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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie Van Golden Kamp tot het Armenland : Een interdisciplinair 

onderzoek naar de samenhang van de landschapsopbouw, het nederzettingspatroon en 

de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham (circa 1300 – circa 1800). Deze scriptie is 

geschreven ter afronding van de masterstudie Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

De kiem voor het onderwerp van deze scriptie is gelegd tijdens de bachelor Geschiedenis 

toen ik het artikel Common land, poor relief and enclosure: the use of manorial resources 

in fulfilling parish obligations 1601-1834 van de historicus en politicoloog Sara Birtles uit 

1999 las in het kader van mijn bachelorscriptie over armenzorg. Door het artikel ontstond 

bij mij het inzicht dat het landschap en de sociale stratificatie elkaar sterk beïnvloeden. 

Deze kleine openbaring heeft de basis van het onderwerp van deze masterscriptie 

bepaald. 

Deze scriptie was niet tot stand gekomen zonder het advies van de volgende mensen, die 

ik graag wil bedanken. Allereerst dank ik mijn begeleider prof. dr. ir. Theo Spek voor zijn 

enthousiasme over het onderwerp en de bruikbare feedback die hij heeft gegeven. De 

docenten dr. Mans Schepers en drs. Anne Wolff ben ik erkentelijk voor hun duidelijke 

instructies tijdens de scriptie-colleges. De historicus dr. Richard Paping dank ik voor het 

inzicht in de intergenerationele welvaartsoverdracht dat hij mij gaf. De regionaal 

historicus Henk Woolderink heb ik meerdere malen kunnen raadplegen voor regionaal 

historische vraagstukken. De lokaal historicus Dick de Ruiter, mevrouw Eefke Klein en 

andere leden van de Oudheidkundige Vereniging van Den Ham en Vroomshoop hebben 

mij inzicht geboden in de Hammer geschiedenis. De medewerkers van de Geodienst 

hebben mij geadviseerd over het gebruik van de geografische informatiesystemen. De 

werknemers van het Historisch Centrum Overijssel zijn mij diverse malen behulpzaam 

geweest en gaven advies. Allen dank ik hartelijk. De heer Frank Peters van het 

gemeentearchief van Twenterand dank ik voor zijn medewerking aan mijn onderzoek. Tot 

slot bedank ik mijn familie voor de ondersteuning bij het schrijven van deze scriptie. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Mark Dunnewind    

Ommen, januari 2020 
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek 

Wie tegenwoordig de plaats Den Ham opzoekt, ziet direct dat deze onderdeel is van de 

gemeente Twenterand. Deze jonge gemeente is het resultaat van een fusie in 2001 

tussen de Sallandse gemeente Den Ham en de Twentse gemeente Vriezenveen.1 Deze 

fusie leidde tot een opstand onder de burgers: Hammenaren gaven aan dat ze Sallanders 

waren en geen Tukkers. Zij vreesden voor een taalbarrière en dachten dat ook andere 

culturele verschillen problemen zouden opleveren.2 

De sterke identiteit van Den Ham heeft er in de afgelopen decennia voor gezorgd dat 

inwoners hun eigen geschiedenis intensiever zijn gaan onderzoeken. Dit heeft geleid tot 

publicaties over de sociaaleconomische en ontstaansgeschiedenis van Den Ham.3 Enkele 

enthousiastelingen hebben vier boerderijboeken samengesteld die gezamenlijk het 

gehele gebied beslaan. In de boeken worden archiefstukken opgesomd die aan een 

boerderij worden toegeschreven. Hierdoor is per boerderij inzicht te verkrijgen in de 

sociaaleconomische geschiedenis van het boerenbedrijf en de bewoners vanaf de 

veertiende eeuw.4 

 
Afbeelding 1.1 – Dorpsaanzicht van Den Ham, gemaakt door Joseph Schmetterling (1761-1828) 

 

 

                                                           
1 Website gemeente Twenterand, https://www.twenterand.nl/historie (geraadpleegd op 19 
september 2019). 
2 Weekblad De Koerier van 18 maart 2000, 
http://www.nevenzel.nl/Nevenzel/03%20Den%20Ham/OKV/Den%20Ham%20hoort%20bij%20Sall
and.htm (geraadpleegd op 19 september 2019). 
3 Bos, 2015. 
4 Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 
2019. 
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In 2012 heeft de Fryske Akademy de situatie van het cultuurlandschap van Overijssel aan 

het begin van de negentiende eeuw digitaal uitgewerkt als historisch-geografisch 

informatiesysteem (HisGIS). Dit is gedaan aan de hand van de eerste kadastrale 

minuutplans uit 1832.5 De boerderijboeken en HisGIS als bewerkte archiefstukken bieden 

de mogelijkheid om historisch onderzoek te doen naar de wederzijdse beïnvloeding 

tussen landschap en samenleving. 

