderde, kan ik terugzien op een rijk en gelukkig leven. 

Dit artikel van Mini Buit en Freek Pereboom is eerder verschenen in het tijdschrift 
IJsselakademie nr. 1, maart 1996.  
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Smokkelen met Hendrik van Laar 

 

Op 21 juli 1878 wordt in Hardenberg Hendrik van Laar geboren. Als jongeman verdient hij de 
kost als schaapherder. Om zijn verdiensten wat aan te vullen besluit hij luxe goederen als 
koffie en sterke drank te smokkelen.    

Met zijn schaapskudde steekt hij regelmatig de grens met Duitsland over waar hij op de heide 
bij Itterbeck zijn kudde laat grazen. Op de terugweg kreeg een schaap die in het midden van 
de kudde liep de contrabande onder de buik gebonden. 

De commiezen die het smokkelen moesten tegengaan bekeken de schapen niet al te 
nauwkeurig om te voorkomen dat de schaapskudde door hun uiteen zou worden gedreven. 
Zo kon Hendrik talloze keren ongehinderd met schapen en drank de grens over steken.   
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Later wordt Hendrik timmerman, boekverkoper en dichter. Hendrik is ook één van de 
oprichters van de Oudheidkamer Hardenberg. 

Dichter Hendrik van Laar is geboren op 21 juli 1878 op de Pothof. Hij was van beroep 
schaapherder. Hij is overleden in 1969. Collectie HV Hardenberg. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp. 

 

Kampereiland 

Het Kampereiland is een eiland in de monding van de IJssel bij Kampen, begrensd door de 
IJssel, het Kattendiep, het Ketelmeer, het Ramsdiep, het Zwarte Meer en het Ganzendiep. Het 
eiland is drieduizend hectare groot. Het ligt in de gemeente Kampen. 

In de negentiende eeuw bestond het huidige Kampereiland uit drie eilanden: Kattenwaard. 
Raas-Pijperstraat en Binneneiland. De drie eilanden waren van elkaar gescheiden door het 
Rechterdiep en het Noorddiep. In de twintigste eeuw kreeg het Kampereiland zijn huidige 
vorm. Het Rechterdiep werd gedempt, het Noorddiep werd bij de IJssel afgesloten, het 
Kattendiep werd gegraven en nieuwe inpolderingen op de Zuiderzee vonden plaats 
(Rechterveld, Willem Meijerpolder, Stikkenpolder en Zwartemeerpolder). 

Het Kampereiland is agrarisch in gebruik (melkveehouderijen). Op het eiland wonen ongeveer 
500 mensen. Er is een buurtschap met een kerk en een basisschool. Er is een camping en er 
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zijn enkele recreatieve havens. Het Kampereiland is ontsloten met de Ganzensluis, de 
Elandbrug en Ramspolbrug. 

In 1363 schonk de bisschop van Utrecht, Jan Van Arkel de eilanden in de IJsselmonding aan 
de stad Kampen in ruil voor de rechten van de stad in de polder Mastenbroek. Kampen kreeg 
niet alleen de eilanden, maar ook het recht-van-aanwas. Uitbreidingen van de eilanden op de 
Zuiderzee waren daardoor ook eigendom van de stad. Door sedimentatie en actieve inpoldering 
breidde Kampen haar grondbezit in de loop der eeuwen sterk uit. Het uiteindelijke agrarische 
grondbezit van de gemeente bedroeg vijfduizend hectare. Het omvatte naast het Kampereiland, 
de Mandjeswaard (600 ha), de Pieper (200 ha), de Melm, Buitendijks en de polder Broeken en 
Maten. Ook het gehele bezit werd kortheidshalve wel aangeduid met het begrip 
‘Kampereiland’. De pachtinkomsten waren zodanig winstgevend dat de gemeente Kampen in 
de negentiende eeuw geen belastingen meer hoefde te heffen. Dit zorgde in bedrijfsleven voor 
een gunstig vestigingsklimaat. Dit leidde onder andere tot de vestiging van de ThuK in 
Kampen. In oktober 2007 droeg de gemeente Kampen het eigendom van haar gehele bezit over 
aan Kampereiland Vastgoed NV. De gemeente is enig aandeelhouder. Het areaal was door 
stadsuitbreidingen inmiddels afgenomen tot vierduizend hectare. 

Het Kampereiland is onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Typerend voor het 
eiland is dat de oudere boerderijen op terpen zijn gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het 
eiland vóór de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 bij een hoge waterstand regelmatig 
overstroomde. Langs het Kampereiland liggen in het Ketelmeer en Zwarte Meer rietvelden. 

Kampereiland bestaat dus uit meerdere (voormalige) eilanden. Deze worden gescheiden door 
de verschillende stromen van de IJsseldelta, waaronder het Noorderdiep, het Ganzendiep, de 
Goot, het Keteldiep en - natuurlijk - de IJssel zelf. 

In het jaar 1363 schonk bisschop Jan van Arkel, landsheer van het Oversticht, aan de stad 
Kampen ‘de eilanden, die het dichtst bij de stad gelegen zijn, en het land waarop gras groeit 
voorzover dat een halve voet boven gemiddeld hoogwater ligt, ter gezamenlijke grootte van 
dertig hoeven’. Deze gift, omgerekend ongeveer vijfhonderd hectare groot, werd natuurlijk niet 
zomaar gedaan. De stad had deze bedongen tegen inlevering van zijn aanspraken op de 
veenontginning Mastenbroek, die op dat moment onder de omliggende steden en dorpen werd 
verdeeld. De toedeling van de eilanden vormde het sluitstuk van een reeks van schenkingen 
door de landsheer. Daarmee had Kampen een positie opgebouwd die geen enkele laatmiddel-
eeuwse handelsstad bezat, namelijk de volledige beheersing van een riviermond in al zijn 
territoriale, juridische en economische aspecten. 

Al eerder, in 1284, had de stad de beschikking gekregen over alle broeklanden aan de westzij-
de, genaamd het Sint Nicolaasbroek (later Broeken en Maten), en van alle ‘visserijen, 
moerassen en weiden’ in zijn wijde omgeving in het algemeen. Ook de visrechten op de IJssel 
(die drift voor de stad) waren Kampen inmiddels toegevallen. Met de verwerving van de 
Kampereilanden kreeg het ook de visserijrechten in de verschillende armen waarlangs de 
IJssel in zee uitmondde, èn een deel van het ‘continentaal plat’ in diezelfde Zuiderzee. In het 
begin van de  zestiende eeuw gold het stedelijk visrecht tot voorbij het eiland Schokland. Het 
leverde enorme inkomsten op. Niet de veeteelt, maar de visserij was dus aanvankelijk de 
goudmijn die de stad vanaf 1363 mocht exploiteren. 

De IJssel is de enige rivier in Nederland met een echte delta, zoals de Nijl, de Ganges en de 
Mississippi die ook bezitten. Het aantal mondingen bedroeg in de eerste helft van de zestiende 
eeuw ten minste zeven. Ze werden aangeduid als ‘de Diepen’. Van west naar oost vond men 
het Brunneper- en Zuiderdiep, het Coepsgat of de Ketel (later het Keteldiep), het rechte Coeps-
gat (later het Rechterdiep), het Noorddiep, de Garste, het Ganzen- of Grafhorsterdiep (ook wel 
de Oude IJssel, Geute of Goot genoemd) en het Mullingesdiep (nu aangeduid als de Goot). De 
huidige hoofdstroom begon zich kort na 1500 te vormen ten koste van het Noorddiep, dat 
vermoedelijk weer de oudste tak (het Ganzendiep) had vervangen. De riviermond verlegde zich 
dus gaandeweg van oost naar west. Al met al was de vorming van de delta en de eilanden 
omstreeks 1550 in volle gang. 
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Aanvankelijk waren de opwassen onbewoond en werden ze als weidegrond aan burgers van 
de stad in pacht gegeven. Vanaf de late vijftiende, vroege zestiende eeuw vinden we vermeldin-
gen van erven in de bronnen, een feit dat door archeologisch onderzoek is bevestigd. De 
boerderijen werden in verband met het overstromingsrisico op terpen gebouwd, die in één 
keer zijn opgeworpen. De toename van het aantal erven is te volgen aan de hand van de pach-
terslijsten. In totaal zijn er honderdtweeënzeventig genummerde stadserven geweest, maar 
enkele tientallen daarvan lagen ten westen van de stad, in de Broeken en Maten en in de 
polder Dronten ‒ het veengebied dat al in 1284 was geschonken. Ze behoorden dus wel tot de 
stadslanderijen, maar geografisch en bodemkundig niet tot de Kampereilanden. 

De sedimentatie leidde in de zeventiende en achttiende eeuw tot een verdere aanwas, waardoor 
de pachtopbrengsten van de erven stegen, maar de visserij in de verlandende rivierarmen 
grotendeels teloorging. Financieel gezien was deze ecologische omslag niet ongunstig. Al in 
het begin van de achttiende eeuw waren de inkomsten uit de stadslanderijen ongeveer even 
hoog als die van de stedelijke belastingen en accijnzen tezamen. Nog lang ging de mare rond 
dat je in Kampen vanwege deze stedelijke rijkdom geen belasting hoefde te betalen, wat 
overigens niet waar was. Aan het eind van de achttiende eeuw werd een nieuwe impuls tot 
landaanwinning gegeven door de opkomst van de biezenteelt in het oostelijk gedeelte van de 
delta. De systematische aanplant van mattenbies in de ondiepten vóór de kust sloot aan bij 
die van Genemuiden, waar de mattenmakerij het hoofdmiddel van bestaan zou worden. De 
biesvelden verlandden doordat zich slib in de pollen vastzette en moesten gaandeweg steeds 
verder zeewaarts worden verlegd. 

De inpolderingswerkzaamheden van de Noordoostpolder in 1930 hebben de ontwikkelingen 
nog versneld. Ze gingen gepaard met forse ingrepen, vooral in het westelijk deel van de Kam-
pereilanden, waar het Keteldiep werd rechtgetrokken, het Rechterdiep verdween te gunste van 
het Kattendiep, en het eilandje Ramspol landvast werd om als bruggehoofd naar de nieuwe 
polder te dienen. De afsluiting van de Zuiderzee maakte tevens een einde aan de natuurlijke 
aanwas. Stadsuitbreiding en industrievestiging, gevolgd door wegaanleg, tastten het 
agrarische karakter van de westelijke eilanden na 1980 nog verder aan. Het oostelijk deel, van 
het Noorddiep tot en met de Mandjeswaard, heeft zijn oorspronkelijke status grotendeels 
behouden. Samen met het aangrenzende Mastenbroek, de rationele veenontginning waaruit 
de stad Kampen zich in 1363 terugtrok, vormt Het Kampereiland binnen het Nationaal 
Landschap IJsseldelta een bijzondere twee-eenheid. Bron: Entoen.nl. 

 
Kampereilanden, terpboerderij Erf 28 

De Kampereilanden maakte stad Kampen tot grootgrondbezitter. De verpachting van de 
landerijen, zoals de terboerderij Erf 28, leverden de stad extra inkomsten op.  
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1950 baliekluivers in Zwolle 

 

 

Foto: Zwolse jongeren, omstreeks 1950 vastgelegd door A. Meulenbelt. (HCO, fotocollectie) 

 
In het naoorlogse Nederland baart de ‘verwildering’ van de jeugd veel ouderen zorgen. De 
gevestigde orde ergert zich vooral aan rondhangende, opgeschoten jongeren. 

