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Voorwoord 

Deze scriptie is het pièce de résistance waarmee ik de master Landschapsgeschiedenis besluit. 

Mijn interesse voor het onderwerp ervan ontstond ironisch genoeg op mijn eerste schooldag als 

student Landschapsgeschiedenis. Tijdens de startexcursie van dat jaar bezochten we De Wieden 

en voeren we langs de restanten van Beulake. Hoewel het dorp mijn interesse had gewekt, begaf 

ik me tijdens het vervolg van de masteropleiding vooral in de Overijsselse zandlandschappen. 

In dit landschapstype ben ik opgegroeid en het zal me daarom ook altijd blijven boeien. Toen 

ik in 2019 een oproep ontving met het verzoek om onderzoek te doen naar Beulake, besloot ik 

echter mijn masterscriptie aan dit kleine stukje land in het laagveenlandschap van Noordwest-

Overijssel te wijden.  

Het schrijven van een scriptie over Beulake bleek een heel avontuur. De grote stapels 

archiefstukken waren een flinke klus om te trotseren en leverden soms meer vragen op dan 

antwoorden. Het was dan ook prettig om tijdens het archiefonderzoek in Henk de Zeeuw een 

gelijkgestemde te treffen. Ons gedeelde onderzoeksgebied leverde interessante gesprekken op 

tussen het bestuderen van de archieven door. Ik zie het boek dat hij schrijft over het Land van 

Vollenhove met plezier tegemoet.  

Tijdens het onderzoeksproces hebben vele mensen mij geholpen. Een aantal wil ik graag 

in het bijzonder bedanken. Allereerst Arco Lassche, die mij wegwijs maakte in het gebied en 

zijn enorme kennis over Beulake wilde delen. De informatie die hij door de jaren heen over 

Beulake heeft verzameld mag met recht een archief genoemd worden. Daarnaast wil ik Rint 

Massier bedanken voor het delen van zijn duikavonturen in de Beulakerwijde en de gastvrije 

ontvangst in zijn huis. Het was bijzonder om de speciale vondsten uit Beulake in zijn 

privévitrine te mogen bekijken. Ook wil ik graag mijn begeleiders bedanken. Theo Spek voor 

de constructieve gesprekken aan het begin en Michiel Purmer voor het begeleiden van de laatste 

schrijffase. Door zijn verhelderende opmerkingen heb ik de structuur van mijn betoog zeker 

kunnen verbeteren. Dan rest mij tot slot het bedanken van mijn vriend, vrienden, familie en 

eenieder die mij tijdens het schrijven van deze scriptie heeft gemotiveerd om door te gaan. 

  



Samenvatting 

'Wie ontrafelt het mysterie van het verdronken dorp Beulake?' Deze vraag werd in het voorjaar 

van 2019 door de Gemeente Steenwijkerland gesteld en vormde de directe aanleiding voor het 

schrijven van deze scriptie. Het onderzoek moest aanvankelijk gericht zijn op het welvaren van 

inwoners van Beulake, maar de gehele ontstaansgeschiedenis van het dorp bleek een 

openstaand vraagstuk te zijn. Deze scriptie bevat daarom een landschapsbiografie van het 

verdwenen dorp Beulake, lopend van de vorming van het landschap tot het beheer van dit 

landschap als natuurgebied. 

Om een compleet beeld te geven van de ontwikkeling van het dorpslandschap van 

Beulake zijn vier deelthema's ontwikkeld. Het eerste thema behelst het natuurlijke landschap. 

In dit thema wordt een beeld geschetst van het landschap zoals het er voor aanvang van de 

grootschalige veenontginningen uitzag. Een analyse van bestaande bodemonderzoeken en 

literatuur vormden daarbij de leidraad. Aan de hand van deze onderzoeken kan opgemaakt 

worden dat het landschap van Beulake omstreeks het jaar 1000 uit een uitgestrekt veenmoeras 

bestond met op enkele plaatsen een pleistocene zandopduiking. Het gebied van Beulake 

behoorde daarbij tot de randzone tussen eutroof en mesotroof veen, dat langs pleistocene 

rivierlopen voorkwam én oligotroof veen dat buiten het bereik van deze rivieren groeide. 

In het tweede thema komt de periode van middeleeuwse agrarische veenontginningen 

in het studiegebied aan bod. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur, een 

analyse van historische kaartbeelden en archiefonderzoek. Uit de bestaande literatuur kan 

opgemaakt worden dat de middeleeuwse agrarische veenontginningen in verschillende fasen 

werden voltrokken, grotendeels onder leiding van de bisschop van Utrecht. Vanuit het 

bisschoppelijke hof op de keileemhoogte van Vollenhove werd eerst de oeverzone (zone 

huidige Zuiderzeedijk) ontgonnen door horige kolonisten. Ook de verder landinwaarts gelegen 

veenmosveengebieden werden onder leiding van de bisschop door horigen ontgonnen. In de 

derde fase kwamen vrije ontginningen voor, onder acceptatie van het gezag van het bisdom 

Utrecht. In deze fase werd een groot deel van het veenmosveengebied ontgonnen, maar Beulake 

niet. Pas vanaf de veertiende eeuw werd dit gebied aangeduid als die Bodelake. Uit de context 

van deze benaming kan worden opgemaakt dat er een ontginningsweg mee werd bedoeld. De 

naam werd tevens als veldnaam gebruikt voor het gehele ontginningsgebied. Rond 1410 werd 

het gebied van Bodelake verdeeld onder de geërfden van Vollenhove. Zij waren gevestigd op 

de keileemhoogte van Vollenhove. Ook naburige gebieden werden in deze periode verdeeld 

onder de geërfden van Vollenhove. In geen van deze gebieden kwam een onafhankelijke 

nederzetting tot stand in het veen. Aan het dorp Beulake is dus geen middeleeuwse agrarische 

veennederzetting voorafgegaan.  

In het derde thema wordt de levensloop van het turfwinnersdorp Beulake behandeld. 

Belangrijke onderwerpen zijn het ontstaan van het dorp, de opbouw van het dorp en de 

sociaaleconomische omstandigheden in het dorp. Door een combinatie van zeer uiteenlopende 

bronnen, kon van al deze onderwerpen een beeld gevormd worden. Het dorp is ontstaan na 

ingrepen in het landschap ten behoeve van grootschalige turfwinning. Hierbij werd een 

afwaterings- en vervoerskanaal door de streek Bodelake gegraven. Na een periode van 

oorlogshandelingen in het studiegebied, kon deze gracht ook daadwerkelijk in gebruik genomen 

worden en ontstond het dorp Beulake. Het ontstaan van het dorp kan daarmee rond het jaar 

1600 gedateerd worden. De opbouw van het dorp bestond uit een centraal voetpad met 

verspreide bewoning. De fundering van de voormalige kerk kon in het veld gelokaliseerd 

worden en lag centraal in het dorp. Verder konden bewoningslocaties worden aangewezen. 



Daarbij kan onderscheid gemaakt wordt tussen permanente woningen van gezinnen die het 

gehele jaar in Beulake woonden en tijdelijke veententen, die door seizoenarbeiders werden 

opgebouwd. Aan de hand van verschillende bronnen kan bepleit worden dat de inwoners van 

Beulake relatief arm waren. Ook het archeologisch vondstcomplex dat voor Beulake aanwezig 

is duidt hierop. Toch kan in de eerste helft van de achttiende eeuw een periode van economische 

bloei worden opgemerkt. Ook een klein deel van het Beulaker vondstcomplex wijst op de 

aanwezigheid van enkele welvarende personen. Tegelijkertijd blijkt uit de overgeleverde 

correspondentie van predikanten dat de kerk, de pastorie, de school en het voetpad tijdens het 

grootste deel van de achttiende eeuw in een slechte staat verkeerden. Wateroverlast vormde hier 

de belangrijkste oorzaak van. Kennelijk was het voor een lange tijd toch de moeite waard om 

in Beulake te blijven. In de tweede helft van de achttiende eeuw werden de inwoners van 

Beulake armer en verlieten zij het dorp. De stormen van 1775/6 vormden dus eerder de 

genadeslag voor het dorp, dan de daadwerkelijke oorzaak voor het verdwijnen ervan. 

In het laatste thema wordt onderzocht hoe met het verdwenen landschap van Beulake 

omgegaan kan worden. Het landschap behoort tot natuurgebied De Wieden van 

Natuurmonumenten. Er zijn nog diverse landschappelijke elementen uit verschillende 

ontwikkelingsperioden van Beulake aanwezig. Uit een analyse van het landelijke erfgoedbeleid 

van Natuurmonumenten blijkt dat de omgang met dergelijk landschappelijk en cultureel 

erfgoed gebaseerd wordt op een basisverhaal. Dit verhaal ontbrak nog voor Beulake en dat is 

zichtbaar in het beleid op gebiedsniveau. Volgens dit beleid moet Beulake in de toekomst het 

cultuurhistorisch icoon van De Wieden worden. Hoe dit bereikt moet worden is nog minder 

duidelijk. Daarom wordt het hoofdstuk besloten met enkele voorbeelden, waarbij (deels) 

verdwenen landschapselementen opnieuw zichtbaar zijn gemaakt in het huidige landschap. 

Algeheel concluderend kan gesteld worden dat het dorpslandschap van Beulake een 

oorsprong heeft in de late middeleeuwen, toen het gebied Bodelake ontgonnen werd en verdeeld 

werd onder de geërfden van Vollenhove. In deze fase ontstond nog geen nederzetting in het 

gebied. Deze ontstond rond 1600, toen de infrastructuur voor turfwinning gereed was en het 

oorlogsgeweld geweken was. De bouw van een kerk in 1665 getuigd van een zekere populatie 

in het dorp. Toch was de bevolking van Beulake aan het einde van de zeventiende eeuw relatief 

arm, getuige het grote aantal armen in het vuurstedenregister. In de eerste helft van de achttiende 

eeuw kon echter een aanzienlijk groter deel aan de belastingen voldoen. In deze periode heeft 

dus mogelijk een economische bloei plaatsgevonden. In de tweede helft van de achttiende eeuw 

wijzen de bronnen op armoede en een uitloop uit Beulake. De stormen die daar in 1775/6 op 

volgden betekenden het einde van het dorp Beulake. Een enkeling bleef in het gebied wonen 

om de resten van het dorp te vervenen. Daarmee zijn de belangrijkste vragen omtrent de 

ontstaansgeschiedenis van Beulake beantwoord. 

Dit onderzoek heeft veel nieuwe feiten naar boven gebracht over de ontwikkeling van 

het landschap van Beulake en het dorp Beulake an sich. Dit werd met name bereikt door de 

analyse van een groot aantal historische bronnen en het slim combineren en verbinden van 

informatie uit deze bronnen. Het aandeel nieuwe feiten had groter kunnen zijn door een 

uitgebreid bodemonderzoek. Door de afwezigheid van specifieke bodemgegevens kon namelijk 

vrij weinig gezegd worden over de samenstelling van de bodem in Beulake zelf. Hetzelfde geldt 

voor archeologisch onderzoek op de resterende eilanden van Beulake. Door de kerkfundering 

en mogelijke andere resten te onderzoeken, kan zeker nog meer informatie over het dorp 

Beulake aan het licht gebracht worden. Dit zijn daarom de belangrijkste aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek. 
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1.1 Aanleiding 
Enkele eeuwen geleden lag het turfwinnersdorp Beulake te midden van het huidige 

natuurgebied De Wieden. Dit natuurgebied bevindt zich in Nationaal Park Weerribben-Wieden 

en is in het bezit van Natuurmonumenten. Van Beulake is tegenwoordig nauwelijks iets te zien. 

Tijdens stormvloeden in 1775 en 1776 kreeg het verveende gebied aan de Zuiderzee te maken 

met zeer sterke overstromingen. Dijken braken door en grote gebieden kwamen onder water te 

staan. In het gebied in en rond Beulake brokkelde het landschap dat al was verzwakt door 

turfwinning af, waardoor grote plassen ontstonden. Tegenwoordig staan deze plassen bekend 

als De Wieden. De antropogene plas die later de 'Beulakerwijde' zou worden genoemd, slokte 

bijna het hele dorp op. Volgens archiefstukken bleven slechts enkele huizen en de kerk 

bespaard. In 1825 zorgde een nieuwe watervloed ervoor dat ook de laatste resten van het dorp 

verdwenen.  

Bovenstaande alinea beschrijft het algemeen aangenomen geschiedverhaal van het 

verdwenen dorp Beulake. Een klein deel van het dorp is nog zichtbaar in de vorm van een aantal 

eilanden, dat parallel aan een oude weg in de Beulakerwijde ligt. Het zuidelijke eiland draagt 

de naam 't Kerkhof' en is door de gemeente Steenwijkerland aangemerkt als een terrein van 

hoge archeologische waarde. Deze waarde wordt bevestigd door de vele archeologische 

vondsten die reeds rond de eilanden zijn opgedoken. Een interdisciplinair onderzoek naar de 

ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het dorp Beulake ontbreekt echter nog en vormt de 

aanleiding voor deze scriptie. 

 

1.2 Studiegebied 
Het onderzoeksgebied van deze scriptie ligt in Noordwest-Overijssel, dat ook wel de Kop van 

Overijssel wordt genoemd. De restanten van Beulake liggen in één van de twee grote 

natuurgebieden in deze regio: De Wieden. Samen met de meer noordelijk gelegen Weerribben 

vormen De Wieden sinds 2009 het Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit nationale park 

geniet internationale bekendheid als het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van 

Noordwest-Europa. De Wieden worden daarbij in het bijzonder gekenmerkt door de 

aanwezigheid van antropogene plassen en natuurlijke meren.  

In een historische context behoorde het dorp Beulake tot het schoutambt Vollenhove 

(Afb. 1, lichtgroen). De schoutambten ontstonden naar schatting in de veertiende eeuw als 

lokale bestuursvorm en werden pas opgeheven aan het begin van de negentiende eeuw. Tijdens 

de gehele bestaansperiode van het dorp, behoorde Beulake dus tot het schoutambt Vollenhove. 

De grenzen van dit schoutambt zijn daarom als geografische afbakening van het studiegebied 

gebruikt. Daarbinnen ligt de focus op het dorpsgebied van Beulake, dat op basis van kadastrale 

kaarten is gereconstrueerd (Afb. 1, donkergroen).1 

 
1 Kadastrale minuutplans 1811-1832, Ambt-Vollenhove, sectie D. 
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Afb. 1. Kaart van het studiegebied met de belangrijkste plaats-, veld-, en waternamen. In lichtgroen het 

schoutambt Vollenhove en in donkergroen het (gereconstrueerde) dorpslandschap van Beulake. De 

ligging van de restanten van Beulake is tevens aangegeven. Bron: Topografische Militaire Kaart (TMK) 

1850, nettekeningen, bewerkt door auteur. Inzetkaart: Basisregistratie Topografie Top10NL.  
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1.3 Stand van het onderzoek 
In deze scriptie staat de landschapshistorische ontwikkeling van en de omgang met het 

verdronken dorp Beulake centraal. Daarbij komen vier thema's aan bod. Allereerst het 

natuurlijke landschap van het schoutambt Vollenhove. Ten tweede de middeleeuwse agrarische 

veenontginningen in het onderzoeksgebied. Ten derde de opkomst en neergang van het 

turfwinnersdorp Beulake en tot slot de omgang met het verdronken dorp sindsdien. In deze 

paragraaf zal per thema een korte historiografie gegeven worden. Hierin komen auteurs en 

publicaties aanbod die samen hebben geleid tot de huidige stand van onderzoek.  

Natuurlijk landschap 

Onderzoek naar het natuurlijke landschap van voor de ontginningen in Noordwest-Overijssel 

maakt deel uit van de landelijke ontwikkeling van geologische kaarten en bodemkaarten in 

Nederland. De grondlegger van deze ontwikkeling was W.C.H. Staring (1808-1877). Hij 

promoveerde op de geologische staat van Nederland en vervaardigde in de jaren daarna de 

eerste geologische kaart van Nederland op een schaal van 1:200.000. Voor Staring was de 

invloed van geologie op de landbouw van groot belang. Hij stelde dat agronomische kennis 

voort moest vloeien uit geologische kennis. Succesvolle landbouw was in feite toepassing van 

geologische kennis in de praktijk. In 1860 volgde ook de eerste bodemkaart van zijn hand. Deze 

kaart werd onderverdeeld naar aanleiding van grondsoorten en werd door zijn gebruik in het 

lager onderwijs ook wel de Schoolkaart genoemd.2 Dat ook hier landbouw van belang was, 

blijkt uit het feit dat naast de grondsoorten ook het bodemgebruik en de gebruikte 

landbouwsystemen werden weergegeven op de kaart.3 Noordwest-Overijssel wordt op deze 

kaart aangeduid als laagveengebied dat werd gebruikt voor veeteelt en hooiwinning.4  

De geologische wetenschap in Nederland ontwikkelde zich verder met de oprichting 

van de Rijks Geologische Dienst (RGD5) in 1918. Tussen 1925 en 1952 werd een groot aantal 

kaartbladen van een vernieuwde geologische kaart uitgebracht op een schaal van 1:50.000.6 Bij 

deze kaartbladen verschenen toelichten met achtergrondinformatie. Het kaartblad 16 Steenwijk 

West bevat het onderzoeksgebied, maar de toelichting bij deze kaart is zeer moeilijk 

verkrijgbaar.  

Een prominente medewerker van de RGD was W.H. Zagwijn. Met zijn boek Nederland 

in het Holoceen bracht hij een standaardwerk uit over de landschappelijke ontwikkeling van 

Nederland gedurende de laatste 10.000 jaren. Het werk bevat tien paleogeografische kaarten, 

waarop kustgenese, de loop van rivieren en de verbreiding van veen zichtbaar zijn.7  In 

navolging van Zagwijn is enkele jaren geleden een nieuwe dimensie toegevoegd aan de studie 

naar holocene landschappen in Nederland. P.C. Vos realiseerde een set vernieuwde 

paleogeografische kaarten, die onder meer gebaseerd zijn op data uit regionale 

 
2 Website Nederlandse Bodemkundige Vereniging, 'W.C.H. Staring (1808-1877)', [https://bodems.nl/elementor-

2223] (geraadpleegd op 26-11-2019). 
3 Berendsen (2005a), 92. 
4 Staring (1808-1877): Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland/ 1 kaart in 15 bladen: in 

15 kleuren; 42 x 56 cm, Universiteit Utrecht, Speciale Collecties, digitaal via:  

http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=000121389 (geraadpleegd op 10-11-2019). 
5 Tegenwoordig onderdeel van Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 

(TNO). 
6 Van de 189 kaartbladen zijn zestien nooit in druk verschenen.  
7 Zagwijn (1986). 

https://bodems.nl/elementor-2223
https://bodems.nl/elementor-2223
http://aleph.library.uu.nl/F?func=direct&doc_number=000121389
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paleogeografische onderzoeken, geologische kaarten, bodemkaarten en hoogtekaarten. 

Daarnaast is gebruik gemaakt van archeologische informatie en (cultuur)historische bronnen.8 

Vos geeft aan dat de kaarten 'blank spots' bevatten. Dit zijn bepaalde delen op de kaart waarvoor 

geen informatie beschikbaar was en die zijn opgevuld met gegevens uit de omgeving of 'expert 

knowledge'.9 Daardoor en door de grote schaal zijn de kaarten niet geschikt voor detailstudie. 

Ze zijn echter voor dit onderzoek bruikbaar voor het schetsen van de globale ontwikkeling van 

de Zuiderzeekust en de verspreiding van veen in de Kop van Overijssel op de lange termijn. 

Ook de bodemkunde ontwikkelde zich verder in de twintigste eeuw. In 1908 bracht J. 

van Baren, hoogleraar aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen, een vernieuwd 

standaardwerk over de bodem van Nederland uit. Dr. W.A.J. Oosting, die tevens verbonden 

was aan de Landbouw Hogeschool begon intussen de relatie tussen bodems en landschappen in 

kaart te brengen. Van Barens opvolger, C.H. Edelman, zorgde nogmaals voor een grootschalige 

verbreding van de bodemkunde door de oprichting van de Stichting voor Bodemkartering 

(Stiboka).10 Stiboka bracht in de tweede helft van de twintigste eeuw meerdere landsdekkende 

bodemkaarten uit.11 Ook werden gedetailleerde bodemkaarten vervaardigd ten behoeve van de 

ruilverkaveling. Bij de bodemkaarten zijn toelichtingen geschreven die naast de bodem ook 

ingingen op geologie en cultuurgeschiedenis. Voor het onderzoeksgebied is een aantal van deze 

publicaties interessant. Allereerst een rapport van Haans en Hamming over de 

bodemgesteldheid van het veengebied in het Land van Vollenhove (1962).12 In het rapport 

wordt ingegaan op de verschillende veensoorten in het Land van Vollenhove. De diepteligging 

van de pleistocene zandondergrond wordt ook behandeld. De tweede publicatie is een 

toelichting op kaartblad 16 Oost Steenwijk/ West Steenwijk van de Bodemkaart van Nederland 

op schaal 1:50.000 (1988). De toelichting gaat in op de geologische ondergrond, de bewonings- 

en ontginningsgeschiedenis én de verschillende bodemsoorten in het gebied dat kaartblad 16 

omvat.13 Hoewel het schoutambt Vollenhove veelvuldig wordt behandeld in de toelichtingen, 

is er weinig informatie over het gebied van Beulake. Ten tijde van het veldwerk dat ten 

grondslag ligt aan de bodemonderzoeken, was het dorp namelijk al grotendeels vervallen tot 

water. 

Op regionale schaal zijn twee publicaties interessant voor deze scriptie. Allereerst het 

boek Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel van J.D. van der Tuin. In het boek 

worden zowel bestaande als verdwenen waterlopen en waterstaatkundige werken in het gebied 

behandeld. Ook de toponymische kant van de verschillende wateren komt aan bod.14 Daarnaast 

komt in een artikel van mediëvist J.A. Mol over de middeleeuwse veenontginningen in 

Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland ook het natuurlijke landschap van deze regio ruim aan 

bod.15  Een van de belangrijkste conclusies die Mol trekt, is dat de landstrook tussen Kuinre, 

 
8 Vos (2015), 50-68. 
9 Vos (2015), 58. 
10 Jongmans (2013), 24. 
11 Bijvoorbeeld de Voorlopige bodemkaart van Nederland, 1:400.000 (1950); de Nebokaart, 1:200.000 (1961); de 

Bodemkaart van Nederland, 1:50.000 (1960-1995). 
12 Haans & Hamming (1962). 
13 Makken (1988). 
14 Van der Tuin (1998). 
15 Mol (2011), 46-55. 
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Blokzijl en Vollenhove in de vroege middeleeuwen nog geen Zuiderzeekust was, maar deel 

uitmaakte van de oostelijke oeverzone van een riviersysteem.16   

Tot slot draagt een enkele masterscriptie bij aan de huidige stand van kennis over het 

natuurlijke landschap van het onderzoeksgebied. In het kader van de studie 

Landschapsgeschiedenis schreef A.S. Reeskamp een masterscriptie over het natuurlijke 

landschap van de Weerribben aan het einde van de middeleeuwen. Hoewel het stuk gericht is 

op de Weerribben, bevat het ook een bredere beschrijving van de vorming van het landschap in 

Noordwest-Overijssel.17 

Middeleeuwse agrarische veenontginningen 

Het onderzoek naar agrarische middeleeuwse veenontginningen in Nederland ving in de tweede 

helft van de twintigste eeuw aan met het werk van rechtshistoricus H. van der Linden. Hij bracht 

in 1955 zijn proefschrift uit dat geheel gericht was op de organisatie van middeleeuwse 

agrarische veenontginningen in de Utrechts-Hollandse veenvlakte.18 Zijn onderzoek 

behandelde veengebieden, die tijdens de volle en late middeleeuwen door middel van zogeheten 

cope-contracten werden ontgonnen. Cope-contracten konden uitgegeven worden door diegene 

die het wildernisregaal bezat. In het Utrechts-Hollandse veengebied waren dit de bisschoppen 

van Utrecht en de graven van Holland. Zij hadden het recht op de nog onontgonnen gronden in 

hun territorium. Via een cope-contract konden vaste stukken van deze wildernis worden 

uitgegeven aan kolonisten. Vaak traden hierbij tussenpersonen (locators) op, die als 

projectleiders fungeerden en kolonisten wierven. Ter compensatie van hun inzet kregen zij in 

het ontgonnen gebied een stuk grond of aangelegenheden als rechtspraak en tienden in handen. 

In het contract werden verder de rechten en plichten omtrent de ontginning beschreven. Zo 

moesten de kolonisten een recognitietijns betalen. Dit was een soort symbolische belasting ter 

erkenning van het landsheerlijk gezag. De ontginning zelf volgde een vast patroon, waarbij een 

rechthoekig blok werd uitgezet, dat vervolgens werd opgedeeld in stroken van dertig roeden 

(110 m) breed en zes of twaalf voorling (1250/ 2500 m) diep. Iedere kolonist kreeg tot slot een 

strook in zijn bezit.  

Het werk van Van der Linden was voornamelijk gericht op de rechtshistorische context 

waarin ontginning van het veen plaatsvond. Op dat gebied is het een zeer waardevol en 

veelvuldig gebruikt werk. Enkele zaken, waarvan uit later onderzoek blijkt dat ze van groot 

belang waren voor de wijze van veenontginning ontbreken echter in zijn werk. Denk aan de 

dynamiek in een veenlandschap, die bijvoorbeeld kon leiden tot verschuivende bewoning. Of 

de invloed van het natuurlijke landschap en het reliëf dat daarin voorkwam op de wijze van 

ontginning. Het eerste ontbrekende punt werd een jaar na de publicatie van het proefschrift van 

Van der Linden ondervangen in het werk van historisch geografe M.K.E. Gottschalk. Met haar 

artikel 'De ontginning der Stichtse venen ten oosten van de Vecht' ging ze in op de gefaseerde 

ontginning van veengebieden in de Vechtstreek.19 In haar artikel concludeerde ze dat het, vooral 

op waterstaatkundig gebied, niet mogelijk was de veengebieden in een keer te ontginnen. Het 

tweede punt werd ruimschoots ondervangen door C.H.M. de Bont. Hij toonde in zijn 

 
16 Mol (2011), 54, 82. Kanttekening: in eerste instantie spreekt Mol alleen over de landstrook Kuinre – Blokzijl, 

in zijn conclusie betrekt hij echter ook Vollenhove bij de rivieroeverzone. 
17 Reeskamp (2013). 
18 Van der Linden (1956). 
19 Gottschalk (1956), 207-222. 
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proefschrift het belang van het natuurlijke reliëf in een veengebied aan. Dit reliëf leidde tot 

verschillende wijzen van ontginning van een veengebied. De Bont ontwikkelde drie modellen 

van ontginning. Respectievelijk een model voor de ontginning van een veenkoepel, een veenrug 

en een veenvlakte. Centraal in deze modellen is het feit dat ontginners telkens het hoogste punt 

in het veen als oriëntatiepunt namen. De onderzoeksmethode van De Bont is grotendeels 

gebaseerd op het analyseren van historische verkavelingspatronen. Juist deze patronen 

ontbreken in het dorpslandschap van Beulake, omdat het overgrote deel ervan tot een waterplas 

is vervallen. Deze benadering is daarom minder bruikbaar voor de reconstructie van mogelijke 

agrarische veenontginningen in en rond het voormalige dorp Beulake.20 

Binnen het onderzoek naar middeleeuwse agrarische veenontginningen in Noordwest-

Overijssel is het uitgebreide artikel van J.A. Mol leidend.21 Daarin geeft hij een duidelijke 

datering en fasering van de middeleeuwse agrarische veenontginningen in Noordwest-

Overijssel en Zuidwest-Friesland tussen de jaren 1000 en 1200. Het onderzoek van Mol is zeer 

bruikbaar bij het schetsen van de algemene trend van veenontginningen in het schoutambt 

Vollenhove. De ontginning van Beulake benoemde hij echter enkel met het volgende: 'Wenden 

we vervolgens een blik naar het zuiden, dan kunnen we Kalenberg, Scheerwolde en het gebied 

van Beulake overslaan omdat daarvoor geen gegevens van voor 1200 beschikbaar zijn. Zeker 

is alleen dat de kolonisten hier geen horige status hadden maar vanaf het begin vrij waren.'22  

Kroes en Hol hebben in hun uitgebreide proefschrift over het cultuurlandschap van het 

Ambt-Vollenhove wel getracht een reconstructie te maken van het (middeleeuwse agrarische) 

ontginningslandschap van Beulake.23 Deze reconstructie is sterk gebaseerd op een interpretatie 

van verkavelingsvormen. Daaruit concluderen beide auteurs dat het gebied van Beulake 

ontgonnen is vanuit de Oude Beulakerweg die in een oost-westelijke richting door het gebied 

loopt.24 De oudste vermelding van Beulake (als die Bodelaecke) maakt dat de auteurs aannemen 

dat er in de veertiende eeuw al een nederzetting was rond de Oude Beulakerweg. De naam 

Bodelaecke zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als bode (huisje, keet) + lake (grens, 

waterloop).25 Hoewel het werk van Kroes en Hol veel waardevolle informatie over het 

studiegebied bevat, moet het ook kritisch bekeken worden. Uit recentere publicaties blijkt 

namelijk dat het werk soms ook verkeerde interpretaties bevat.26  

Uit dit historiografisch overzicht kan zeker één belangrijke conclusie worden getrokken, 

namelijk dat theorievormende onderzoeken naar middeleeuwse agrarische veenontginningen 

voor een lange tijd gebaseerd waren op de West-Nederlandse veengebieden.  Toch verschuift 

het onderzoek zich de laatste jaren ook naar het noorden van Nederland. Het 

onderzoeksprogramma 'Greep op het water' van het Kenniscentrum Landschap, Terpencentrum 

(Rijksuniversiteit Groningen) en de Fryske Akademy (Leeuwarden) is hier een treffend 

voorbeeld van. Het programma heeft verschillende promotieprojecten mogelijk gemaakt, 

waarvan de eerste in 2016 is afgerond. Jeroen Zomer onderzocht de kolonisatie van de 

veengebieden in het Hunzebekken ten westen van Groningen. Hij ging daarbij in op het 

 
20 De Bont (2009). 
21 Mol (2011). 
22 Mol (2011), 80. 
23 Kroes & Hol (1979), 30, 53-54. 
24 Kroes & Hol (1979), 53-54. 
25 Kroes & Hol (1979), 30. 
26 Bijvoorbeeld in het geval van IJsselham en Blankenham, zie Mol (2011), 61-62. 
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natuurlijke landschap voor aanvang van de ontginningen, de ontginningen an sich en de 

waterhuishouding in het veen.27  

Verveningslandschappen en het turfwinnersdorp Beulake 

De grootste landschappelijke verandering, die het landschap in het schoutambt Vollenhove in 

de vroege en midden nieuwe tijd doormaakte, was een gevolg van vervening. Door het 

grootschalige afgraven van veen ontstonden grote plassen, die het huidige landschap 

kenmerken. De Nederlandse verveningslandschappen zijn voornamelijk vanuit economisch 

perspectief onderzocht.28 Het proefschrift 'Vier eeuwen turfwinning: de verveningen in 

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950' van historicus M.A.W. 