Deze scriptie is een vervolg op het werk van de Fryske Akademy en de samenstellers van 

de boerderijboeken. Hierin wordt de wisselwerking tussen landschap en samenleving 

vanaf de veertiende tot begin negentiende eeuw geanalyseerd. De landschapsopbouw, 

de nederzettingsgeschiedenis en de sociale stratificatie worden onderzocht. Uiteindelijk 

wordt een synthese gemaakt die de samenhang tussen deze drie aspecten moet 

verklaren. Met dit onderzoek wordt naar verwachting een kennislacune opgevuld in de 

landschapsgeschiedenis van Den Ham en Oost-Nederland. 

  

1.2 Stand van het onderzoek 

In deze paragraaf komen relevante publicaties aan de orde. Het onderzoek is 

interdisciplinair van opzet en daarom worden publicaties uit de historische geografie en 

de landbouwgeschiedenis besproken. De publicaties zijn te verdelen in vier disciplines, 

namelijk archeologisch, historisch-geografisch, sociaaleconomisch-historisch onderzoek 

en lokale studies.  

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Voor de langetermijnontwikkeling, de bewoningsgeschiedenis en de voorkeurslocatie 

voor nederzettingen zijn de werken van de archeologen Van Beek en Van der Velde 

relevant. In zijn proefschrift Reliëf in tijd en ruimte; Interdisciplinair onderzoek naar 

bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen 

uit 2009 heeft Van Beek de langetermijnontwikkeling van het landschap van Oost-

Nederland geschetst op basis van een interdisciplinair onderzoek. Aan de hand van 

fysisch-geografische inzichten, gecombineerd met archeologische bronnen, beschrijft hij 

de periode tussen de vroege prehistorie en de middeleeuwen (13.000 v. Chr. tot 1200 n. 

Chr.).6  

Van Beek heeft de landschapsgenese van Oost-Nederland in fysisch-geografische 

gebieden opgedeeld (afb. 1.2). Den Ham wordt ingedeeld in het stuwwal- en 

smeltwaterlandschap van Twente-West. De hoge stuwwallen van hoofdzakelijk gestuwde 

preglaciale zanden en grote smeltwatervlaktes zijn kenmerkend voor dit landschap. 

Daarnaast bevat het gebied een relatief dun dekzandpakket met individuele kopjes. In het 

landschap bevindt zich tevens een groot veengebied dat in het Holoceen is ontstaan: het 

gebied van Vriezenveen en Vroomshoop.7 

                                                           
5 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
6 Van Beek, 2010, 629-634 
7 Van Beek, 2010, 144-151 
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Afbeelding 1.2 – Opdeling Oost-Nederland in fysisch-geografische gebieden door Van Beek. Bron:  
Van Beek, 2010, 102.  

  

Van Beek geeft een gedetailleerde beschrijving van de bewoningsgeschiedenis en de 

voorkeurslocaties tot de late middeleeuwen. De nederzettingen bestonden in de late 

middeleeuwen enerzijds uit geconcentreerde kerkdorpen en anderzijds uit verspreid 

liggende boerderijen. Deze laatste kwamen in die periode vooral voor op de lage flanken 

van dekzandruggen en rivierduinen. Dit zijn de overgangsgebieden van landschappelijke 

eenheden.8 

In zijn proefschrift Wonen in een grensgebied, Een langetermijngeschiedenis van het 

Oost-Nederlandse cultuurlandschap (500 v. Chr. – 1300 na Chr.) uit 2010 beschrijft Van 

der Velde de periode aan de hand van de belangrijkste archeologische vondsten. Een van 

de hoofdlijnen in het werk van Van der Velde is het expansie-contractiemodel. Dat is 

ontworpen door Groenewoudt en Spek. Daarin wordt aangegeven dat de grotere 

dekzandeilanden en stuwwalkoppen van Salland en Twente vanaf de bronstijd continu 

bewoond zijn geweest. De kleinere dekzandkopjes waren in bepaalde groeiperioden (Late 

IJzertijd/Romeinse tijd, Volle Middeleeuwen) bewoond (expansieperiode), maar werden 

vervolgens in recessieperioden (Laat-Romeinse tijd/Merovingische tijd) weer verlaten. Zo 

openbaren zich als het ware A- en B-locaties voor bewoning.9 

In het archeologisch inventarisatierapport uit 2007 van de firma BAAC voor de gemeente 

Twenterand beschrijven Boshoven, Buesink en Tebbens de archeologische vondsten 

vanaf het laat-Paleolithicum. Voor nagenoeg alle tijdsperioden vanaf het laat-

                                                           
8 Van Beek, 2010, 90-92. 
9 Van der Velde, 2011, 269-285. 
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Paleolithicum zijn vondsten gedaan en vanaf de late bronstijd zijn nederzettingssporen 

gevonden. Uit deze sporen blijkt dat werd gekozen voor het gebied ten westen van de 

stuwwal van Magele. De andere sporen zijn gevonden op een dekzandrug ten noorden 

van de Linderbeek.10   

HISTORISCHE GEOGRAFIE 

In het historisch-geografisch onderzoek is het overzichtswerk Inleiding tot de historische 

geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen van de historisch geograaf Vervloet 