Ook in het centrum van Zwolle staan in het weekend groepjes jongeren op straat, die volgens 
de krant ‘niets beters weten te doen dan te zingen van ’t Paardenhoofdstel,  later vervangen 
door de klok van Arnemuiden.’ Op zondag 2 april 1950 ontstaat een opstootje als een jongen 
het bevel van een politieman om door te lopen weigert op te volgen. De agent wil de lastpak 
meenemen naar het bureau, maar zijn vrienden dreigen dit te verhinderen. Er moet een 
gummiknuppel aan te pas komen om de ‘baliekluivers’ (leeglopers) te verwijderen. Niet lang 
daarna neemt de Zwolse gemeenteraad een verordening aan die rondhangen op straat 
verbiedt. Bron: Jan ten Hove. 

 

De verdedigingswerken 

De bestaande wegen in de marken zijn nog steeds hoekig en kronkelig. Waarom vraagt men 
zich af? Bijna altijd gaat dit terug op een oude toestand van ondoorwaadbaar broekland, 
dwarsliggende waterlopen, moeilijk doordringbaar bos, verraderlijk moeras en onverzettelijke 
eigenaars. En onbewust of bewust speelde steeds de gedachte: ‘Laat het zo, wij hebben er geen 
last van en weten niet beter. En je moet het je vijanden niet te gemakkelijk maken’. 
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Het waren roerige tijden en Overijssel werd geteisterd door verscheidene moortbranders ende 
knevelers, die de huisen branden, de huisluden knevelden, schatten (geld afpersen) en 
doorsloegen ende alle boosheit bedreven (verkrachten en mishandelen van vrouwen en 
kinderen), ende liepen in groten getale door de landen, gaven maclkanderen op die wegen aen 
hecken ende bomen teickenen, waerbij sij konden weten, waer sij malckanderen vinden 
souden, waer sij hene waren ende hoe sterck. Zelfs die arme, ellendigen menschen, die in 
gasthuse op haere kranckbedden lagen werden vermoord, net als in de omtrek gevangen 
genomen boeren. 

Op dergelijke gebeurtenissen volgde uiteraard wraak. Deze wraak had weerwraak ten gevolge 
met alles wat daarbij behoorde: roof en moord en plundering en brandschatting. Een lijst van 
gruwelijke zaken en van razernij als de strijd uitbreekt. Een stem die ons over het graf 
toespreekt. En het arme landvolk werd van dit alles in de eerste plaats de dupe, al bleven ook 
de stadjes niet gespaard. Verwoestingen en vernielingen kwamen iedere keer weer op grote 
schaal voor en niemand ontkwam eraan. Zelfs de kasteelheren die in een stenen huis woonden 
waren daar allerminst veilig voor de rondtrekkende horden. Verschillende bezittingen in en 
buiten de steden leveren in die tijden geen opbrengst op aan hun Heer. 'Zij liggen woest en 
ledig, geplunderd, ontvolkt, verbrandt', aldus leest men. Als men daarbij bedenkt dat 
hongersnoden en epidemieën vaak voorkwamen en dat zich tot overmaat van ramp onder de 
kasteelheren ware roofridders bevonden.  

Met name in de dertiende, veertiende en vijftiende eeuw werden op gezag van de bisschop van 
Utrecht honderden kilometers houtwallen aangelegd, ze kregen de naam landweren. Ze 
dienden om buurtschappen en soms hele streken te beschermen tegen vijandelijke bendes en 
ook om het primitieve verkeer van die tijd te dwingen wegen te gebruiken die gecontroleerd 
werden. Die landweren waren hoge wallen, begroeid met ondringbaar houtgewas en aan beide 
zijden voorzien van een diepe sloot. Ze kregen later – toen hun defensieve taak ophield – 
dezelfde functie als de door boeren aangelegde veekeringen.  

Deventer stelde voor één van deze landweren met een gracht ervoor te laten lopen van 
Westerflier naar Ter Hunneppe. De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen 
om mee te graven aan deze landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele 
schepenen' van Deventer in gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd. Van 
Bakerweerd was burger van Deventer en drost en kastelein van Diepenheim. In hun 
gezelschap was ook Gerrit, de stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim met de bedoeling te 
bekijken hoe met behulp van ‘een waterghane de regde (de Regge) te leydene tot arkelsteeyne', 
een burcht ten oosten van Deventer. Deze mededeling is te vinden in de Cameraarsrekeningen 
van de stad Deventer. In de periode 1399-1402 hebben vele posten hierin betrekking op het 
Reggeproject. Dat deze landweer met toestemming van de bisschop is aangelegd blijkt uit de 
post van 5 december 1399. Daarin spreken vier schepenen en burgers met de bisschop over 
de 'stouwe van Dyepenheim'. Dat wil zeggen dat er werd gesproken over de dam. De dam die 
bij Diepenheim in de Regge gelegd zou moeten worden om het water door de gracht naar 
Arkelstein te kunnen leiden. Nog zijn op tal van plaatsen van die defensieve wallen gespaard 
gebleven. De restanten van landweren zijn te herkennen wanneer in de weg een scherpe z-
bocht of u-bocht is en aan de boerderijen die aan de weg liggen. Het kan een aanwijzing zijn 
omdat op die manier het verkeer door de openingen in de landweer werd geleid. 

Landweren in het landgoed Twickel waren bij Graes, bij de Hondenborch onder Zenderen en 
bij het vroegere armhuis Arke van de (door de scheepvaart) rijke buurtschap Zeldam. De naam 
Hondenborch zou betrekking hebben op een terrein waar de bewoners vrij waren van diensten 
en belastingen. Het was een allodiaal goed en een soort voorloper van de latere 
havezaathsrechten. Het terrein werd door een landweer begrensd. Op grond van de verhalen 
is bij de Hondenborch een stuk van de buitenhof-landweer teruggevonden. Eentje die niet 
recht maar slingerend verloopt, echt middeleeuws dus. Er was een landweer op de plaats van 
een middeleeuwse ijzersmelterij onder Hengevelde en die van de voormalige bisschoppelijke 
hof (De Meijer) te Wiene, met palen van de vroegere gracht. Graes was een door Huis Twickel 
gekochte en al omstreeks het jaar 1600 afgebroken landjonkerburcht. De burcht moet 
oorspronkelijk een wachtpost in de landweer zijn geweest en lag daarom zo afgelegen in de 
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wildernis. Soms spreken de markenboeken er al over. Het woord graven (sloot) kan 
bijvoorbeeld zeer goed een landweer  zijn. Als je het gebied niet kent lees je daar gemakkelijk 
overheen. Onderzoek ter plaatse bewijst hoeveel sporen uit verre tijden er in het veld nog te 
vinden zijn. Zeker in een gebied als Twickel waar nooit verkaveld en zelden ontgonnen is. En 
bij dat onderzoek kunnen de verhalen van oude mensen helpen. Op Twickel was het niet 
bekend maar de boeren wisten heel goed waar de burcht Graes gelegen heeft, al is het huis al 
bijna vier eeuwen weg. 

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. De Koersen aan de Hexelseweg keken uit naar soldaten van de roofridders van het 
huis Ter Molen bij Schuilenburg en het kasteel te Eerde of Irthe, zoals het oorspronkelijk 
heette. De Archemer Meente is het Eerderachterveld tussen Den Ham en Ommen en landgoed 
De Barkel te Hoge Hexel. En heel vroeger werd uitgekeken naar de soldaten van de burcht 
Schulenborch bij het Wendelgoor. Nu is op die plaats een tuincentrum gebouwd. 

Kasteel Eerde bij Ommen ligt aan de weg naar den Ham. Het is niet te bezichtigen maar goed 
van de weg af te zien. Het is een statig omgracht edelmanshuis, geflankeerd door fraaie 
bouwhuizen van omstreeks 1715. Daarvoor heeft op dezelfde plaats een echt dertiende eeuws 
vechtkasteel gestaan dat in het jaar 1380 een verschrikkelijke belegering doorstond en 
tenslotte in brand werd gestoken. De burcht werd herbouwd en in het jaar 1521 nog eens 
geheel verwoest, nu door de Zwollenaren. Kasteel Rechteren vindt u aan de weg van Vilsteren 
naar Dalfsen op een eiland in een dode Vechtarm. Het machtige slot met zijn imposante 
verdedigingstoren was een van de twee kastelen (het andere, Voorst, is verdwenen), van 
waaruit de nederzetting Dalfsen en omgeving werd geregeerd en geterroriseerd. Kasteel 
Rechteren was in de dertiende eeuw een roofburcht, omgeven door wallen en een ringmuur. 
In het jaar 1320 werd het nog eens versterkt en nog eens in het jaar 1522. Prins Maurits, die 
er de Spaanse ruiters uit verdreef, heeft het kasteel in het jaar 1591 voor alle zekerheid 
ontmanteld. In de zeventiende, de achttiende en de negentiende eeuw werd het vele malen 
verbouwd en uitgebreid. De roofridders knevelden hun slachtoffers. Kramers woordenboek 
vertaalt het woord knevelen als: boeien en onderdrukken, is een knevel een dwarshout om te 
binden, is knevelarij geldafpersing en door een knevel werd de mond gestopt. 
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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. 

Een havezate is van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die boerderij – voorzien 
van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving dat de omliggende boeren op de 
veel kleinere keutersteden of catersteden hofhorig worden of onder bescherming komen van 
die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een louter financiële keerzijde krijgt: de boeren 
van de catersteden betalen pacht of huur. Daarmee is de edelman verzekerd van vaste 
inkomsten. 

Het varen op de Regge was in de veertiende eeuw niet zo veilig. Aan de rivier stonden enkele 
roofridderburchten zoals, het huis Ter Molen bij Schuilenburg en aan de overkant van het 
Zwarte Water de burcht van de heren van Kuinre. In oktober 1381 heeft de bisschop van 
Utrecht met hulp van de bisschoppen van Deventer, Kampen en Zwolle het huis Ter Molen 
(het latere Schuilenburg) belegerd en zonder geweld ingenomen. Dit was nodig 'want dezelve 
vele quaedt ende moetwille (het Duitse woord Mutwille is overmoed) in Overijssel was gepleegt’. 
Een andere roofridder uit die tijd was Evert van Essen. Deze bouwde te Eerde tussen Den 
Ham en Ommen een burcht en trachtte van daaruit de omgeving onder zijn macht te brengen. 
Toen zijn buren daarover klaagden bij bisschop Floris van Wevelinckhoven besloot deze het 
slot omver te werpen. Hoe deze roofridders zich verschansten om hun dubieuze bedrijf te 
kunnen uitoefenen leert ons het verhaal van het beleg. Hierbij werd een grote blijde gebruikt 
die stenen kon werpen van dertienhonderd pond. Het slot bestond uit een gevaarte van zware 
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balken gevuld met stenen en bleek zo sterk en hecht dat de stenen als kaatsballen 
terugsprongen. Na enige tijd bezweek echter het stenen gedeelte zodat na een beleg van vijf 
weken de roofridders het slot alsnog moesten overgeven. De bisschop wilde het slot afbreken, 
het houten gedeelte was zo stevig dat dit niet lukte. Hij liet het daarom in brand steken en het 
heeft een maand lang gebrand. In Twente is het roofridderkasteel Saterslo in Saasveld bekend. 
Wanneer men beseft dat de heren niet het minste bezwaar hadden tegen het ongestraft plegen 
van roofplundering en geweld dan heeft men althans enig idee van de toestanden in de eeuwen 
waarvan hier – zeer beknopt – sprake is. 