Gerding kan daarbij beschouwd worden als standaardwerk voor Noord-Nederland.29 In het 

werk wordt per provincie ingegaan op het economische en logistieke aspect van turfwinning. 

Aan de hand van archiefbronnen heeft Gerding getracht te achterhalen hoeveel turf werd 

geproduceerd en langs welke havens deze werd uitgevoerd. K.A.H.W. Leenders schreef een 

gelijksoortig en zeer omvangrijk standaardwerk over het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, 

Geertruidenberg en Willemstad.30 Zijn werk gaat in op de voormalige veenbedekking en de 

exploitatie van de venen in deze regio tussen 1250 en 1750. Hij gaat daarbij in op de vroegste 

fase van turfwinning in Nederland.  

Daarnaast zijn er artikelen die ingaan op de verschillende wijzen van vervening. In de 

toelichting bij de bodemkaart bladen 16 West-Steenwijk en 16 Oost-Steenwijk werd ruim 

aandacht besteed aan verveningstechnieken. Het veen dat boven de grondwaterspiegel lag, kon 

afgewaterd en gedolven worden. Waar geen afwatering op lagergelegen gebieden mogelijk was, 

werd alleen in het droge seizoen verveend. De veengrond werd verdeeld in langgerekte stroken, 

waarbij het veen van een strook op de naastgelegen onverveende strook te drogen werd gelegd. 

Dit wordt door Makken halfdroge vervening genoemd. Dan was er nog natte vervening, waarbij 

veenbagger met een beugel onder de grondwaterspiegel vandaan werd getrokken. Deze 

methode wordt ook wel slagturven genoemd. De veenbagger werd op langgerekte stroken 

(legakkers) te drogen gelegd en later tot turfblokken gesneden. Vaak werd een combinatie van 

de verschillende technieken toegepast.31  

In het Historisch-Geografisch Tijdschrift van 1983 verscheen een kort artikel van J. 

Renes over de aanvang van het slagturven in Nederland. De vroegste benoeming van slagturven 

kon volgens Renes gedateerd worden in 1465. Een Bredase rechtsbron sprak toen over 

'slachtorven'.32 In Vlaanderen kwam de term 'slagturf' al in veertiende-eeuwse bronnen voor. 

Leenders concludeert daaruit dat de vrij eenvoudige techniek van het slagturven in Zuidwest-

Nederland vanwege de connectie met Vlaanderen al eerder werd toegepast dan in de rest van 

Nederland.33 Volgens W.J. Diepenveen werd de techniek van slagturven in de Hollandse 

veengebieden pas vanaf 1530 op grote schaal gebruikt.34 Ook volgens Gerding kwam de 

techniek aan het begin van de zestiende eeuw tot ontwikkeling. Toen de Noordwest-

 
27 Zomer (2016). 
28 Bijvoorbeeld: Diepeveen (1950); Van Schaik (1969). 
29 Gerding (1995). 
30 Leenders (1989, geactualiseerde versie 2013). 
31 Makken (1988), 33-37. 
32 Renes (1983), 6-7. 
33 Leenders (1989), 247. 
34 Diepeveen (1950), 31. 
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Overijsselse veengebieden vanaf de zestiende eeuw op grotere schaal verveend werden, raakte 

het slagturven volgens Gerding vanwege de lage ligging van het gebied al snel in zwang.35  

Over de organisatie van verveningen in Beulake wordt vaak gesteld dat er sprake was 

van 'wilde vervening'. Dat wil zeggen dat individuele turfgravers het veen afgroeven en 

uitbaggerden zonder daarbij rekening te houden met een patroon of maatvoering.36 De 

onderbouwing voor de aanwezigheid van dit fenomeen in Beulake is als volgt. Enerzijds zijn 

tot op heden geen aanwijzingen van georganiseerde vervening gevonden in archieven of 

historische bronnen. Anderzijds wordt het onbedachtzame turfgraven, waardoor brede 

trekgaten en zeer smalle legakkers ontstonden, als één van de oorzaken van het verval van 

Beulake beschouwd. Daadwerkelijke bewijzen worden echter niet geleverd. Aanwijzingen in 

het huidige landschap zijn moeilijk te herkennen, aangezien het vaak een vergraven landschap 

of polderlandschap betreft. A.M. van den Akker schreef in 1967 over mogelijke restanten van 

wilde vervening in de omgeving van Oldelamer.37 Tijdens bodemkarteringen ten behoeve van 

de ruilverkaveling in het gebied werd een onregelmatig stelsel van sleuven en ingravingen 

gevonden, die volgens Van den Akker konden wijzen op wilde vervening.  Hij kon echter niet 

vaststellen wanneer de sleuven zijn gegraven of gebruikt. Daarom kon ook het verband tussen 

de sleuven en wilde vervening niet worden onderkend. Gezien het ontbreken van enige 

organisatieverbanden in de veenderij van Beulake is het aannemelijk dat de gronden door 

middel van wilde vervening werden vergraven. Echter, zoals het onderzoek van Van den Akker 

aantoont, is het gebruik van dit systeem in het huidige landschap moeilijk vast te stellen. 

 

Het verdwenen dorp Beulake 

Het onderzoek naar Beulake is in de kern een onderzoek naar een verdwenen dorp. Op dit 

onderzoeksgebied is met name de afgelopen twee decennia veel gepubliceerd. Een werk dat in 

deze context zeker genoemd moet worden is de boekenreeks Verdwenen dorpen in Nederland 

van B. Stulp.38 Dit is geen zuiver wetenschappelijk werk, maar Stulp is er wel in geslaagd om 

een vrij compleet overzicht van verdwenen dorpen in Nederland te geven. Wetenschappelijk 

onderzoek is verder voornamelijk gericht op clusters dorpen, die verzwolgen werden door de 

zee. De regio's waar dit onderzoek zich op richt zijn Zeeland en het Zuiderzeegebied.39 Op deze 

drie (vrij recente) onderzoeken na is er geen sterke onderzoekstraditie naar verdwenen dorpen 

in Nederland te onderkennen. Een land waar dit wel het geval is, is Groot-Brittanië. Een 

symposium in 1948 gaf daar de aanzet tot de studie naar deserted villages. Aanvankelijk werden 

deze verdwenen dorpen onderzocht als archeologische vindplaatsen. In de loop der decennia 

werd het studiegebied echter uitgebreid met onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling 

 
35 Gerding (1995), 34. 
36 Zie bijvoorbeeld: Van Veen (2013), 7, 20, 23, 40-44; Website Entoennu, Canon van Vollenhove, 'Een eindige 

schat, turfwinning'. 
37 Van den Akker (1968), 202-206. 
38 Stulp (2008; 2009a; 2009b; 2010; 2011; 2016). 
39 Bijvoorbeeld het onderzoek van Van Popta (2017) naar verdronken nederzettingen in het noordoostelijke 

Zuiderzeegebied in de middeleeuwen [https://www.rug.nl/staff/y.t.van.popta/research]; het interdisciplinaire 

onderzoek van het Vlaams-Nederlands Comité naar verdronken landschappen op de grens van Zeeland en 

Vlaanderen: Vervloet & Thoen (2005), 37-47 en het onderzoek van De Visser naar verdronken dorpen in Zeeland: 

De Visser (2018), 36-43. 

https://www.rug.nl/staff/y.t.van.popta/research


17 

 

van de dorpen.40 Dit leverde publicaties op als Deserted Villages (2000, eerste druk 1982) en 

Deserted Villages Revisited (2010).41 

Ondanks het gebrek aan structureel onderzoek zijn er enkele publicaties die ingaan op 

de (landschappelijke) geschiedenis van het dorp Beulake. De IJsselacademie bracht in 1986 een 

boek uit over de geschiedenis van de gemeente Brederwiede, waar ook het verdronken dorp 

Beulake onder viel. Een van de artikelen gaat over het dorp Beulake en is geschreven voor 

J.C.E. Helderman.42 De auteur richt zich in zijn onderzoek op de verkaveling van het gebied en 

de kerkelijke archieven van Beulake. Volgens Helderman was de naam 'Bodelaecke' in de 

middeleeuwen een toponiem voor een bepaald gebied, dat in de zeventiende eeuw uitgroeide 

tot het turfstekersdorp Beulake. Daarnaast stelde hij dat de smalle legakkers en brede trekgaten 

het verval van Beulake veroorzaakten. De stormen van 1775 en 1776 zorgden volgens 

Helderman uiteindelijk voor de ondergang van het dorp.43 Het onderzoek lijkt gebaseerd te zijn 

op gedegen archiefonderzoek, maar sommige uitspraken zijn onderhevig aan aannames. Het is 

daarom jammer dat slechts verwezen wordt naar een algemene bronnenlijst zonder 

specificering van de gevonden informatie. Dit geldt ook voor semiwetenschappelijke 

publicaties op het internet. Daarin wordt niet naar specifieke bronnen verwezen en de stukken 

bevatten dezelfde aannames en uitspraken. Er kan dus geconcludeerd worden dat publicaties 

over Beulake relatief vaak overgeschreven materiaal bevatten. Vaak valt dit materiaal terug te 

voeren op de teksten van Kroes en Hol.44 

Een interessant aspect in het onderzoek naar Beulake is het grote archeologische 

vondstcomplex bestaande uit zeventiende en achttiende-eeuws materiaal. Dit materiaal is 

gedurende de periode 1968 en 2010 door middel van intensief duikonderzoek in de 

Beulakerwijde naar boven gehaald door R. Massier. Hij dook bijna 8.000 fragmenten van bijna 

2.600 verschillende voorwerpen op.45 Er werd een grote hoeveelheid aardewerk gevonden, 

maar ook andere gebruiksvoorwerpen als schoenen, tabaksdozen en glas. De voorwerpen 

werden opgeslagen in dozen voorzien van een letter, die correspondeert met een locatie in het 

veld.46 Het Beulaker vondstcomplex is door archeologe A. Berends gecategoriseerd en 

gepresenteerd in een publieksboekje.47 Het boekje spreekt aan de hand van het vondstcomplex 

over een 'blik in het dagelijks leven van de allerarmsten uit de achttiende-eeuwse 

samenleving'.48  

Tot slot is in opdracht van de eigenaar van het gebied, Natuurmonumenten, een 

sonaronderzoek uitgevoerd rondom de overgebleven eilanden van Beulake. Het doel van dit 

'inventariserend veldonderzoek' was het in kaart brengen van eventuele resten van het 

verdronken dorp Beulake op en in de waterbodem. Het onderzoek heeft (nog) geen 

baanbrekende resultaten opgeleverd, maar kan in deze scriptie mogelijk tot nieuwe 

aanknopingspunten leiden. 

 
40 Dyer & Jones (eds.) (2010), 1-7. 
41 Rowley & Wood (2000, eerste druk 1982), Dyer & Jones (eds.) (2010). 
42 Helderman (1986), 110-120. 
43 Helderman (1986), 110-120. 
44 Kroes & Hol (1979), 30, 53-54. 
45 Berends (2014), 53. 
46 Locaties aangeleverd door duiker dhr. Massier. 
47 Berends (2014). 
48 Berends (2014), 53. 
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Beulake als landschappelijk en cultureel erfgoed 

Het voormalige dorpslandschap van Beulake maakt momenteel deel uit van natuurgebied De 

Wieden van Natuurmonumenten. Het landschap van De Wieden is grotendeels gevormd door 

menselijke ingrepen, maar wordt voornamelijk als natuurgebied beheerd. Over deze 

gecompliceerde relatie tussen natuur en cultuur in het landschap zijn verschillende onderzoeken 

gepubliceerd. Specifiek op Natuurmonumenten gericht is het proefschrift van D. M. Purmer 

getiteld: Het landschap bewaard. Natuur en erfgoed bij Natuurmonumenten (2018).49 Hij 

onderzocht de samenhang tussen landschap, natuur en erfgoed voor een viertal natuurgebieden 

in beheer bij Natuurmonumenten. Daarbij werd gekeken naar de aanwezigheid van 

landschappelijk cultureel erfgoed in de natuurgebieden en de rol die dit erfgoed in het beleid en 

beheer van de gebieden had.50 In deze scriptie wordt voortgeborduurd op dit thema door de 

relatie tussen natuur en cultuur te onderzoeken in De Wieden en specifiek het voormalige 

dorpslandschap van Beulake. 

 

1.4 Probleemstelling 

Uit bovenstaand literatuuroverzicht blijk dat de (landschappelijke) geschiedenis van Beulake 

vanuit verschillende disciplines is benaderd. Desalniettemin wordt Beulake vaak als klein 

deelonderwerp van een studie behandeld. Bijvoorbeeld om de gevolgen van de grootschalige 

verveningen in Noordwest-Overijssel aan te duiden. Een interdisciplinair onderzoek naar de 

ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van het dorp Beulake ontbreekt echter. Het huidige 

verhaal van Beulake bevat daarom enkele hiaten. Allereerst wat betreft het ontstaan van de 

nederzetting Beulake. Kroes en Hol gingen vanwege de interpretatie van het toponiem Beulake 

uit van een veertiende-eeuwse oorsprong. Deze aanname wordt in vrijwel iedere publicatie 

overgenomen, maar is geenszins zeker. Over de gebruiks- en ontginningsgeschiedenis van het 

gebied van Beulake tijdens de middeleeuwen bestaat dus onduidelijkheid. Ook over de 

ontwikkeling van Beulake tijdens de periode van grootschalige verveningen in Noordwest-

Overijssel is slechts weinig bekend. Publicaties benadrukken de bouw van een kerk in 1665 en 

gaan dan al snel over op de ondergang van het dorp tijdens de stormen van 1775 en 1776. Het 

is niet duidelijk wanneer turfwinning in Beulake aanving, hoe het turfwinnersdorp eruitzag en 

wat de sociaaleconomische omstandigheden in het dorp waren.  

Een achterliggend probleem van de relatief onbekende geschiedenis van Beulake, is dat 

bruikbare bronnen als kadastrale- en bodemkaarten pas na de verdwijning van het dorp werden 

opgesteld. Grote delen van het landschap waren toen al vervallen tot waterplassen. Van deze 

voormalige percelen is daarom weinig informatie beschikbaar. In verschillende publicaties 

wordt wel gebruik gemaakt van een deel het archiefmateriaal dat van Beulake bewaard is 

gebleven, maar dit betreft voornamelijk kerkelijke archieven. Vele andere archieven zijn nog 

niet consequent onderzocht.  

 

 
49 Purmer (2018). 
50 Purmer (2018), 21-24. 
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Dit gebrek aan kennis werkt door in de omgang met de restanten van het dorp Beulake. In het 

bezoekerscentrum van De Wieden wordt het algemene verhaal van vervening en 

overstromingen in Beulake verteld. Daarnaast markeert een kunstwerk de vermeende locatie 

van de dorpskerk. De fysieke restanten van Beulake worden intussen als natuurgebied beheerd, 

terwijl de oevers afkalven door erosie. De aanwezigheid van een historisch dorpslandschap is 

op het kunstwerk van de kerk na nauwelijks zichtbaar in het landschap. 

 

Uitgaande van bovenstaande problematiek is daarom de volgende overkoepelende hoofdvraag 

opgesteld: Wat is de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van het dorpslandschap van Beulake 

(ca. 1000 – 1795) en hoe wordt het verdronken landschap van Beulake sindsdien bewaard? 

 

 

Doelen 

Het doel van deze scriptie is het opleveren van een duidelijke beschrijving van de ontginnings- 

en gebruiksgeschiedenis van het dorpslandschap van Beulake. Daarbij moet uitsluitsel worden 

gegeven op het vraagstuk omtrent de middeleeuwse wortels van het dorp Beulake. Daarnaast 

wordt getracht een datering te geven van de aanvang van verveningen in het gebied. Een doel 

dat daarmee gepaard gaat betreft het maken van een globale overzichtskaart van het 

turfwinnersdorp Beulake dat daardoor ontstond. Een analyse van nog niet eerder geraadpleegd 

archiefmateriaal staat daarbij centraal. Tot slot heeft deze scriptie een maatschappelijk doel. De 

restanten van het cultuurlandschap van Beulake worden namelijk sterk aangetast door erosie. 

Deze erosie, die wordt veroorzaakt door wind en sterke stromingen, maakt de resterende 

eilanden steeds kleiner. De verdwijning van een belangrijk stuk cultuurhistorie van de 

laagvenen in Noordwest-Overijssel gaat hiermee gepaard. Idealiter leidt dit onderzoek tot een 

beheervorm, waarbij de restanten van Beulake als cultuurlandschap bewaard worden. 

 

1.5 Onderzoeksthema's en onderzoeksvragen 
Het onderzoek in deze scriptie is onderverdeeld in vier chronologische thema's.  Elk thema staat 

voor een nieuwe fase in de landschappelijke ontwikkeling van Beulake. Het jaar 1000 wordt 

daarbij als uitgangspunt genomen. Volgens het gerespecteerde onderzoek van Mol vonden 

vanaf dit jaar pas grootschalige ontginningen plaats in het studiegebied. Daarvoor kan het 

landschap dus als relatief natuurlijk beschouwd worden. In 1795 werden geen inwoners meer 

in Beulake geregistreerd. Dit jaar is daarom als eindpunt van het onderzoek naar de 

dorpsgeschiedenis van Beulake genomen. Daarna volgt hoe het landschap sindsdien is bewaard. 

Per thema is een hoofdvraag en een aantal deelvragen opgesteld (Tekstkader 1). Met de 

onderzoeksresultaten die uit deze vragen naar voren komen, kan een antwoord worden 

geformuleerd op de overkoepelende vraag: Wat is de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van 

het dorpslandschap van Beulake (ca. 1000 – 1795) en hoe wordt het verdronken landschap van 

Beulake sindsdien bewaard? 
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Tekstkader 1. Overzicht van hoofd- en deelvragen per thema 

 
Thema 1. Het 'natuurlijke' landschap 

Wat was in grote lijnen de opbouw van het landschap van het schoutambt Vollenhove voor 

aanvang van de agrarische veenontginningen omstreeks het jaar 1000? 

 

- Welke geologische opbouw kent de pleistocene ondergrond in het studiegebied? 

- Wat was de verbreiding en variëteit van de holocene veenafzettingen in het studiegebied? 

- Wat was in grote lijnen de afwatering van natuurlijke waterlopen in het studiegebied? 

 

Thema 2. Agrarische veenontginningen 

Welke landschappelijke ontwikkelingen onderging de streek Bodelake tijdens de periode van 

middeleeuwse agrarische veenontginningen (1000-1450) in het schoutambt Vollenhove? 

 

- Wat was de bestuurlijke indeling waartoe het schoutambt Vollenhove behoorde en wat zegt dit over 

de organisatie van de ontginningen in het gebied? 

- Wat kan aan de hand van bestaande literatuur gezegd worden over de fasering van (middeleeuwse) 

agrarische veenontginningen in het schoutambt Vollenhove en de plaats van Beulake hierin? 

- Wat kan aan de hand van historische kaartbeelden, bronnen en toponiemen gezegd worden over de 

ontginning van het gebied van Beulake? 

Thema 3. Verveningslandschappen en het dorp Beulake 

Welke landschappelijke ontwikkelingen onderging het dorpslandschap van Beulake tijdens de 

periode van grootschalige veenontginningen (ca. 16e – 19e eeuw)? 

 

- Wanneer en onder welke organisatie begon de vervening in het dorpslandschap van Beulake en wat 

betekende dit voor het landschap? 

- Wanneer ontstond het kerkdorp Beulake en wat was de opbouw van het dorp? 

- Wat kan er aan de hand van archiefbronnen, archeologische vondsten en veldnaamkaarten gezegd 

worden over de sociale gesteldheid van de inwoners van Beulake? 

- Hoe verliep de aflopende fase van het kerkdorp Beulake waarin het uiteindelijk geheel onder het 

wateroppervlak kwam te liggen? 

 

Thema 4. Beulake als landschappelijk en cultureel erfgoed 

Hoe wordt het verdronken landschap van Beulake door Natuurmonumenten beheerd? 

 

- Waarom behoort het verdronken landschap van Beulake tot de categorie landschappelijk en cultureel 

erfgoed? 

- Hoe is het landschappelijk en cultureel erfgoed van Beulake ingebed in het beleid van 

Natuurmonumenten? 
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1.6 Theoretisch kader 
Het onderzoek in deze scriptie wordt gepresenteerd in de vorm van een landschapsbiografie. 

Dit genre heeft sinds het proefschrift van archeoloog J. Kolen een grote vlucht genomen in het 

Nederlandse landschapshistorisch onderzoek. Kolen constateerde terecht dat het 

landschapsonderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw uiteen was gevallen in een tal 

van specialistische disciplines. Ook de neiging tot synchroon onderzoek werd door hem 

aangestipt.51 Vervolgens gaat hij in op de veranderende percepties van het begrip landschap en 

de grotere rol van mensen in dat landschap.52 Aan de hand van deze constateringen werkte hij 

toe naar een alternatieve benadering van de landschapsgeschiedenis waarin de wisselwerking 

tussen mens en landschap centraal staat: de landschapsbiografie.   

Sinds het proefschrift van Kolen is het concept van de landschapsbiografie verder 

uitgewerkt in publicaties als Door de lens van de landschapsbiografie en Landscape 

Biographies.53 In de inleiding van eerstgenoemde publicatie wordt het concept van de 

landschapsbiografie doeltreffend samengevat: 'De 'biografie van het landschap' onderzoekt de 

wederzijdse relaties tussen mensen en het landschap: hoe mensen het landschap hebben 

beïnvloed en (om)gevormd, en hoe – omgekeerd – het landschap door de eeuwen heen 

voortdurend invloed heeft uitgeoefend op het leven en de levensgeschiedenis van zijn 

bewoners. In een landschapsbiografie gaat het dus om het leven van de bewoners van het 

landschap en om het leven van het landschap zelf.'54 Inmiddels is een aantal succesvolle 

landschapsbiografieën gepubliceerd. Het voorbeeld bij uitstek is de Landschapsbiografie van 

de Drentsche Aa, waarin de levensloop van het stroomgebied van de Drentsche Aa en de 

verschillende landschappen die daarin zijn ontstaan worden beschreven.55  

Ook in het studiegebied is het concept van de landschapsbiografie zeer bruikbaar. De 

wisselwerking tussen mens en natuur is in het studiegebied onmiskenbaar aanwezig. De natuur 

in het laagveenmoeras van De Wieden is een direct product van de turfwinning die er enkele 

eeuwen geleden plaatsvond. Door deze natuur te beschermen en verder te ontwikkelen, heeft 

Natuurmonumenten weer invloed op de ontwikkeling van dit landschap in de toekomst. Door 

de wisselwerking tussen mens en landschap in Beulake te onderzoeken, ontstaat een integraal 

verhaal van de geschiedenis én de toekomst van het voormalige dorp. 

  

 
51 Kolen (2005), 1-2. 
52 Kolen (2005), 3-4. 
53 Respectievelijk: Kolen, Ronnes & Hermans (eds.) (2015); Kolen, Renes & Hermans (eds.) (2015). 
54 Kolen, Ronnes & Hermans (eds.) (2015), 8. 
55 Spek, Elerie, Bakker & Noordhoff (2015). 
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1.7 Bronnen en onderzoeksmethoden 
Een belangrijk aspect van de landschapsbiografie is een interdisciplinaire onderzoeksaanpak. 

Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van onderzoeksmethoden uit de fysische 

geografie, archeologie, historische geografie, mediëvistiek en toponymie. In tabel 1 worden de 

voornaamste bronnen en onderzoeksmethoden in deze scriptie per thema weergegeven. 

Tabel 1. Overzicht van voornaamste bronnen en onderzoeksmethoden per thema 

Thema Bronnen Onderzoeksmethoden 

Natuurlijk landschap Literatuur 

Stouthamer, Cohen & Hoek (2015) 

Berendsen (1996; 2005) 

Van der Tuin (1998) 

Makken (1988)  

Haans en Hamming (1962) 

Haans (1953) 

Bodemkundige gegevens 

DINO loket 

Kaartmateriaal 

Paleogeografische kaarten van P.C. 

Vos 

AHN2 

 

Literatuurstudie 

Kaartstudie 

Oriënterend veldwerk 

Middeleeuwse agrarische 

veenontginningen 

Literatuur 

Mol (2012) 

De Bont (2009) 

Kroes en Hol (1979)  

Van der Aa (1840; 1846) 

Kaartmateriaal 

Ten Have (1646) 

TMK nettekeningen (1850) 

Bonnekaart (1900) 

AHN2 

Archieven 

Gemeentearchief Steenwijkerland, 

Oude archieven Ambt Vollenhove 

Transcripties Mensema (1990) 

 

 

Literatuurstudie 

Kaartstudie 

Archiefstudie 

Het turfwinnersdorp 

Beulake tussen de 16e en 19e 

eeuw 

 

Literatuur 

Berends (2014) 

Kaartmateriaal 

Ten Have (1646) 

Bonnekaart (1900) 

Kadastrale minuutplans 1811-1832 

Ambt-Vollenhove, sectie D  

AHN2 

 

Archiefstudie 

Kaartstudie 

Veldwerk 

Gespreksvoering 
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Archieven 

Gemeentearchief Steenwijkerland, 

Oude archieven Ambt Vollenhove 

Historisch Centrum Overijssel 

(HCO) te Zwolle, diverse 

archieftoegangen 

Archeologie  

Vondstcomplex Beulake 

Mondelinge bronnen 

R. Massier 

A. Berends 

A. Lassche 

 

Beulake als landschappelijk 

en cultureel erfgoed 

Literatuur 

Beleidsnotities Natuurmonumenten 

(2016 en 2017) 

 

Analyse van 

beleidsstukken 

Veldwerk 
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Hoofdstuk 2. Natuurlijk 
landschap 
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2.1 Inleiding 
Om de totstandkoming van een dorp als Beulake te begrijpen, is het in eerste instantie van 

belang om de opbouw van het ‘natuurlijke’ landschap in kaart te brengen. De opbouw van dit 

landschap bepaalde namelijk in grote mate de ontginningsmogelijkheden. In dit hoofdstuk 

wordt daarom de landschappelijke opbouw van het schoutambt56 Vollenhove behandeld op het 

moment dat de grote ontginningen nog niet waren voltrokken. Het jaar 1000 wordt daarbij 

globaal aangehouden als startpunt van de ontginningen.57 De hoofdvraag die in dit hoofdstuk 

centraal staat is als volgt: wat was in grote lijnen de opbouw van het landschap van het 

schoutambt Vollenhove voor aanvang van de agrarische veenontginningen omstreeks het jaar 

1000? De belangrijkste landschappelijke ontwikkelingen komen in drie thema’s aan bod. 

Allereerst wordt de geologische opbouw van de pleistocene ondergrond behandeld, waarbij 

enkel de belangrijkste landschapsvormende processen aan bod komen (Afb. 2). Daarna zal 

worden ingegaan op de verbreiding en stratificatie van de holocene veenafzettingen in het 

schoutambt (Afb. 2). Het derde thema bevat een analyse van de natuurlijke waterhuishouding 

in het studiegebied. Pleistocene waterlopen, veenstroompjes en de ontwikkeling van het 

Zuiderzeegebied komen daarbij aan bod. Het hoofdstuk wordt besloten met enkele uitspraken 

over de vroegste bewoningen in het schoutambt Vollenhove. Archeologisch onderzoek is 

daarbij leidend. Daarnaast kunnen aan de hand van de analyse van het natuurlijke landschap 

enkele potentiële woonlocaties worden aangewezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2. Geologische tijdschaal van het 

Kwartair, waartoe het Pleistoceen en 

Holoceen behoren.  

Bron: TNO-NITG, (via 

natuurinformatie.nl) 

 
56 Hoewel het schoutambt van Vollenhove in deze periode nog niet gevormd was, wordt deze term toch 

aangehouden om de geografische omvang van het studiegebied aan te geven. 
57 Helderman (1986) stelt namelijk dat de ontginning van de nederzettingen Leeuwte en Barsbeek waren voltooid 

voordat het wereldlijk gezag over Vollenhove in 1042 aan de bisschoppen van Utrecht werd geschonken. 

Daarnaast werden volgens Mol al tussen de jaren 1000 en 1050 ontginningen uitgevoerd vanuit het bisschoppelijk 

hof dat zich bevond op het keileemplateau aan de kust van de Zuiderzee. Mol (2011), 82-84. 
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2.2 Pleistocene ondergrond 
Het Pleistoceen was een relatief lange periode, die in de geologie wordt gekenmerkt door 

afwisselende klimatologische omstandigheden: glacialen en interglacialen. De periode is verder 

onderverdeeld in het Vroeg- Midden- en Laat-Pleistoceen. Vooral de laatste twee zijn van 

belang voor de landschapsvorming in het studiegebied. Afbeelding 3 geeft een dwarsdoorsnede 

van de pleistocene ondergrond in het studiegebied weer. De dwarsdoorsnede start bij 

Vollenhove in het westen en eindigt bij Steenwijk in het oosten. Ook is de ligging van Beulake 

aangegeven. De formaties zijn in verschillende milieus afgezet en worden in deze paragraaf op 

chronologische wijze toegelicht. Verder is deze paragraaf voornamelijk gebaseerd op de 

standaardwerken van Berendsen (1996) en Stouthamer (2015). 

 

 

 

 

  

Afb. 3. Dwarsdoorsnede tussen 

Vollenhove en Steenwijk.  