Het gerucht gaat dat ook in Goor een roofridder woonde. De heer Van Goor werd op school 
gepest, hij zou afkomstig zijn van een roofridder. Van Goor zat honderd jaar geleden in 
Amsterdam op school, aldus mevrouw Van Goor, zijn schoondochter. In het graafschap 
Twente bevond zich – omstreeks het jaar 1000 – in de onmiddellijke nabijheid van het huidige 
Goor een kasteel. Dat was een zogenaamd allodiaal goed, dat wil zeggen een persoonlijk 
eigendom zonder verantwoordingplicht en schatting aan een Heer. Dit is in tegenstelling tot 
een feodaal goed waarmee een goed werd aangeduid dat iemand in leen had ontvangen en 
waarvoor een leenman wel verantwoording verschuldigd was aan zijn leenheer. Omstreeks het 
jaar 1000 werd het kasteel of borcht bewoond door een ridder van wie alleen de voornaam 
bekend is: Adolf (van Twekkelo?). Deze ging in het jaar 1030 over van de ridderstand naar de 
priesterstand en bij die gelegenheid schonk hij zijn vaderlijk erfdeel aan zijn nieuwe Heer, de 
bisschop van Utrecht. De bisschop zond daarop, analoog aan de gedragslijn van de 
Karolingische vorsten, een vertrouwensman naar zijn nieuwe bezit en gaf die eveneens de titel 
van graaf. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 het kasteel te Goor en werd 
het de hof te Goor met de daarbij behorende horigen eigendom van de bisschop. Een zekere 
Adolphus schonk dus de curtis (hof) Goor aan bisschop Bernold, ‘cum omnibus ad eundem 
locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis’, goederen die waarschijnlijk 
oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het betreft hier boeren 
die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de graafschap Zutphen, doch 
van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de hof te Kagelink bij Diepenheim. Nog 
een feit: het jaar 1248 is het jaar van de verdrijving van de graaf van Goor door de bisschop 
van Utrecht. Het kasteel is definitief verwoest in 1365.  

De vierkante kastelen behoren tot de grootste kastelen van ons land. Voor de bouw en de 
instandhouding was veel geld en voldoende politieke en militaire macht nodig. Alleen de 
grafelijke machthebbers en de leden van de hoge adel konden zich dergelijke bouwwerken 
veroorloven. De oudste versterkingen heten de ringwalburgen of ringwallen. Dit waren van 
aarde opgeworpen wallen van enkele meters hoog met droge grachten ertussen. Zij dateren 
uit de elfde en twaalfde eeuw. Van kasteel Waardenborch in Holten is nog een ruïne bewaard 
gebleven. Kasteel Ammersoyen in de Bommelerwaard is rond het midden van de veertiende 
eeuw ontstaan en behoort tot het vierkante kasteeltype dat door de leden van de hoge adel 
werd gebouwd, in dit geval uit het geslacht Van Herlaer. Ammersoyen is met zijn hoge gesloten 
muren, ronde hoektorens, poortgebouw en gracht een goed voorbeeld van middeleeuwse 
verdedigbare architectuur. Ook ronde en veelhoekige kastelen zoals Batenburg en 
Waardenburg werden met name door de landsheren en de hoge adel gebouwd. Na het midden 
van de dertiende eeuw kwamen bij de lage adel de zaaltorens en woontorens in gebruik. Deze 
verschillende typen hadden alle de verdedigbaarheid als gemeenschappelijk kenmerk. De 
woontorens waren met elkaar verbonden door middel van muren met kantelen, waar men via 
een gang van de ene naar de andere toren kon lopen. Vanaf de muur keek men op de 
binnenplaats. De motten (kunstmatige heuvel) stonden op eilandjes, er was een gracht 
omheen, later werd de binnenplaats volgebouwd. Na het midden van de vijftiende eeuw 
ontwikkelde zich het type van het omgrachte adellijk huis waar het element van 
verdedigbaarheid inmiddels was losgelaten. Het bouwproces duurde vaak eeuwenlang. Door 
uitbreiding van een complex kon de ene na de andere generatie nieuwe delen aan het kasteel 
toevoegen. Kasteel Hernen kreeg in het jaar 1999 na vijftig jaar nieuwe leien daken. In 
Gelderland zijn nog enkele middeleeuwse kastelen, zoals kasteel Hernen en kasteel Rosendael. 
Kasteel Hernen heeft zijn middeleeuwse karakter goed bewaard. De ronde toren op de 
zuidwesthoek toont nog altijd zijn gesloten, weerbare karakter. Verbouwingen en 
moderniseringen van het kasteel na de Middeleeuwen hadden tot doel het praktisch nut en 
het wooncomfort van het huis te vergroten. Ramen werden vergroot om meer licht en lucht 
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toe te laten, smalle muurtrappen werden vervangen door trappenhuizen. Er is een groep 
kastelen te onderscheiden die hun huidige gestalte te danken hebben aan geregelde 
verbouwingen, in een aantal gevallen tot in de negentiende eeuw. Dat geldt voor de kastelen 
Cannenburch, Wisch, ’t Velde, Waardenburg en Rosendael. 

Prins Maurits zou zijn tenten hebben opgeslagen bij de vlierbos midden op de Usseler Es. De 
roversbende die op de Hölterhof woonde zou door hem verslagen zijn. Hun aanvoerder liet hij 
ophangen en op de Bottenkamp begraven. De overlevering houdt prins Maurits in hoge eer.  

Er werd geregeld door soldaten geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende 
conflicten, de boeren waren meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een 
dankbare prooi voor niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich 
noodgedwongen wel verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar karakter op de 
curtes (bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen. Geen wonder dat we 
schietgaten zien in de muren van de spiekers. Zo kon de grotere boer op zijn gewaarde erve in 
de marke have en goed bij gevaar in veiligheid brengen. 

In de daarop volgende tijden werd het weinig beter. Tijdens de Tachtigjarige oorlog waren ook 
meermalen rondtrekkende, dikwijls wegens gebrek aan soldij ontbonden troepen die rovend 
en plunderen door het land trokken.  

Sy lagen hier seer lange zo leest men ergens, ende aten 't gansche lant van Overijssel op, 
uytgenomen Vollenhoven ende Mastenbroeck. En elders: de jaren 1580-1600 waren jaren van 
de aldergeweldigste ellende; de boeren hadden van frunt ende viant dagelijx gewalt ende 
overval te verduren. Zij vertrokken met wif, kinderen unde wes si sunst liggende en roerende 
hadden, in bosschen en broecken en beschantzen zich aldaer. 

Niet alleen de woningen van de ‘meyerluyden’ (pachters) waren gedurende meerdere jaren 
onbewoond. Ook meer of minder versterkte huizen als de havezaten blijken in die jaren 
ontvolkt te zijn. 

Uit deze tijden dateert een omslag (belasting) van kosten tot onderhoud van een garnizoen te 
Deventer. Hierin wordt een akelig beeld geschetst over de troosteloze toestanden van die tijd. 
Men kan in de krant lezen: ‘Het stedeke Almelo, de boerderijen en huizen rondom het kasteel 
is verbrand, de stedekens Delden en Goor eveneens. 't Carspel van Goor, Enter en Wierden 
en het stedeken Rijssen is zeer gefouleerd (het Duitse woord foul is overtreding). 't Gericht 
Haaksbergen waar het stedeken bij hoort is merendeel verwoest.’ 

Rechtstandig op de ‘Groote Strate’ in Almelo stonden tal van smalle stegen, doodlopende 
sloppen met armetierige huisjes van de huiszittende wevers. Waar geen Heer, geen magistraat 
destijds er nog aan dacht om enig handelsverkeer met buitenaf te bevorderen, immers 
economisch vormden stad en naaste omgeving een gesloten, zichzelf bedruipende, agrarische 
eenheid. Men sloot de poorten en stadsbomen vroegtijdig, ‘poerteners (poortbewakers) sluten 
die poorten den somers toe neghen uren en de des wynters toe sess uren’. Geen wagen, geen 
vreemdeling, niemand kwam dan nog binnen. De postwegen liepen destijds buiten de 
omwalling, de hagen raakten slechts aan Stad Almelo noordelijk van de Götte en in het zuiden 
bij de latere Veemarkt. Vandaar dat op die plaatsen de twee of drie oudste logementen 
(eenvoudig hotel) verrezen. 

Oldenzaal heeft altijd twee poorten gehad en we kunnen ons afvragen of Oldenzaal 
aanvankelijk ook niet slechts twee poorten had en dat de Deurningerpoort pas naderhand in 
de vestingwerken is opgenomen. Hiermee zou ook de bekende bocht in de Deurningerstraat 
verklaard kunnen worden. Het tangentiale straatgedeelte ligt daar ongeveer op de plaats van 
de eerste versterking. De ommuring zoals Jacob van Deventer die getekend heeft moet dan 
gezien worden als een uitleg van dit eerste stelsel verdedigingswerken. In het jaar 1409 lag de 
proosdij in rot twintig in de stad. Dit zou erop kunnen duiden dat Oldenzaal toen reeds 
ommuurd was op de manier zoals Van Deventer dat getekend heeft. In dezelfde tijd werd 
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Ootmarsum voorzien van een ‘syngelgraven’. Geregeld werd er verder gewerkt aan de 
verbetering van de vestingwerken in Oldenzaal. Aan het eind van de zestiende eeuw werden 
de verdedigingswerken aangepast aan de nieuwste vestingbouwkundige inzichten. De stad 
zelf werd er echter niet groter door. Nadat deze vestingwerken waren opgegeven ontstonden 
hier, ook weer rakend aan de voorgaande versterking, de rotten tien, vijfentwintig en 
achtentwintig en als sluimerend rot zestien of vijfentwintig. Samenvattend lijkt het erop dat 
het aantal rotten in de stad stapelsgewijs is uitgebreid van twaalf via vierentwintig naar 
achtentwintig stuks. De drie verdedigingsstelsels vormen ieder voor zich een afgerond geheel. 
De overgang van het ene naar het andere stelsel zal mogelijk gefaseerd verlopen zijn. Binnen 
het eerste verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als de kern 
waaruit uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat een rot een 
onderverdeling was van een vierendeel en dat een rot niet in twee verschillende vierendelen 
kon liggen. Bekend is geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien 
bekend is welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens de 
verdeling van de stad in vierendelen vast. 

Na twee Munsterse oorlogen blijft het tot het jaar 1795 rustig in Enter. In dat jaar zijn het de 
Fransen die een nieuwe bezettingsperiode inluiden. De troepen die in Goor, Delden en Almelo 
zijn gelegerd, eisen voor hun paarden hooi, stro en haver. Weer worden de Enterse 
zompschippers opgeroepen om voor vervoer te zorgen. Omdat de Fransen alles wat eetbaar is 
uit Enter wegslepen dreigt er na verloop van tijd zelfs hongersnood. De schadeclaim die Enter 
later bij de overheid indient wordt gedeeltelijk toegekend. 

Over de kozakken is nog geslachten lang verteld. Een van de begraafplaatsen bij Enschede 
wordt ’n kozakkenkerkhof genoemd. Niet omdat er kozakken begraven zijn maar alleen 
vanwege de man die de kozakken van Enschede naar Deventer tot gids diende. Sindsdien 
droeg hij de bijnaam De Kozakke. Hij was de eerste voor wie op het kerkhof een graf werd 
gedolven. In Enschede weet men nog dat een boerenmeisje met de kozakken danste, die hier 
op een koude (winter) kermis hun intocht deden. Ze danste zolang tot zij er dood bij neer viel. 
De meisjes in Diepenheim dachten minder gunstig over deze wilde ruiters en waren erg bang 
voor hen. Toen de vreemde mannen Diepenheim naderden vluchtte een aantal van de meisjes 
naar Spöllemanstriene, een oude vrouw – waarschijnlijk een wikkewief ofwel waarzegster – in 
wie zij een groot vertrouwen hadden. Triene verborg hen allen in haar hut, zij legde een groot 
vuur aan en wierp, toen de kozakken het huis genaderd waren, hierop veel groene bladeren 
en takken, zodat een geweldige rook de hut vulde. De kozakken hadden hier een hekel aan en 
zagen alleen de oude Triene en trokken het huisje voorbij. 

Het volk van Twente heeft zijn deel van de politieke verwikkelingen die zich in West-Europa 
voordeden en van de gevolgen daarvan ruimschoots meegekregen. Tot en met de Franse 
periode is er – daargelaten het grootste deel van de achttiende eeuw – geen oorlog geweest, 
wel knevelarij en willekeur van drosten en andere machthebbers. Welhaast één 
ononderbroken – zich over bijna acht eeuwen uitstrekkende – keten van bezorgde 
omstandigheden die met het politiek toneel van die dagen voor ogen, er ten nauwste mee 
verband hield. Om met Jean Paul Sartre te spreken: 'De rijken maken oorlog en de armen 
sterven’.  

De Spanjaarden konden wel de tien of meer steden innemen die tussen de met windmolens 
bezette muren van de stad en de grenzen van de republiek lagen. Amsterdam zelf was 
onneembaar, de sluiswachter hoefde alleen de sluisdeuren van de Sint Anthoniessluis open 
te zetten om de brullende zee in de lager gelegen polders los te laten en zo de naderende vijand 
te verdrinken. In het jaar 1623 zat het Spaanse leger nog steeds in de zuidelijke Nederlanden 
verschanst. De beste bataljons waren naar het Rijnland gestuurd en in de garnizoenen zaten 
alleen ellendige en muitende piekeniers, het leger bleef een bedreiging vormen voor de zeven 
onafhankelijke noordelijke provincies van de republiek. Spanje wilde niet dat het 
Nederlandstalige prinsdom Luik in handen viel van de ‘rebellen’ in het noorden zodat elke 
keer als de prins van Oranje door de Spanjaarden bezette steden en gebieden probeerde te 
heroveren, zijn troepen werden tegengehouden tot er versterkingen arriveerden. De Noord-
Nederlanders haten de Spanjaarden. Zij hadden het woord Spanjaard uitgevonden om van 
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het gebruikelijke Spanjool een scheldwoord te maken, dat rijmde op veinzaard (huichelaar) en 
snoodaard. Ook de Portugezen, tot het jaar 1640 bondgenoten van Spanje, en die daarna de 
Nederlandse schepen gingen plunderen en probeerden de Nederlandse factorijen in te nemen, 
werden verfoeid. 

De verdedigingswerken in Nederland waren te zwak om de nieuwe krachtige vuurwapens te 
kunnen weerstaan. Dat de bezorgdheid groot was blijkt wel uit het feit dat in het jaar 1874 
een nieuwe vestingwet aangenomen werd. In 1883 werd met de aanleg van de Stelling 
begonnen en tot het jaar 1963 viel de hoofdverdedigingslijn onder de voortdurende aandacht 
van het departement van oorlog en de latere defensie.  Geen schuur werd gebouwd, geen weg 
werd aangelegd in een verdedigingslijn of het werd getoetst aan strikte regels. Gebouwen 
werden hoogst zelden toegestaan. Het zicht en het schootsveld moesten immers vrij blijven, 
het terrein bleef open.  

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog werd gevreesd dat Nederland toch betrokken zou 
worden in de strijd. De Engelse troepen zouden door Nederland de Duitse troepen van 
achteren kunnen benaderen. Daarom werd in het jaar 1916 het verdedigend vermogen van 
de westflank verhoogd door er voorzieningen bij te bouwen. Bij IJmuiden werd de duinstelling 
ingericht die in het jaar 1918 nog werd uitgebreid in zuidelijke richting. De positie van 
Spaarndam werd voorzien van een voorstelling met schuilplaatsen. Deze voorstelling is in 
zoverre onvoltooid gebleven, dat voor een groot deel de gronddekking achterwege is gebleven 
doordat het werk na de mobilisatie werd gestaakt. Om over vuurmonden te kunnen 
beschikken werd een inventarisatie gemaakt naar de nog beschikbaar zijnde oude voorladers. 
Deze verouderde kanonnen hadden na afschaffing een nieuw leven gekregen als sleeppaal 
langs het Noordhollandskanaal. Na veel overleg kon het leger de beschikking krijgen over 
vijfenveertig van de negentig vuurmonden. Meer konden niet worden gemist. Op 26 april 1918 
werden geen verloven meer verleend. Er werd afgewacht hoe het verloop van de oorlog zou 
zijn. Op 11 november van hetzelfde jaar kon opgelucht worden adem gehaald, de Grote Oorlog 
zoals deze toen werd genoemd, was afgelopen. 

Om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen in de oorlogvoering werden door 
Nederlandse militairen talrijke bezoeken gebracht aan de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Ook Nederland werd op zijn beurt druk bezocht door vreemdelingen die de 
opdracht hadden zich op de hoogte te stellen van ons verdedigend vermogen. Illustere figuren 
zwierven door ons land en werden zorgvuldig in de gaten gehouden. Zo bestond er veel 
belangstelling voor de kapitein van de zandzuiger Lions, een zekere Gardener. Het signalement 
was op zijn beroep afgestemd: Engelsman, leeftijd 40-45 jaar, door de zon gebruind gelaat, 
draagt geelachtige bruine deukhoed, later gezien met grijsgroene hoed, spreekt Frans, Duits, 
Engels en Nederlands, rijdt op een zware motorfiets. Deze man werd door een dokter in 
Leeuwarden geopereerd aan een kogelwond, waarna niets meer van hem werd vernomen. Hij 
was verdacht en niet betrapt, hij reisde veel en had zijn verschijningsvorm tegen. Met de 
aanhouding van drie Engelsen werd meer succes geboekt. Deze werden betrapt tijdens het 
maken van schetsen en waren tevens in het bezit van kaarten en tekeningen van de 
Nederlandse kust en de havens in ons land. Dat de verbinding met het thuisland een groot 
probleem was, blijkt wel uit de noodkreet van commandant Buhlman van het veldleger in ’s 
Hertogenbosch. Deze telegrafeerde naar het Centraal Commando in Den Haag: ‘wat moet 
geschiedde met Belg met postduiven, (vermoedelijk) spion in Breda aangehouden’. Een zekere 
Krebs hield zich ook al verdacht in ons land op. Bij zijn aanhouding deed hij zich voor als 
iemand die uit de Elzas kwam en voor zaken naar Amsterdam was geweest. Zijn signalement 
luidde: ‘flink postuur, gewone lengte, grote opgedraaide knevel en sikbaard’. Hij had een Duits 
nationaliteitsbewijs bij zich en was op weg naar België, Frankrijk en Nederland. Hij was ruim 
voorzien van vreemde valuta voor die landen. Opmerkelijk was dat hij ook een jachtakte, een 
militaire lepel en vork bij zich had. Krebs opereerde onder de schuilnaam Hollbroeker. 
Onderzoek naar zijn kwaliteiten leverde genoeg op om hem voor verdacht te houden. Zijn 
vrouw kwam uit Rotterdam en woonde op dat moment in de Elzas. Krebs was toen voor de 
derde keer getrouwd en had volgens de zuster van zijn vrouw steeds met politie en justitie te 
maken. Soms was hij ook paardenhandelaar. Ook zou hij een inlichtingenbureau hebben 
gehad. 
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Meldingen over spionage kwamen regelmatig binnen, meestal geplakt met uit de krant 
geknipte letters. 

20 november 1914 

Volgens  krantebericht heeft Herr Tiesing, directeur van een duitse maatschappij, op Oude Tonge 
de gasfabriek gebouwd en tussen de gashouders zonder reden een betonnen vloer. Een kanon 
daarop gesteld bestrijkt fort Ooltgensplaat en de Waterweg naar Antwerpen. De gasfabriek 
Heemstede is ook door hem in het jaar 1908 gebouwd. Moet niet worden nagegaan of hier ook 
niet ongemerkt een geschutsopstelplaats is aangelegd? 

Een stelling is in Nederland meestal een waterlinie. Dat wil zeggen dat de verdediging 
gebaseerd is op het onbegaanbaar maken van het voorliggende land door het onder water te 
zetten. Waar water is kan immers niet worden gelopen. Op water kan wel worden gevaren, 
ook weer niet als het slechts vijftig centimeter diep is. Op de droogblijvende dijken en terreinen 
konden dan aarden batterijen worden opgeworpen of schansen worden geplaatst, snel, 
eenvoudig en doeltreffend. Door een dijk door te steken stroomde het land onder water. Voor 
de vijand was er dan alleen de dijk over om aan te vallen. Voor hem een kwetsbare methode 
en bijvoorbaat gedoemd te mislukken. Bekend is dat Amsterdam zich in het jaar 1508 al op 
deze wijze verdedigde tegen de troepen van de Geldersen, een aanval waarbij Karel van Gelre 
ondanks een sterk leger, na twee aanvallen bij de Iperslootersluis aan de Diemerzeedijk 
verloor. Het principe van een waterlinie is even eenvoudig als doeltreffend. Het is echter niet 
imponerend, overdonderend of eerbied afdwingend, zoals bij zovele andere 
verdedigingswerken. Daarbij is het in vergelijking met andere verdedigingssystemen ook niet 
duur in aanleg, onderhoud en verdediging. En dat sprak de kooplieden, de financiers onder 
onze voorouders wel aan. Voorheen was een waterlinie een oplossing om een stad of landstreek 
te redden uit een benarde situatie, door ter plaatse de dijk door te steken. In de Tachtigjarige 
oorlog, die duurde van de jaren 1568 tot 1648, werd de toepassing van het systeem van 
waterlinies verbeterd. De oorlog woedde in alle hevigheid, het was winnen of verliezen. De 
prinsen Maurits en Frederik Hendrik zochten een oplossing voor het steeds terugkerende 
probleem: het verdedigen van een groot gebied met weinig manschappen en nog minder geld. 
Het bestaande verdedigingssysteem van de bastions (vooruitstekend deel van een vestingwal) 
was te duur, zowel in aanleg als in onderhoud en in bezetting. In de Lage Landen was alleen 
water en grond goedkoop en ruimschoots voorhanden. Onderwater zetten van grote delen 
terrein was vlug uit te voeren en alleen de droog gebleven dijken behoefden dan te worden 
verdedigd. Niet alles kwam onder water te staan. Er bleven delen droog, zoals hoger gelegen 
gronden, dijken en vele wegen. Over de waterwegen was varen nog steeds mogelijk. Om te 
voorkomen dat de aanvaller over de drooggebleven delen toch binnen de stelling kon komen 
werden op deze plaatsen en ook nabij de waterwegen verdedigingswerken aangelegd. Deze 
verdedigingswerken waren door de aanvaller slechts te benaderen over de dijken. Hij bevond 
zich in een nadelige positie want hij was goed zichtbaar voor de verdediger en weinig 
beschermd. 