Gebaseerd op: DinoLoket, 

OpenTopo 



27 

 

 

Vroeg-Pleistoceen 

Vanaf het Vroeg-Pleistoceen werd het Nederlandse landschap gedomineerd door twee 

riviersystemen, namelijk het systeem van de Eridanos én dat van de Rijn en Maas. Het Eridanos 

riviersysteem stroomde vanuit het Baltisch gebied door Denemarken en Noord-Duitsland en 

nam rivieren als de Ems, Elbe en Weser op.58 Kwartsrijke zanden en grinden die door dit 

riviersysteem werden meegevoerd, worden gevonden in de ondergrond van het studiegebied en 

behoren tot de Formatie van Peize. Vanuit het zuiden breidden de systemen van de Rijn en 

Maas zich uit. De zanden en in mindere mate kleien die door deze rivieren werden meegevoerd, 

worden tot de Formatie van Waalre gerekend. In het studiegebied vertanden de fluviatiele 

zanden van de formatie van Waalre in de grove zanden van de formatie van Peize. Ietwat minder 

kwartsrijk zand en grind dat door het Eridanos-riviersysteem werd afgezet, behoort tot de 

Formatie van Appelscha. Deze afzetting ligt in het studiegebied direct op de Formaties van 

Peize en Waalre.  

 

Midden-Pleistoceen 

Ontwikkelingen tijdens het Midden-Pleistoceen waren van groot belang voor de vorming van 

het huidige landschap. Tijdens enkele glacialen rukte landijs vanuit Scandinavië tot ver in 

Nederland op. Het noordelijke Eridanos-riviersysteem verdween hierbij, terwijl de zuidelijke 

rivieren op het ijs stuitten. Uit deze periode zijn afzettingen van de Rijn zichtbaar in het 

studiegebied. Deze worden tot de Formatie van Urk gerekend. Tevens wordt een eolische 

afzetting waargenomen, die valt onder de Formatie van Drachten. Het betreft voornamelijk zand 

dat is verstoven onder periglaciale omstandigheden.  

Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, werd geheel Noord-Nederland bedekt door 

landijs. De voortschrijdende ijskap nam daarbij gesteente op dat in de onderste laag van het ijs 

werd meegevoerd. Dit gesteente werd in combinatie met lokale bodemlagen door de ijskap 

vergruisd en afgezet in de vorm van keileem. Keileem is daardoor een zeer diverse en slecht 

gesorteerde afzetting, waarin zowel leem, klei, zand, grind als grote zwerfkeien kan voorkomen. 

Aan de randen van de ijskap werden bodemlagen opgestuwd, waardoor stuwwallen ontstonden. 

De hoogte bij Vollenhove in het westen van het studiegebied werd aanvankelijk ook als stuwwal 

gevormd. Toen het landijs verder oprukte naar Midden-Nederland werden de reeds gevormde 

stuwwallen echter overreden. Daardoor werd ook op het gestuwde materiaal een laag keileem 

afgezet. Dit was ook het geval bij de stuwwal van Vollenhove.59 In het westelijke studiegebied 

komt keileem daarom dicht aan de oppervlakte voor. Na het afsmelten van het ijs bleef een 

grove slecht waterdoorlatende laag van klei, zand en stenen (grondmorene) achter.60  

Keileem komt in het oostelijke deel van het studiegebied in de diepere ondergrond voor 

(-30 tot -15 m beneden NAP). Waarschijnlijk werd dit keileem afgezet onder de landijs kap. 

Hoewel het keileem door latere afzettingen is afgedekt, heeft het slecht waterdoorlatende 

karakter ervan invloed gehad op de ontwikkeling van het landschap, waarin Beulake ontstond. 

In beide gevallen wordt het keileem tot de Formatie van Drente gerekend. 

  

 
58 Berendsen (1996), 120. 
59 Berendsen (2005b), 74. 
60 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 190. 
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Laat-Pleistoceen 

Tijdens het Eemien, de warmere periode die op het Saalien volgde, smolt het ijs langzaam af, 

waarbij grote smeltwaterstromen ontstonden. Beide ontwikkelingen zorgden ervoor dat grote 

dalen werden uitgesleten. In Midden-Nederland ontstond het oerstroomdal van de Vecht, dat 

werd uitgesleten ten zuiden van het Drents plateau en ten noorden van de Overijsselse stuwallen 

en de overreden stuwwal bij Vollenhove. Door het uitslijten van het dal van de Vecht 

erodeerden oudere sedimentlagen en werd het landschappelijke reliëf versterkt. Het 

studiegebied werd verdeeld in het relatief hoge land van Vollenhove en het lage uitgesleten land 

ten oosten daarvan. De reliëfverschillen namen in de loop der tijd af, omdat het lage land werd 

opgevuld door recentere afzettingen. Het overgrote deel werd opgevuld met grofzandige, 

grindrijke fluviatiele afzettingen, die worden gerekend tot de Formatie van Kreftenheye.61  

In het studiegebied raakte de formatie van Kreftenheye halverwege het Weichselien 

overdekt met een laag dekzand. Tijdens deze laatste ijstijd bereikte het landijs Nederland niet, 

maar heersten er wel periglaciale omstandigheden. Op plaatsen met weinig begroeiing was de 

wind in staat om zand op grote schaal te verstuiven en elders neer te leggen. In een later stadium 

van het Weichselien vonden nogmaals zandverstuivingen plaats. Een gunstiger klimaat had 

deze keer echter gezorgd voor begroeiing. Het zand kon door de begroeiing beter worden 

opgevangen, waardoor reliëf ontstond in de vorm van dekzandruggen en zandkoppen. De dikte 

van de zandlaag is door Haans en Hamming in de jaren zestig van de vorige eeuw in kaart 

gebracht ten behoeve van inpolderings- en ontginningswerkzaamheden in Noordwest-

Overijssel (Afb. 4). Op de kaart zijn zowel volle als transparante kleuropvullingen gebruikt. In 

het geval van transparante kleuren waren geen volledig betrouwbare gegevens beschikbaar, 

hetgeen gold in het gebied rond Beulake. Toch kunnen enkele algemene opmerkingen gemaakt 

worden aan de hand van dit onderzoek. Allereerst neemt de diepteligging van het zand in 

westelijke richting toe. Bij Oldemarkt, Steenwijk, Wanneperveen en Meppel ligt het zand 

ondiep of aan de oppervlakte. Verder naar de kust ligt het zand dieper. Rond de oude rivierlopen 

van de Oerkuinder, Steenwijker Aa en de Linde is het zand uitgesleten, waardoor het zelfs 

dieper dan drie meter ligt. Toch zorgen enkele dekzandkoppen, -ruggen en rivierduinen voor 

reliëf in de dekzandlaag.  

In het kader van de kolonisatiegeschiedenis van het studiegebied is het interessant om 

te onderzoeken of daar ook zandopduikingen dicht aan de oppervlakte lagen. Deze 

zandopduikingen vormden naast de keileemhoogte van Vollenhove enkele goed ontwaterde 

plaatsen, die geschikt waren voor bewoningen. Voorbeelden van bewoning die ontstaan zijn op 

zandopduikingen in het schoutambt Vollenhove zijn Belt en De Duin.62  Uit historische bronnen 

valt op te maken dat de turfwinners in Beulake rekening hielden met ‘sandbelten’ in het veen, 

hetgeen duidt op dergelijke zandopduikingen. Het in kaart brengen van deze zandopduikingen 

wordt zeer bemoeilijkt, doordat het overgrote deel van Beulake tijdens de nieuwe tijd vergraven 

en verdronken is. Op het AHN kunnen desalniettemin toch enkele verhogingen worden 

aangemerkt, die kunnen wijzen op zandopduikingen (Afb. 5). De eerste bevindt zich ten zuiden 

van de Walengracht en zuidoosten van de Oude Beulakerweg. Door middel van een beperkte 

boring in het veld, kon aangetoond worden dat zand hier direct onder een veraarde laag (door 

het recent opbrengen van bagger) van plusminus 20 cm ligt.63 Een uitgebreid bodemonderzoek, 

dat binnen het kader van deze scriptie niet haalbaar was, kan daarover uitsluitsel geven. 

 
61 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 190, 191. 
62 Haans & Hamming (1962), 7-8, 21-22. 
63 Veldbezoek met Arco Lassche van Natuurmonumenten op 19 februari 2020. 
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Afb. 4. Uitsnede van de zanddiepte kaart, toelichting legenda: rood is zand aan de oppervlakte, 

blauw is dieper dan vier meter. Bron: Haans en Hamming (1962), bijlage 1. 

 

 

Afb. 5. Mogelijke pleistocene zandopduikingen in het gebied van Beulake. Gebaseerd op 

AHN2. 
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2.3 Holocene afzettingen 
Het Holoceen ving aan met een sterke temperatuurstijging, die ongeveer 11.700 jaar geleden 

inzette (Afb. 6). De eerste landschappelijke ontwikkeling die hierop volgde was de opkomst 

van (gesloten) bosvegetatie en de reductie van subarctische vegetatie die voornamelijk bestond 

uit landkruiden. Op de relatief droge zandgronden ontstonden berk en dennenbossen, terwijl in 

de beekdalen en rivierengebieden een wat opener landschap bleef bestaan. Tijdens het Boreaal 

kwam ook de hazelaar op, die al snel werd vergezeld door loofbomen als eik, es, els, linde en 

iep.64 Een zeer belangrijke landschappelijke ontwikkeling die hiermee gepaard ging was de 

vorming van veen. De aanwezigheid van vegetatie en het vochtige klimaat zorgden ervoor dat 

de afbraak van plantenresten langzamer verliep dan de ophoping ervan. Hierdoor ontstond een 

'accumulatie van min of meer gehumificeerde plantenresten', ofwel veen.65 Het vochtige 

klimaat werd bevorderd door een neerslagoverschot, dat ontstond omdat de sterk toenemende 

loofbossen minder water opnamen dan de voormalige naaldbossen. Daarnaast steeg de 

zeespiegel, omdat het water dat opgeslagen zat in ijskappen smolt. In het kustgebied en het 

rivierenlandschap belemmerde het stijgende zeewater vervolgens de afwatering, waardoor de 

grondwaterstand met gelijke tred steeg. Langs de kust en in de rivierdalen ontstond op deze 

wijze het eerste veen.66 Ook in de lagere uitgesleten delen van het schoutambt Vollenhove 

ontstond het eerste veen tijdens het Boreaal.67 Na het ontstaan van een gesloten 

strandwallenkust in West-Nederland kon het veen zich landinwaarts zeer sterk uitbreiden. In 

deze periode raakte het studiegebied op de keileemhoogte na geheel overdekt met veen.68  

Afb. 6. Stadia binnen het Holoceen, Bron: 

TNO-NITG  

(via natuurinformatie.nl) 

  

 
64 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 235-236. 
65 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 237. 
66 Van der Heide (1965), 103-105. 
67 Haans (1953), 85. 
68 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 236-238. 
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Onder invloed van de pleistocene ondergrond en de aanvoer van (voedselrijk) water 

ontwikkelden zich verschillende soorten veen, allen behorende tot de formatie van Nieuwkoop. 

Deze worden op basis van voedselrijkheid ingedeeld in drie categorieën, te weten eutroof, 

mesotroof en oligotroof veen. In de pleistocene laagten en rivierdalen vormde zich eerst eutroof 

zeggeriet- en bosveen. Dit veen werd gevoed door voedselrijk kwel- en rivierwater. Omdat het 

gevormd werd onder of aan de oppervlakte van de waterspiegel wordt het ook wel laagveen 

genoemd. Eutroof veen kon dermate groeien, dat de aanvoer tot het voedselrijke water werd 

afgesneden. In deze fase ontstond mesotroof broek- en rietzeggeveen. Voedselarm oligotroof 

veen, dat slechts afhankelijk was van regenwater kon uiteindelijk bovenop het bestaande veen 

uitgroeien tot enkele meters boven de grondwaterspiegel. Door de groei boven de 

oorspronkelijke grondwaterspiegel wordt dit veen ook wel hoogveen genoemd. Dit wil niet 

zeggen dat hoogveen per definitie hoger in het landschap ligt dan laagveen.69 

De verschillende veensoorten in het studiegebied zijn door Haans en Hamming globaal 

in kaart gebracht (Afb. 7). In een grote zone rondom het huidige Giethoornse Meer werd 

veenslik aangetroffen. Het bodemprofiel van veenslik liep zeer uiteen in samenstelling en was 

amorf van karakter. Volgens Haans en Hamming ontwikkelde een dergelijk profiel zich 

wanneer gyttja bezonk in een verlandende rivierarm of een plas. Deze plassen ontstonden in het 

veen omdat rivierarmen zich door afslag van de oevers verwijdden. Eutroof en mesotroof veen 

kwamen in brede stroken voor aan weerszijden van de loop van de Oerkuinder, de Linde, de 

Steenwijker Aa (Steenwijker Diep) en de Sethe (het Meppelerdiep). Het mesotroof veen was 

relatief grof van structuur en overwegend geelbruin van kleur. Er werden plantenresten in 

aangetroffen van diverse zeggensoorten, waterdrieblad en riet. In eutrofe omstandigheden was 

het aandeel van riet in het veen groter. Mesotroof veen kon buiten het bereik van voedselrijk 

rivierwater uitgroeien tot voedselarm veenmosveen. Dit veenmosveen had in gereduceerde 

toestand een roodbruine kleur. Er werden plantenresten in aangetroffen van struikheide, 

veenbes, lavendelheide, wollegras en verschillende soorten veenmossen. De onderste lagen van 

de profielen van het veenmosveen bestonden in de meeste gevallen uit zeggeveen. De condities 

waarin dit veen zich opbouwde, waren dus aanvankelijk voedselrijker.70  

Het gebied van Beulake wordt door Haans en Hamming tot een veenmosveengebied 

gerekend, dat zich tussen de Steenwijker Aa en de Sethe had ontwikkeld. De natte condities ten 

noorden van Beulake worden in bodemkundige publicaties echter wel van invloed geacht op de 

veengroei in het gebied van Beulake. Volgens F.A. Bink, die bodemkundig onderzoek naar de 

randzone van de Noordoostpolder verrichte: 

 ‘heeft het oligotrophe veen hier steeds dichtbij de grondwaterspiegel gelegen. Het groeide op als 

ombrogeen veen, doch tegelijk met het hoger worden van dit veenlandschap steeg de grondwaterspiegel. 

Deze oligotrophe veencomplexen zijn dan ook nagenoeg niet gewelfd en vormen een aaneensluitend 

geheel met de ernaast aanwezige mesotrophe veengebieden. Beide veensoorten groeiden gelijktijdig en 

even snel met een hoogteverschil van enkele decimeters ten opzichte van de grondwaterspiegel. De 

begroeiing van het oligotrophe gebied kwam, gezien de ligging ten opzichte van het grondwater min of 

meer overeen met de vegetatie van lage heide’.71   

Algemeen wordt aangenomen dat het veen een maximale hoogte van enkele meters bereikte.72 

 
69 De Bont (2009), 93-95. 
70 Haans & Hamming (1962), 11-12. 
71 Bink (1970), 122. 
72 Haans & Hamming (1962), 11. 
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Afb. 7. Globale weergave van veensoorten in het schoutambt Vollenhove door Haans en 

Hamming. Daarnaast zijn voormalige en huidige waterlopen, dijken of kliffen en de grenzen 

tussen zand- en veengronden weergegeven op de kaart. Bron: Haans en Hamming (1962), 

bijlage 2. 
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2.4 Natuurlijke wateren en waterlopen 
Wateren en waterlopen hebben een grote invloed gehad op de manier waarop het landschap van 

het latere schoutambt Vollenhove tot stand kwam. Ze zorgden voor reliëf in het pleistocene 

oppervlak en bepaalden in grote mate de vorming van verschillende veensoorten en 

sedimentlagen. Tijdens veenontginningen waren natuurlijke waterlopen bepalend voor de 

afwatering en werden ze gebruikt als ontginningsbases. In onderstaande paragrafen wordt de 

waterstaatkundige situatie van voor de grote ontginningen uiteengezet. Om het inzicht in deze 

situatie te vergroten, wordt het studiegebied soms in een groter verband weergegeven. 

Pleistocene rivieren 

Allereerst waren er rivieren die al tijdens het Pleistoceen hun sporen nalieten in het landschap. 

Deze rivieren stroomden vanaf het relatief hoger gelegen Drents Plateau in zuidwestelijke 

richting af naar de lagere gebieden richting respectievelijk het meer Flevo/Almere/Zuiderzee 

en loosden zo het water uit het oostelijke achterland. In de Kop van Overijssel lagen enkele 

evenwijdig aan elkaar stromende rivieren. Van noord naar zuid waren dit de Kuinder (Fries: 

Tjonger), Linde, Steenwijker Aa (Steenwijkerdiep) en Sethe (Meppelerdiep) (Afb. 8). 

Daarnaast heeft een rivier in het verlengde van de Kuinder door het kustgebied tussen Kuinre 

en Vollenhove gelopen. Deze rivier wordt aangeduid als Oerkuinder en volgde met enkele 

meanders de huidige Zuiderzeedijk en nam daarbij de Linde en de benedenloop van de 

Steenwijker Aa op (suggestieve weergave, Afb. 8). Aangezien de Zuiderzee in een later stadium 

grote delen van het landschap heeft weggeslagen en overspoeld, is het erg moeilijk om de 

voormalige rivierlopen te reconstrueren. Suggesties werden gedaan door bodemkundigen 

Veenenbos, Haans en Hamming, die het gebied in de tweede helft van de twintigste eeuw 

hebben gekarteerd.73 Ook Mol vormde een eigen visie met betrekking tot de loop van de 

Oerkuinder.74 Het is niet het doel van deze scriptie om te achterhalen welke van deze drie visies 

correct is. Het is echter van belang om te benadrukken dat er bij aanvang van de ontginningen, 

zoals Mol stelde, geen sprake was van een Zuiderzeekust. De westelijke rand van het 

schoutambt Vollenhove maakte deel uit van een oeverzone van een riviersysteem.75 Dit 

riviersysteem heeft de ondergrond sterk beïnvloed. De eerste ontginners in het westelijke 

studiegebied troffen dus ook geen kust aan, maar een oeverzone waarin verschillende rivieren 

samenvloeiden.  

 

 
73 Veenenbos (1950), 113; Haans & Hamming (1962), 8-9, bijlagen 1 en 2. 
74 J.A. Mol (2011), 54. 
75 J.A. Mol (2011), 54. 
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Afb. 8. Pleistocene rivieren rond het jaar 1000. Bron: Mol (2011), 49. 

Veenstroompjes en meerstallen 

Pleistocene rivieren waren van belang voor het veenvormingsproces in het schoutambt 

Vollenhove. Naarmate het veen groeide, verlandden sommige rivieren, terwijl andere met het 

veen meegroeiden en hoger kwamen te liggen. Tijdens de periode van grootschalige 

veenvorming ontstonden ook andere typen afwatering in het veen. Oligotrofe veenkussens 

hadden een radiale afwatering, waarmee overtollige neerslag werd afgevoerd naar de lagere 

gebieden. Op lagere plekken in het groeiende veen konden zo natuurlijke waterplassen ontstaan, 

die aangeduid worden als meerstallen. Waar structureel sprake was van een wateroverschot 

konden veenstromen ontstaan. Deze stroompjes waren dynamisch van aard en konden zich 

meerdere malen verleggen. Waternamen eindigend op aa, ee, epe, drecht, leek of gouw duiden 

vaak op een natuurlijke waterloop in het veen. Een goed voorbeeld in het studiegebied is de 

Wanepe, waar later het dorp Wanneperveen naar genoemd werd. Een waterloop die tevens in 

aanmerking komt als veenstroompje is de Rotwetering. Hoewel deze naam duidt op menselijk 

ingrijpen, verraadt het kronkelende verloop van dit riviertje een natuurlijke oorsprong (Afb. 

10). Uit een dwarsdoorsnede van de ondergrond in het Leeuwterveld blijkt dat de Rotwering in 

het veenslik van de verlande Oerkuinder is ingesleten.76 Op de kaart van het AHN is duidelijk 

zichtbaar dat het stroompje de westelijke kant van de Oerkuinder voor een groot deel volgt 

(Afb. 9). 

 
76 Haans en Hamming (1962), bijlage 8. 
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Afb. 9. Het natuurlijk verloop van de Rotwetering in de verlande rivierloop van de Oerkuinder. 

Bron: AHN3 maaiveld/ dynamische opmaak. 

Afb. 10. Het natuurlijk verloop van de Rotwetering weergegeven op de Bonnekaart. Bron: 

Bonnekaart, bladen 236 en 253 (1900), Collectie Dienst Kadaster. 

Zuiderzeegebied 

Tot slot is het van belang om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het Zuiderzeegebied 

tijdens het Laat-Holoceen, waar respectievelijk het Flevomeer, het Almere en uiteindelijk de 

Zuiderzee gevormd werden (Afb. 12). De ontwikkeling van grote meren in het Zuiderzeegebied 

begon toen de zeegaten en riviermondingen, de enige open plekken in de gesloten 

strandwallenkust van West-Nederland, gesloten raakten. Voor het Zuiderzeegebied was vooral 

het Zeegat van Bergen van belang, omdat de Overijsselse Vecht en andere pleistocene rivieren 

hierop afwaterden. Dit zeegat slibde langzaam dicht totdat het circa 1500 v. Chr. volledig 

gesloten was. Hierdoor verdween de inmiddels al uiterst geringe invloed van het getij, terwijl 

het gebied wel water bleef ontvangen van pleistocene rivieren uit het achterland. Het oude 

getijdebekken achter het Zeegat van Bergen verzoette en vormde een lagune. Door de beperkte 

afwateringsmogelijkheden ontstonden tevens verschillende meren ter hoogte van de huidige 

provincie Flevoland en het IJsselmeer. Deze meren waren te diep om overgroeid te raken met 
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veen. Afslag van oevers zorgde ervoor dat tenslotte een aaneenschakeling van meren kon 

ontstaan, dat in de Romeinse tijd werd aangeduid als het Flevomeer.77 Op een figuur van 

Stouthamer is goed te zien dat het Flevomeer zich nog tot het begin van de jaartelling uitbreidde 

ten koste van veengebieden in het studiegebied (Afb. 11). Hierbij werd ook het Giethoornse 

meer gevormd.78  

 

Afb. 11. Veenafslag en uitbreiding van het Flevomeer 3000 tot 1500 jaar geleden. Overgenomen 

uit: Stouthamer (2015), 69. 

In Noord-Nederland bleven zeegaten gedurende bovenstaande ontwikkeling steeds bestaan. 

Een combinatie van relatieve zeespiegelstijging, stormvloeden en bodemdaling door menselijk 

ingrijpen in het Noord-Nederlandse landschap zorgde ervoor dat er een verbinding kon ontstaan 

tussen het Flevomeer en de Waddenzee. Naarmate de Waddenzee meer invloed op het 

kustgebied kreeg, breidde de verbinding zich via het Vlie verder uit. Gepaard met deze 

ontwikkeling vormden de losjes verbonden meren in het Zuiderzeegebied een steeds groter 

geheel, dat het Almere genoemd werd.79 Ook dit meer breidde zich door middel van erosie uit, 

waardoor in de dertiende eeuw een zoute binnenzee ontstond, die de Zuiderzee werd 

genoemd.80 Ook de Zuiderzee bleef inbraken veroorzaken, ten koste van de gronden aan de 

westzijde van het studiegebied. Langs de kustvlakte werd daardoor een laag klei over het veen 

afgezet, die in oostelijke richting uitwigde. 

 
77 Stouthamer Cohen & Hoek (2015), 283-287, 308-309. 
78 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 308. 
79 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 309, 310, 323, 324. 
80 Stouthamer, Cohen & Hoek (2015), 310. 
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Afb. 12. Midden- en Noord-Nederland weergegeven op de paleogeografische kaarten van Peter 

Vos. 1) 2750 v. Chr. het Zeegat van Bergen is nog open. 2) 1500 v. Chr. Zeegat van Bergen 

gesloten, eerste meren ontstaan. 3) 100 n. Chr. Flevomeer staat in verbinding met het Vlie, 

Almere ontstaat. 4) 1500 n. Chr. Zuiderzee in uitbreidende fase. Bron: Vos, Weerts, Van der 

Meulen & Bazelmans (2018). 
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2.5 Synthese 
De pleistocene ondergrond van het schoutambt Vollenhove was welvend van aard. Door het 

oprukkende en terugtrekkende landijs werden delen van het studiegebied opgestuwd en 

uitgesleten. In het oostelijke studiegebied ontstond hierdoor een kleine stuwwal, die in een later 

stadium door het ijs werd overreden. Keileem dat door de ijslob werd meegevoerd werd hierbij 

afgezet op de afgevlakte stuwwal. Daarnaast sleten tijdens het Pleistoceen rivieren uit, die van 

het Drents Plateau afstroomden naar de lager gelegen gebieden in het zuidwesten. Deze rivieren 

voegden zich samen ter hoogte van de voormalige zuiderzeekust, waardoor sprake was van een 

dynamische oeverzone.  

Tijdens het Holoceen werd het gehele studiegebied op de keileemhoogte en enkele hoge 

zandopduikingen na bedekt met veen. Waar aanvoer was van vers rivierwater, ontwikkelde zich 

eutroof en mesotroof veen. Waar het veen buiten het bereik van rivierwater begon te groeien, 

ontwikkelde zich oligotroof veenmosveen. Door bodemkundigen werd begroeiing met lage 

heide en verschillende veenmossen voorgesteld. 

Rond het jaar 1000 behoorde het gebied waar Beulake zich later zou ontwikkeling dus 

tot een uitgestrekt veenmoeras met op enkele plaatsen pleistocene zandopduikingen. Deze 

zandopduikingen komen ook elders in het schoutambt Vollenhove voor en zijn in het huidige 

landschap nog te herkennen. Op basis van de actuele hoogtekaart konden bovendien mogelijke 

zandopduikingen in Beulake worden aangewezen. Vermoedelijk lag het veengebied van 

Beulake in de overgangszone tussen mesotroof en oligotroof veen. Deze aanname wordt 

gedaan, omdat het natuurlijke meer (Giethoornse meer) en de dynamische oeverzone ter hoogte 

van de huidige zuiderzeekust invloed gehad moeten hebben op de waterstaatkundige situatie in 

het gebied van Beulake.  
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Hoofdstuk 3. Ontwikkeling van de 
streek Bodelake. Middeleeuwse 
agrarische veenontginningen in het 
schoutambt Vollenhove (1000 – 1450) 
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3.1 Inleiding 
Het gebied waar in de vroege nieuwe tijd het dorp Beulake ontstond, werd in de middeleeuwen 

al aangeduid met de streeknaam ‘Bodelake’. In de omgeving van deze streek werden vanaf de 

elfde eeuw grootschalige agrarische veenontginningen voltrokken en dorpen gesticht. 

Bestaande publicaties gaan er daarom vaak vanuit dat Bodelake een middeleeuwse voorganger 

van het latere dorp Beulake moet zijn geweest. De bewijslast die voor deze stelling wordt 

geleverd, is slechts gebaseerd op de interpretatie van het toponiem Bodelake. De vraag die in 

dit hoofdstuk centraal staat is daarom als volgt: welke landschappelijke ontwikkelingen 

onderging de streek Bodelake tijdens de periode van middeleeuwse agrarische 

veenontginningen (1000-1450) in het schoutambt Vollenhove? Om deze vraag te 

beantwoorden, is het van belang te onderzoeken welke plaats de streek Bodelake innam binnen 

de algehele occupatiegeschiedenis van het Land van Vollenhove. Daarbij wordt allereerst 

ingegaan op de eerste vestiging van mensen in het gebied. Deze kan namelijk al ver voor het 

jaar 1000 hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt behandeld hoe de bisschoppelijke 

machtsbasis in het Land van Vollenhove werd ontwikkeld vanaf de tiende en elfde eeuw. Deze 

machtsbasis is later van groot belang geweest voor de veenontginningen in het gebied. 

Daaropvolgend wordt de fasering van grootschalige veenontginningen in het schoutambt 

behandeld, waarbij het werk van Mol leidend is. Tot slot wordt de ontginning van de streek 

Bodelake onderzocht. Aan de hand van een interdisciplinaire aanpak kunnen mogelijk nieuwe 

inzichten verschaft worden over deze nog vrij onbekende ontginning.  

 

3.2 Kolonisatie door de mens 
In de bestaande literatuur wordt zeer spaarzaam ingegaan op de vroegste bewoning in het 

schoutambt Vollenhove. Zo stelde Makken het volgende in de toelichting bij de bodemkaart 

van Nederland (1988): 

‘De veengebieden zijn lange tijd vrijwel onbewoond geweest en grotendeels zelfs onbegaanbaar. De 

schaarse bewoning heeft zich waarschijnlijk uitsluitend beperkt tot enkele wat beter ontwaterde plekken. 

Zo zijn er op de zandrug bij Baarlo sporen van bewoning gevonden, die waarschijnlijk dateren uit de 

vijfde eeuw voor Chr. Duidelijker resten van bewoning in hetzelfde gebied zijn van veel jongere datum 

en dateren waarschijnlijk van na het jaar 1000.’81 

De vroegste bewoning moet zich dus op beter ontwaterde plekken in het gebied hebben 

gecentreerd. In het studiegebied werden deze gevormd door uitstekende pleistocene 

zandopduikingen in de veengebieden en de keileemhoogte van Vollenhove. De meest gunstige 

vestigingslocaties bevonden zich op de keileemrand. Deze gaf zowel toegang tot de beter 

ontwaterde keileemgronden (woonplaats/ bouwland) als de nattere veengebieden 

(weidegebied). De nederzettingen Barsbeek en de Leeuwte ontstonden op de keileemrand en 

worden daarom als vroegste nederzettingen beschouwd.82 Bewoning op de pleistocene 

zandkoppen vond ook al zeer vroeg plaats. Uit de vondsten bij Baarlo blijkt dat deze bewoning 

al prehistorisch kan zijn geweest. Door een gebrek aan archeologische opgravingen is dergelijke 

bewoning in de rest van het studiegebied echter niet vast te stellen. De vroegste melding in de 

directe omgeving van Beulake dateert uit de veertiende-eeuw en betreft een fragment 

aardewerk. Helaas gaat dit om een melding waarvan de herkomst niet verder te achterhalen is.83 

 
81 Makken (1988), 30. 
82 Kroes & Hol (1979), 28. 
83 Archis zaakidentificatie 2759828100, Registratie archeologische vondstmelding, objectnummer 1102800, 

Archis2 waarnemingsnr. 12478.  
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Het gebrek aan archeologisch materiaal betekent niet dat er geen menselijke activiteit in het 

studiegebied plaatsvond. Recent onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat het voormalige landschap 

van de Noordoostpolder, dat vaak als onbewoonbaar werd verklaard, wel degelijk bewoond 

werd tijdens de middeleeuwen.84 Het beeld dat het studiegebied voor een lange tijd vrijwel 

onbewoond is geweest, moet dus genuanceerd worden. 