Het vervoer met de trekschuit was goedkoop, kostte een paar stuivers en geen jager die het in 
zijn hoofd haalde meer te vragen, aangezien iedereen de wettelijk vastgestelde tarieven kende. 
Op iedere tocht voer de schuit door zo goed als lege polders, waar elk dorp en elke boerderij 
een kanaal, een brede sloot of een rivier te zijn toebedeeld. Dit netwerk van waterlopen schiep 
een wonderlijk panorama, waarin zeilen door het gras leken te glijden. Als de kanalen en 
sloten ’s winters bevroren, bonden de boeren schaatsen onder en deden ze met sledes hun 
werk twee keer zo snel. De mensen uit de polder waren gehard door het herhaaldelijk verlies 
van hun have en goed als gevolg van de in oorlogstijd gebruikelijke strategie het land onder 
water te zetten, en door wetten die afzet van hun producten tot de plaatselijke markt 
beperkten. Het kwam niet bij ze op de trekschuit te nemen omdat ze zelf hun vlotten en kano’s 
maakten. En tenzij de armoe hen uit de polder verdreef, zagen ze nooit de grotere steden. De 
schoenen van Spinoza zouden de aandacht hebben getrokken want op deze plaatsen droegen 
alleen rijke boeren schoenen en dan nog alleen op zondag. Het dorp Langendijk had de 
beschikking over drie paar schoenen die bestemd waren voor de functionarissen die naar Den 
Haag moesten. Langwerpige, puntige klompen, beschilderd met goedkope verf waren de norm 
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in deze drassige streken. Alles – ook de trekschuiten – werd in die tijd beschilderd met een 
mengsel van lijnolie en een van de toen gebruikelijke minerale pigmenten oker of koolstof, of 
van beide samen, hetgeen schakeringen van mat groen opleverde. Deze stoffen werden 
gebruikt vanwege hun lage prijs. Het verschil tussen de steden en de herhaaldelijk onder 
water gezette landbouwgronden van de republiek wekte kritiek van reizigers, die de klamme 
lucht weten aan een ongezonde wanverhouding van de elementen. De lucht zou volgens 
sommigen zelfs de honden die de vlotten door de sloten trokken in een staat van lethargie 
(gevoelloosheid) brengen. De meeste Franse bezoekers vonden het, afgezien van Den Haag, 
overal veel te klam. Anderzijds hielden de buitenlanders van de rustige manier waarop de 
trekschuit hen van stad naar stad bracht en prezen de plompe Hollandse koeien die soms de 
trekpaarden de weg versperden. Ook Spinoza heeft nooit over deze manier van reizen 
geklaagd, zoals hij wel klaagde over de harde wind. Al waren de Iberische joden traditioneel 
stedelingen, toch vond hij het groen mooi en rustgevend. Wel zal hij bepaalde opvattingen 
hebben gehad over de geestelijke traagheid van de boeren want hij noemt ze alleen bij wijze 
van voorbeeld voor de beperkingen van de menselijke intelligentie:  

So zeit men van een Boer, die zich zelfs hadde wijs gemaakt datter buijten sijn velden geen 
andere en waren, maar een koe komende te missen en genoodzaakt wordende die elders verr 
te gaan zoeken, viel in verwondering, van dat buijten zijn wijnig velds noch zo groote meenigten 
van andere velden waren. En zeeker dit moet ook plaats hebben in veele philosophen, die hun 
zelfs hebben wijsgemaakt, dat er buijten dit veldje of Aardklootje daarop zij zijn (omdat zij niet 
anders beschouden) geen andere meer en zijn. 

Het onder water zetten, ofwel de inundatie, moest aan enkele voorwaarden voldoen om effectief 
te zijn. De inundatie moest diep genoeg zijn om het terrein voor de aanvaller onbegaanbaar te 
maken. De talrijke sloten die onzichtbaar onder het wateroppervlak lagen en de slappe 
veenbodem maakten het terrein nog onbetrouwbaarder. Een waterhoogte van vijftien tot vijftig 
centimeter was voldoende. Ook moest het water zo ondiep zijn dat evenmin kon worden 
gevaren. Belemmeringen waren terreinafscheidingen en plaatselijke verhogingen in het 
terrein. Ook werden wel lage dijkjes aangelegd waar de boten tegenaan zouden varen. De 
aanvaller zag zich dan genoodzaakt uit te stappen om de boot verder te trekken en maakte 
zich dan kwetsbaar. De breedte van de inundatie moest groot genoeg zijn om het geschut van 
de aanvaller op veilige afstand te houden en bedroeg drie à vier kilometer. Er moesten 
voldoende inlaatpunten zijn om het water in enkele dagen op peil te kunnen brengen. De 
aanvaller kon twee dingen doen: het water aftappen om te kunnen lopen of het waterpeil 
overvoeren om te kunnen varen. Het was dus van belang om de inundatiewerken, de sluisjes, 
sluizen, dammen en gemalen binnen de verdedigingslijn te hebben. De plaats van menig fort 
werd daardoor bepaald. Het water moest ook zo snel en zoveel mogelijk worden aangevoerd 
om de inundatie in zeer korte tijd te kunnen uitvoeren. Het nabije water was onvoldoende. 
Daarbij bestond ook het gevaar dat door het wegvallen van de waterdruk de kaden van de 
leeggelopen vaarten konden wegzakken. Het water moest dus ook weer worden aangevuld en 
dat kwam van ver, van de grote rivieren, de Zuiderzee en de Noordzee. 

Kijkend over het landschap lijkt het een eenvoudige zaak om de stelling in verdedigende staat 
te brengen. Water inlaten en kanonnen opstellen. Het vereist echter meer, een goede 
terreinkennis, een sterke organisatie en een strak tijdschema. Dat laatste was wel de meest 
bepalende factor. Verwacht werd dat aan tijd wel eens te kort zal zijn. In de voorbereidende 
fase kon nog zonder al te veel schade te hebben aangericht, teruggekeerd worden in de oude 
toestand. In deze fase worden de forten in verdedigbare staat gebracht, voorposten ingericht, 
positiebatterijen aangelegd en ingericht en opgaand hout als bomen en struiken en alle andere 
zaken die het zicht belemmeren opgeruimd. Vervolgens wordt in het tussenterrein (het gebied 
gelegen tussen twee forten vanwaaruit de verdediging wordt gevoerd), begonnen met de aanleg 
van infanterieposten, scherfvrije schuilplaatsen, batterijen en loopgraven, althans voor zover 
de bodem dat toelaat. Tegelijk worden de vaarten en sloten op een zo hoog mogelijk peil 
gebracht. 

In de tussenfase waren de werken in het voorterrein uitgevoerd en kon het waterpeil zo worden 
opgevoerd dat het terrein onder water kwam te staan maar de toevoerwegen nog net droog 
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bleven om de aanvoer van de troepen en evacuatie van de bevolking niet te belemmeren. Of 
de bevolking ook tot de stelling moest worden toegelaten is voortdurend aanleiding geweest 
tot discussies. Was de stelling bedoeld voor de verdediging van het volk of het koninkrijk? 
Hieruit kwam de volgende vraag: werd het koninkrijk gevormd door het volk of door het 
grondbezit? Er kwamen zelfs voorstellen om de bevolking te evacueren opdat de verdediging 
niet werd gehinderd. Er waren ook praktische problemen. Hoe lang was men in staat om 
zoveel mensen te voeden en hoe kon men de mensen beschermen, vooral bij het doorbreken 
van een stelling. Over een ding was men het wel eens, de boeren konden met hun vee 
binnenkomen. Nog sterker, zij waren het verplicht. De stallen voor het vee waren op papier al 
aangewezen en hoeveel karren en paarden meekwamen was ook bekend. Kwam de vijand 
dichterbij en leek een beleg onafwendbaar, dan werd het waterpeil verhoogd, in het voorterrein 
de gebouwen afgebrand, de wegen en bruggen vernield en versperringen opgeworpen en ging 
men over op volledig peil. Dat was de fase waarin veel werd vernietigd dat naderhand met 
hoge kosten weer zou moeten worden hersteld. Met dit besluit werd dan ook tot het laatst 
gewacht. De taak van de forten was slechts beperkt tot de verdediging van het voorterrein tot 
een afstand van duizend meter, het verlenen van vuurondersteuning aan de naastgelegen 
forten en zonodig de verdedigende taak daarvan over te nemen. Het voorwaarts en zijwaarts 
gerichte geschut vormde een ondoordringbare schil van vuur rondom Amsterdam. Enkele 
forten hadden geschut om een gehele flank te bestrijken, zoals fort Spijkerboor en fort Velsen. 
Fort Abcoude zou voor deze functie nog worden aangepast. Het echte verdedigingswerk vond 
plaats vanuit het veld. Sinds de uitvinding van het rookloze buskruit kon positiegeschut met 
een reikbereik van achtduizend meter in het veld tussen de forten worden opgesteld zonder 
zware tegen vijandelijk vuur beschermende kazematten (ondergrondse bomvrije bunkers). Het 
gewone buskruit liet na elk schot een rookpluim zien waardoor het geschut goed kon worden 
gelokaliseerd en uitgeschakeld. Het nieuwe, rookloze buskruit zou de positie van het geschut 
niet kunnen verraden. Opstelling achter een schutting of bosje was voldoende. 
Voorbereidingen tijdens de aanleg waardoor de positie werd verraden aan een spion waren 
niet nodig. En tegen de tijd dat de stelling in staat van verdediging werd gesteld was voor hem 
het vrije wandelen voorbij.  

Om binnen de Stelling van Amsterdam, ook na de val van de overige linies te kunnen 
beschikken over voldoende materieel en geschut werden de kruitfabrieken en hoofdwerkplaats 
binnen de stelling aangelegd: de kruitfabrieken bij Muiden en Ouderkerk aan de Amstel en de 
hoofdwerkplaats (de Artillerie-inrichtingen) aan de Hembrug. Opslag van het materiaal vond 
centraal plaats op het Algemeen Verdedigingspark, eveneens aan de Hembrug. Op dit terrein 
werd ook het reservematerieel voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeslagen, dat zo niet 
verloren behoefde te gaan bij een onverwachte doorbraak. Om de schade bij een mogelijke 
ontploffing te beperken werd de munitie opgeslagen in speciaal daarvoor gebouwde bakstenen 
buskruitloodsen en projectieloodsen in het open land. 

In het jaar 1672 was voor het eerst sprake van een gestelde inundatiestelling aan de zuidzijde 
van Amsterdam. De Franse koning Lodewijk XIV viel met een leger van tienduizend soldaten 
de jonge republiek binnen. De verdedigingswerken waren verwaarloosd, het leger 
ongeorganiseerd en ongemotiveerd. Het zag ernaar uit dat het Franse leger probleemloos door 
de Hollandse Waterlinie naar het centrum van de republiek, Amsterdam, zou kunnen 
oprukken. In allerijl werd de Hollandse Waterlinie in verdedigbare staat gebracht en uit 
voorzorg werd ook om Amsterdam een inundatiestelling voorbereid. Nu bleken de voordelen 
van een waterlinie: korte voorbereiding, geen kostbare werken en doeltreffend. Lodewijk XIV 
moest de operatie voortijdig afbreken. In die tijd werd het in verdediging brengen ter plaatse 
geïmproviseerd en bestond uit het doorsteken van de dijken en het opwerpen van schansen 
op de drooggebleven delen. Door de onbeheersbaarheid van het water was de schade aan de 
landerijen groot, het was begrijpelijk dat de weerstand van de boeren heftig was. Kleine 
veldslagen vonden plaats en ’s nachts werden de gaten weer gedicht. Nog twee keer werd het 
land op deze wijze onder water gezet. Zoals in het jaar 1787 tegen het Pruisische leger die 
kwamen om de aanhouding van prinses Wilhelmina in Goejanverwellesluis te wreken. Zij was 
de zuster van koning Frederik Willem II van Pruisen. Ook in het jaar 1799 tegen de Engelsen 
en de Kozakken die het stadhouderlijk bestuur in de republiek wilden herstellen. 
Ternauwernood kon de aanval worden afgeslagen. In het jaar 1805 was het weer onrustig in 
Europa en wenste de Bataafse republiek zich te versterken. Aan luitenant-kolonel Krayenhof, 
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chef van de Brigade Ingenieurs van het Bataafse Leger werd opdracht gegeven om rondom 
Amsterdam een definitieve verdedigingslinie in te richten. De linie bij Beverwijk was reeds 
aangelegd ter verdediging van de hogere duingronden. Een afsluitende verdedigingslijn werd 
dan verkregen van de Noordzee tot de Zuiderzee. Voor het eerst werd begonnen met de aanleg 
van een stelselmatige beveiliging van Amsterdam, de voorloper van de huidige stelling. Deze 
stelling is ook bekend als de ‘posten van Krayenhof’. Ook de inundatiewerken werden in een 
definitieve vorm aangelegd. In het jaar 1870, vijfenzestig jaar later, zou een Frans-Duitse 
oorlog opnieuw aanleiding zijn om de verdediging van Amsterdam te herzien. De Stelling van 
Amsterdam zoals we die nu kennen ontstond toen. De hoofdverdedigingslijn was 
honderdvijfendertig kilometer lang. Een lint dat liep van Edam door de Beemster, over 
Krommenie en Heemskerk, ten oosten van Haarlem en vervolgens over Hoofddorp, Aalsmeer, 
Uithoorn, Abcoude en Weesp tot Muiden. Twee en veertig forten en batterijen en ontelbare 
waterwerken, dijken en andere werken vormen de gordel waarbinnen Amsterdam veilig was. 
De forten liggen erbij als onopvallende heuvels en de dijken en waterwerken zijn opgenomen 
in het landschap. Wanneer men zoekt onderscheidt men de herkenningspunten. De houten 
genieloodsen met de fortwachterswoning, de waterwerken, de dijken. En dan de forten, de 
natuur is daar geheel anders dan het omringende landschap. Dit komt doordat de 
bodemgesteldheid en het gebruik van de forten sterk verschillen van die van de directe 
omgeving. De forten zijn merendeels in het veengebied en de ondergrond bestond uit zand dat 
voornamelijk afkomstig was uit de visserijhaven van IJmuiden, die in dezelfde tijd werd 
gegraven. Op de forten komt men dan ook planten en dieren tegen die men normaal alleen in 
het kustgebied vindt. Bovendien waren de forten verboden gebied waardoor het er erg rustig 
was en de flora en fauna zich ongestoord konden ontwikkelen. Volgens het zogenaamde ‘Kleine 
Plan’ werden de zandophogingen ingericht tot verdedigbare aardwerken. Ze bestaan uit wallen 
waarachter de kanonnen konden worden opgesteld en posities voor de geweerschutters. Dit 
omdat men voor het voltooien van de stelling nog acht jaar dacht nodig te hebben. Al die tijd 
zou Amsterdam onbeschermd zijn. Het fort bij Botshol is nog een voorbeeld van zo’n uitvoering 
volgens het Kleine Plan. Het nieuwe fort werd breed en laag en was opmerkelijk klein. De oude 
forten waren op zichzelf staand en aan alle zijden verdedigbaar. Zij waren daardoor ook erg 
kwetsbaar voor het nieuwe geschut. Een groot oppervlak vergroot de trefkans. Het nieuwe fort 
werd breed, laag en smal. Het risico van een voltreffer werd daardoor verkleind. Voor en achter 
konden de granaten weinig schade aanrichten. Het nieuwe fort kreeg een meer rechthoekige 
vorm, met een brede zware frontwal die in het midden naar voren knikte. Achter de frontwal 
kwam een bomvrij gebouw, bestaande uit een hoofdgebouw en een front- of voorgebouw, met 
elkaar verbonden door een poterne (verbindingsgang). Het voorgebouw was bestemd voor de 
wacht. Het hoofdgebouw voor het commandocentrum, de legering van de soldaten en de 
ziekenverpleging. Aan de frontgekeerde zijde werd het gebouw tegen granaatwerking 
beschermd door een brede, zware grondwal die tegen het voorgebouw en het hoofdgebouw 
was aangebracht. Bovenop het fort is het verdedigingswerk goed afleesbaar. Bij een aantal 
forten is de gronddekking weggehaald om nieuwe dakbedekking aan te kunnen brengen. Nu 
is goed zichtbaar hoe gebruik wordt gemaakt van de gewelfde daken als wateropvang. Ook is 
te zien dat de oorspronkelijke gronddekking gering was. Dit was omdat de vernietigende 
kracht van een ontploffende brisantgranaat de ruimte kon krijgen in de open lucht en slechts 
lucht zou verplaatsen. Voorheen waren de daken voorzien van een gronddekking van drie 
meter om de kracht van de kogels te smoren. De brisantgranaat ontploft echter bij aanraking 
van het dakgewelf. Door de zware gronddekking zou de kracht zich ook naar beneden richten 
en aan het dak schade aanrichten. 

De achterzijde van een fort wordt de keelzijde genoemd (de onbeschermde zijde gericht op 
eigen gebied). Het is de kant die niet voor de vijand bestemd was. Aan de keelzijde van het fort 
waren de keelkazematten geplaatst, onbereikbaar voor vijandelijk vuur. Vanuit deze kazemat 
kon ondersteunend vuur worden gegeven aan de naastgelegen forten. De keelzijde werd 
verdedigd vanuit de mitrailleuropeningen aan de binnenzijde van de keelkazematten, tezamen 
met de naar achteren gerichte schietgaten voor de bestrijking van het achterterrein. De 
keelzijde kon ook worden verdedigd door mitrailleurvuur en geweervuur vanuit de met 
pantserplaat geblindeerde raam- en deuropeningen. De frontwal aan de voorzijde van het fort 
werd ingericht voor de opstelling van de infanterie en enkele stukken veldgeschut. Het zware 
afstandsgeschut werd geplaatst buiten het fort. Er zijn forten bij: Uitermeer, Hinderdam, 
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Nigtevegt, Abcoude, Winkel, Botshol, Waver-Amstel, Uithoorn, Drecht, een batterij aan het 
Gein (riviertje) en een hefkoepel en een nevenbatterij bij fort Nigtevecht. 

Jan Wagenaar beschreef in zijn standaardwerk van het jaar 1760 over de geschiedenis van 
Amsterdam een dergelijke situatie die in het jaar 1508 plaats vond. 

In de lente van dat jaar trok de Hertog Karel van Gelder naar Amsterdam om de stad op te 
eisen. Weesp en Muiden waren al gevallen. De Hertog trok op via de Muiderdijk, gelegen 
tussen Weesp en Amsterdam. Omstreeks een half uur gaans van Amsterdam lag het gehugt 
Ypersloot genaamd. Hier werd, op het smalst van den dyk tusschen ’t Y en de Diemermeer 
een schans opgeworpen, en met manschap bezet. In de Meer (het voormalige Ajaxstadion) lag 
een gewapend vaartuig in ’t Y, verscheide anderen, om de Schans te dekken. De Gelderschen, 
met Hertog Karel aan ’t hoofd, trokken over ’t Paapenveld, aan op Ypensloot, met oogmerk om 
eerst het schip, welke in de Diemermeer (de huidige wijk Watergraafsmeer) lag, en daarna de 
onvoltrokken Schans te veroveren. Tot het laatste, meende men nauwelyks honderd man 
noodig te hebben. De Geldersen riepen, van den dyk, ons Bootsvolk toe, Waterhonden! 
Waterhonden! U zal ’t gelden. Daar de onzen op antwoorden, eerst hebben, en dan hangen. 
Ook schooten de schepen, die in ’t Y lagen, zo fel op den vyand, dat hy ’t op den dyk, niet 
langer houden kon; maar zig in de laagte begeeven moest. Doch hier deedt het grof geschut, 
welk Reinier Mosterd afstak, de Gelderschen verstuiven. Hertog Karel zelf, die lange stand 
hieldt, liep groot gevaar van ’t leeven. De hut, waarin hy zig bevondt, werdt door en door 
geschooten, hebbende den schryver, uit wien wy dit verhaal ontlenen, zelv’ naderhand, de 
gaten gezien, die de steenen of looden kogels in deez hut, gemaakt hadden. Men schoot niet 
slegts van de schepen; maar ook uit de onvolmaakte schanse. Eindelyk, trokken de 
Gelderschen terug naar Weesp. Zij lieten maar weinige dooden agter. Van de hollandsche zyde 
was niemant gesneuveld. Een tweede poging op 24 juni van hetzelfde jaar werd eveneens 
afgeslagen. 

Toen kwam het vliegtuig en vloog over het water. Dat was het einde van de waterlinie. Zo 
wordt tenminste aangenomen. Toch woedde er in de jaren 1980-1986 nog een heuse waterlinie 
oorlog. Niet in het drassige Nederland maar ver weg in het droge middenoosten. Het was de 
zoveelste oorlog tussen Iran en Irak om de Sjatt al-Arab, daar waar de Eufraat en de Tigris 
samenstromen. Twee jaar later waren de Hawiza moerassen eveneens het toneel van een 
typische waterlinieoorlog. De Iraanse troepen slaagden er in om na een felle strijd tenslotte 
een eiland te veroveren. Door het waterpeil in de moerassen te verhogen verhinderden de 
Irakezen verdere successen. Vervolgens werd door de Iraniërs een kanaal gegraven om te 
trachten het opgevoerde water af te tappen. Deze poging mislukte, evenals de poging om de 
gehele Hawizamoerassen droog te leggen. De Irakezen pompten meer water er in dan de 
Iraniërs eruit konden malen. Aanvankelijk een strijd met pompen veranderde in een strijd om 
de pompen. Meer dan veertigduizend man verloor hierbij het leven en de strijd bleef onbeslist. 
Vliegtuigen hebben hierin geen verandering kunnen brengen. 

In de loop van het jaar 1941 werd Duitsland zich bewust van de mogelijkheid van geallieerde 
acties op de bezette kustgebieden in West-Europa. Een verdedigingsstelsel werd noodzakelijk 
geacht. De bunker was hierbinnen de belangrijkste factor voor het veilig onderbrengen van 
wapens, apparatuur en manschappen. Aan de Nederlandse kuststrook verschenen de eerste 
bunkers. De Luftwaffe had hierin een groot aandeel. Een keten van radarposten, vliegvelden 
en luchtdoelbatterijen van dit krijgsmachtdeel lag langs de kustgebieden. Er verschenen 
gestandaardiseerde bunkerontwerpen die waren toegespitst voor de specifieke functies van de 
Luftwaffe.  