3.3 Bisschoppelijke macht in het Land van Vollenhove 
Volgens Mol was Noordwest-Overijssel rond het jaar duizend een dunbevolkt gebied waar 

diverse graven gezag op uitoefenden. Naar aanleiding van twee oorkonden uit de tiende eeuw 

kan gesteld worden dat de bisschop van Utrecht vanaf dit moment tevens een aantal domeinen 

toegewezen kreeg in de regio van het studiegebied.85 Beide oorkonden werden door Otto I 

uitgevaardigd in 944 en bevatten bepalingen waarmee de bisschop werd bekrachtigd met het 

foreestrecht in de pagus forestensis (Foreestgouw) en de pagus Thriente (Drenthegouw) (Tabel 

2). In beide oorkonden wordt het jachtrecht los behandeld van het gebruikelijke foreestrecht, 

dat het gebruiksrecht op de nog niet ontgonnen gronden omvatte. De eerste oorkonde verbood 

jagen zonder toestemming van de bisschop in de Foreestgouw, die binnen de graafschap van 

Everhard lag. Daarnaast legde de oorkonde op het foreestrecht te handhaven in de Foreestgouw 

en in de silva Fulnaho (bos van Vollenhove). De tweede oorkonde verbood jagen in de 

Drenthegouw gelegen in de graafschap van Everhard. Daarnaast beval het dat het foreestrecht 

in dezelfde gouw gehandhaafd moest worden.86 Uitgaande van de oorkonden lagen beide 

gouwen in de graafschap van Everhard. Het bos van Vollenhove werd afzonderlijk genoemd. 

Tabel 2. Bepalingen in de twee oorkondes uitgevaardigd door Otto I in 944 

Bepalingen Oorkonde 1 Oorkonde 2 

Jachtrecht Verbod op jagen zonder 

toestemming bisschop in 

Foreestgouw van Everhard 

Verbod op jagen zonder 

toestemming bisschop in 

Drenthegouw van Everhard 

Foreestrecht Foreestrecht handhaven in 

Foreestgouw in graafschap 

van Everhard 

Foreestrecht handhaven in 

Drenthegouw in graafschap 

van Everhard 

Foreestrecht handhaven in 

het bos van Vollenhove 

 

 

Over de interpretatie van de geografische aanduidingen in deze oorkonden en de manier waarop 

de oorkonden zich tot elkaar verhouden bestaat een discussie in de historiografie. De discussie 

gaat voornamelijk over de verhouding tussen de Foreestgouw, de Drenthegouw en de manier 

waarop deze tot de graafschap van Everhard behoorden.87 Het heeft voor deze scriptie geen 

meerwaarde om de gehele discussie uiteen te zetten. Om inzicht te krijgen in de middeleeuwse 

bezitsverhoudingen is het benoemen van de meest recente visie van Mol voldoende. 

Volgens Mol was de silva Fulnaho het loofwoud dat op de keileemhoogte van 

Vollenhove groeide. Dit gebied viel niet onder het graafschap van Everhard en werd daarom 

als kroondomein aan de bisschop toegewezen. Hier ontstond later ook het domaniale centrum 

van de bisschop. Aangezien de graafschap van Everhard in de nabijheid lag, werd de bisschop 

in zijn rechten bevestigd door middel van een oorkonde. Hetzelfde gold voor zijn jacht- en 

foreestrecht in de Foreestgouw en de Drenthegouw, die wel binnen de graafschap van Everhard 

lagen. Beide oorkonden kunnen dus beschouwd worden als bescherming van het 

 
84 Van Popta (2017), 130-143. 
85 Mol (2011), 55. 
86 Mol (2011), 57. 
87 Zie voor de discussie de volgende literatuur: Gosses (1941); Blok (1984), 61-68; Blok (1985) & Zeiler (2005). 
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bisschoppelijke recht op jacht en de nog onontgonnen gronden tegen mogelijke aantasting door 

Everhard, wiens graafschappen in de directe omgeving lagen.88  

De bisschoppen van Utrecht beschikten dus vanaf 944 naast de silva Fulnaho over het 

gebruiksrecht op de nog niet ontgonnen genomen gronden in de omgeving. Om ontginning 

mogelijk te maken, was echter ook het grafelijk gezag over de desbetreffende gronden nodig. 

Het rijkskerkenstelsel maakte dit mogelijk. In dit systeem gaven heersende koningen 

bisschoppen de macht over het bestuur van wereldlijke territoria. Aangezien bisschoppen 

celibatair dienden te leven, kon dit gezag niet geërfd worden en dat was voordelig voor de 

heersende koningen.89 In de eerste helft van de elfde eeuw werd zowel de graafschap Salland 

(1042) als Drenthe (1046) aan de bisschop van Utrecht geschonken. Ook belangrijke gebieden 

in de regio met handelssteden als Staveren kwamen toe aan de bisschop.90 Vanaf dit moment 

werden grootschalige veenontginningen onder bisschoppelijke regie mogelijk. Zoals Mol 

terecht opmerkt gaat het dan om 'het openleggen van venen voor zover die niet onder een 

domeingoed vielen of voorzover daarop nog geen recht van opstrek door plaatselijke 

boerengemeenschappen of individuele grondeigenaars waren geclaimd.'91 Het is aannemelijk 

dat delen van het schoutambt Vollenhove al voor de elfde eeuw bewoond werden en dus al 

geclaimd waren (zie paragraaf 3.2). 

 

Ontwikkeling van het domein Fulnaho 944 - 1354 

De keileemhoogte van Vollenhove werd na de machtsverwerving in het gebied het bestuurlijke 

centrum van de bisschoppen van Utrecht buiten het Sticht. Het was een goed bevaarbare locatie, 

die via verschillende waterlopen toegang gaf tot de binnenlands gelegen gebieden van de 

bisschop. Op het meest noordwestelijk punt (huidige locatie Vollenhove) van de hoogte werd 

tussen de tiende en elfde eeuw de bisschoppelijke 'Olde hof' ingericht. In eerste instantie betrof 

de Olde hof een agrarisch complex, waar ook rechtgesproken werd. Later werd op deze plek 

tevens het bisschoppelijk kasteel opgetrokken. Ook was er een kapel, die in het midden van de 

elfde eeuw gedateerd kan worden.92 Op het meest westelijke punt van de keileemhoogte lag de 

Voorst, een bosrijk gebied waar enkel de bisschop het jachtrecht bezat. Op een zestiende-

eeuwse kaart van Jacob van Deventer is nog duidelijk bos op deze plek ingetekend. Naast de 

keileemranden, die waarschijnlijk al voor de bisschoppelijke aanwezigheid geoccupeerd 

werden, ontstonden ook buurtschappen in het centrale deel van de keileemhoogte. Behalve de 

vroegste benoeming in archiefstukken is er tamelijk weinig bekend over de ontstaanswijze en -

volgorde van deze buurtschappen. Het gaat om Zuurbeek (eerste benoeming 1152: 

Surebecheh), Mitdelbrink (1152/ ligging niet bekend), Wendel (1260), Oestenwold (1284: 

Ostenwocht), Westerkerken (1284) , Op Zwol (1284: Suolh) en Kadoelen (1384: Quadolen). 

Kroes en Hol gaan er in hun studie vanuit dat deze buurtschappen aan het begin van de dertiende 

eeuw al bestonden (Afb. 13). 

 

 
88 Mol (2011), 59. 
89 J.C.H. Blom en E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam: Prometheus Bert Bakker, 

2014), 33. 
90 Staveren/Zuidergo (1077), IJsselgo (1086), Oostergo/Westergo (1086/1089), zie Mol (2011), 60. 
91 Mol (2011), 61. 
92 Benders (2005), 22-23. 
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Afb. 13. Situatieschets van de keileemheuvel rond 1200. Bron: Kroes en Hol (1979), p. 29. 

 

In de nabijheid van de versterking vestigden zich verschillende sociale klassen. Allereerst de 

kastelein, die het landsheerlijk gezag vertegenwoordigde en als kasteelbewaarder optrad. 

Daarnaast was er een groep borgmannen, die verantwoordelijk was voor de verdediging van 

het kasteel. Zowel kastelein als borgmannen behoorden tot de sociale stand van de 

ministerialen. Dit waren mannen van (on)vrije afkomst, die in ruil voor hun bestuurlijke of 

militaire diensten landerijen en inkomsten aangeboden kregen. Ook genoten zij een speciale 

rechtspositie ten aanzien van de landsheer. Volgens Benders zijn de ministerialen in Vollenhove 

van groot belang geweest voor de organisatie van ontginningen. Zij kregen immers borglenen 

toegewezen in de wijde omtrek van het kasteel. Borgmannenfamilies als Rading, Van Putten, 

Dunker en Van Oestenwold komen nog eeuwenlang in archiefstukken met betrekking tot 

grondbezit voor. Als laatste vestigden zich ook kolonisten in de nabijheid van de 

bisschoppelijke versterking. Mogelijk waren zij betrokken geweest bij de eerste 

(veen)ontginningen. Zij vestigden zich ten zuidoosten van het kasteel op een stuk grond dat 

'opten Camp' werd genoemd. In de twaalfde eeuw nam deze groep kennelijk toe, want in deze 

eeuw werd de kapel maar liefst drie maal uitgebreid.  

Op gerechtelijk gebied ressorteerde het gehele Land van Vollenhove onder leiding van 

een schout (ook wel drost), die als directe vertegenwoordiger van de bisschop optrad. In de 

archieven is vanaf 1176 sprake van een schout van Vollenhove. Hij sprak recht in de 

verschillende delen van het Land van Vollenhove. De indeling van het rechtsgebied was 

waarschijnlijk gebaseerd op de kerspelen, die al eerder ontstaan waren.93 In de loop van de 

veertiende eeuw zouden volgens deze indeling verschillende schoutambten ontstaan, die ieder 

een eigen schout hadden, die weer verantwoording moest afdragen aan de landdrost van 

 
93 HCO, toegangsnr. 0078 Schoutambt Vollenhove en Blokzijl, inleiding. 
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Vollenhove. De positie van de schout werd dus verdeeld over meerdere ambtenaren. Het 

schoutambt Vollenhove werd gevormd door de kerspelen van Barsbeek, de Leeuwte én 

Kuinderdijk en Baarlo. Wanneperveen behoorde aanvankelijk ook tot dit schoutambt, maar 

scheidde zich al vroeg af.94 Op bestuurlijk gebied werd het schoutambt geleid door de eigenaren 

van ‘gewaarde erven’, ook wel de geërfden genoemd. Zij bezaten gezamenlijk het gebruiksrecht 

op de gemeenschappelijke gronden.95 Het Oversticht sprak daarom al eens voorzichtig van de 

aanwezigheid van markerechten in het schoutambt van Vollenhove.96 Daarnaast waren de 

geërfden verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen, dijken en waterwerken. Het toezicht 

op dit onderhoud was in handen van het college van de Grote Schouwe, waar geërfde 

afgevaardigden uit de drie kerspelen binnen het schoutambt zitting namen.97 Tot slot is van 

belang dat bisschop Jan van Arkel in 1354 stadsrechten verleende aan de bewoners 'opten 

Camp', waardoor dit gebied werd losgemaakt van het omliggende gebied. De basis voor de stad 

Vollenhove was hiermee gelegd.98 

 

3.4 Fasering middeleeuwse agrarische veenontginningen 1000 – 1200 
Binnen het schoutambt Vollenhove kunnen drie grote veenontginningssystemen worden 

onderkend. De fasering van deze middeleeuwse veenontginningen is uitvoerig onderzocht door 

Hans Mol. Aan de hand van zijn werk kunnen de veenontginningen tussen het jaar 1000 en 

1200 in drie fasen worden ingedeeld (afbeelding 14). Allereerst werd de oeverzone (later 

Zuiderzeekust) strekkende van de Olde hof bij Vollenhove tot Blankenham99 in het noorden 

ontgonnen. Deze fase zou al in de eerste helft van de elfde eeuw gestart zijn, toen de beperkte 

grafelijke rechten in de regio de bisschop dwongen om eerst slechts de gronden rondom zijn 

hof te ontginnen. Volgens Mol gebeurde dit in hofhorig verband. De oeverzone was een 

agrarische veenontginning, waarop het weiland van de bisschoppelijke hof (vroonland) zich 

bevond. Uit latere archiefstukken blijkt dat er tevens erven lagen, die bewoond werden door de 

horigen van de Olde Hof. Mol vond in de archieven verwijzingen naar tenminste vijf hofhorige 

grondgebruikers in Baarlo, acht in het gebied waar later Blokzijl ontstond en tot slot zes 

hofhorige erven in dezelfde omgeving. Hij gaat dan ook uit van een 'aaneengesloten complex 

van Vollenhoofse hofgoederen'.100 Dit vormt een hernieuwde visie ten opzichte van het werk 

van Kroes en Hol, waarin wordt uitgegaan van individuele ontginningen.101 

In de tweede fase werden de ontginningen voortgezet in de oostelijk gelegen 

veenmosgebieden. Vanaf de oeverzone ontstond vanuit Blankenham een opstrekkende 

veenontginning en meer naar het zuiden vingen ontginningen vanuit het Giethoornse Meer aan. 

Beide ontginningen strekten op in noordoostelijke richting, waarschijnlijk naar het hoogste punt 

in de desbetreffende veenmosgebieden. Ook deze grootschalige ontginningen vonden plaats in 

hofhorig verband onder leiding van de Utrechtse bisschoppen. Mol baseert zich hierbij opnieuw 

op een aantal latere archiefteksten. Hieruit blijkt dat in IJsselham maar liefst achtenveertig 

hoeven hofhorig in de Olde hof waren. In het geval van Giethoorn is een specifiek recht met 

bepalingen over de horige status van de Gieterse kolonisten (Sint-Maartenslieden) 

 
94 HCO, toegangsnr. 0080 Schoutambt Wanneperveen, Dinxterveen en Zwartsluis, overige informatie.  
95 Ten Hove, Knuijt, Kolman et. al. (1998), 37. 
96 Het Oversticht (1989), 7. 
97 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179 Oude archieven Ambt Vollenhove 1581-1840, inleiding. 
98 Kroes & Hol (1979), 75. 
99 Mol toonde met zijn onderzoek aan dat Blankenham de oorspronkelijke oeverwal-nederzetting vormde, 

waaruit later de nederzetting IJsselham ontstond. 
100 Mol (2011), 76-77; citaat 77. 
101 Kroes & Hol (1979), 37, 46. 
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overgeleverd. Beide groepen moesten bovendien vroondiensten leveren in de vorm van arbeid 

op een weidecomplex even ten noorden van Baarlo.102  

Vanaf de twaalfde eeuw komen ook 'vrije' ontginningen voor in het Land van 

Vollenhove. Tijdens deze derde fase werd ook het gebied ten noorden van de Sethe ontgonnen. 

Er werden vrije kolonisten geworven, die mochten ontginnen tegen acceptatie van een jaarlijkse 

afdracht (tijns) en het gezag van de bisschop. Een welbekend oorkonde uit 1132 geeft 

informatie over de organisatie van ontginningen in de omgeving van het latere Zwartsluis. In 

de oorkonde worden tweeëntwintig 'slagen' door edelman Rudolf van Steinfurt gedoneerd aan 

het klooster Clarholz in Duitsland. Deze gedoneerde slagen worden beschreven als onderdeel 

van honderdtallen slagen van de lieden van Oostergo, Wie (Wijhe) en Zuidergo. Daarnaast 

worden de lieden van Leuethe (Leeuwte), Islemuthen (IJsselmuiden) en het allodium van 

Methre (locatie onbekend) genoemd. Deze honderdtallen duiden volgens Mol op 

ontginningsblokken verdeeld in strookvormige en door een breedtemaat bepaalde kavels. De 

ontginning van het gebied ten noorden van de Sethe bij het latere Zwartsluis zou dus al vroeg 

in de twaalfde eeuw begonnen zijn door middel van kolonisten, die gegroepeerd waren naar 

hun afkomst. 

Ook vanuit het meer oostelijk gelegen deel van de Sethe werden opstrekkende 

veenontginningen uitgevoerd. Hieruit ontstonden de dorpen Wanneperveen, Nijeveen en 

Kolderveen. Ook in dit geval kunnen archiefstukken iets vertellen over het verloop van de 

ontginning. Het archief van de abdij Dickninge bevat een oorkonde waarin beschreven wordt 

dat Arnoldus Wilde zijn huis (domum) liggende in de villa Wanepe opdraagt aan het Bisdom 

Utrecht.103 Uit de oorkonde kan een aantal dingen worden opgemaakt. Allereerst was er in 1210 

al sprake van de villa Wanepe. De betekenis van villa is hier onduidelijk. Het zou zowel aan 

een hoeve als aan een dorp kunnen refereren. De aanwezigheid van een villa, in welk opzicht 

dan ook, geeft aan dat er in 1210 reeds sprake was van afgeronde ontginningen ten noorden van 

de Sethe. Daarnaast schenkt Wilde zijn huis aan het bisdom Utrecht, waaruit afgeleid kan 

worden dat het huis daarvoor allodiaal bezit was. Dit wijst weer op een vrije ontginningsvorm 

zoals in bovenstaande alinea werd beschreven. 

Er zijn enkele veenontginningen die niet door Mol behandeld worden. Het gaat om de 

gebieden van Scheerwolde, Kalenberg, Zuidveen, Beulake en de Heven (Afb. 16, blauwe 

gebieden). Mol benadrukte wel dat de ontginning van deze gebieden door middel van vrije 

kolonisten voltrokken moet zijn. In het geval van Kalenberg blijkt dit uit de alternatieve naam 

Vrijer Straten, die nog steeds als veldnaam voortleeft. Waaruit dit voor Beulake en de andere 

gebieden blijkt is minder duidelijk. 

Een ander aspect van veenontginningen dat in het onderzoek van Mol minder aan de 

orde komt is de dynamiek van een agrarische veenontginning. Het feit dat de eerste 

ontginningsactiviteiten tussen 1000 en 1200 aanvingen, wil niet zeggen dat gehele 

dorpsgebieden in één keer werden ontgonnen. Op een manuscriptkaart uit de tweede helft van 

de zestiende eeuw werden bijvoorbeeld nog veengebieden ingetekend tussen Zuidveen, 

Giethoorn en de ontginningen vanuit de Sethe (Afb. 15). Op de kaart is tevens het principe van 

verschuivende bewoning goed zichtbaar. Bij Nijeveen en Kolderveen zijn ‘olde’ en ‘nye’ 

hoeven ingetekend, die nog vrij dicht bij de oorspronkelijke ontginningsbasis (het 

Meppelerdiep) liggen.104 

 
102 Mol (2011), 72-77. 
103 Drents Archief, toegangsnr. 440, inv. 2.4, nr. 10 (folio 5v). 
104 Gemeentearchief Kampen, Beeldbank, registratienummer K000970. 
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Afb. 14. Schematische kaart van het driefasenmodel van Mol. De steden Steenwijk en Meppel 

zijn als geografische indicatie op de kaart weergeven. De Olde Hof markeert de locatie van het 

latere Vollenhove. Eigen werk. 
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Afb. 15. Detail van een manuscriptkaart van Nijeveen, Kolderveen, Zuidveen, Giethoorn en de 

veengebieden daartussen, ca. 1550. Bij Nijeveen en Kolderveen is opstrekkende bewoning te 

zien in de richting van gebieden, die 'dat groethe veene' en 'noch veene' werden genoemd. Bron 

Gemeentearchief Kampen , beeldbank, registratienummer K000970. 

3.5 Grondverdelingen in de veertiende eeuw 
Een volgende belangrijke fase in het ontginningsproces van het schoutambt Vollenhove vond 

plaats in de tweede helft van de veertiende eeuw. In deze periode vond de verdeling van De 

Heven en het Leeuwterveld plaats. Een aantal wegen dat momenteel door deze gebieden loopt, 

was toen al aanwezig. In het Dijkrecht van 1363 werd namelijk melding gemaakt van de 

Nieuweweg en de Hevenweg (Afb. 16). Deze wegen hadden aan weerszijden weteringen en 

werden kennelijk vanwege hun waterstaatkundige functie opgenomen in het dijkrecht. 

Hoogstwaarschijnlijk waren dit dus ontginningswegen.105  

In 1387 werden vervolgens de grondverdelingen in de Elsheven, Drevenheven en 

Rietheven aangekondigd. In de oorkonde dat hierover handelt werd expliciet vermeld dat het 

ging om ‘alle die ghemienten ende landen, die bynnen perochieën van Vollenhoe ghelegen 

synnen ende niet ghedielt en weeren ende ons ende goede lueden ende niemant sonderlinge in 

’t ghemien thobehoeren.’106 De gronden behoorden dus voorheen tot de gemeenschappelijke 

gronden. In de oorkonde werd tevens vermeld dat een deel van de gronden toekwam aan het 

bisdom Utrecht, het zogeheten voorslag. De rest werd verdeeld onder de geërfde inwoners van 

het Land van Vollenhove. De Heven bevinden zich ten oosten van de Rotwetering. In het 

noorden wordt het gebied begrenst door het Giethoornsemeer en in het zuiden door de 

 
105 Kroes & Hol (1979), 33. 
106 Mensema (1990), 79. 
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Vaartsloot. Centraal in de Heven ligt het Duiningermeer, maar in de oorkonde wordt tevens 

gesproken van het Nyemeer en het Rotmeer (Afb. 16). Het is van oorsprong dan ook een nat en 

laag gebied. In de bodem wordt veelal veenslik aangetroffen en op de hoogtekaart is nog goed 

te zien dat de Oerkuinder door dit gebied stroomde (Afb. 9, paragraaf 2.4).  

Daarnaast vermeldden verschillende publicaties dat er in 1387 sprake was van een 

verdeling van het Leeuwterveld.107 Volgens historische werken van bijvoorbeeld Van der Aa 

was dit Leeuwterveld daarvoor een gemeenschappelijke weide, waar ieder erf in de Leeuwte 

rechten op bezat.108 Ook dit gebied werd uitgegeven aan de eigenerfde boeren onder 

voorbehoud van een voorslag voor het bisdom Utrecht. De ligging van het Leeuwterveld wordt 

niet aangegeven op historische kaarten, maar op recente topografische kaarten wordt het tussen 

de Nieuweweg in het westen, de Heven in het noorden, de Vaartsloot in het oosten en de 

Leeuwte in het zuiden gelokaliseerd (Afb. 1). Een interessant gegeven dat door Van der Aa 

werd opgenomen betreft een ontginningsverplichting die met de verdeling van zowel het 

Leeuwterveld als de Heven gepaard zou zijn gegaan. Hij stelde dat ieder erf in de Leeuwte een 

aantal dagmaten toegewezen kreeg 'met last om die af te graven en waterleidingen aan te 

leggen'.109 De oorkonde die de verdeling van de Heven beschrijft, bevat inderdaad bepalingen 

over graafwerkzaamheden en de verantwoordelijkheid over wegen en weteringen.110 Kennelijk 

werd gegraven op perceelsgrenzen, want er werden allerlei regels opgesteld over de 

maatvoering en de uitvoering van de graafwerken. Bijvoorbeeld: 'wie graven will, die sall gaen 

an denghenen die hem wederwerck doen sall […] ende seggen hem, dat hy graven will.'111  

De ontginning van beide gebieden kan dan als volgt zijn voltrokken. Allereerst werden 

wegen aangelegd met aan weerszijden weteringen. Vervolgens werden de omliggende gronden 

verdeeld onder de geërfden uit de Leeuwte. Zij werden op hun percelen belast met het graven 

van afwateringssloten, die aansloten op de weteringen langs de wegen. Daarmee ontstond de 

kenmerkende slotenverkaveling, die nog steeds zichtbaar is in het landschap. In ieder geval kan 

geconcludeerd worden dat de gronden van het Leeuwterveld en de Heven pas na de verdelingen 

aan het einde van de veertiende eeuw werden ontgonnen. 

 

 
107 Benders (2005), 34. Het originele document, waarin de verdeling werd opgetekend is niet gevonden. 
108 Van der Aa (1846), 160. 
109 Van der Aa (1846), 160. 
110 Mensema (1990), 79-80. 
111 Mensema (1990), 80. 
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Afb. 16. Links: ligging van de ‘Heven’. In het blauw is de Hevenweg globaal aangegeven en in 

het oranje de Nieuwe weg, rechts: onderverdeling van de Heven volgens het Kadastrale 

verzamelplan. Bron Bonnekaart, blad 253 (1900), Collectie Dienst Kadaster en Kadastrale 

kaart 1811-1832: verzamelplan Ambt Vollenhove, Overijssel (MIN04050VK1). Bewerking 

auteur. 

3.6 Ontginning van Beulake 
Dan rest nog de ontginning waar deze scriptie in feite om draait: die van de streek Bodelake. 

Aan de hand van kadastrale kaarten kan een ruwe schatting worden gemaakt van de 

oorspronkelijke afbakening van het ontginningsgebied. In het noorden en noordwesten werd 

het gebied begrenst door het water van de Vaartsloot. Op historische kaartbeelden is duidelijk 

zichtbaar dat de verkaveling van Beulake de oude loop van de Vaarsloot volgt. In het oosten 

vormde de Walengracht de grens tussen de veengebieden van Giethoorn en Beulake. Deze 

gracht werd in de zestiende eeuw gegraven vanuit een bestaande sloot, die wellicht ook al als 

grens diende. In het zuiden is tot slot een zeer strakke grens getrokken tussen de gebieden van 

Beulake en Wanneperveen. Wanneer deze grens werd getrokken is onduidelijk. Wellicht werd 

deze bepaald toen Wanneperveen zich als zelfstandig schoutambt afscheidde van Vollenhove. 

Vermoedelijk gebeurde dit in de tweede helft van de veertiende eeuw.112 

  

 
112 HCO, toegangsnr. 0080 Schoutambt Wanneperveen, Dinxterveen en Zwartsluis, overige informatie. 
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Toponymie 

De eerste vermelding van Beulake stamt tot dusver uit het veertiende-eeuwse dijkrecht van de 

Leeuwte en Barsbeek als ‘die Bodelaeke’. De vermelding wordt in een zin genoemd met 

betrekking tot het schouwen van de Nieuweweg, de Rotweg en hun weteringen.113 Deze vielen 

onder het onderhoud van de kerspels en werden daarom opgenomen in het dijkrecht. Het is 

aannemelijk dat met ‘die Bodelaeke' de huidige Oude Beulakerweg werd bedoeld. Deze weg is 

opgehoogd met circa anderhalve meter zand en had daarom hoogstwaarschijnlijk ook een 

waterkerende functie.114 De veronderstelling dat Bodelaeke tevens een middeleeuwse 

agrarische nederzetting is geweest, komt voort uit de interpretatie van de oudste 

naamsvermelding. ‘Bodelaeke’ zou ontleed kunnen worden als een samentrekking van de 

toponiemen ‘bode’ en ‘laek’. Bode zou dan staan voor klein huisje of keet en laak voor een 

afscheiding of grens in de vorm van water.115 Over deze verklaring bestaat geen zekerheid.116 

Ook in deze scriptie wordt deze verklaring niet juist geacht. Er zijn namelijk geen resten van 

middeleeuwse bewoning gevonden in het gebied van Beulake en er is geen enkele vermelding 

van middeleeuwse bewoning in de archieven.117 

Archiefstudie 

Bodelake komt wel enkele keren als plaatsaanduiding voor in de Overijsselse leenprotocollen 

van het Oversticht. Allereerst in 1379, toen Beatrix Mulert werd beleend met het Wenekenlant, 

dat ‘in der Bodelaken’ lag.118 Daarnaast werd Roeloff van Oestenwolde in 1394 beleend met 

‘dat slach in der Bodelake mit alle slachter not’.119 Dit hield in dat hij recht had op de gehele 

opbrengst van het land. Dit doet vermoeden dat het gebied van Beulake aan het einde van de 

veertiende eeuw al op zekere hoogte was verdeeld in slagen. Een archiefstuk dat hier verder op 

ingaat betreft een register, waarin grondeigenaren en de hoeveelheid grond die zij in Beulake 

bezaten werden opgesomd. Het originele register werd door archivaris A.J. Mensema gedateerd 

in 1410. De kopregel van het register, dat door Mensema het giedenregister wordt genoemd, 

luidt: ‘dit sint die gheen in Boedelake. Erst an by Geethoerningher lant op Harnolts sloet.’ 

Verder is toegevoegd dat er in totaal 903,5 gheen tussen het Giethoornse land en ‘Rabstermaet’ 

liggen.120 

Er zijn verschillende onduidelijkheden omtrent de interpretatie van dit document. 

Allereerst zijn de locaties van Arnolts sloet en Rabstermaet niet bekend. Het gaat waarschijnlijk 

om een grenssloot tussen Giethoorn en Beulake en een erf dat op de grens tussen Leeuwte en 

Beulake lag. Het is dan nog steeds niet duidelijk of de lijst betrekking heeft op de kavels boven 

de weg, onder de weg of op beide. Daarnaast is er een probleem met betrekking tot de 

maatvoering. Een ghee of giede was een breedtemaat, die gebruikt werd in delen van Overijssel. 

Volgens dhr. J. Mooijweer houdt deze maat verband met ontginning omdat de diepte van de 

kavel dus niet vaststond.121 Met het recht van opstrek in het achterhoofd zou dit kunnen 

betekenen dat Beulake pas aan het begin van de vijftiende eeuw werd ontgonnen. Een 

gelijksoortige ontginning als het Leeuwterveld en de Heven is dan mogelijk.  

 
113 Helderman (1986), 111. 
114 C. Hamming (1958), 19. 
115 Helderman (1986), 111. 
116 Zie bijvoorbeeld Van der Tuin (1998), 49. 
117 Zie ook paragraaf 3.2. 
118 Eijken (1995), nummer 1395. 
119 Eijken (1995), nummer 1378. 
120 A.J. Mensema (1990), 73-76. 
121 Mondelinge mededeling dhr. J. Mooijweer, 30 januari 2020. 
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Het feit dat in het register voornamelijk leden van adellijke afkomst genoemd worden sluit 

hierbij aan. Ook worden goederen genoemd, die aan de hand van veldnamenkaarten 

geïdentificeerd kunnen worden als (voormalige) erven in de Leeuwte, Barsbeek en Zuurbeek. 

Voorbeelden zijn het Wildinghenguet, het Bonckenguet, het Butengoed en het goed ten 

Doerganck.122 Zij waren wellicht de geërfden van de keileemhoogte van Vollenhove. 

Een andere archiefbron die iets over (middeleeuwse) bezitsverhoudingen kan zeggen is 

een zestiende-eeuws handschrift over de Barsbeker zijl.123 Het handschrift bestaat uit 

achtenzestig folio’s met aantekeningen over waterschapszaken in het schoutambt Vollenhove. 

Een van de teksten betreft een lijst met 'huysdiecken in die Boelake'. Ook latere exemplaren 

van dergelijke lijsten zijn bekend van Beulake.124 Het principe van ‘huysdiecken’ hield in dat 

grondbezitters in een gebied met dijken of wegen verantwoordelijk waren voor een deel van 

het onderhoud ervan. In het gehele schoutambt Vollenhove kwam dit principe, dat ook wel 

verhoefslagen wordt genoemd, voor.125 De lijsten bevatten net als het giedenregister namen van 

bekende adellijke families en hun erven op de keileemhoogte. Dit wijst er opnieuw op dat de 

gronden van Beulake in het bezit waren van de geërfde (vaak adellijke) families op de 

keileemhoogte.  

Historische geografie 

Op basis van het historische verkavelingspatroon van Beulake kan tot slot iets gezegd worden 

over de wijze van ontginning (Afb. 17). Allereerst heeft de Bodelaeke (Oude Beulakerweg) aan 

de basis gestaan van de ontginning van het veengebied. De weg eindigt namelijk ter hoogte van 

de huidige Walengracht en was daarom vrijwel zeker een ontginningsweg. Zowel historische 

kaarten als de kaart van het AHN geven geen indicatie dat de weg ooit in oostelijke richting 

doorliep. De verkaveling vormt daarnaast een slagenpatroon zoals dat ook in de Heven en het 

Leeuwterveld voorkomt. De langgerekte smalle kavels liggen daarbij loodrecht op de Oude 

Beulakerweg. De verkaveling sluit boven en onder de weg niet exact op elkaar aan (Afb. 17, 

oranje pijlen). Daaruit kan opgemaakt worden dat de weg ouder is dan de verkaveling en dat er 

dus vanuit de weg in twee richtingen is ontgonnen. Afwatering was dan mogelijk via de 

weteringen aan weerszijden van de Oude Beulakerweg. Zowel archiefstukken als het 

verkavelingspatroon wijzen dus op een gelijksoortige ontginning als die van de Heven en het 

Leeuwterveld. 

 
122 HCO, toegangsnr. 0550 Culturele Raad voor Overijssel, Veldnamencommissie, inv. nrs. 193 – 196 

Werkkaarten. 
123 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv. nr. 14 I, fol. 47v – 49. 
124 HCO, toegangsnr. 0219.2, inv. nr. 330 Register van de dijken in het schoutambt Vollenhove, 1696 – 1699, 

afschrift 1717. 
125 C. Hamming (1958), 16. 
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Afb. 17. De incongruente verkaveling van Beulake met links de Vaartsloot en centraal de Oude 

Beulakerweg, Gebaseerd op: minuutplan Ambt-Vollenhove, sectie D, blad 1. 

3.7 Synthese 
De streek Bodelake maakte dus tijdens de periode van middeleeuwse agrarische 

veenontginningen enkele belangrijke veranderingen door. Allereerst werd infrastructuur 

aangelegd die een ontginning ten behoeve van de landbouw mogelijk maakte. Er werd een weg 

aangelegd door het gebied met aan weerszijden een wetering. Deze weg was in ieder geval al 

aanwezig tijdens de optekening van het eerste dijkrecht van Vollenhove in 1363. Uit het 

giedenregister kan allereerst worden opgemaakt dat Bodelake in ieder geval in 1410 was 

verdeeld. Daarnaast blijkt daaruit dat de gronden in Bodelake, net als in de Heven en het 

Leeuwterveld, werden verdeeld onder de geërfden van de Leeuwte. Het betreft dus een 

ontginning vanuit de erven op de keileemheuvel, waarbij geen nieuwe hoeven op de ontgonnen 

percelen werden gebouwd. Wellicht een klein schuurtje voor grazend vee of het opslaan van 

hooi. Gezien de natte condities moet dat namelijk het overwegende landgebruik zijn geweest. 

Het zou tevens de vroegste benaming van Beulake verklaren: ‘Bodelake’. Een schuurtje langs 

de wetering van de ontginningsweg. 

 

  

N 
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Hoofdstuk 4. Ontwikkeling van 
een verveningslandschap en het 
turfwinnersdorp Beulake (ca. 1500-
1800) 
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4.1 Inleiding 
Nadat de middeleeuwse agrarische veenontginningen in het schoutambt Vollenhove waren 

afgerond, brak een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van het landschap. In heel Nederland 

ontwikkelden steden en industrie een groeiende brandstofbehoefte, waarin voorzien kon 

worden door op grote schaal turf te produceren. Deze ontwikkeling had verstrekkende 

landschappelijke gevolgen. Er werden grootschalige aanpassingen gedaan in de 

waterhuishouding om de afwatering van veengebieden te bevorderen en om de turf te 

vervoeren. In de buurt van deze waterwegen ontstonden nederzettingen die geheel gericht 

waren op turfwinning. In de streek Bodelake ontwikkelde zich in deze periode het 

turfwinnersdorp Beulake, dat vanaf 1665 over een eigen kerk beschikte. De grootschalige natte 

vervening in het dorp veroorzaakte uitgestrekte waterplassen. Herhaaldelijke overstromingen 

van de Zuiderzee in 1775/6 en 1825 verwijdden deze plassen, waardoor het dorp definitief werd 

verlaten. De plas die Beulake overdekte, werd toepasselijk de Beulakerwijde genoemd. Plannen 

om de plas droog te leggen werden wel gemaakt, maar nooit uitgevoerd. In het huidige 

landschap zijn daarom slechts nog enkele restanten van Beulake zichtbaar. Het ontbreken van 

een fysiek landschap maakt dat er relatief weinig bekend is over de ontwikkelingsgang van het 

dorp. Ook wat betreft de opbouw van het dorp tasten publicaties vaak in het duister.  

Dit hoofdstuk is gericht op de ontwikkeling van het dorp Beulake als turfwinnersdorp 

in de vroege en midden nieuwe tijd. Daarbij wordt eerst ingegaan op de totstandkoming van 

een verveningslandschap in het schoutambt Vollenhove. Daarna wordt toegelicht hoe Beulake 

in dit landschap ontstond. Vervolgens wordt getracht het dorp Beulake te reconstrueren. Hoe 

was het dorp opgebouwd en waar stonden de belangrijke gebouwen? Daaropvolgend wordt de 

sociale stratificatie binnen het dorp onderzocht. Beulake wordt vaak in één adem genoemd met 

armoede en een weerbarstig bestaan, maar klopt dit beeld wel?126 Tot slot gaat dit hoofdstuk in 

op het dorpslandschap van Beulake nadat het verlaten werd in het laatste kwart van de 

achttiende eeuw. Wat gebeurde er met het grondgebied van Beulake?  

Om tot een reconstructie van het landschap van Beulake te komen wordt een combinatie 

van verschillende bronnen gebruikt. Historische bronnen met betrekking tot belastingen, 

verkopen en kerk gerelateerde zaken zijn in grote mate aanwezig. Het merendeel van deze 

bronnen dateert uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast is een archeologisch 

vondstcomplex van Beulake beschikbaar, dat gedurende de afgelopen zestig jaar uit het water 

rond de restanten van het dorp is opgedoken. Tot slot kan informatie geput worden uit 

(historische) kaarten, veldwerk en mondelinge overdrachten. Juist een combinatie van 

verschillende typen bronnen kan in dit onderzoek nieuwe aspecten aan het licht brengen.  

 

  

 
126 Berends (2014), 75. 
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4.2 Verveningslandschappen in Noordwest-Overijssel 
 

Verveningstechnieken 

Turf kon afhankelijk van de veensoort op twee manieren worden gewonnen. Hoogveen lag 

boven de grondwaterspiegel en kon daarom door middel van efficiënte ontwateringsvormen 

relatief makkelijk ‘drooggelegd’ worden. Vervolgens werd het ingedroogde veen in blokken 

gesneden en gedroogd tot turf. Deze methode wordt ook wel droge vervening genoemd en werd 

tijdens de middeleeuwen veelvuldig toegepast.127 Vanaf de vijftiende eeuw werd het 

‘slagturven’ ontwikkeld om ook de laagvenen te ontginnen.128 Het proces van vervening was 

bij deze methode anders, vanwege de ligging onder het grondwaterpeil. Bij het slagturven werd 

gebruik gemaakt van een baggerbeugel om het veen onder het wateroppervlak op te baggeren. 

Het opgebaggerde veen werd vervolgens in een mengbak gestort en tot een brei vermengd. 

Daarna werd de veenbrei uitgespreid over smalle stroken onvergraven land. De algemene 

benaming voor een dergelijke strook is legakker, maar in Noordwest-Overijssel wordt de term 

‘ribbe’ gehanteerd. Als de veenbrei over de ribben was uitgespreid, dan kon deze gladgemaakt 

worden om aan te drogen. Tot slot werd het veen in blokken gesneden, waarna het in 

verschillende fasen tot turf werd gedroogd. Op de plekken waar het veen was opgebaggerd, 

ontstonden langgerekte met water opgevulde petgaten, die in Noordwest-Overijssel als ‘weren’ 

worden aangeduid.129  

Het ‘natuurlijke’ landschap van het schoutambt Vollenhove bestond zowel uit hoogveen 

als laagveen. Volgens Kroes en Hol waren vooral de gebieden met veenmosveen geschikt voor 

turfwinning. De stroken zegge- en rietzeggeveen langs de kust en de pleistocene rivieren bleven 

voornamelijk in gebruik als landbouwgrond.130 De streek Bodelake lag in het 

veenmosveengebied dat zich uitstrekte tussen de Steenwijker Aa en de Sethe en was dus 

geschikt voor turfwinning. Tijdens de middeleeuwen werden de agrarische nederzettingen 

Giethoorn, Wanneperveen, Kolderveen, Nijeveen en Zuidveen al in dit veenmosveengebied 

gesticht. Door een combinatie van hoge grondwaterstanden, inklinking en oxidatie van het 

ontgonnen veen trad al snel vernatting van de bodem op. De nederzettingen strekten hun 

ontginningen vervolgens op in het hoger liggende veen, waarbij bewoning en agrarische 

activiteiten werden verplaatst. Door aanhoudende vernatting vond geleidelijk aan een overgang 

van akkerbouw naar veeteelt plaats, omdat de natte gronden enkel nog geschikt waren voor 

beweiding. Bij aanvang van de verveningen was het veenmosveen tussen de Steenwijker Aa en 

de Sethe dus al sterk geoxideerd en ingeklonken. Toch werden op de manuscriptkaart, die in de 

zestiende eeuw van het gebied werd gemaakt, gebieden aangeduid met ‘noch veene’ en ‘dat 

groethe veene’. In deze gebieden is ook geen verkaveling ingetekend.131 Het lijkt er daarom op 

dat het veenmosveengebied tussen de Steenwijker Aa en Sethe in de zestiende eeuw nog niet 

geheel in cultuur was gebracht. De dorpsgebieden van Kolderveen en Nijeveen, Zuidveen én 

Giethoorn werden pas tussen 1563 en 1566 begrensd door de aanleg van een stouwe. Volgens 

Kroes duidt deze relatief late afbakening van dorpsgebieden op het marginale nut en extensieve 

gebruik van de veengebieden in de periode daarvoor.132 Het is echter ook mogelijk dat deze 

gebieden als open veengebieden werden gekarteerd, omdat ze door oxidatie en inklink reeds in 

 
127 Gerding (1995), 29-34. 
128 Renes (1983), 6-7. 
129 Berends (2014), 26-45.  
130 Kroes & Hol (1979), 15. 
131 Gemeentearchief Kampen, Beeldbank, registratienummer K000970. 
132 Kroes (1984) 1, 5. 
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onbruik waren geraakt. Over het algemeen wordt namelijk aangenomen dat in Noordwest-

Overijssel door de lage ligging van de gronden al snel werd overgegaan op slagturven. De 

aanwezigheid van in ongebruik geraakt veenmosveen kan aanvankelijk wel de locatiekeuze van 

het dorp Beulake hebben beïnvloed.133 

Infrastructuur 

Wanneer de verveningsactiviteiten in het schoutambt Vollenhove precies van start gingen is 

moeilijk vast te stellen, omdat bronmateriaal over turfwinning pas vanaf de zeventiende eeuw 

beschikbaar is. Volgens Gerding was vanaf de zestiende eeuw sprake van marktgerichte 

verveningen in Noordwest-Overijssel.134 Een belangrijke ontwikkeling die hij daarbij noemt is 

de aanleg van infrastructuur om grootschalige turfhandel mogelijk te maken. In het schoutambt 

Vollenhove bestond deze infrastructuur uit binnenlandse afwaterings- en vervoerskanalen om 

veengebieden te ontwateren en turf te vervoeren. Daarnaast waren de havens en markten van 

de stadjes Zwartsluis en Blokzijl belangrijk. Vanwege hun verbinding met de zee groeiden de 

stadjes uit tot belangrijke knooppunten in de turfhandel. In de havens werd onder andere turf 

‘overgeslagen’ van kleine platte schepen voor de binnenvaart op grotere zeewaardige schepen.  

De aanleg van infrastructuur voor de turfhandel begon in het schoutambt Vollenhove in 

de zestiende eeuw onder leiding van Jan de Ligne, baron van Barbançon (1528 – 1568) en zijn 

vrouw Margaretha van der Marck van Arenberg135 (1527-1599), gravin van Arenberg. De 

familie Arenberg was een steenrijk katholiek adellijk geslacht uit de Zuidelijke Nederlanden. 

Leden van het Arenbergse geslacht vervoegden belangrijke politieke en militaire functies voor 

de Spaanse koningen. Zo werd Jan van Ligne in 1548 aangewezen als stadhouder van de 

noordelijke gewesten Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Tijdens deze politieke 

loopbaan werd het bisschoppelijke kasteel in Vollenhove een van de woonhuizen van de 

familie. Naast hun politieke en militaire functies legden de leden van het Arenbergse geslacht 

zich toe op het ontginnen en exploiteren van woeste gronden. Jan van Ligne had stukken grond 

in de veengebieden van het land van Vollenhove aangekocht. Omdat het gebied slecht ontsloten 

was, investeerde hij in de haven van Blokzijl en goede verbindingen met het achterland. Een 

van die verbindingen was een waterweg tussen Zwartsluis en het Giethoornse meer: de 

Arembergergracht. In 1564 werd begonnen met het graven van de gracht. Door de aanleg ervan 

werd uiteindelijk ook het veengebied van Beulake ontsloten (Afb. 18). Het is zeer 

waarschijnlijk dat de locatiekeuze voor het dorp Beulake samenhing met de aanwezigheid van 

de Arembergergracht. Wellicht gaf de familie Arenberg zelfs de aanzet voor een 

turfwinnersnederzetting, zoals zij ook in andere delen van Nederland deden.136 

 
133 Gerding (1995), 170. 
134 Gerding (1995), 170. 
135 In literatuur en bronnen worden de spellingswijzen Aremberg en Arenberg door elkaar gebruikt. De familie 

hanteert zelf de variant Arenberg (https://www.arenbergfoundation.eu/en). Deze is daarom voor 

persoonsverwijzingen gebruikt. De gracht wordt op kaarten het meest aangeduid als Arembergergracht. Deze 

schrijfwijze wordt daarom voor het benoemen van de gracht gehanteerd. 
136 Derez & Roegiers (2002), 168, 190. 

https://www.arenbergfoundation.eu/en


57 

 

 

 

Tachtigjarige Oorlog 

Hoewel de aanleg van infrastructuur voor grootschalige turfwinning in de tweede helft van de 

zestiende eeuw tot ontwikkeling kwam, werd deze niet direct voltooid. Tijdens de tweede helft 

van de zestiende eeuw was het gewest Overijssel namelijk verwikkeld in het oorlogsgeweld 

van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Ligne sneuvelde aan het begin van de oorlog in 

de slag bij Heiligerlee (1568), terwijl de Arembergergracht nog niet gereed was. Zijn vrouw 

Margaretha verzocht Ridderschap en Steden van Overijssel in 1577 om het werk aan de gracht 

te voltooien. Enkele jaren later in 1580 werd Overijssel echter bezet door Staatse troepen, 

waarna het in 1583 heroverd werd door Spaanse troepen. Volgens Margaretha hadden 

krijgslieden in dat jaar haar sluizen, huizen, venen en andere goederen in het ambt Vollenhove 

verbrand en verwoest.137 Uiteindelijk veroverde de bekende legeraanvoerder Maurits het 

gewest tussen 1591 en 1597 voor de Staatse zijde.138 Vanaf de zeventiende eeuw kon de 

infrastructuur pas voltooid worden en werd grootschalige marktgerichte turfwinning mogelijk. 

 

 

 
137 HCO, toegangsnr. 0027, inleiding 1. Geschiedenis van de Arembergerschutsluis; Gerding (1995), 171. 
138 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (2002), 12. 

Afb. 18. De 

Arembergergracht 

weergegeven op de 

Topografische Militaire 

Kaart 1850, nettekeningen. 

In het zuiden werd direct de 

haven van Zwartsluis 

bereikt. In het noorden sloot 

de gracht aan op de 

Vaarsloot. Via het 

Giethoornse Meer en het 

Zuiderdiep kon uiteindelijk 

de haven van Blokzijl 

bereikt worden. 

Bron: Collectie Kadaster, 

bewerkt door auteur. 
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Fasering 

Aan de hand van kaartmateriaal en belastinggegevens kan een fasering aangebracht worden in 

het verloop van de verveningen in het Land van Vollenhove. De grootschalige turfproductie 

begon in het zuidelijke deel van het Land van Vollenhove, waarbij de Steenwijker Aa de 

scheiding vormde tussen het zuidelijke en noordelijke deel. Op de provinciale kaart van Ten 

Have uit 1648 is een duidelijk verschil in infrastructuur zichtbaar (Afb. 19). In het veengebied 

van Giethoorn, Wanneperveen, Nijeveen, Kolderveen en Beulake werd al een duidelijk stelstel 

van grachten en sloten gekarteerd, terwijl dat in het noordelijke deel nog niet het geval was.139  

Aan het einde van de achttiende eeuw raakte het zuidelijke deel langzaam uitgeveend. 

Dit was tevens de periode waarin Beulake als dorp ophield te bestaan. Hierna vond een relatieve 

verschuiving van verveningsactiviteiten plaats van het zuidelijke naar het noordelijke deel.140 

Een belangrijke ontwikkeling die daarmee gepaard ging was de reglementering van vervening. 

Een negentiende-eeuwse bron spreekt over de resoluties, die de Staten van Overijssel in 1769 

en 1806 uitvaardigden over de afstand die verveners moesten bewaren tot wegen, dijken en 

vaarten.141 Wellicht had de desastreuze vervening van het zuidelijke deel uitgewezen dat 

regulering noodzakelijk was om degradatie van het landschap te voorkomen.  

Volgens Gerding kan tot slot gesteld worden dat het turfvervoer aan het begin van de 

zeventiende eeuw voornamelijk op Blokzijl was gericht. Het hoogtepunt van de turfhandel lag 

voor Blokzijl in de tweede en derde kwart van de zeventiende eeuw. Door aanhoudende 

verzanding van de haven verplaatste het zwaartepunt vanaf het laatste kwart van de zeventiende 

eeuw naar de haven van Zwartsluis. Dit blijkt voornamelijk uit de registratie van turftol, een 

belasting die door de Staten van Overijssel werd geheven over alle turf die via Zwartsluis en 

Blokzijl werd vervoerd.142 Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over het vervoer van 

turf uit Beulake, maar het is aannemelijk dat de algemene trend ook daar van toepassing was. 

Organisatie 

Volgens Gerding overheerste in de veengebieden van Noordwest-Overijssel het kleinbedrijf. 

Veenboeren werkten vaak alleen of met enkele arbeiders.143 Met betrekking tot de organisatie 

van vervening in Beulake wordt vaak gesproken over ‘wilde’ vervening.144 Dit hield in dat 

kleine particuliere partijen hun eigen gronden verveenden zonder regulering door een 

organiserende partij. Ook in dit onderzoek zijn geen indicaties gevonden die wijzen op 

grootschalige samenwerkingsverbanden in het veen, zoals de compagnieën in Zuidwest-

Drenthe. Zoals Gerding al stelde, lijkt dus ook in Beulake het kleinbedrijf de norm te zijn 

geweest. De economische belangen van de veenboeren onderling waren echter niet minder 

groot. Dit blijkt wel uit een gerechtelijke verhandeling over een geschil met betrekking tot de 

waarde van een verkocht perceel turfland nabij Beulake.145 Het perceel bleek veel meer turf op 

te leveren dan ingeschat, waarna de verkopers hiervoor gecompenseerd wilden worden. In de 

verhandeling komen enkele aspecten van de werkwijze van veenboeren aan bod. Zo werden 

 
139 Beeldbank Het Geheugen van Nederland, N. ten Have, ‘TRANSISALANIA PROVINCIA; Vulgo Overyssel’, 

fotoprint afkomstig uit de collectie Atlas Van der Hagen (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). Via: 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:KONB01:236 (geraadpleegd op 30-6-2020). 
140 Gerding (1995), 178-179. 
141 Van Senden (1834), 75. 
142 Gerding (1995), 170-172. 
143 Gerding (1995), 40. 
144 Bijvoorbeeld op de website van Natuurmonumenten, https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-

wieden/nieuws/de-stroomtrein-was-zware-concurrent-voor-de-turfstekers (geraadpleegd op 26-5-2020). 
145 Strubberg (1784), 348-381. 

https://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:KONB01:236
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-wieden/nieuws/de-stroomtrein-was-zware-concurrent-voor-de-turfstekers
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-wieden/nieuws/de-stroomtrein-was-zware-concurrent-voor-de-turfstekers
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percelen op waarde geschat door boringen te zetten en te bepalen hoe dik het veen was en waar 

zich ‘sandbelten of dergen’ bevonden. Hoewel regels omtrent de wijze van vervening 

ontbraken, was er dus wel sprake van bepaalde werkwijzen in het verveningsproces.146 

 

 

Afb. 19. Het Land van Vollenhove op de provinciale kaart van Overijssel door N. Ten Have, 

1646. In het gebied onder de Steenwijker Aa is al veel infrastructuur t.b.v. turfwinning 

gekarteerd. In het gebied daarboven is dat nog niet het geval. Beulake werd nog als buurtschap 

gekarteerd. Bron: Beeldbank Het Geheugen van Nederland, N. ten Have, ‘TRANSISALANIA 

PROVINCIA; Vulgo Overyssel’, fotoprint afkomstig uit de collectie Atlas Van der Hagen 

(Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). 

  

 
146 Strubberg (1784), 348-351. 

N 
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Vervening in Beulake 

De aanvang van verveningen in Beulake kan ingeschat worden aan de hand van 

bovengenoemde ontwikkelingen. Oorlogshandelingen vormden aan het einde van de zestiende 

eeuw een vertragende factor. Hierdoor was ook de Arembergergracht onbruikbaar, waardoor 

grootschalige verveningen pas vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw op gang konden 

komen. Een bron die inzicht kan geven in de turfwinning in Beulake stamt uit een tijd waarin 

het zuidelijke deel van het Land van Vollenhove al op grote schaal was verveend. Het betreft 

registers van een belasting, die werd geheven per gespreide roede opgebaggerde turf. Deze 

belasting werd ingesteld, omdat grondeigenaren niet meer aan de verponding konden voldoen, 

aangezien hun verveende landen niets meer opbrachten. Door een halve stuiver per vierkante 

roede gespreide turf te innen, konden de kosten alsnog gedekt worden. De administratie van het 

‘turfroedengeld’ is voor het schoutambt Vollenhove bewaard gebleven voor de jaren 1732 – 

1755 en 1763 – 1788.147 Beulake wordt in deze administratie helaas niet afzonderlijk benoemd, 

maar het is aannemelijk dat het dorp net als in andere administraties onder het kerspel Leeuwte 

werd opgenomen. Tegelijkertijd is er een vrij nauwkeurige volkstelling uit 1748 beschikbaar, 

waarin Beulake wél als afzonderlijk dorp is opgenomen.148 In het kader van vervening is het 

interessant om na te gaan welke inwoners van Beulake in het turfroedenregister van 1748 

werden aangeslagen. In totaal woonden 64 huisgezinnen in Beulake volgens de telling van 

1748. Daarvan werden 41 opgenomen in het turfroedenregister van de Leeuwte.149 Bijna de 

gehele lijst met namen die werd opgenomen onder de noemer Leeuwte, woonde in Beulake. Zij 

werden aangeslagen voor in totaal 8140 van de 11925 turfroeden in het kerspel. Dit betekent 

dat de verveners uit Beulake in 1748 5,35% van het totale aantal gespreide turfroeden in het 

Land van Vollenhove leverden (Afb. 20). Beulake wordt verder niet in het turfroedenregister 

genoemd, terwijl het landschap zwaar verveend is. Er kan dus met enige voorzichtigheid 

aangenomen worden dat de ‘Beulakers’ in het turfroedenregister ook daadwerkelijk de gronden 

in Beulake verveenden. 

Afb. 20 Gespreide turfroeden in het Land van Vollenhove in 1748, eigen werk. 

 
147 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nrs. 2528 Schoutambt Vollenhove, 1732 – 1755 en 2529 Schoutambt 

Vollenhove, 1763 - 1788. 
148 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2196 Vollenhove. 
149 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2528 Schoutambt Vollenhove, 1732 -  1755, pagina’s 125 – 126 in het 

gedigitaliseerde bestand. 
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4.3 Het kerkdorp Beulake 
Naar verwachting vestigden de eerste turfwinners zich na het voltooien van de 

Arembergergracht in het gebied van Beulake. Gezien de oorlogshandelingen moet dit ergens 

aan het begin van de zeventiende eeuw zijn geweest. Ten Have gaf Beulake op zijn kaart uit 

1646 nog als buurtschap weer. Toch moet deze buurtschap in de loop van de zeventiende eeuw 

zijn uitgegroeid tot een noemenswaardig dorp. In 1664 dienden de ingezeten van Beulake 

namelijk een verzoek in bij de classis van Vollenhove om een zelfstandige gereformeerde 

kerkgemeente te vormen en daarbij een predikant te benoemen. Het verzoek werd ingewilligd, 

maar de classis van Vollenhove behield zelf het recht om een predikant te beroepen.150 Na het 

vertrek van de eerste predikant van Beulake leidde de benoeming van een nieuwe predikant 

meermaals tot een conflict. De kerkenraad van Beulake bleef namelijk zelf predikanten 

beroepen. Het feit dat het dorp dit conflict aanging, laat zien dat het zelfverzekerd was. 

Bovendien werd het conflict telkens beslecht in het voordeel van de kerkenraad van Beulake.151 

Uit enkele schaarse bevolkingscijfers blijkt dat het inwoneraantal in 1748 was toegenomen tot 

270 personen (Tabel 3). Opvallend is ook de abrupte neergang van het inwoneraantal enkele 

decennia daarna. In 1795 was het dorp volledig verlaten. 

De beschikbare literatuur over Beulake is vaak gecentreerd op het kerkelijke conflict, 

omdat het zeer goed gedocumenteerd is.152 Over de opbouw van het dorp zelf is minder bekend. 

In onderstaande paragrafen staat de opbouw van het dorp Beulake centraal.  Door verschillende 

bronnen vanuit een interdisciplinair perspectief te bestuderen, kan uiteindelijk een globale 

reconstructiekaart van Beulake worden gemaakt (Afb 29).  

 

Tabel 3. Inwoneraantal Beulake 

1675* 1725* 1748 1795 

160 195 270 0 

* Exclusief armen 

Bron: Kroes en Hol, 'Het Land van Vollenhove: een historisch-geografische studie van het 

Noordwest-Overijsselse kultuurlandschap' [proefschrift] (Zwolle, 1979), 31. 

 

Kerk, wheme en school 

In archiefstukken worden consequent drie belangrijke gebouwen in Beulake benoemd, namelijk 

de kerk, de wheme (pastorie) en de school. De meeste informatie is afkomstig uit bewaarde 

correspondentie tussen de predikanten van Beulake en het bestuur van Overijssel.153 Het gaat 

voornamelijk om brieven van predikanten waarin om financiële hulp wordt gevraagd bij het 

onderhoud van de gebouwen. In een ongedateerde brief van Lubbertus Waterham, predikant 

tussen 1686 en 1724 staat bijvoorbeeld dat storm, wind en watervloed ervoor gezorgd hadden 

dat de kerk die op 'seer ligte veen grond' stond en een 'fundament van swacke stoffe' had is 

'omgewaaijt en gantsch ter neder gestort en verplettert'. 'Jae zelfs in diervoegen dat eenige 

fragmenten van dien en de lijken uijt haare graven door die daar bijkomende watervloet sijn 

weg gedreven.'154 Het kerkgebouw van Beulake was dus binnen een eeuw na de bouw alweer 

ingestort. Petrus van de Meulen, de predikant die Waterham opvolgde, beschreef de situatie in 

Beulake in 1737 opnieuw: 

 

 
150 HCO, toegangsnr. 0244.1 Sloet (II), familie, inv. nr. 294 Beschikking van de classis te Vollenhove op het 

verzoek van de ingezetenen van Beulake en het Muer een eigen kerkgemeente te mogen vormen, 1664. Afschrift, 

17e eeuw. 
151 Helderman (1986), 114-115. 
152 Bijvoorbeeld: Van der Aa (1840), 371; Helderman (1986), 114-116. 
153 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 4827, Beulake, 1737 – 1780. 
154 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 4827, Beulake, 1737 – 1780. 