Al in de eerste jaren van de oorlog werden door de Duitse marine en luchtmacht 
verdedigingswerken gebouwd. De luchtmacht versterkte haar vliegvelden aan de kust en in 
de nabijheid van de meest belangrijke havenplaatsen werden door de marine 
geschutsbatterijen opgesteld. Deze batterijen dienden niet zozeer als kustverdediging maar 
als ondersteuning van de uitvalsbasis. Na de Duitse aanval op Rusland in de zomer van 1941 
kwam hier verandering in. Als gevolg van deze operatie werden veel troepen die gestationeerd 
waren in de bezette kustgebieden verplaatst naar het oostelijk frontgebied. De 
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verdedigingssterkte van de kustgebieden in het westen van de door Duitsland veroverde 
gebieden werd hierdoor aanzienlijk verzwakt. Ook de deelname van de Verenigde Staten aan 
de oorlog in december 1941 was een reden tot zorg. Hoewel tussen Groot-Brittannië en het 
Europese vasteland het water een natuurlijke barrière vormde, waren de geallieerde acties of 
zelfs een invasie niet uit te sluiten. Vanaf het einde van het jaar 1941 werd door de Duitsers 
serieus aandacht besteed aan de kustverdediging in de bezette landen aan de Atlantische kust 
en de Noordzee kust. Het werd noodzakelijk geacht, behalve naast de al bestaande 
kustbatterijen rond de havens, langs de hele kuststrook waarnemingsposten en 
infanteriestellingen op te zetten. 

Langs de Nederlandse kust werden de militairen hoofdzakelijk ondergebracht in gemetselde 
dunwandige bouwwerken en betonnen bunkers (dikwijls met wanddikten en dakdikten tot 
een meter). Deze bunkers werden onder de noemer Feldmässige en Verstärkt Feldmässige 
Bauten (VF-bunkers) gebouwd. Diverse wapenopstellingen en veldversterkingen werden in de 
nabijheid van de bunkers aangelegd. Door het concentreren van de diverse 
verdedigingswerken in Stützpunkten en Widerstandnester (infanteriesteunpunten) ontstond 
een keten van versterkte stellingen langs de kuststrook. Aan dit verdedigingsstelsel werd eind 
1941 de naam Neue Westwall gegeven. In september 1942 kwam er echter een verandering in 
het verdedigingsconcept. Men veronderstelde dat een invasie alleen te voorkomen was door 
een sterk uitgebouwde verdedigingslinie waarin militaire functies ondergebracht werden in 
duizenden bomvrije bunkers met wanddikten en dakdikten van minimaal twee meter 
gewapend beton. Deze bunkers kregen de classificatie Ständige Bauten (St-bunkers). In eerste 
instantie greep men terug op bunkerontwerpen uit de Westwall-periode. In deze 
verdedigingslinie, gelegen tegenover de Franse Maginotlinie aan de Frans-Duitse grens, waren 
veel gestandaardiseerde St-bunkers gebouwd. Enkele van deze Ständige bunkerontwerpen 
werden geschikt bevonden om aan de kust te bouwen. In Nederland was in de Neue Westwall-
periode van december 1941 tot aan september 1942 de kustverdediging, op vier St-bunkers 
na, uitgebouwd met VF-bunkers en dunwandige, gemetselde Feldmässige werken. Eerst eind 
1942 kwam het accent op de St-bunkerbouw te liggen. Alleen in het invasiegevoelige Noord-
Frankrijk en de Kanaaleilanden, waar al op grote schaal de kustverdediging uitgebouwd werd 
met St-bunkerontwerpen van de Westwall. 

In Nederland was voor de Luftwaffe het Luftgaukommando Holland verantwoordelijk voor het 
goed functioneren van de operationele onderdelen, zoals verbindingen en verzorging. Onder 
de taken viel ook het bouwen van verdedigingswerken. Binnen het Luftgaukommando, 
gevestigd te Amsterdam, werden begin 1942 besprekingen gevoerd over de verdediging van 
vliegvelden, opstellingen voor luchtdoelgeschut en radarstellingen langs de kust. In mei en 
juni van dat jaar verspreidde het Luftgaukommando, Verwaltung III-Bau onder de noemer 
Ausbau Küver (Küstenverteidigung) voorschriften voor de bouw van Luftwaffe-stellingen 
binnen het mogelijke gevechtsgebied. Deze voorschriften betroffen de uitbouw van de 
stellingen met gestandaardiseerde ‘Bunker für Küver’. In de voorschriften werden zowel de 
soorten bunkers als de nodig geachte aantallen aangegeven. Voor de uitvoering van 
bouwwerkzaamheden waren twee Luftwaffe Feldbauämter, gevestigd te Amsterdam en Breda, 
verantwoordelijk. Deze waren weer onderverdeeld in vier of vijf Bauleitungen verspreid over 
Nederland. 

De Lebensmittel-Bunker type 439 was vaak geplaatst bij Wirtschaftsbaracken (gebouwen 
waarin diverse ondersteunende functies konden worden ondergebracht) of de Küche. De 
bunker is zestig centimeter hoger dan de andere Küver-bunkers. In combinatie met het ruime 
oppervlak komt de inhoud van de bunker op tweeënzeventig kubieke meter, wat relatief veel 
is voor een opslagbunker. Indien het mogelijk was moest de bunker op een koele plek in de 
schaduw van bomen worden gebouwd. 

De 12 Mann-Bunker type 450a is afkomstig van de Marine-Festungbaustab Holland en vrijwel 
gelijk aan het type 428. Het enige verschil is de buitenmuur aan de L-vormige ingang. Deze 
één meter dikke muur eindigt ter hoogte van de betonnen ruimte en gaat dan over in een 
bakstenen muur. Bij het type 428 is de muur over de gehele lengte uitgevoerd in één meter 
beton waardoor er aan deze zijde een extra bescherming was voor de bakstenen Tagesraum. 
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Type 450a had in tegenstelling tot type 428 geen meerdere functiebenamingen. Deze bunker 
is in vergelijking met de 6- en 18 Mann-Bunker vaak gebouwd. 

Het type 453 bood onderdak aan twee officieren, die ook gezamenlijk een Tagesraum tot hun 
beschikking hadden. Het is niet bekend wat exact de functiebenaming van het type 467 was, 
hoogstwaarschijnlijk betrof het een Wohn-Understand. De gemetselde bunker met een 
muurdikte van vierenveertig centimeter is een opvallende verschijning in de Küver-serie. 
Behalve in stellingen aan de kust werd het ontwerp ook in het binnenland toegepast. Het is 
niet uit te sluiten dat er meer van deze dunwandige ontwerpen standdaardtypen waren, 
aangezien veel soortgelijke bunkers terug zijn te vinden in stellingen van de Luftwaffe. 

 

Kasteel De Waerdenborch 

Een kasteel met een verhaal. Kastelen, dappere ridders en schone jonkvrouwen. Dat roept 
beelden op uit lang vervlogen tijden van een land hier ver vandaan. Maar dat laatste klopt niet 
helemaal. Want hoewel Holten niet groot was, had het in de Middeleeuwen drie kastelen. Één 
daarvan was De Waerdenborch, een kasteel met een eigen legende.  

Holten zelf stelde in de Middeleeuwen nog niet veel voor. In de marke stonden in 1429 nog 
maar zevenendertig huizen. In 1470 was dit aantal gestegen tot zeventig. Ter illustratie: 
Deventer telde toen tweehonderdvierentwintig, Zwolle driehonderdacht huizen. Een marke 
was een leefgemeenschap van boeren die gemeenschappelijke grond hadden. Maar hoe klein 
Holten ook was, Karel V danste er in 1532 wel op een boerenbruiloft in het huis dat nu nog 
De Keizer heet. Tijdens zijn reis door Holten bepaalde diezelfde Karel V overigens ook dat De 
Waerdenborch gesloopt kon worden. 

Namen als Landeweer, Trekop, Runneboom en Pasop houden direct verband met De 
Waerdenborch. En vele Holtenaren die ooit op de dorpsschool les hadden van meester 
Brouwer kennen de legende en liederen over de Rode Rijder. Het is niet toevallig dat het kasteel 
op de kruising ligt van de Markeloseweg en de Rijssenseweg. Vroeger was deze plek de splitsing 
van twee belangrijke internationale handelswegen, die Deventer via Rijssen en Markelo, over 
land met Noord-Duitsland en Westfalen verbond. De handelsweg uit Deventer bezat bij Holten 
de enige doorgang door de landweer. Elke voerman die met zijn voertuig wilde passeren, moest 
tol betalen aan de kastelein van De Waerdenborch. Inmiddels is er volgens de Oudheidkamer 
Hoolt’n niemand meer die nog alles weet van de geschiedenis van het kasteel. Alleen de boeken 
in het archief van de stichting kunnen nog een beeld schetsen. 

Tijdens de tweede helft van de veertiende eeuw werd de grote landweer van Deventer naar 
Holten aangelegd. Dit was een stevige zandwal met doornig struikgewas erop en sloten 
erlangs. In deze wal, die de zuidflank van Salland moest beveiligen, werden enkele 
versterkingen gebouwd, o.a. De Waerdenborch. Bij De Waerdenborch, een bescheiden 
kasteeltje, kruiste de handelsweg van Deventer naar Duitsland de landweer, die hier met 
slagbomen was beveiligd. Er werd tol geheven over de passerende voertuigen. 

De Waerdenborch bezat een rechthoekige ommuring van dertig bij vijfentwintig meter met een 
brede gracht er omheen. Het poortgebouw en de ophaalbrug lagen in het noorden, twee 
hoektorens in het zuiden. Binnen de ommuring lagen de dienstgebouwen, waarvan tijdens de 
opgraving in 1972 niets meer is teruggevonden. Het kasteel werd omstreeks 1378 gebouwd, 
maar werd al in 1380 verwoest. Na de herbouw werd het vanaf 1401 aanzienlijk versterkt  
door Gerrit Borre, op bevel van de bisschop van Utrecht, de landsheer van onder meer 
Overijssel (Oversticht). Omstreeks 1530 is het kasteel afgebroken, omdat keizer Karel V de 
versterking niet rendabel achtte. 
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In 1972 werden resten van kasteel De Waerdenborch opgegraven. Aan de hand van wat men 
ontdekte is veel, maar niet alles bekend geworden. Zo is bijvoorbeeld nog altijd niet duidelijk 
hoe het kasteel er precies uit heeft gezien. Wel is duidelijk dat De Waerdenborch – in het begin 
Hues tot Holten geheten – de laatste versterking was van de Sallandse landweer, een 
versperring, in het geval van Holten, een aarden verdedigingswal. Die landweer is op 
verschillende plaatsen in Holten, bijvoorbeeld bij de Aalpolsweg en Kattensteeg, nog te zien. 
Deze landweer liep vanaf De Waerdenborch over de huidige Aalpolsweg, Kattensteeg, 
Bontenweg en Gravensteeg naar de Boterbeek. De landweren liepen van Deventer tot Holten 
en dienden al bescherming van het Oversticht (Overijssel en Drenthe) en het Nedersticht 
(Utrecht) tegen het hertogdom Gelre, dat toen veel groter was dan de huidige provincie 
Gelderland. De Waerdenborch stond onder direct bevel van de bisschop van Utrecht, in die 
tijd Jan van Arkel. De bisschop richt zich in deze tijd op versterking van het centraal gezag 
en vooral tegen het streven naar onafhankelijkheid van de lokale adel. Deze politiek kostte 
veel geld, maar voor geld en militaire steun kon de bisschop terecht bij de drie grote steden 
van het Oversticht: Kampen, Zwolle en Deventer. In ruil daarvoor eisen de drie steden, onder 
leiding van Deventer, belangrijke invloed op over het bestuur van het Oversticht. Het grootst 
wordt deze invloed in Salland, waar de kastelen Arkelstein en De Waerdenborch bijna helmaal 
in handen komen van de drie steden. In feite fungeerde De Waerdenborch als militaire 
voorpost van Deventer. 