62 

 

‘Geven met bekoorlijk en onderdanig respect te kennen, de predikant en kerkmeester van de Beulake, 

hoe dat sedert eenige jaren herwaarts seer veel defecten en vervallen zijn gekomen aan haar kerk, 

weheme en schoolhuijs, zijnde de kerk onder het dak geheel van hout, dat aan twee zeijden daar de 

quade winden meest op staan, en de plasregenen op nederstorten, in een desolaten staat is geraakt, de 

steenen gevel van de weheme geheel gesakt, en overhangende, welk elk ogenblik schijnt te vallen, 

waardoor niet alleen droevige ogenblikken, maar ook groote schade konden veroorsaakt worden. De 

floeren binnenshuijs meest aan stukken en ongelijk, het schoolhuijs geheel vervallen hebbende deselve 

soo veel haar doenlijk is geweest uijt de seer weijnige en geringe inkomsten, bestaande maar in dertien 

gulden twee stuiver en 8 penningen 's jaarlijks onderhouden.’155 

 

Na enkele afwijzingen, ontvangen de predikant en kerkmeesters van Beulake in 1740 

vijfhonderd gulden om de kerk, de wheme en het schoolgebouw te repareren. Gezien 

bovenstaande beschrijvingen moesten de gebouwen bijna volledig worden herbouwd. Toch 

moeten dergelijke teksten kritisch bekeken worden. In de hoop op een vergoeding is het 

pleidooi van de predikanten wellicht overdreven. Tijdens de desastreuze stormen van 1775 en 

1776 bleef de kerk namelijk staan.156 Uit de correspondentie kan tot slot opgemaakt worden dat 

het kerkgebouw vrij eenvoudig was en voornamelijk bestond uit hout. De wheme had een 

stenen gevel, waaruit opgemaakt kan worden dat de pastorie ermee aangeduid werd.157 Over 

het uiterlijk van de school komt in deze bron slechts weinig naar voren. Uit de 

vuurstedenregisters van 1682 en 1730 blijkt dat de school als enige aangeslagene in Beulake 

voor twee vuursteden betaalde (Tabel 5, paragraaf 4.4). Dit zou kunnen betekenen dat de school 

was ingedeeld in twee lesruimtes.158 

 

Restanten kerk 

Na de stormen van 1775/6 en 1825 verdween de kerk van Beulake uit het landschap. Enkele 

elementen als de preekstoel en een koperen kroon werden nog door de Mariakerk in Vollenhove 

overgenomen.159 Het is goed mogelijk dat het bouwmateriaal van de kerk werd meegenomen 

voor hergebruik.  Aangezien de kerk volledig uit het landschap verdween, is de ligging ervan 

niet duidelijk vastgesteld. Wel werd het perceel van de voormalige kerkplaats van Beulake 

aangegeven op het kadastrale minuutplan van het Ambt-Vollenhove (perceel nr. 215). De 

aangewezen locatie is nog bereikbaar en bevindt zich op de rand van het zuidwestelijke restant 

van Beulake (Afb. 21). In het kader van deze scriptie is de locatie nader onderzocht. Het AHN 

geeft op deze locatie een relatieve verhoging aan (Afb. 22). De kerk was het meest belangrijke 

gebouw van het dorp en werd daarom vaak op een kunstmatige verhoging of zandkop gebouwd. 

In het veld is de verhoging ondanks het kleine hoogteverschil goed waarneembaar. Om meer te 

weten te komen over de aard van de verhoging, werd een proefkuil gegraven aan de 

noordoostelijke rand. Daarbij werden op veertig centimeter beneden het maaiveld roodbruine 

bakstenen aangetroffen.160 Nader onderzoek door Arco Lassche van Natuurmonumenten wees 

uit dat het een gemetselde structuur betreft, gefundeerd op een houten plank en zand met 

daaronder de veenondergrond. Door middel van een prikstok onderzocht hij de rest van de 

verhoging op ‘hard materiaal’. De plekken met hard materiaal werden gemarkeerd met een 

piket. De piketten vormden twee evenwijdige lijnen die van het noordwesten naar het 

zuidoosten lopen (Afb. 23). Aan de voorzijde was de ruimte tussen de lijnen 9,9 meter en aan 

 
155 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 4827, Beulake, 1737 – 1780. 
156 Zie paragraaf 4.5. 
157 Weijnen (1996), 233. 
158 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2755 Vollenhove. 
159 Helderman (1986), 116. 
160 Veldbezoek met Arco Lassche van Natuurmonumenten op 19 februari 2020. 
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de achterzijde 8,7 meter.161 Als de gemarkeerde plekken dezelfde gemetselde structuur als de 

proefkuil bevatten, dan zou deze kunnen wijzen op de fundering van de kerk van Beulake. Het 

gaat hier echter om zeer globaal veldwerk. Archeologisch onderzoek zou moeten uitwijzen of 

het daadwerkelijk om de fundamenten van de Beulaker kerk gaat. 

 

 

 
 

Afb. 21. De voormalige kerkplaats van Beulake weergegeven op de actuele topografische 

situatie. Het perceel waar de kerk gestaan moet hebben, bevindt zich op de rand van het eiland. 

De lichtgroene kleur geeft grasland weer, terwijl de donkergroene kleur bos weergeeft. 

Daarnaast is in 2012 door Natuurmonumenten een baggerdepot aangelegd ten noordwesten van 

de eilanden.  Gebaseerd op Basisregistratie Topografie TOPNL en minuutplan Ambt-

Vollenhove D3. 

 
161 Mondelinge en schriftelijke mededeling naar aanleiding van nader veldbezoek door Arco Lassche op 21 februari 

2020. 
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Afb. 22. De voormalige 

kerkplaats van Beulake 

weergegeven op AHN 2. 

Ter hoogte van de 

aangewezen kerkplaats is 

een duidelijke verhoging 

zichtbaar. Gebaseerd op 

Actueel Hoogtebestand 

Nederland 2 en minuutplan 

Ambt-Vollenhove D3. 

Afb. 23. De verhoging in het 

landschap op de door 

kadaster aangegeven 

kerkplaats. Piketpalen 

markeren de plekken waar 

hard materiaal werd 

aangetroffen. De plekken 

zijn met elkaar verbonden 

om de lijnstructuur duidelijk 

te maken. Foto door Arco 

Lassche, achteraf bewerkt 

door de auteur. 
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Tijdens een sonaronderzoek naar de waterbodem van de Beulakerwijde werden al eerder 

mogelijke restanten van een gebouw, toen benoemd als de kerk aangetroffen. Het onderzoek 

werd in 2016 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Op ongeveer 25 meter afstand 

van de door kadaster aangegeven kerkplaats werd een verhoging in de bodem aangetroffen van 

6 bij 7 meter. Tussen de verhoging en de oever werd tevens een hoop stenen aangetroffen. Deze 

stenen zijn vanaf de waterkant duidelijk waarneembaar in het ondiepe water.162 Toch lijkt het 

niet logisch dat onder deze verhoging de fundamenten van de kerk van Beulake schuilgaan. De 

verhoging ligt ongeveer 25 meter van de door kadaster aangegeven locatie, terwijl op de exacte 

locatie ook een structuur in de ondergrond aanwezig is. Het is echter wel mogelijk dat het om 

de restanten van een ander gebouw gaat. Bijvoorbeeld van de wheme (pastorie), die doorgaans 

dicht bij de kerk stond en naar verluidt van de archieven een stenen gevel had. Het kadastrale 

minuutplan van Beulake geeft bovendien een afzonderlijk perceel (nr. 214) aan op deze 

locatie.163 Dit versterkt het idee dat het niet om de fundamenten van de kerk gaat, maar om een 

andere structuur. Ook in dit geval is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Het Beulaker (voet) pad 

Verder vormde ‘het voetpad’ een belangrijke component binnen Beulake. Dit pad komt in 

verkoopakten en andere historische bronnen vaak aan bod. De precieze ligging van het pad is 

minder bekend, maar aan de hand van twee historische kaartbeelden en een historische bron 

kan een inschatting worden gemaakt. Het eerste kaartbeeld dateert uit 1646, toen een klein deel 

van het pad gekarteerd werd bij een landopmeting door Gijsbert Sasse (Afb. 24). Uit het 

kaartbeeld kan worden opgemaakt dat het voetpad loodrecht op Arembergergracht lag. In 

historische bronnen wordt de Arembergergracht met veel verschillende benamingen aangeduid, 

waaronder de (Arembergse) grifte. Daarom wordt aangenomen dat ook in deze landopmeting 

de Arembergergracht werd aangeduid. Verder valt op dat het pad aan de noordkant van de 

Arembergergracht niet is doorgetekend. Wellicht stopte het pad aan deze zijde van de gracht. 

Het is echter ook mogelijk dat alleen de delen van het pad werden afgebeeld, die noodzakelijk 

waren voor de landopmeting.  

 

 
Afb. 24. Landopmeting van enkele kavels aan het Beulakerpad en de Arembergergracht door 

Gijsbert Sasse, 1646. De kaart is georiënteerd op het oosten. HCO (Zwolle), toegangsnr. 1285.1 

Nederlandse Hervormde gemeente te Vollenhove, kerkvoogdij, inv. nr. 28. 

 
162 Van den Brenk & Van Lil (2016), 30, 31. 
163 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank, Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Ambt 

Vollenhove, Overijssel, sectie D, blad 04 (MIN04050D04). 
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Het tweede kaartbeeld betreft een kadastraal minuutplan van Beulake.164 In de 

karteringsperiode was Beulake al verdwenen, maar er werd nog een klein deel van het ‘Beulaker 

pad’ op de kaart afgebeeld. Dit zou het begin van het pad kunnen zijn vanuit Sint-Jansklooster. 

Een koopakte van een stuk veenland uit 1702 kan daarnaast inzicht geven in de ligging van het 

pad.165 Een van de koopvoorwaarden betreft het recht op een voetpad naar de Beulaker kerk. 

Het voetpad zou dan eerst richting de kerk lopen en vervolgens afbuigen richting de 

Arembergergracht. Een licht buigend verloop is bovendien plausibel, omdat het grondgebied 

van het schoutambt Wanneperveen dan niet doorkruist hoefde te worden (Afb. 25). Tot slot valt 

het te betwijfelen of het voetpad daadwerkelijk een vastomlijnd pad was. In 1740 verzocht 

predikant Petrus van der Meulen om een schouw van het voetpad en de vlonders, omdat de kerk 

en de school onbereikbaar waren.166 In 1760 werd zelfs een stuk land aangewezen om een nieuw 

pad te realiseren.167 Het is daarom aannemelijk dat telkens de best begaanbare route van en naar 

Beulake werd gekozen. Een reconstructie van het Beulakerpad is opgenomen in de 

reconstructiekaart van het dorp Beulake. 

 

 

Afb. 25. De ligging van het begin van het Beulakerpad op de kadastrale kaart van het 

schoutambt Vollenhove. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank, Kadastrale 

kaart 1811-1832: minuutplan Ambt Vollenhove, Overijssel, sectie D, blad 04 (MIN04050D04). 

 

 

 
164 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Beeldbank, Kadastrale kaart 1811-1832: minuutplan Ambt 

Vollenhove, Overijssel, sectie D, blad 04 (MIN04050D04). 
165 HCO, toegansgnr. 0270, inv. nr. 124. 
166 HCO, toegangsnr. 1285, inv. nr. 134 Verzoek van de kerkenraad van Beulake aan de Drost om een gerechtelijke 

schouw te houden over het voetpad, vlonders enz. in dit kerspel. 
167 Helderman (1986), 118. 
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Bruggen 

Bruggen en vlonders moeten een vast element zijn geweest in het waterrijke dorpslandschap 

van Beulake. In historische bronnen worden onder andere de ‘Bolaecks brugge’ en ‘vlonders’ 

genoemd.168  Tijdens een veldnamenonderzoek, dat in de tweede helft van de twintigste eeuw 

werd uitgevoerd door D. Datema, werd tevens een naam die de aanwezigheid van een brug 

suggereert gekarteerd.169 Het gaat om de veldnaam ‘De Draai’ ten oosten van de 

Arembergergracht (afb. 28). Draaibruggen, ook wel afgekort als ‘draai(j)’ kwamen veel in 

verveningsgebieden voor om het grote aantal afwateringskanalen en sloten te overbruggen.170 

Het is aannemelijk dat de landen aan weerszijden van de Arembergergracht ook op deze manier 

werden verbonden.  

 

Verdeling west- en oosteinde 

Een ander aspect dat vaak in historische bronnen terugkomt is de verdeling van Beulake in een 

west- en een oosteinde. Daaruit valt op te maken dat de hoofdstructuur van het dorp bestond uit 

het centrale voetpad met een west- en oosteinde. De naastgelegen dorpen Wanneperveen en 

Zuidveen kenden een soortgelijke verdeling in een westerkluft, oosterkluft en middenkluft.171 

Een ander treffend voorbeeld van een lintdorp met oost-westverbinding kan gevonden worden 

in het goed geconserveerde dorp Vriezenveen. Van dit dorp is bekend dat het dorpscentrum met 

de kerk tussen de twee einden in het midden van de hoofdweg was gesitueerd. Het is 

waarschijnlijk dat ook in Beulake de kerk als centraal punt tussen de twee einden fungeerde. 

 

Woonplaatsen 

In algemene zin wordt in historische bronnen gesproken over huizen, tenten en (turf)schuren in 

Beulake. De locatie blijft daarbij helaas onduidelijk. Vanuit een historisch-geografisch 

perspectief kunnen de pleistocene zandhoogten in het gebied aangemerkt worden als potentiële 

woonplaatsen. De hogere plaatsen in het overwegend natte landschap waren namelijk 

aantrekkelijk voor bewoning. In Beulake lag een dergelijk zandlichaam, dat werd aangeduid 

met de veldnaam Zandstede. Een deel van het zandlichaam ligt momenteel onder water, maar 

is te herkennen door de bodem te peilen. Het andere deel is bezocht tijdens een veldbezoek. 

Daar werd direct onder de veraarde laag zand aangetroffen met resten puin. Er werden geen 

duidelijke sporen van bewoning aangetroffen.172  

Slechts af en toe worden bewoningslocaties in historische bronnen gespecificeerd.  De 

locaties die dan naar voren komen zijn de Oude Beulakerweg, het Beulaker voetpad en het 

oosteinde van de Beulake (Tabel 4). Verder zijn op historische kaartbeelden enkele tekenen van 

bewoning te herkennen. Gijsbert Sasse tekende in 1646 een tweetal huizen met begroeiing aan 

de oostkant van de Arembergergracht. Wellicht doelde hij hiermee op het oosteinde van 

Beulake. Daarnaast tekende hij een huis aan het Beulakerpad. Op de kaart van Ten Have uit de 

tweede helft van de zeventiende eeuw werd een gehucht ingetekend aan de westkant van de 

Arembergergracht. Tot slot zijn tijdens het veldnamenonderzoek van P. Datema enkele huis- 

en tentensteden gekarteerd (Afb. 28). Vooralsnog kan dus uit de bronnen worden opgemaakt 

dat er twee soorten woningen in Beulake stonden: huizen en tenten. Deze tweedeling heeft te 

maken met het feit dat turfwinning seizoensgebonden was. Het uitbaggeren van de venen vond 

 
168 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv. nr. 28A. 
169 HCO, toegangsnr. 0550, inv. nrs. 193 – 196. 
170 Van der Sijs (samensteller) (2015-), gehost door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Elektronische 

Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND). Zoekterm: draai, http://ewnd.ivdnt.org/boeken/zoeken 

(geraadpleegd op 30-06-2020). 
171 Zoals bijvoorbeeld opgemerkt kan worden uit administratieve indeling van documenten als de volkstelling van 

het Kwartier van Vollenhove van 1748: HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2196 Vollenhove. 
172 Veldbezoek met Arco Lassche van Natuurmonumenten op 19 februari 2020. 

http://ewnd.ivdnt.org/boeken/zoeken
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in het voorjaar plaats, grofweg tussen de maanden april en juli. In dit stadium was de vraag naar 

arbeid groot en kwamen veel seizoenarbeiders naar de veengebieden. Zij verbleven in tijdelijke 

woonruimtes op het veen, die ook wel veententen genoemd werden.173 Een veentent was een 

simpele hut opgebouwd uit plaatselijke materialen zoals plaggen, veen, hout en riet. Aan het 

Beulakerpad is door Natuurmonumenten een veentent herbouwd (Afb. 27). Tijdens de rest van 

het jaar konden families die permanent in Beulake woonden aan de arbeidsvraag voldoen. Deze 

families werkten vaak met het hele gezin in het vervenersbedrijf.174 Uit andere voormalige 

verveningsgebieden kan afgeleid worden dat het om zeer eenvoudige arbeidershuisjes ging 

(Afb. 26).  
 

Tabel 4. Benoeming van bewoningslocaties in Beulake 

Jaar Locatie Type bewoning 

1668 Streckende van de 

Beulaecker wegh tot aen 't 

Moer ofte veene-scheijdinge 

Erve en goed 

1691 Bij de kerk Niet genoemd 

1727 Grenzend aan het voetpad 

met vlonders 

Huis 

1779 Beulaaksweg Huijs en tente 

1780 In de Leeuwte en bij de 

Beulaakse weg 

Huisje en tente 

1781 Het Oosteijnde van de 

Beulake 

Huijssteede  

Gebaseerd op: 

- HCO, toegangsnr. 0223.1, inv. nr. 821. 

- HCO, toegangsnr. 0078, inv. nr. 135. 

- HCO, toegangsnr. 0078, inv. nr. 142. 

- Gemeentearchief steenwijkerland, toegangsnr. 25, inv. nr. 649. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
173 Gerding (1995), 35. 
174 Gerding (1995), 35. 

Afb. 26. Een arbeiderswoning in het 

Kibbelveen bij Coevorden, ongedateerd. 

Bron: Stichting Streekeigen Sleen, via 

EnToenNu Canon van Coevoerden, venster 

1880: Leven in het veen. 

Afb. 27. Herbouwde veentent aan 

het Beulakerpad. Bron: 

http://www.timkrooneman.nl/ 
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De tentestee op de 

huissteden 

 

Het kipje in de huisstee 

De huissteden 

De huissteden bij 

Jan Moed 

Emmeloords tentestee 

De tentestee van 

Giethoorn 

Het kerkhof 

De draai 

Afb. 28. Veldnamen ingetekend 

op kadastrale percelen door dhr. 

Datema.  

Bron: HCO, toegangsnr. 0550 

Culturele Raad voor Overijssel, 

Veldnamencommissie, inv. nrs. 

193 – 196. 
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Afb. 29. Reconstructie van het kerkdorp Beulake op basis van het onderzoek in deze paragraaf, 

gegevens en kaart auteur. Geprojecteerd op de Bonnekaart blad 253 (1900), Collectie Dienst 

Kadaster.   
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4.4 Sociaaleconomische omstandigheden in Beulake 
‘Turf en vervening worden over het algemeen onlosmakelijk verbonden gezien met 

erbarmelijke levensomstandigheden, armoede en drankmisbruik. Het is een potent en bijzonder 

hardnekkig beeld dat telkenmale opduikt zodra het begrip veen valt.’175 Gerding omschrijft in 

deze passage zeer duidelijk de algemene beeldvorming rond verveningsgebieden. Hij stelt 

daarbij dat dit beeld gevormd werd in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de oorlog 

was de turfproductie ten hoogste opgevoerd, maar na de oorlog stortte de sector ineen. Het 

beeldmateriaal van grote gezinnen voor hun erbarmelijke plaggenhutten zijn bij eenieder 

bekend. Of deze situatie ook in de voorgaande eeuwen van toepassing was is moeilijk te 

achterhalen.176 In Beulake waren geen compagnieën actief in het veen, waardoor 

archiefmateriaal schaars is. Veenarbeiders zijn bovendien, net als andere arbeidersgroepen, 

slecht vertegenwoordigd in historische bronnen. Vanaf de tweede helft van de zeventiende 

eeuw zijn wel belastinggegevens beschikbaar, die inzicht kunnen geven in de 

sociaaleconomische positie van de inwoners van Beulake. Daarnaast is een uniek archeologisch 

vondstcomplex beschikbaar voor Beulake. Het complex bevat voornamelijk materiaal uit de 

zeventiende en achttiende eeuw en werd gedurende de afgelopen zestig jaar opgedoken uit de 

Beulakerwijde door R. Massier. Het vondstcomplex is geanalyseerd door Berends en kan 

inzicht geven in de leefomstandigheden in Beulake. Door beide bronnen te analyseren kunnen 

enkele aspecten van de sociaaleconomische positie van de inwoners van Beulake achterhaald 

worden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. 

Belastinggegevens 

Voor Beulake zijn de volgende belastinggegevens beschikbaar: het vuurstedengeld, de 

belasting over het geslacht en gemaal, de bier- en opaccijns, het dienstbodegeld en het 

hoofdgeld. Deze posten maakten allen deel uit van de gewestelijke belastingen, die tijdens de 

periode van de Republiek goed gedocumenteerd werden.177 De gewestelijke belastingen 

bestonden uit een aantal categorieën. Ten eerste waren er de generale middelen, die 

voornamelijk geheven werden over consumptiegoederen. Hiertoe behoorden een heffing over 

geslachte dieren en meelproducten (geslacht en gemaal) en een accijns op alcoholische dranken 

(bier- en opaccijns). Daarnaast waren er belastingen over onroerend goed. Hiertoe behoorde het 

vuurstedengeld, dat evenredig naar het aantal vuursteden per huishouden betaald moest worden. 

Het dienstbodegeld was een belasting over het hebben van huispersoneel. Daarbij moest ook 

betaald worden voor een gezinslid boven de zeventien jaar oud, dat het werk van een knecht 

verrichtte.178 Het hoofdgeld was een personele belasting, die letterlijk per hoofd werd geheven. 

Door de overgeleverde administratie van deze belastingen te bestuderen, kan mogelijk iets 

gezegd worden over het aantal huishoudens in Beulake en het welvaren van deze huishoudens. 

Een (tijdrovende) analyse van deze gegevens wijst uit dat vooral tussen de regels door 

over de sociale omstandigheden in Beulake werd geschreven. In het vuurstedenregister van 

1682 werd bijvoorbeeld verklaard waarom mensen niet aan de belasting voldeden (Tabel 5). 

Het eerste dat daarbij opviel is het grote aantal vuursteden dat verlaten of vervallen was. 

Daarnaast was een deel van de betalingsplichtigen arm of zelfs doodarm. Een van de 

omschrijvingen luidde als volgt: ‘dit is een huttjen toebehorend den armen van Beulake en nog 

 
175 Gerding (1995), 34. 
176 Gerding (1995), 35. 
177 Voor meer informatie over gewestelijke belastingen van Overijssel zie: Instituut voor Nederlandse 

Geschiedenis (2002). 
178 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 1.2.1.2.2.4.2 Dienstbodengeld, toelichting. 
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van armen luiten bewoont’.179 Een combinatie van armoede en verval kwam bovendien enkele 

keren voor. Het vuurstedenregister van 1710 geeft geen vermelding van vervallen vuursteden 

of vuursteden die niet betaald hoefden te worden vanwege armoede. Van dit register is dus 

slechts het aantal betaalde vuursteden bruikbaar. In het register van 1730 werden wel weer 

aantekeningen gemaakt. Bij enkele namen werd de ‘p’ van pauper genoteerd. De aanduiding 

pauper werd vaak gebruikt om armen aan te geven, die niet aan de belasting konden voldoen.180 

Verder werden ook de vervallen vuursteden vermeld. Door middel van een overzicht van de 

verschillende vuurstedenregisters kunnen enkele algemene opmerkingen worden gedaan. 

Allereerst werd het aantal gezinnen dat betaalde voor hun vuurstede steeds groter. Daarnaast 

nam het aantal vervallen vuursteden aanzienlijk af en tot slot nam ook het aantal gezinnen dat 

vrijgesteld werd door armoede af. In de eerste helft van de achttiende eeuw werden de 

huishoudens in Beulake dus relatief welvarender. 

 

Tabel 5. Overzicht betalingen vuurstedengeld 

Jaartal 

register 

Aantal 

vuursteden 

betaald 

Aantal 

vuursteden 

verlaten/ 

vervallen 

Aantal 

vrijgesteld 

door armoede 

School, 

genoot 

vrijstelling 

Totaal 

1682 21 20 10 2 53 

1710 22 Niet benoemd Niet benoemd 1 - 

1730 36 3 5 2 46 
Bron: HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2755. 

 

Bronnen uit de tweede helft van de achttiende eeuw duiden op een periode van neergang in 

Beulake. De Leeuwte en Beulake verzochten het bestuur van Overijssel in deze periode om het 

hoofdgeld in redemptie te mogen ontvangen. Dit betekende dat zij zelf het verschuldigde bedrag 

bij elkaar wilden sparen in plaats van het te laten innen door middel van pachters. De inwoners 

van de Leeuwte en Beulake werden namelijk door de pachters ‘gequeld en geplaagd’.181 Aan 

het einde van de achttiende eeuw werd nogmaals verzocht om het hoofdgeld in redemptie te 

mogen ontvangen, 'omdat de Beulake van jaar tot jaar van persoonen komt te verminderen, die 

haar nae Vriesland als elders begeven, soo dat sij niet in staat zijn om van die het middel te 

kunnen krijgen, daar bij komt dat die er nog blijven de meeste magt koomen te verarmen.’182 

Beulake raakte in deze periode dus al ontvolkt en de mensen die in Beulake bleven waren arm 

geworden. De positieve economische ontwikkeling die aan het begin van de achttiende eeuw 

plaatsvond werd dus opgevolgd door een periode van neergang. 

 

 

 
179 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2755 Vollenhove. 
180 Ten Hove, ‘Overijsselaars gezocht. Gids voor stamboomonderzoek’, digitale publicatie Historisch Centrum 

Overijssel, via https://historischcentrumoverijssel.nl/onderzoek/stamboomonderzoek/, 84. 
181 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv. nr. 384 Rekest van de gecommitteerden van het kerspel 

de Leeuwte en Beulake aan gedeputeerde staten van Overijssel om het hoofdgeld weer in redemptie te mogen 

krijgen, z.j. (ca. 1770). Met gunstige beschikking, 1770. 
182 Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv. nr. 385 Rekest van de volmachten en gecommitteerden 

van het kerspel de Leeuwte aan gedeputeerde staten van Overijssel om het hoofdgeld in redemptie te mogen krijgen 

(z.j., eind 18e eeuw). 

https://historischcentrumoverijssel.nl/onderzoek/stamboomonderzoek/
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Archeologisch vondstcomplex 

Het Beulaker vondstcomplex bestaat uit ruim negenhonderd kilo aan voorwerpen van keramiek, 

glas, metaal, hout en steen. De voorwerpen liggen verspreid opgeslagen in depots, musea en 

bezoekerscentra en er komen ook steeds nieuwe vondsten bij. Het is belangrijk om te begrijpen 

dat de voorwerpen geen statisch beeld geven van de Beulaker samenleving ten tijde van de 

stormen van 1775/6. Gebruikte voorwerpen die tot het afval behoorden maken ook deel uit van 

het vondstcomplex. Vooral keramiek, de grootste vondstcategorieën, kon niet hergebruikt 

worden en werd na een bepaalde periode weggegooid. Daarnaast werden de meest waardevolle 

spullen waarschijnlijk door de bewoners van Beulake meegenomen. Veel mensen waren 

immers al voor de stormen vertrokken.183 Deze voorwerpen maken dus juist geen deel uit van 

het vondstcomplex, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan.  

Volgens Berends zijn de meeste fragmenten en voorwerpen afkomstig van alledaagse 

huisraad. Het betreft voornamelijk keramisch gebruiksgoed, dat werd geleverd door regionale 

productiecentra in Nederland en Duitsland. Volgens Berends kwam dit materiaal algemeen voor 

in achttiende-eeuwse huishoudens. Daarnaast kwam een zeer goedkope uitvoering 

roodbakkend aardewerk voor, waarvan de herkomst niet duidelijk is. Wellicht werd dit goed 

door seizoenarbeiders en turfhandelaren meegenomen. Verder werden schoeisel en 

gebruiksvoorwerpen van mannen, vrouwen en kinderen opgedoken. Ook deze voorwerpen 

waren eenvoudig van aard. Tot slot behoren enkele waardevolle voorwerpen tot het 

vondstcomplex. Het gaat om een naaldenkoker met zilveren spelden en een zilveren gordel met 

sleutels en een hanger. De zilveren gordel werd aangetroffen in een eenvoudige rode kan. 

Wellicht was het verstopt om op een later moment terug te halen. 

Berends concludeerde in 2014 dat het vondstcomplex het best gekarakteriseerd kan 

worden als eenvoudig, goedkoop, functioneel en homogeen. Zij koppelt hieraan dat mensen in 

Beulake een armoedig, hard en spaarzaam bestaan leidden. Het Beulaker vondstcomplex zou 

zelfs een beeld geven van de allerarmsten uit de achttiende-eeuwse samenleving.184 Inmiddels 

blijkt dat dit beeld genuanceerder ligt. Er is ook een klein aandeel duurder gebruiksgoed in het 

vondstcomplex aanwezig. Verhoudingsgewijs is het aandeel duurder gebruiksgoed dermate 

laag, dat Berends niet gelooft dat de inwoners van Beulake (flink) welvarend waren. Het zou 

om zondagse raad kunnen gaan of bezit van een predikant. Er is een predikant, waarvan het 

bezit redelijk in kaart gebracht kan worden. Predikant Waterham deed in 1719 aangifte van een 

diefstal in zijn huis. Daarbij werden 'een bed, een swarte rok, een kanusool, een swarte mantel 

en broek, dikke bonte dekens, brounen tabberts, mutsen en linnen alsmede twee stukken 

runtvlees en een boekje met silver beslag' gestolen.185 Met name de stukken rundvlees en het 

boek met zilver beslag kunnen als luxere goederen aangemerkt worden. Naast deze aangifte 

werd van Waterham een inboedel opgetekend na zijn dood in 1724. Uit deze boedel blijkt dat 

Waterham een omvangrijk grondbezit had en een huisstee en twee turfschuren met land bezat. 

Ook had hij een obligatie op de draaij (brug) ter waarde van 80 gulden, een koopbrief ter waarde 

van 315 gulden en een verzegeling op een huis in de Beulake ter waarde van 175 gulden. Tot 

slot had hij nog kooppenningen ten goede ter waarde van 1594 gulden.186 Er kan dus met 

redelijke zekerheid gesteld worden dat predikant Waterham een welvarend man was. Om in 

 
183 'Omdat de Beulake van jaar tot jaar van persoonen komt te verminderen': Gemeentearchief Steenwijkerland, 

toegangsnr. 179, inv. nr. 385. 
184 Berends (2014), 75. 
185 HCO, toegangsnr. 0700, inv. nr. 3861. 
186 HCO, toegangsnr. 0078, inv. nr 136. 
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algemenere zin iets te zeggen over de mate van armoede of rijkdom, is informatie over het dieet 

van de inwoners van Beulake nodig. Het ontbreekt echter aan dierlijke botresten en 

pollenmonsters, die daarvoor nodig zijn.187  

 Verder ontstond in deze scriptie de vraag in welke mate (stads)afval vertegenwoordigd 

kan zijn in het vondstcomplex. Berends stelde dat tijdens het verveningsproces ‘ruigte’ uit de 

omgeving werd verzameld om legakkers geschikt te maken voor het herbergen van turven.188 

Onder ruigte kan vegetatie uit de omgeving verstaan worden, maar het zou ook om stedelijk 

afval kunnen gaan. Dit afval kon als toemaakdek aangebracht worden om de legakkers te 

verstevigen. Het aanbrengen van afval als bodemversteviger kwam immers vaker voor in 

veengebieden.189 Tijdens het veldwerk dat uitgevoerd werd voor deze scriptie werden typerende 

afvalresten in de bodem aangetroffen, zoals pijpenkopjes en aardewerkscherven.190 In een 

nadere conversatie beaamt Berends dit idee. Zij stelt dat het afgedankte dorpsafval functioneel 

werd gebruikt, om bijvoorbeeld petgaten te dichten, legribben te verstevigen of paden op te 

hogen. Zij stelt daarbij wel dat het specifiek om dorpsafval uit Beulake ging en niet om 

stadsafval. Allereerst omdat Beulake een groot dorp was, dat zelf dus al veel afval genereerde. 

Daarnaast omdat de afstand tussen Beulake en steden te groot was om stadsafval te 

vervoeren.191 Verder was ruimtegebrek in Beulake niet aan de orde. In archeologische 

opgravingen in andere oude dorpen was te zien dat het afval in de buurt van de woning en het 

dorp bleef. De laatste en misschien wel belangrijkste reden: het vondstcomplex van Beulake 

past niet bij een stedelijk afvalcomplex. Stadsafval bevat meer voorwerpen met een hogere 

aanschafprijs en minder gebruikssporen. In Beulake was men waarschijnlijk afhankelijk van 

marskramers of wat men op de turfschuit mee terug kon nemen vanuit de stad. Het goed is 

daardoor goedkoper. Bovendien spreekt het van armoede, werd het lang gebruikt en bevat het 

dikke roetlagen en slijtagesporen.192 

Tot slot rees tijdens een gesprek met duiker Rint Massier de gedachte dat het relatief 

goedkope gebruiksgoed wellicht na een bepaalde periode werd weggegooid en opnieuw 

aangeschaft. Dit zou de forse hoeveelheid aangetroffen voorwerpen kunnen verklaren. Dit 

laatste perspectief wordt ook door Berends weerlegt. De hoeveelheid aangetroffen voorwerpen 

past namelijk goed bij de omvang van het dorp Beulake.193 

4.5 Neergang van Beulake 
De neergang van Beulake wordt steevast in verband gebracht met twee opeenvolgende 

watervloeden in 1775 en 1776. De stormen werden veroorzaakt door een sterke noordwester 

wind in combinatie met springtij, waarbij het water van de Zuiderzee hoog opgestuwd werd. 

Overstromingen kwamen regelmatig voor in het Zuiderzeegebied, maar die van 1775 en 1776 

hadden grote schade veroorzaakt in een groot deel van de Republiek. Naar aanleiding van 

dergelijke zware stormen werden gedenkboeken geschreven, waarin een uitgebreid verslag van 

de gebeurtenissen tijdens en na de overstromingen werd opgetekend. Over de stormen van 

1775/76 werden twee uitgebreide gedenkboeken geschreven, beide door Johan Herman Hering 

(1731-1794). Hering vervulde in de periode van de stormen een belangrijke positie bij de 

 
187 Schriftelijke mededeling Annelies Berends, 26 juni 2020. 
188 Berends (2014), 26. 
189 Wilbers (red.) & Berkhout (2009), 8. 
190 Veldbezoek met Arco Lassche van Natuurmonumenten op 19 februari 2020. 
191 Dit is te betwijfelen. Beulake had dankzij de turfwinning immers een uitstekende verbinding met de 

nabijgelegen steden. Daarnaast kwam het transport van afval over grote afstanden in de Utrechts-Hollandse 

veengebieden wel voor. Bron: schriftelijke mededeling Michiel Purmer, 15 juli 2020. 
192 Schriftelijke mededeling Annelies Berends, 26 juni 2020. 
193 Schriftelijke mededeling Annelies Berends, 26 juni 2020. 



75 

 

Amsterdamse Courant. Het is dan ook niet geheel toevallig dat zijn boeken voornamelijk gericht 

waren op het gewest Holland. De boeken zijn als bron daardoor in een zekere mate selectief.194 

Toch bevatten deze boeken vrijwel de enige beschrijving van de gebeurtenissen, die zich 

destijds in Noordwest-Overijssel afspeelden. Uit deze beschrijving kan opgemaakt worden dat 

beide stormen vrijwel alle dijken in het schoutambt Vollenhove hadden vernield, waardoor de 

lage veengronden onder water liepen. Steden en dorpen in de nabijheid van de zee en in het 

lage veengebied hadden daardoor grote schade opgelopen aan gebouwen en infrastructuur.195 

De stormen van 1775 en 1776 waren dus niet alleen vernietigend voor Beulake. Heel 

Noordwest-Overijssel had te kampen met dijkdoorbraken, waterschade en 

vluchtelingenstromen. Desalniettemin was de stormimpact op Beulake relatief groter, omdat 

door verveningen al waterplassen waren ontstaan, die door de stormen verwijd werden. Het 

boek over de storm van 1776 bevat een uitgebreide bijlage over de situatie in het Land van 

Vollenhove. Aan Beulake werd een afzonderlijke passage gewijd: 

 
‘In de Beulake was het byzonder ellendig gesteld. Dit dorp door zyne nabyheid aan den Zeedyk en dus 

voor den eersten aanval des waters blood liggende en meest bestaande uit groote veenplassen strekte het 

eerst en meest ter woede van de Zee; de huizen en turfschuuren van de ingezetenen werden ylings door 

de baren vernield; derzelver turf (welker koopmanschap aldaar ter plaatse het eenig middel van der 

inwoonderen bestaan uitmaakt) ja groote stukken Veenlands dreven weg en dus werden die menschen 

deerlyk van een groot gedeelte hunner bezittingen, immers genoegzaam van alle hunne tilbare have 

beroofd: terwyl zy zelfs, ter naauwernood, hun leven in de Kerk van het Dorp redden; alwaar zy, 

niettegenstaande het water 1½ voet hoog in dezelve stond, op de stoelen en banken gedurende den tyd 

van 36 uren, zig hebben onthouden; zynde het hun onmooglyk van wegens den harden storm en zwaren 

waterslag, zig met hunne vaartuigen naar het hooge land van Vollenhove te begeven.’196 

 

Afgaande op bovenstaande beschrijving waren de gevolgen voor Beulake groot. Het kwetsbare 

landschap dat al uit ‘groote veenplassen’ bestond werd door de golven overspoeld. Daarmee 

ging het voornaamste bestaansmiddel van de inwoners van Beulake verloren: de turfwinning. 

Een jaar na de storm van 1776 werd de kerkelijke gemeente van Beulake officieel opgeheven, 

waarmee het kerkdorp ophield te bestaan. Toch bleef een enkeling nog in Beulake wonen na de 

stormvloeden.197 Bovendien werden de gronden niet zomaar verlaten. Het is in dit opzicht 

interessant om het landgebruik in Beulake na de vervening en overstromingen te bestuderen. 

Door vervening was het landschap zwaar verwoest en op veel plaatsen vervallen tot grote 

plassen. Toch werd getracht het landschap voortdurend winstgevend of in ieder geval bruikbaar 

te houden. Uit onderzoek naar middeleeuwse energielandschappen in West-Nederland blijkt 

bijvoorbeeld dat al tijdens het verveningsproces werd ingezet op houtproductie. Zachte 

houtsoorten als wilg en els waren een energiebron an sich. De houtproductie verhoogde dus de 

waarde van de verveende gronden.198  

Hoewel het goed mogelijk is, werden tijdens dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden 

van houtproductie in de uitgeveende gebieden van het schoutambt Vollenhove. Gedurende de 

achttiende en negentiende eeuw vonden echter interessante verhandelingen plaats van in 

onbruik geraakte gronden. Het statenarchief van Overijssel bevat een uitgebreide administratie 

van de verkoop en verpachting van de 'verlaten landen in het Land van Vollenhove'.199 Het ging 

om verlaten of uitgeveende gebieden en zelfs om water. Giethoorn, Wanneperveen, IJsselham 

 
194 Pieters (2012), 48-52, 57. 
195 Hering (1776), 245-249; Hering (1778), 203-210. 
196 Hering (1778), 208-209. 
197 Vanaf 1781 wordt Beulake weer gespecificeerd in de registers van de heffing op het geslacht en gemaal. Er 

worden zes personen aangeslagen. Gemeentearchief Steenwijkerland, toegangsnr. 179, inv. nr. 275. 
198 Van Dam (2004), 133-135. 
199 HCO, toegangsnr. 0003.1, inv. nr. 2774-2782. 
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en andere plaatsen komen hierin voor, maar Beulake niet. Een ander archiefstuk geeft inzicht 

in de situatie in Beulake na de stormen van 1775/6, namelijk het register van aangiften voor de 

vijftigste penning. De vijftigste penning was een belasting die betaald moest worden wanneer 

ontroerend goed van eigenaar veranderde zonder dat er sprake was van vererving in directe lijn. 

De belasting werd in 1635 door Ridderschap en Steden ingesteld en moest op het platteland 

geheven worden door de schouten of richters. Door grootschalige ontduiking van de belasting 

werd het in 1735 verplicht om een nauwkeurig register bij te houden met daarin de aangifte en 

de waarde van de goederen.200 In Ambt-Vollenhove werd al vanaf 1635 een summier register 

bijgehouden, dat in de loop van de achttiende eeuw steeds nauwkeuriger werd. Historisch 

centrum Overijssel heeft registers van de perioden 1635 – 1651, 1751 – 1785 en 1785 – 1807.201 

De registers zijn interessant omdat ze zowel familierelaties als de ligging en grootte van 

gronden in Beulake bevatten. Een klein deel van dit register is door een tot dusver onbekende 

auteur getranscribeerd. Aangezien het register uit vele pagina’s oud schrift bestaat, is ervoor 

gekozen om slechts het getranscribeerde deel te onderwerpen aan een analyse. Het gaat daarbij 

om de periode 1779 – 1781 (Tabel 6). Deze periode is interessant, omdat hij slechts enkele jaren 

na de desastreuze watervloeden plaatsvond.  

 

 

Tabel 6. Vermelding van onroerend goed in Beulake in het register voor de vijftigste penning 
Jaartal Verkoper/erflater Koper/erfgenaam Verhandeld goed 

1779 (maart) Diaconie van Beulake Albert Harms Meijlof 

en Jan Jacobs Leeuw 

‘Drie huijssteden in de 

Beulake’ 

1779 (november) Jan Teunis Jan Geugies en Peter 

Harms Lassche 

‘Een hoekje padt in de 

Beulake’ 

1779 (december) Jan Geugies 

(nalatenschap) 

Hendrik Hendriks 

Coendert, Wijcher 

Geugies en Aaltjen 

Geugies 

‘Een huijs, where en 

tente aan de 

Beulaaksweg’ 

1780 (maart) Weduwe Jan Arendt 

Ruijter 

Luite Cijmens ‘94 roeden turfland, de 

Salfdeuse genaamt 

gelegen in de Beulake 

bij de Draaij’ 

1780 (juni) Hendrik Hendriks 

Coendert 

Wijcher Geugies en 

Aaltje Geugies 

‘Een vijfde part in een 

huisje, tente en  eenige 

akkers en kraggen in 

de Leeuwte en bij de 

Beulaakse weg staande 

en gelegen’ 

1780 (december) Aaltje Geugies Wijcher Geugies ‘aandelen in een zeker 

huijs staande aan de 

Beulaakse weg’ 

1781 (februari) Hermen Peters 

Lassche en Aaltjes 

Goossens 

(nalatenschap) 

Peter Herms Lassche ‘Een schuirstede met 

wat onland in de 

Beulaake; twee 

huijssteden mede in de 

Beulaake gelegen; een 

huijsstede in de 

Beulake; een schuire 

mede in de Beulake 

 
200 HCO, toegangsnr. 0136.1 Gequalificeerden van de Belasting op het Recht van Successie, Inleiding: 

voorgeschiedenis tot 1 januari 1806. 
201 HCO, toegangsnr. 0078, inv. nrs. 141 – 143. 
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staande; een 

schuirsteede met 2 

akkertjes leggende digt 

bij de plaats daar de 

Beulaaker kerk heeft 

gestaan’ 

1781 (februari) Hermen Peters 

Lassche en Aaltjes 

Goossens 

(nalatenschap) 

Peter Jans de Olde ‘een huijsstede in het 

Oost Eijnde van de 

Beulaake gelegen, 

tegelijk met enige 

akkers binnen de weg 

in het Karstens Erf 

gelegen en de helfte 

van twee akkers 

buijten de Beulaakse 

weg gelegen; een 

stukien land de 

Zandstee genaamdt 

aan de Beulaaks Weg 

leggende’ 

1781 (februari) Hermen Peters 

Lassche en Aaltjes 

Goossens 

(nalatenschap) 

Dhr. Engelenburg, aan 

laten kopen door Jan 

Teunis 

‘Een stukien land in de 

Beulaake bij het Jan 

Twents Land gelegen; 

Een schuir staande in 

de Beulaake’ 

1781 (februari) Hermen Peters 

Lassche en Aaltjes 

Goossens 

(nalatenschap) 

Egbert Jans Huijsman ‘Enige akkertjes en 

kraggen bij de 

Beulaaksweg gelegen’ 

1781 (februari)  Diaconie van Beulake Stoffel Luten en Peter 

Jans de Olde 

‘Enig turfland, daar de 

school van de 

Beulaake gestaan 

heeft’ 

1781 (februari) Diaconie van Beulake Stoffel Luten ‘Een gedeelte van de 

grond, daar de pastorie 

van de Beulaake 

gestaan heeft’ 

1781 (februari) Diaconie van Beulake Peter Herms Lassche 

en Teunis Jans Boxen 

‘Een gedeelte van 

diezelfde grondt [daar 

de pastorie gestaan 

heeft, red.]’ 

1781  (februari) Diaconie van Beulake Claas Roskam ‘Een stuk grond agter 

de plaatze daer de 

Beulaker kerk gestaan 

heeft’ 

Bron: HCO, toegangsnr. 0078, inv. nr. 142 Registers van aangiften voor de 50e penning, met hiaten, 

1635-1807, blz. 205 – 226. 
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Uit bovenstaande tabel kan een aantal dingen worden geconcludeerd (Tabel 6). Allereerst dat 

na de watervloeden nog steeds vervening plaatsvond in het gebied van Beulake. 'Veenlandt' en 

'turfakkers' werden nog steeds verhandeld. Het meest opmerkelijke is de verkoop van turfland 

en grond waar de kerk, school en pastorie van Beulake hebben gestaan.  De percelen werden in 

1781 door de Diaconie van Vollenhove verkocht aan Stoffel Luten (turfmaker), Peter Jans de 

Olde (veenbaas202), Peter Herms Lassche en Teunis Jans Boxen (vervener203). Waarschijnlijk 

werd de nog onvergraven veengrond rondom en onder deze belangrijke gebouwen na het 

verlaten van het dorp alsnog verveend. De verkoop doet tevens vermoeden dat de Beulaker kerk 

al voor de watervloed van 1825 was verdwenen. In de verkoop van een inboedel worden onder 

andere turfakkers, oude huissteden, schuursteden, schuren en een tent verkocht. Kortom, de 

restanten van het dorp werden verkocht en de overgebleven gronden werden alsnog verveend. 

Het landschap maakte vervolgens een nieuwe ontwikkeling door. Trekgaten en plassen die na 

de vervening achterbleven, begonnen te verlanden. In eerste instantie groeiden enkel 

waterplanten in het trekgat, maar daarna volgden ook andere plantensoorten als riet en lisdodde. 

Uiteindelijk ontstonden op deze wijze drijvende vegetatiedekken (kraggen), die gebruikt 

konden worden als rietland, hooiland of weiland. Zo ontstond vanaf de negentiende eeuw een 

nieuwe laag op het oude cultuurlandschap, dat aangeduid kan worden als het post-

verveningslandschap. 

Uiteindelijk werden veenplassen in heel Nederland op grote schaal drooggelegd. Vaak gebeurde 

dit vrij snel nadat een laagveengebied was uitgeveend. In Noordwest-Overijssel werden pas in 

de twintigste eeuw plassen drooggelegd ten behoeve van de landbouw. De veenplas die 

ontstond op de plaats van Beulake, die toepasselijk de Beulakerwijde werd genoemd, is nooit 

drooggelegd. Ook in de omgeving bleven verveende gronden bestaan. Er werden wel 

beleidsplannen voor drooglegging gemaakt, maar deze werden om een tal van redenen nooit 

uitgevoerd.204 Om te voorkomen dat het bijzondere landschap dat was ontstaan alsnog werd 

ontgonnen, kocht Natuurmonumenten er vanaf 1934 stukken grond aan.205 Deze aankopen 

resulteerden uiteindelijk in het natuurgebied De Wieden. 

 

4.6 Synthese 
In dit hoofdstuk is getracht de ontwikkeling van het dorp Beulake tussen de zestiende en 

negentiende te reconstrueren. De belangrijkste bevindingen kunnen worden samengevat in de 

vorm van een tijdbalk (Bijlage). Aan de hand van deze tijdbalk kan de algehele ontwikkeling 

van Beulake worden geschetst. Allereerst lijkt de locatiekeuze van het dorp te zijn beïnvloed 

door de aanleg van de Arembergergracht in de tweede helft van de zestiende eeuw. 

Grootschalige ontginningen konden door de Tachtigjarige Oorlog echter pas vanaf de 

zeventiende eeuw plaatsvinden. De opkomst van het dorp Beulake wordt daarom gedateerd aan 

het begin van de zeventiende eeuw. In 1664 was het dorp dermate gegroeid, dat er een kerk 

gebouwd mocht worden. De fundamenten van deze kerk zijn aangetroffen in het veld. De 

ligging van het Beulakerpad en de aanwezigheid van een west- en oosteinde versterken 

daarnaast het idee dat Beulake een lintdorp was met een relatief verspreid bewoningspatroon.   

Het vuurstedenregister van 1682 en archeologisch materiaal uit zowel de zeventiende 

als achttiende eeuw wijzen op een zekere mate van armoede in Beulake. Gecombineerd met het 

feit dat de kerk, de school, de pastorie en het voetpad relatief vaak in een slechte staat 

verkeerden, kan daarom gesteld worden dat de sociaaleconomische omstandigheden in Beulake 

niet hoogstaand waren. Dit wil echter niet zeggen dat de situatie in Beulake slechter was dan in 

andere (veen)gebieden. Het predicaat ‘allerarmsten van de samenleving’ moet dus genuanceerd 

 
202 Website WieWasWie https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21352334 (geraadpleegd op 10-4-2020). 
203 Website WieWasWie https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21357505 (geraadpleegd op 10-4-2020). 
204 HCO, toegangsnr. 0303.1, inleiding, 1. 
205 Purmer (2018), 106. 

https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21352334
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/21357505
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worden. De analyse van belastinggegevens wees bovendien uit dat in de eerste helft van de 

achttiende eeuw een bloeiperiode plaatsvond. Een aanzienlijk groter deel van de inwoners was 

toen in staat om het vuurstedengeld te betalen. Daarbij wijst de inboedel van predikant 

Waterham uit 1724 op de aanwezigheid van welvarende personen in Beulake in deze periode. 

Het inwoneraantal bleef intussen ook stijgen tot 270 personen in 1748, het jaar waarin 

Beulaakse families ruim vijf procent van het totaal aantal turfroeden in het Land van 

Vollenhove produceerden. In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde deze bloei in 

een periode van algehele neergang. Beulake werd al in 1770 door mensen verlaten en de 

inwoners die achterbleven verarmden. Door de stormen van 1775 en 1776 trok uiteindelijk de 

resterende bevolking weg en werd de kerkgemeente opgeheven. Toch werden de verveningen 

ook na de stormen werden voortgezet. Overstroomde gebieden werden verkocht en na het 

droogvallen alsnog verveend. Economisch gewin ging in deze periode dus nog steeds voor 

herstel van het landschap. Toen de gronden volledig uitgeveend waren, werden uiteindelijk 

nieuwe middelen van bestaan gevonden in de rietteelt en visserij. 
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Hoofdstuk 5. Beulake als 
landschappelijk en cultureel erfgoed. 
Omgaan met een verdwenen 
verleden. 
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5.1 Inleiding 
Het Nederlandse landschap is rijk aan verdwenen dorpen. Een groot aantal verdween door 

inbraken van de zee, bijvoorbeeld in Zeeland, de Eems-Dollard, het Waddengebied en het 

Zuiderzeegebied. In dat geval wordt gesproken van verdronken dorpen. Ook in zandrijke 

gebieden verdwenen dorpen, bijvoorbeeld door oprukkende zandverstuivingen. Tot slot 

verdwenen complete landschappen door grootschalige turfwinning, waarbij het landschap 

letterlijk onder de voeten van de mensen werd afgegraven. Goede voorbeelden daarvan zijn De 

Peel in Brabant en Zuidwest-Drenthe. Verdwenen dorpen spreken enorm tot de verbeelding en 

worden omringd door volksverhalen en mythen. Op lokaal niveau maken deze verhalen dan 

ook deel uit van een gemeenschappelijk verleden. Verdwenen dorpen vormen daarmee een 

bijzondere erfgoedcategorie, waar steeds meer aandacht naar uitgaat. Erfgoedinstanties, 

terreinbeheerders en lokale verenigingen proberen vaak samen het verhaal van verdwenen 

dorpen kenbaar te maken. Desalniettemin is de omgang met verdwenen dorpen en het 

omliggende landschap complex. Er is geen algemene waardering of erfgoedstatus voor 

verdwenen dorpen en slechts enkele hebben een beschermde status. 

In dit hoofdstuk wordt daarom gereflecteerd op de omgang met het verdwenen 

landschap van Beulake. Daarbij wordt allereerst ingegaan op de uniciteit van Beulake als 

verdwenen dorp. Vervolgens wordt onderzocht hoe cultureel erfgoed is ingebed in het beleid 

van Natuurmonumenten en hoe dit tot uiting komt in de omgang met Beulake. Tot slot wordt 

onderzocht welke methoden aangewend kunnen worden om zowel het fysieke landschap als 

het verhaal van Beulake een grotere beleefbaarheid te geven. Daarbij worden enkele initiatieven 

uit andere gebieden als voorbeeld genomen. 

 

5.2 Uniciteit van Beulake als verdwenen dorp 
Beulake neemt als verdwenen dorp een bijzondere positie in, omdat het zowel door turfwinning 

als door inbraken van de zee verdween. Daarnaast is Beulake het enige verdronken dorp dat 

Nederland kent uit de tweede helft van de achttiende eeuw.206 De grote hoeveelheid 

vondsmateriaal die nog steeds rondom de restanten van Beulake aangetroffen wordt, maakt het 

tevens tot een unieke plek. Vanuit de gemeente Steenwijkerland hebben de resterende eilanden 

van Beulake dan ook de status van 'terrein met hoge archeologische verwachtingswaarde' 

toegekend gekregen.  

De uniciteit van Beulake uit zich verder in de zichtbare gelaagdheid van het huidige 

landschap. In deze gelaagdheid is een eeuwenlange landschapsontwikkeling zichtbaar. De 

landschappelijke elementen die in verschillende perioden zijn ontstaan, zijn opgesomd in tabel 

7. De elementen zijn gedateerd en worden binnen de verschillende ontwikkelingsfasen van 

Beulake geplaatst. De Vaarsloot behoort tot een van de eerste aangelegde of vergraven 

waterlopen in het gebied waar Beulake later ontstond. Aangezien de oude loop van de Vaarsloot 

de middeleeuwse verkaveling doorkruist, moet deze van hoge ouderdom zijn. De Oude 

Beulakerweg laat daarnaast zien hoe het gebied rond de veertiende eeuw gereed werd gemaakt 

voor ontginningen ten behoeve van de landbouw. Uit deze periode stamt de streekaanduiding 

Bodelake. De Arembergergracht kenmerkt de ontwikkeling van de streek Bodelake tot een 

verveningslandschap. De meeste landschappelijke elementen zijn afkomstig uit de 

daaropvolgende periode van grootschalige verveningen. Dit was de periode waarin het kerkdorp 

Beulake ontstond en ook weer verdween. Zichtbare restanten van het dorp zijn het begin van 

 
206 Claessens (2016), 19. 
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het Beulakerpad en de fundering van de kerk van Beulake. Verder zijn er restanten van 

trekgaten en legakkers, die de grootschalige turfwinning in Beulake benadrukken. De huidige 

riet- en kraggelanden illustreren het landgebruik van de laatste twee eeuwen. Deze periode kan 

aangeduid worden als post-verveningsperiode. 

 

Tabel 7. Gelaagdheid in het huidige landschap van Beulake 

 

  

Element Datering Fase ontwikkeling 

Beulake 

Landschappelijke 

periode 

Vaarsloot Ouder dan de  

middeleeuwse 

verkaveling, 

exacte datering 

onbekend 

Veenmoeras Periode van 

middeleeuwse 

agrarische 

veenontginningen 

Oude 

Beulakerweg  

(die Bodelacke) 

Ca. 14e eeuw Streek Bodelake Periode van 

middeleeuwse 

agrarische 

veenontginningen 

Arembergergracht Vanaf 1550 Overgang streek 

Bodelake naar dorp 

Beulake 

Periode van 

grootschalige 

verveningen 

Restant 

Beulakerpad 

Ca. 1600 Dorp Beulake Periode van 

grootschalige 

verveningen 

Fundering kerk 

Beulake 

1665 Dorp Beulake Periode van 

grootschalige 

verveningen 

Mogelijke 

restanten van 

pastorie, school en 

huizen 

Ca. 1600 – 1795 Dorp Beulake Periode van 

grootschalige 

verveningen 

Restanten van 

trekgaten en 

legakkers 

Ca. 1600 – 1795 Dorp Beulake Periode van 

grootschalige 

verveningen 

Riet- en 

kraggelanden 

1795 – heden Dorpsrestanten in 

Beulakerwijde 

Post-

verveningsperiode 
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Ook in het geval van Beulake is de door landschapshistorici veelgebruikte vergelijking met een 

palimpsest van toepassing.207 Een palimpsest is een stuk middeleeuws perkament, waarvan de 

geschreven tekst werd weggekrast om het vervolgens opnieuw te beschrijven. Door de nieuw 

geschreven tekst bleven echter nog delen van de oude tekst zichtbaar. Het landschap van 

Beulake vertoont dezelfde kenmerken. Hoewel door de eeuwen heen delen van het landschap 

werden vergraven en weggespoeld, blijven elementen uit iedere periode zichtbaar. Dit maakt 

het landschap van Beulake uniek en veelzijdig. 

5.3 Het erfgoedbeleid van Natuurmonumenten 
Het beschermen en behouden van de samenhang tussen natuurwaarden en cultuurhistorie in de 

Nederlandse landschappen is een voornaam doel van Natuurmonumenten. Of natuur en 

cultureel erfgoed gelijkwaardig zijn in deze samenhang, wordt soms in twijfel getrokken. Mede 

daarom wordt de rol van Natuurmonumenten als erfgoedbeheerder de laatste jaren sterker 

geprofileerd. In het kader van dit streven publiceerde de vereniging in 2017 een nieuwe 

landelijke visie ten aanzien van cultureel erfgoed in natuur en landschap.208 In deze visie wordt 

geconstateerd dat er in de huidige samenleving sprake is van een toenemende interesse in de 

eigen geschiedenis.209 Natuurmonumenten wil dit historisch besef verruimen door samen met 

lokale, regionale en landelijke partners het cultureel erfgoed in Nederland te behouden, beheren 

en beleefbaar te maken. De erfgoedvisie bestaat verder uit een aantal ambities, waarvan enkele 

zeer toepasselijk zijn op de omgang met Beulake: 

• 'We zoeken nieuwe manieren (ook via multimedia) om de historische verhalen van 

gebieden en gebouwen tot leven te brengen.'210 

• 'We verruimen de mogelijkheden om verborgen en besloten erfgoed (zo - wel groen 

erfgoed als gebouwen) te beleven en toegankelijker te maken.'211 

Bij de uitvoering van de nieuwe visie vormen erfgoedverhalen de verbindende factor (Afb. 30). 

Deze erfgoedverhalen zorgen volgens Natuurmonumenten voor betekenis en waardering. 

Daarmee kan cultureel erfgoed worden bewaard, beleefd en bekostigd. Door draagvlak te 

stimuleren, kan dus in samenwerking met diverse partijen op een integrale manier voor het 

cultureel erfgoed worden gezorgd. 

 

 
207 Renes (2011), 219. 
208 Vereniging Natuurmonumenten (2017). 
209 Vereniging Natuurmonumenten (2017), 8. 
210 Vereniging Natuurmonumenten (2017), 9. 
211 Vereniging Natuurmonumenten (2017), 9. 

Afb. 30. De kern van 

de erfgoedvisie van 

Natuurmonumenten 

(2017, p. 11). 

Bewaren, beleven en 

bekostigen door 

middel van verhalen.   
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De landelijke erfgoedvisie biedt dus diverse handvaten om Beulake als cultureel erfgoed op de 

kaart te zetten. Op gebiedsniveau is de verhouding tussen natuurwaarden en cultureel erfgoed 

niet overal hetzelfde. In 1993 werd voor ieder gebied een specifieke beheerstrategie gekozen, 

waarbij drie opties mogelijk waren (Afb. 31). Gebaseerd op de gekozen beheerstrategie wordt 

vervolgens gewerkt met natuurvisies, waarin het toekomstige beleid voor een periode van 

achttien jaar wordt vastgelegd. Deze natuurvisies zijn regionaal van aard en worden door de 

beheereenheid van het gebied opgesteld. 