Tijdens de periode van Floris van Wevelinckhoven (1379-1393) verbrandt Hendrik van 
Solmisse De Waerdenborch. De rentmeester van Salland is in die tijd Hendrik van 
Stakenborch en deze Hendrik is nogal opstandig. Bisschop Floris van Wevelinckhoven is daar 
niet van gediend. In 1380 wordt Deventer door renboden gewaarschuwd dat Hendrik van 
Solmisse namens de bisschop een grote troepenmacht bijeen heeft gebracht. Het is niet 
ondenkbaar dat bij de schermutseling die hieruit voortkomt De Waerdenborch is verbrand. In 
1382 wordt het kasteel herbouwd door Deventer burgers. Het volgend jaar belooft de bisschop 
dat de kastelein altijd een Deventer burger zal zijn. In het voorjaar van 1382 is het kasteel 
klaar en op 1 mei wordt de eerste bekende kastelein Willem van Maze geïnstalleerd. Bij deze 
gelegenheid ontvangt het kasteel de naam Waerdenborch. Als de bisschop het wereldlijk gezag 
overdraagt aan Karel V, sneuvelt De Waerdenborch. Zoals zo vaak bij een machtsoverdracht, 
begint ook Karel V aan een grote (financiële) schoonmaak. De Waerdenborch wordt door hem 
als onnodig bestempeld en afgebroken. 

De Waerdenborch behoorde tot het standaardtype van de omgrachte vierkante kastelen. Veel 
van die kastelen hebben uitspringende ronde of vierkante hoektorens. Een dominerende 
hoofdtoren, een donjon, ontbreekt bij de meeste van dit soort kastelen. In het geval van De 
Waerdenborch zijn de schuin op de hoeken geplaatste torens aan de zuidzijde een belangrijke 
variatie op dit patroon. In Nederland zijn vrijwel geen andere voorbeelden bekend. De 
Waerdenborch heeft waarschijnlijk geleken op het veel grotere kasteel Lechenich in het 
Rijnland. Dit type kasteel is in Nederland niet het meest voorkomende type kasteel, maar wel 
het bekendst. Ook het Muiderslot is van dat type. Het kasteeltype is in Nederland 
geïntroduceerd door graaf Floris V van Holland en werd over het algemeen gebouwd door 
landheren of hoge adel. 

Kasteel De Waerdenborch heeft, net als elk ander zichzelf respecterend kasteel, een eigen 
verhaal: De Sage van De Waerdenborch. Ook wel bekend als het verhaal van de Rode Rijder. 
Dit verhaal is opgetekend door B.H. (meester) Brouwer. Volgens het verhaal voorkomt de Rode 
Rijder, een mythische ridder in het bezit van een weerwolf, de beroving van en wellicht zelfs 
de moord op heer Herman, kastelein van De Waerdenborch. Heer Herman wordt verraden 
door zijn eigen knecht. Maar net als de rovers de slaapkamer van de kastelein zijn 
binnengedrongen, duikt de Rode Rijder op om de schurken te straffen en de kasteelheer te 
redden. Vreemd is dat de Rode Rijder is binnengekomen, terwijl alle deuren op slot zaten en 
dat een fazanthaan vanuit een appelboom die avond het slot in de gaten hield. De Rode Rijder 
schijnt in de jaren daarna nog regelmatig gezien te zijn in de omgeving van het Urnenbos en 
de weerwolf in de buurt van het padvinderstroephuis. En ook bij het kasteel is het blijkbaar 
nog steeds niet pluis. Een vrouw uit Rijssen, die er een keer met haar man langskwam, ’s 
morgens in het donker op de hondenkar, voelde ineens dat iemand haar bij de hand had, 
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zonder dat ze iets zag. Historisch bewijs voor de gebeurtenissen uit de sage is er niet. Zo is er 
bijvoorbeeld bij de opgravingen geen enkele aanwijzing gevonden dat er een onderaardse gang 
is geweest die De Waerdenborch verbond met Arkelstein. Toch werd er in 1968 nog gesproken 
over een vluchtgang, helemaal onder de Holterbroek door, naar Arkelstein aan de Schipbeek. 

De Waerdenborch was een kasteel met een overwegend militaire functie om de landweer en 
de handelsweg van Deventer naar Duitsland te verdedigen. Die weg splitste zich bij Holten; 
één traject ging via Rijssen-Almelo-Ootmarsum, een ander via Goor-Hengelo-Oldenzaal. 
Kasteel Arkelstein, gebouwd in 1360 en De Waerdenborch, gebouwd in 1348, waren militaire 
kastelen. Swormer, gebouwd in 1387 en Het Koerhuis, gebouwd voor 1377, waren 
versterkingen om de zuidgrens van het Oversticht te bewaken. Weggestapel (in 1010 genoemd) 
had als militair kasteel afgedaan. Het andere kasteel heette Ter Hunnepe. In 1372 werd een 
gracht gegraven van Snatergat naar De Waerdenborch; de gracht heet nu Boterbeek. 

Er zijn geen afbeeldingen van De Waerdenborch bekend. Het kasteel heeft er mogelijk 
uitgezien, op basis van archeologische vondsten ter plekke en gegevens uit archieven, als 
volgt. Aan de zuidzijde waren twee torens van twaalf meter hoog.  Daartussen was het 
woongedeelte. De linkertoren diende ook als gemak met een afvoer onder water in de gracht. 
Om de kantelen te ondersteunen was er een steunbeer. De gracht was twintig meter breed en 
drieënhalve meter diep, de wanden waren bekleed met leem. Het grote binnenplein van 
vijfentwintig meter bij dertig meter noemde men de hoofdburcht. De kantelen waren zeven 
meter hoog en erover waren weergangen waarover men kon lopen. De loopbrug kon opgehaald 
worden in het poortgebouw met de hoofdtoren. De loopbrug was drie meter breed en er was 
een juk om twintig meter te overspannen. 

Nog maar een stukje Enter? Uit Enter, het gedroomde land. Hoe vind je de titel? Zo heb ik het 
denken en schrijven over Enter ervaren. Als in een droom. Niemand wil er wonen behalve de 
mensen die er vandaan komen. Tenminste, dat hoorde ik van Laura Rohaan. Die komt uit 
Goor en is met een Rohaan getrouwd. Ze hebben een camping (de hoge esch) aan de Rondweg 
waar ik de eerste zes weken van mijn verblijf in enter heb gewoond. Ze zegt dat ze het er best 
naar haar zin heeft.  

Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In de 
voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de noordelijke helft van 
Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel. Het kolossale gewicht van de 
ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als stuwwallen, zoals de Sallandse heuvelrug er 
één is, in het landschap herkenbaar. De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de 
voorlaatste ijstijd. De Enter Es is op zo’n stuwwal aangelegd, de Hamberg maakte er deel van 
uit en was een berg van duizend meter hoogte. De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk 
voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij Denekamp. Na deze ijstijd kwam (10.000 jaar 
geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar 
niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel voor een droog en koud toendraklimaat. 
Dekzand, aangevoerd door noodwesten winden vulden de dalen op. De bovengrond van 
Overijssel bestaat daardoor voor het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar 
geleden de laatste ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan Noord-
Duitsland wist ik niet. En ook niet dat Twente in die tijd onbewoonbaar was omdat de grond 
keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf de bodem van de Noordzee en 
de rivieren langdurige stormen stuifzand over de toendra werden geblazen. Nu weet ik dat uit 
die periode een groot deel van het dekzandpakket stamt, dat het heuvellandschap bedekt. 
Ongeveer vijftienduizend jaar geleden kwam de grote dooi. Toen dook er in onze streken 
opnieuw een mensenras op. Rendierjagers, wiens uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden 
met dat van de hedendaagse mens.  

 In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twente, en dus ook Enter, 
veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 
aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden gebouwd, werden bij 
graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (800 tot 
1000 na Christus geboorte). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een 



460 

 

460 

 

pottenbakkerij. Bij het graven van het Twentekanaal werd nabij Hengelo een menselijke 
schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. 
De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten 
van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn vervaardigde 
voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de oudere naar de 
middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een 
werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, 
naalden en schrabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk 
van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de musea en in de watermolen bij 
Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen bewonderen. De veranderingen van de 
zeespiegel staan in nauw verband met de ijstijd. Gedurende die ijstijden waren er ontzaglijke 
hoeveelheden water, in de vorm van gletsjers, wat een daling van de zeespiegel met 
verscheidene meters ten gevolg had. Gedurende de tussenijstijden en vooral in de na-ijstijd 
smolten de gletsjers en de spiegel van de wereldzee steeg weer. Anderzijds oefenden de 
reusachtige ijsmassa’s die soms meer dan duizend meter dik waren, een geweldige druk uit 
op het daaronder liggende land, die ophield als het ijs smolt. Deze beide oorzaken hadden 
verheffingen en dalingen van het land tot gevolg en de kustlijn van Noord-Europa veranderde 
iedere keer. Zo heeft men geconstateerd dat in Zweden, sinds de middensteentijd een 
voortdurende verheffing van het land plaats vond, ook tegenwoordig nog. Plaatsen die vroeger 
aan de kust lagen vindt men nu vaak vele kilometers landinwaarts. Omgekeerd heeft de daling 
van het land in het kustgebied van de Noordzee ertoe geleid dat in de eeuwen na Christus 
geboorte, de bewoners van de lage, moerassige landen, om veilig te kunnen wonen, 
kunstmatige heuvels moesten opwerpen die tegen stormvloeden bestand waren: de terpen of 
wierden. Daalde het land verder dan moest de wierd steeds weer worden verhoogd, tot de 
bedijking van hele Noordzeegebied in de late Middeleeuwen een verder ophogen van de terpen 
overbodig maakte. 

 

Kasteel de Waerdenborch, Holten 
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Laatste woorden  

Water of bier? Vroeger haalden mensen in de stad hun drinkwater uit de gracht. Daar moet 
je nu natuurlijk niet aan denken. Maar ook toen was het water in de grachten niet schoon. 
Ze werden als riool gebruikt en ook loosden textielververijen en leerlooierijen hun afvalwater 
in de rivier of gracht die door de stad stroomde. Water was in de Middeleeuwen dan ook zó 
vervuild, dat je er ziek van kon worden als je het dronk. Om die reden dronk bijna iedereen 
bier.  

Bier wordt verhit tijdens het productieproces en daarom zaten er in de Middeleeuwen minder 
bacteriën in bier dan in het vieze grachtwater. Bier was dus gezonder! De gemiddelde 
Nederlander dronk ongeveer een liter bier per dag. Er zat in die tijd wel een stuk minder 
alcohol in het bier dan nu. 

Ook bierbrouwerijen hadden drinkwater nodig voor het bier. Op gezette tijden riep de 
stadsomroeper dat het lozen door textielververijen en leerlooierijen op het riviertje even 
gestaakt moest worden, zodat de bierbrouwerijen water konden innemen. 

Verder hadden alleen de rijken een eigen waterput, de armen moesten soms met velen een 
waterput delen. De mensen op het platteland dronken gewoon water uit rivieren en meren. 
Als ze daarvan te ver weg woonden haalden ze water uit een gedeelde put. 

Gelukkig leven we nu in andere tijden! Het drinkwater in Nederland is het schoonste van de 
hele wereld en als je de kraan opendraait stroomt het zo in je glas. Een biertje op z’n tijd is 
ook erg lekker, maar we zullen in ieder geval niet ziek worden van een glas kraanwater. Bron: 
Vitens.com.  
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