 

 
Afb. 31. De drie beheerstrategieën van Natuurmonumenten, die in 1993 werden geformuleerd. 

Overgenomen uit Purmer (2018), 27. 

 

Vanwege de bijzondere natuurlijke processen en de hoge mate van biodiversiteit, lag de nadruk 

van het beheer in De Wieden vanaf de eerste aankoop op natuurlijke waarden (beheerstrategie 

1, afb. 31). Sinds 2016 wordt het gebied echter gekarakteriseerd als natuurrijk cultuurlandschap 

(beheerstrategie 2, afb. 31).212 Dit valt terug te lezen in de meest recente natuurvisie, die in 2016 

voor het gebied werd uitgebracht.213 In deze visie wordt onderkend dat landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden in het gebied meer onder de aandacht mogen worden gebracht.214 

Landschap en cultuurhistorie zijn samen als aandachtsgebied opgenomen in de toekomstvisie 

voor De Wieden. Aan Beulake wordt daarbij een voorname plaats toegewezen. Een van de 

speerpunten, die onder de categorie landschap en cultuurhistorie valt luidt als volgt: 

 

• 'Het verdronken dorp Beulake' is [in 2034, red.] icoon van De Wieden.'215 
 

Ook in de toekomstige beheerplannen werden toezeggingen gedaan om de 

landschapsgeschiedenis van Beulake beter zichtbaar te maken:  

• 'Waar mogelijk zullen we oude elementen zichtbaar maken in het landschap, zoals de Oude 

Beulakerweg.'216 

• 'Samen met onze omgeving bepleiten we dat het verdronken dorp Beulake de status van 

rijkserfgoed krijgt.'217  

 
212 Schriftelijke mededeling Michiel Purmer, 20 augustus 2020. 
213 Claessens (2016). 
214 Claessens (2016), 51. 
215 Claessens (2016), 51. 
216 Claessens (2016), 57. 
217 Claessens (2016), 57. 
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• 'Er is veel vraag naar informatie over de geschiedenis. We zullen dat in ons aanbod verwerken. 

We maken de ontginningsgeschiedenis beter beleefbaar, [..]. En door het markeren van de 

Oude Beulakerweg en de oude middeleeuwse ontginningen.'218 

Het markeren van de Oude Beulakerweg kan op veel verschillende manieren. Hetzelfde geldt 

voor het beleefbaar maken van de ontginningsgeschiedenis van het gebied. Het verkrijgen van 

de status van rijkserfgoed ligt ingewikkelder. Het ontwikkelen van een verhaal, zoals wordt 

voorgesteld in het landelijke erfgoedbeleid van Natuurmonumenten, kan daarbij helpen. Door 

het verhaal van Beulake als basis te nemen, zijn beheerdoelen zoals hierboven beschreven beter 

te verwezenlijken. De biografie in deze scriptie zou als eerste aanzet tot het verhaal van Beulake 

kunnen dienen.  

Daarbij is een integrale aanpak met lokale en regionale partijen goed mogelijk. De 

historische interesse, die in het landelijke erfgoedbeleid van Natuurmonumenten wordt 

benadrukt, is in de omgeving van Beulake namelijk sterk aanwezig. Er komt een groot (lokaal) 

publiek af op lezingen, voorstellingen en evenementen over Beulake. Daarnaast organiseren 

lokale partijen evenementen omtrent het dorp. Een treffend voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van een musical over het dorp Beulake in 2016.219 De musical werd in 2017 en 

2018 meerdere malen met succes opgevoerd (Afb. 32). In het kader van deze musical werd ook 

het Beulaeke memory event georganiseerd, waarbij ruim vijftig mensen 's nachts met ontbrande 

fakkels naar het monument voor Beulake voeren en enkele liederen zongen als eerbetoon aan 

de voormalige inwoners van het dorp (Afb. 33).220 

 

 

Afb. 32. Foto van één van de opvoeringen van 'Storm over Beulaeke' in een tijdelijk 

openluchttheater in Giethoorn. Foto: Martijn Bijzitter. 

 
218 Claessens, (2016), 57. 
219 Website musical 'Storm over Beulaeke', www.stormoverbeulaeke.nl/ (geraadpleegd op 30-06-2020). 
220 Driessen (2017), www.zwartsluisactueel.nl/2017/09/16/beulaeke-verdronken-steeds-minder-vergeten/ 

(geraadpleegd op 30-06-2020). 

http://www.stormoverbeulaeke.nl/
http://www.zwartsluisactueel.nl/2017/09/16/beulaeke-verdronken-steeds-minder-vergeten/
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Afb. 33. Foto gemaakt tijdens het Beulaeke memory event in 2017. Foto: Maaike Vredeveld. 

5.5 Beulake als icoon van De Wieden – stand van zaken 
Op gebiedsniveau wordt het beleid van Natuurmonumenten elke zes jaar getoetst op kwaliteit. 

De natuurvisie van De Wieden (2016) is inmiddels vier jaar in gebruik, dus de eerste 

kwaliteitstoetsen moeten nog plaatsvinden. De afgelopen jaren zijn al wel duidelijke stappen 

ondernomen om de cultuurhistorie van Beulake en De Wieden als geheel in beeld te brengen. 

Bij deze vorderingen wordt kort stilgestaan. Ook worden waar mogelijk kansen benoemd om 

de geschiedenis van Beulake nog beter zichtbaar te maken.  

Allereerst is in het bezoekerscentrum van De Wieden veel informatie beschikbaar over 

Beulake. Het centrum is gevestigd in een gerestaureerde boerderij aan het Beulakerpad, een 

locatie die zeer geschikt is om het verhaal van Beulake te vertellen. In de boerderij wordt een 

deel van het opgedoken materiaal uit de Beulakerwijde tentoongesteld en er zijn 

informatieboekjes aanwezig. Daarnaast organiseert Natuurmonumenten activiteiten vanuit dit 

bezoekerscentrum. Zo worden vaartochten aangeboden langs de resten van het dorp, maar zijn 

er ook educatieve tochten over de geschiedenis van het dorp. Verder is een educatief 

'vlonderpad' van ruim een kilometer bij het bezoekerscentrum aangelegd. Langs dit pad wordt 

informatie gegeven over de natuur en het erfgoed in het gebied. De route komt langs een 

gereconstrueerde veenschuur en veentent. De veenschuur werd door Natuurmonumenten 

aangekocht van de laatste vervener in het gebied en staat dus dichtbij de geschiedenis van 

Beulake. Binnenin de veenschuur wordt een permanente expositie getoond over de 

wisselwerking tussen mens en natuur in De Wieden (Afb. 34). Een van de vensters in de 

expositie gaat over het dorp Beulake. 
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Afb. 34. Een deel van het interieur van de veenschuur aan het vlonderpad. Foto: Bureau NIV. 

Een relatief nieuw initiatief om de cultuurhistorie van De Wieden uit te dragen is de publicatie 

van De Wieden. Een cultuurhistorische fietstocht (2018).221 Dit boekje bevat een 

cultuurhistorische fietsroute door De Wieden, waarbij de cultuurhistorie van het gebied aan de 

hand van illustraties en een begeleidende tekst wordt uitgelegd. Een soortgelijke fietsroute is 

ook online te vinden op de website van Natuurmonumenten.222 

Enerzijds wordt er dus al veel gedaan om de geschiedenis van Beulake zichtbaar en 

beleefbaar te maken. Anderzijds liggen er ook kansen, met name in het fysieke landschap. In 

de natuurvisie (2016) staat dat erosie door golfslag nog steeds voorkomt, maar dat de oevers 

door bescherming grotendeels ongeschonden zijn.223 De oevers van de resterende eilanden van 

Beulake kalven echter in voortschrijdende mate af. In de jaren zestig van de vorige eeuw is 

beschoeiing ter bescherming van de eilanden aangelegd, maar die is in slechte staat (Afb. 35). 

Dit is alarmerend omdat, gezien de ligging van de kerkfundering, juist op deze eilanden het hart 

van Beulake heeft gelegen. Om het behoud van Beulake te waarborgen zal dus naast het verhaal 

ook aandacht besteed moeten worden aan de staat van het landschap zelf. Wellicht is zelfs een 

combinatie mogelijk. Bijvoorbeeld door de aanleg van een informatief vlonderpad rond het 

eiland, dat tevens als beschoeiing dient. 

 
221 Mooij (2018). 
222 Website Natuurmonumenten, www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-weerribben-

wieden/route/cultuurhistorische-fietsroute-door-de-wieden (geraadpleegd op 30-06-2020). 
223 Claessens (2016), 19. 

http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-weerribben-wieden/route/cultuurhistorische-fietsroute-door-de-wieden
http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-weerribben-wieden/route/cultuurhistorische-fietsroute-door-de-wieden
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Tot slot ligt er ook een kans op het gebied van informatievoorziening over Beulake. Tot op 

heden is deze vrij algemeen gericht op turfwinning en de neergang van het dorp in de tweede 

helft van de achttiende eeuw. Door nieuwe informatie, die mede door deze scriptie is geleverd, 

wordt het mogelijk om ook daadwerkelijk iets over de opbouw van Beulake te zeggen. De nog 

aanwezige kerkfundering biedt daarbij mogelijkheden om deze opbouw ook daadwerkelijk in 

het landschap te laten zien. 

 

Afb. 35. Huidige staat van beschoeiing rondom het noordelijke restant van Beulake. Eigen foto 

03-11-2019 
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5.6 Voorbeelden elders in Nederland 
Verdwenen dorpen en landschappen komen in heel Nederland voor. Daardoor zijn er veel 

verschillende partijen, die zich bezighouden met de beleefbaarheid van deze 

landschapselementen. In deze paragraaf worden enkele treffende voorbeelden genoemd, 

waarbij instanties erin geslaagd zijn om een verdwenen landschapselement opnieuw zichtbaar 

te maken. Het eerste voorbeeld bevindt zich in Midwolda in Noordoost-Groningen. Daar liet 

Stichting Landschap Oldambt een app ontwikkelingen met routes langs diverse 

landschapselementen in het Oldambt. De verdwenen kerk van Midwolda lag aan een van de 

routes en werd door middel van augmented reality opnieuw in het landschap geplaatst. 

Gebruikers van de app kunnen via hun smartphone het landschap bekijken en zien dan een 

digitale reconstructie van de middeleeuwse kerk verschijnen (Afb. 36).224 Deze techniek is zeer 

geschikt om de landschapsgeschiedenis van Beulake beleefbaar te maken. De 

dorpsreconstructie die in deze scriptie werd aangeleverd, biedt daarbij goede handvaten voor 

een digitale reconstructie van het dorp. Wellicht zou zelfs het gehele landschap dat ooit in de 

Beulakerwijde lag door middel van deze techniek zichtbaar gemaakt kunnen worden. Een 

bijkomstig voordeel is dat mensen deze techniek zelfstandig op hun smartphone kunnen 

gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een vaartocht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 36 (links). De verdwenen kerk van Midwolda door middel van augmented reality techniek 

zichtbaar in het landschap. Bron: Bulder, website Toukomst. 

Afb. 37 (rechts). Onthulling van een doorkijkbord bij het sterk gekrompen dorp 

Klaaskinderkerke. Bron: Stichting Landschapsbeheer Zeeland.  

 
224 Website Stichting Landschap Oldambt, https://www.landschapoldambt.nl/met-een-app-het-oldambt-levend-

beleven/ (geraadpleegd op 30-06-2020). 

https://www.landschapoldambt.nl/met-een-app-het-oldambt-levend-beleven/
https://www.landschapoldambt.nl/met-een-app-het-oldambt-levend-beleven/
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Het tweede voorbeeld bevindt zich in Zeeland op het eiland Schouwen-Duiveland. Op dit eiland 

zijn maar liefst twintig dorpen verdwenen en zes dorpen sterk gekrompen door afslag van de 

zee.225 In 2017 werd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland bij ieder verdronken dorp een 

informatiebord geplaatst. Dit bord bestaat uit een combinatie van een lessenaar met daarboven 

een doorkijkpaneel. In dit doorkijkpaneel zijn de contouren van het verdwenen dorp verwerkt, 

waar mogelijk door middel van historische prenten. Op de lessenaar is informatie over het 

verdwenen dorp te vinden (Afb. 37). In Beulake is dit initiatief moeilijk toepasbaar, omdat 

enerzijds nog steeds weinig bekend is over het exacte uiterlijk van het dorp. Anderzijds zijn de 

restanten van Beulake alleen via het water toegankelijk. Het plaatsen van een bord op kleine 

afstand wordt daardoor erg lastig. 

Het derde en laatste voorbeeld bevindt zich tevens op het eiland Schouwen-Duiveland 

in Zeeland. Bij dit voorbeeld is de kerktoren van het verdronken dorp Koudekerke, die 

overigens in bezit is van Natuurmonumenten, ingericht als bezoekerscentrum. Op de 

verschillende verdiepingen wordt informatie gegeven over de omgeving. Vervolgens kan vanaf 

het uitkijkplatform op het dak van de toren het omringende landschap bekeken worden. Daarbij 

worden door middel van bordjes met pijlen interessante punten in het landschap aangewezen.226 

Dit voorbeeld is uitgekozen, omdat in de buurt van Beulake de in onbruik geraakte watertoren 

van Sint-Jansklooster staat. Deze toren is op bepaalde dagen toegankelijk voor bezoekers en 

beschikt over een uitkijkplatform op de bovenste verdieping. De restanten van Beulake zijn 

wellicht goed te zien vanaf dit uitkijkpunt. De watertoren kan daarom een geschikte plek zijn 

om een informatiepunt over Beulake op te richten. Vooral vanuit een vogelvluchtperspectief is 

goed te zien welke omvang het dorp ooit had. 

5.7 Synthese 
Het verdronken dorp Beulake is in vele opzichten uniek. In de voornaamste plaats omdat het 

nog niet geheel verdwenen is. Er zijn landschapselementen uit verschillende perioden in het 

voormalige dorpsgebied van Beulake te herkennen. Op het moment worden deze elementen 

nog niet als samenhangend cultuurhistorisch geheel beheerd. Dat neemt niet weg dat al op veel 

manieren aandacht wordt besteed aan het dorp. De ontwikkelingsgang van de middeleeuwse 

ontginningsstreek Bodelake tot het turfwinnersdorp Beulake tot de Beulakerwijde kan echter 

meer benadrukt worden. De ontwikkeling van een samenhangend verhaal kan daarbij helpen. 

Dit verhaal staat ook aan de basis van de landelijke erfgoedvisie van Natuurmonumenten 

(2017). Tot slot werd gekeken naar initiatieven om verdwenen landschapselementen weer 

zichtbaar en dus ook beleefbaar te maken. Twee daarvan zijn goed toepasbaar in het landschap 

van Beulake. De ontwikkeling van een digitale dorpsreconstructie door middel van augmented 

reality heeft veel potentie heeft om Beulake van dichtbij beleefbaar te maken. Mensen kunnen 

een dergelijke app zelfstandig hanteren en hoeven de kwetsbare resten van Beulake niet te 

betreden. Het landschap blijft dus beschermd terwijl de beleving ervan groter wordt. De 

watertoren van Sint-Jansklooster heeft tot slot potentie om bezoekers bewust te maken van de 

voormalige omvang van het dorp Beulake. 

 

  

 
225 Uijl (2018). 
226 Website Natuurmonumenten, https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zuidkust-van-

schouwen/monument/plompe-toren (geraadpleegd op 30-06-2020). 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zuidkust-van-schouwen/monument/plompe-toren
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zuidkust-van-schouwen/monument/plompe-toren


91 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Slotsynthese en 

aanbevelingen 
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6.1 Slotsynthese 
In deze scriptie is getracht een biografie te schrijven van het inmiddels verdwenen dorp 

Beulake. De tijdsspanne van deze biografie loopt van de vorming van het landschap in het 

Pleistoceen en Holoceen tot het beheer van het landschap in het heden. Er is daarbij gekozen 

voor vier opeenvolgende thema's: het natuurlijke landschap, de streek Bodelake als onderdeel 

van een middeleeuwse agrarische veenontginning, het verveningslandschap van Beulake en 

Beulake als landschappelijk en cultureel erfgoed.  

Het natuurlijke landschap, waarin later het dorp Beulake zou ontstaan, bestond rond het 

jaar 1000 uit een uitgestrekt veengebied. Door de ruime aanwezigheid van voedselrijk water 

kon het veen slechts op enkele plekken boven het maaiveld uitgroeien. Het studiegebied lag in 

de randzone van een veenmosveengebied, maar werd waarschijnlijk wel beïnvloed door de 

plassen en verlandende rivierlopen ten noorden ervan. Op enkele plekken staken pleistocene 

zandkoppen boven het veen uit. Deze zandopduikingen lagen mogelijk ook in het studiegebied 

en waren geschikt voor bewoning. Omdat archeologisch onderzoek naar vroege bewoning in 

het studiegebied ontbreekt, kan slechts weinig gezegd worden over de vroegste kolonisatie van 

het gebied. 

Uit de analyse van middeleeuwse agrarische veenontginningen, kan geconcludeerd 

worden dat er geen middeleeuwse agrarische veennederzetting aan het dorp Beulake is 

voorafgegaan. Dit blijkt uit een aantal aspecten. Ten eerste duidt de benoeming van de naam 

Bodelake in het eerste dijkrecht van Vollenhove op een ontginningsweg en niet op een 

nederzetting. Aan weerszijden van de weg werden weteringen gegraven, die geschouwd 

moesten worden door het dijkbestuur. Het naamdeel -lake kan uit dit kenmerk afgeleid zijn. 

Ten tweede komen in een register van grondverdelingen in Bodelake uit ca. 1410 veel namen 

van adellijke families en erven op de keileemhoogte voor. De gronden in Bodelake waren dus 

in bezit van mensen op de keileemhoogte. Tot slot werd de streek Bodelake in dezelfde periode 

verdeeld als enkele naburige gebieden: het Leeuwterveld en de Heven. Ook daar werden de 

gronden verdeeld onder de geërfden en ontstonden geen onafhankelijke nederzettingen in het 

veen. 

De aanleg van de Arembergergracht maakte grootschalige vervening in de streek 

Bodelake mogelijk. Door het oorlogsgeweld van de Tachtigjarige Oorlog kon grootschalige 

turfwinning echter pas vanaf het begin van de zeventiende eeuw op gang komen. Het ontstaan 

het dorp Beulake wordt daarom rond het jaar 1600 gedateerd. In 1664 had het dorp genoeg 

inwoners om een kerkgemeente te vormen. Door een analyse van (hoogte)kaarten kon de 

fundering van de voormalige kerk in het veld gelokaliseerd worden. Door historische bronnen 

te combineren met kaartbeelden en veldwerk kon bovendien een plattegrond van het dorp 

worden gemaakt. Aan de hand van historische bronnen kon beargumenteerd worden dat vrijwel 

de gehele bevolking van Beulake zich toelegde op vervening. De bevolking bestond verder uit 

permanente families, die het gehele jaar in het dorp woonden en seizoenarbeiders die in het 

voorjaar tijdelijke woningen opzetten in het veen. Uit historische bronnen en het vondstcomplex 

van Beulake kan afgeleid worden dat de inwoners van Beulake relatief arm waren. Het 

goedkoopste serviesgoed werd voor lange perioden gebruikt en er zijn aanwijzingen van 

hergebruik van goederen. Toch werden ook duurdere voorwerpen aangetroffen in het 

vondscomplex. Het predicaat van 'allerarmsten' van de samenleving moet dus herzien worden. 

Waarschijnlijk woonden er wel degelijk enkele welgestelden in het dorp. Predikant Waterham 

was daar met de omvang van zijn bezittingen een goed voorbeeld van. 
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De kracht van deze scriptie zit in het interdisciplinaire karakter van het onderzoek. Door 

uiteenlopende bronnen met elkaar te combineren, zijn nieuwe inzichten verschaft over de 

ontwikkeling van de streek Bodelake in de middeleeuwen en voornamelijk het dorp Beulake in 

de vroege en midden nieuwe tijd. Daarnaast levert deze scriptie een product dat als handvat kan 

dienen bij het beheer van het dorp als landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed.  

 

6.2 Aanbevelingen 
De resultaten uit dit onderzoek bieden tot slot enkele concrete aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en toekomstig beheer. Allereerst kan archeologisch onderzoek naar de 

kerkfundering van Beulake veel nieuwe informatie opleveren. Daarbij moet zowel non-

destructief als destructief onderzoek worden  overwogen. Non-destructief onderzoeksmethoden 

als grondradartechniek kunnen inzicht geven in de vorm en structuur van het fundament. Voor 

informatie over bouwmaterialen en mogelijke her- of verbouw is destructief onderzoek echter 

noodzakelijk. Naast de kerkfundamenten zijn mogelijk ook andere resten van bouwwerken op 

de eilanden van Beulake aanwezig, bijvoorbeeld van woningen of de school. Potentiële locaties 

daarvan zijn in deze scriptie aangeleverd. Omdat deze locaties niet zeker zijn, is non-destructief 

onderzoek wenselijk. Ook in dit geval biedt grondradartechniek een uitkomst en idealiter wordt 

daarmee de bodem van de complete restanten in kaart gebracht. De structuur die ten slotte werd 

aangetroffen in het water (en in deze scriptie werd geïnterpreteerd als pastorie) kan tot slot 

onderzocht worden door middel van duikonderzoek. 

 Wat betreft het beheer moet in eerste instantie aandacht worden besteed aan de fysieke 

staat van de restanten van Beulake. Een combinatie van nieuwe beschoeiing en 

informatievoorziening biedt daarbij mogelijkheden. Op deze manier wordt Beulake 

tegelijkertijd beschermd én beleefbaar gemaakt. Aangezien de restanten van Beulake kwetsbaar 

zijn, gaat bij het vergroten van de beleefbaarheid van Beulake de voorkeur uit naar non-

destructieve initiatieven. Een reconstructie door middel van augmented reality is in dat geval 

erg geschikt. Deze techniek kan bovendien eenvoudig geïnstalleerd worden op mobiele 

telefoons en is daarom zelfstandig te gebruiken. Om de beleefbaarheid van Beulake als cultureel 

en landschappelijk erfgoed wordt daarom de ontwikkeling van een app met reconstructies in 

augmented reality aanbevolen. 
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Archieven 

Historisch Centrum Overijssel (HCO) te Zwolle 

Toegangsnr. 0003.1 Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende 

colleges 

- Inv. 1.2.1.2.2.4.2 Dienstbodengeld, toelichting. 

- Inv. nr. 2196 Vollenhove. 

- Inv. nr. 2520 Vollenhove (incl. het Hoogschoutambt Hasselt). 

- Inv. nr. 2528 Schoutambt Vollenhove, 1732 – 1755. 

- Inv. nr. 2529 Schoutambt Vollenhove, 1763 – 1788. 

- Inv. nr. 2755 Vollenhove. 

- Inv. nr. 2774-2782 Stukken betreffende de verlaten landen. 

- Inv. nr. 4827, Beulake, 1737 – 1780. 

 

Toegangsnr. 0027 Participanten van de Aremberger Schutsluis 

- Inleiding 1. Geschiedenis van de Arembergerschutsluis. 

 

Toegangsnr. 0078 Schoutambt Vollenhove en Blokzijl 

- Inleiding. 

- Inv. nr. 135 Registers van voogdijzaken, 1668-1811, met hiaten, folio 218. 

- Inv. nr. 136 1725 mei – 1732 mei. 

- Inv. nrs. 141 – 143 Registers van aangiften voor de 50e penning. Met hiaten, 1635-1807. 

 

Toegangsnr. 0080 Schoutambt Wanneperveen, Dinxterveen en Zwartsluis 

- Overige informatie. 

 

Toegangsnr. 0136.1 Gequalificeerden van de Belasting op het Recht van Successie 

- Inleiding: voorgeschiedenis tot 1 januari 1806. 

 

Toegangsnr. 0219.2 Huis de Gelder bij Wijhe 

- Inv. nr. 330 Register van de dijken in het schoutambt Vollenhove, 1696 – 1699, afschrift 

1717. 

Toegangsnr. 0221.3 Huis Oldhagensdorp te Vollenhove 

- Inv. nr. 821 Akte van verkoop door Jacob en Rudolf van Uterwijck aan hun broer Ebgert 

van Uterwijck en zijn vrouw Lucia Kockman van hun gedeelte van een erve en goed in 

de Beulake, 1668. Met een akte van verkoop door Johanna Sophia van Uterwijck, vrouw 

van Johan Theodoor toe Boecop, en Femme van Uterwijck aan Egbert van Uterwijck 

van hun gedeelte in datzelfde erve en goed in de Beulake, 1668. Met aantekeningen 

betreffende de betaling, 1669. 
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Toegangsnr. 0244.1 Sloet (II), familie 

 

- Inv. nr. 294 Beschikking van de classis te Vollenhove op het verzoek van de ingezetenen 

van Beulake en het Muer een eigen kerkgemeente te mogen vormen, 1664. Afschrift, 

17e eeuw. 

 

Toegangsnr. 0270 Charters, collectie diverse 

 

- Inv. nr. 124 Joan Lemker, ontvanger-generaal van het kwartier van Vollenhove, verklaart 

voor den schout van Vollenhove als geauthoriseerde van de Ridderschap van Overijssel 

onder nader beschreven voorwaarden waaronder een recht van voetpad, gaande naar de 

Beulaker kerk, over te dragen aan Martinus Stigt en consorten een perceel veenland 

gelegen in het schoutambt Vollenhove in de Beulacker en gehoord hebbende onder het 

erf, gelegen in het Leenterkluft tegenwoordig in meyerswijze gebruikt door Jan Peters. 

 

Toegangsnr. 0303.1 N.V. Ontginningsmaatschappij 'Land van Vollenhove' te Giethoorn en 

voorgangers 

- Inleiding, 1. Geschiedenis van de N.V. Ontginningsmaatschappij 'Land van Vollenhove'. 

 

Toegangsnr. 0550 Culturele Raad voor Overijssel, Veldnamencommissie 

 

- Inv. nrs. 193 – 196 Werkkaarten. 

 

Toegangsnr. 0700 Stadsbestuur Zwolle, archieven van de opeenvolgende stadsbesturen, 

Inventaris van het stadsarchief Zwolle 

 

- Inv. nr. 3861 Tegen Wicher Dik, ook wel Wicher Peters van Hogeveen, wegens inbraak 

en diefstal in het huis van de predikant Waterham te Beulake, 1719. 
 

Toegangsnr. 1285 Nederlands Hervormde gemeente te Vollenhove, kerkenraad 

 

- Inv. nr. 134 Verzoek van de kerkenraad van Beulake aan de Drost om een gerechtelijke 

schouw te houden over het voetpad, vlonders enz. in dit kerspel. 

 

Gemeentearchief Steenwijkerland te Steenwijk 

Toegangsnr. 25 Stad Vollenhove 1354-1811 

- Inv. nr. 649 Verklaring omtrent de drie zonen van Jan Dekker uit Beulakker, die 

vanwege hun vaders vertrek naar Oost-Indie onder de armenzorg van de diakenen 

kwamen te vallen, z.j. [eind 17e eeuw]. 

Toegangsnr. 179 Oude archieven Ambt Vollenhove 1581-1840 

- Inleiding. 

- Inv. nr. 14 I Register, houdende o.a. lijst van landen, die vallen onder de Barsbeker Zijl, 

16e eeuws handschrift met aantekeningen over vroegere gebeurtenissen (o.a. 1363). 

Achterin 19e eeuwse aantekeningen, fol. 47v – 49. 

- Inv. nr. 28A Schouwboekjes, 1702. 
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- Inv. nr. 384 Rekest van de gecommitteerden van het kerspel de Leeuwte en Beulake aan 

gedeputeerde staten van Overijssel om het hoofdgeld weer in redemptie te mogen 

krijgen, z.j. (ca. 1770). Met gunstige beschikking, 1770. 

- Inv. nr. 385 Rekest van de volmachten en gecommitteerden van het kerspel de Leeuwte 

aan gedeputeerde staten van Overijssel om het hoofdgeld in redemptie te mogen krijgen 

(z.j., eind 18e eeuw). 

Drents Archief te Assen 

Toegangsnr. 440 Archief van de Abdij Dickninge 

- Inv. 2.4, nr. 10, fol. 5v. 

Gemeentearchief Kampen te Kampen, 

Beeldbank 

- Registratienummer K000970. 
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Bijlage  
 

Tijdbalk van de ontwikkeling van het dorp Beulake tussen de 16e en 19e eeuw 

 

1560 – 1600 Aanleg van de Arembergergracht en 

verbetering van de haven van Blokzijl. 

Turfwinning wordt nog belemmerd door de 

Tachtigjarige Oorlog. Waarschijnlijk vond 

de aanzet tot het turfwinnersdorp Beulake 

wel in deze periode plaats. 

1664 Beulake groeit en krijgt toestemming om een 

eigen kerkgemeente te vormen. Kort daarna 

werd de kerk van Beulake gebouwd. 

1675 Exclusief armen heeft Beulake 160 inwoners. 

1682 21 van de 53 vuursteden in het dorp worden 

betaald. 20 vuursteden zijn vervallen en 10 

zijn vrijgesteld van betaling door armoede. 

1724 Predikant Waterham sterft en laat een riante 

inboedel achter, die duidt op welvaart. 

1725 Exclusief armen heeft Beulake 195 inwoners. 

1730 36 van de 46 vuursteden worden betaald. 3 

vuursteden zijn vervallen en 5 zijn vrijgesteld 

van betaling door armoede. De situatie is ten 

opzichte van 1682 dus verbeterd. 

1748 Het inwoneraantal van Beulake is opgelopen 

tot 270 personen. In dit jaar werd 5,35% van 

het totale aantal gespreide turfroeden in het 

Land van Vollenhove geleverd door 

Beulaakse families. 

1770 – ca. eind 18e eeuw Er wordt gemeld dat steeds meer mensen 

Beulake verlaten. De mensen die 

achterblijven verarmen. 

1775/6 Stormvloeden tasten het kwetsbare 

verveningslandschap aan. De oevers van 

trekgaten kalven af, waardoor meren 

ontstaan. 

1775 – 1795 De percelen van de kerk, school en pastorie 

worden verkocht en alsnog verveend. In 1795 

woont niemand meer in Beulake 

 

 