uit 1984 ten dele nog steeds relevant. Vervloet geeft aan dat Overijssel een versneden 

landschap kent, waardoor dit gebied een meer versnipperde impressie geeft dan 

Drenthe. Door de vele, kleine onderdelen was er geen ruimte voor groepsgewijze 

vestiging of grote complexen van akkerbouwpercelen. Alleen op grote welvingen was een 

groepsgewijze vestiging mogelijk. Vervloet onderscheidt drie individuele 

kampontginningen. De eerste is de Worthblöcke (huiskamp) die terug kan gaan tot de 

vijfde of zesde eeuw, met onregelmatige percelen van 1 tot 5 hectare. De tweede groep 

zijn Einzelhöfe (verspreid liggende hoeven) die hoofdzakelijk laatmiddeleeuws zijn, met 

grootschalige, regelmatige bouwlandpercelen van 5 tot 10 hectare per boerderij, omringd 

door graslandpercelen die ook regelmatig van vorm zijn. De totale oppervlakte van het 

complex kan oplopen tot 100 hectare. Deze erven werden vaak gesplitst in twee 

boerenbedrijven met de titels ‘groot’ en ‘klein’, die slechts de ouderdom aangeven. De 

derde en meest recente groep zijn de keuterijen, die worden aangetroffen vanaf de late 

middeleeuwen. Deze kleine boerderijen liggen relatief dicht bij elkaar. De percelen zijn 

klein en regelmatig. Gezamenlijk geven ze een rommelig beeld.11 De verkaveling was 

voornamelijk het gevolg van het erfrechtsysteem.12 

Van de auteurs Spek, Van der Velde, Hannink en Terlouw verscheen in 2010 Mens En 

Land In Het Hart Van Salland Bewonings- En Landschapsgeschiedenis Van Het Kerspel 

Raalte. Zij betogen dat door middel van een analyse van laatmiddeleeuwse 

bezitsverhoudingen een duidelijke gelaagdheid in het bewoningspatroon van marken en 

microregio’s kan worden gereconstrueerd. Deze gelaagdheid kan met behulp van 

archeologisch onderzoek vervolgens nader worden getoetst. De oudste tijdlaag in het 

middeleeuwse landschap kan worden gereconstrueerd uit de geografische ligging van het 

domaniaal bezit uit de periode van ca. 800 – ca. 1100 AD. De desbetreffende boerderijen 

liggen vrijwel steeds op de flanken van de grotere dekzandeilanden en de stuwwallen. De 

tweede tijdlaag (ca. 1100 – ca. 1500 AD) omvat vooral grondbezit van regionale kloosters, 

adel en burgers uit de steden. Dit bezit ligt voor het overgrote deel op de kleinere 

dekzandruggen en -kopjes. Een derde tijdlaag (ca. 1500 – ca. 1800) bestaat hoofdzakelijk 

uit keuterontginningen op de meer marginale en perifeer gelegen gronden, zoals natte 

heidevelden en ver van de oudste bewoningskernen gelegen dekzandkopjes. Met behulp 

van deze methode hebben de auteurs een historisch-ruimtelijke reconstructie gemaakt 

van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de marken die ze hebben 

onderzocht.13 

                                                           
10 Boshoven, Buesink en Tebbens, 2007, 19-25. 
11 Vervloet, 1984, 50-53. 
12 Vervloet, 1984, 8-13 
13 Spek, Van der Velde, Hannink en Terlouw, 2010, 112-115 & 127-133. 
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In 2011 verscheen het overzichtswerk Cultuurhistorische atlas van de Vecht; biografie van 

Nederlands grootste kleine rivier. In dit standaardwerk wordt aan de hand van 

verschillende thema’s de geschiedenis vanaf het ontstaan van het Vechtdal en de regio 

beschreven en komen bij diverse onderwerpen bewoners aan het woord. Het 

standaardwerk biedt voor deze scriptie inzicht in de opbouw van de cultuurlandschappen 

in Salland en de politiek-economische geschiedenis van het gebied.14 

SOCIAAL ECONOMISCH HISTORISCH ONDERZOEK  

In 1957 verscheen het werk Een samenleving onder spanning, Geschiedenis van het 

platteland in Overijssel dat de historicus, Slicher van Bath, zelf omschreef als een 

historische sociografie. Hij geeft een overzicht van de sociaaleconomische geschiedenis 

van het platteland van Overijssel vanaf de vijftiende tot en met de negentiende eeuw. Hij 

behandelt hierin de ontwikkeling van de bevolking, de beroepsstructuur, de rijkdom en 

de armoede, het landgebruik en de bezitsverhoudingen. Slicher van Bath betoogt een 

Malthusiaans standpunt, waarbij hij benadrukt dat iedere samenleving een 

evenwichtspunt heeft en dat, wanneer dit wordt overschreden, de economische 

mogelijkheden van de burgers afnemen (afb. 1.3).15 

 
Afbeelding 1.3 – Malthusiaanse catastrofe. Bron: https://www.eh-resources.org/malthus-bibliography/ 

(geraadpleegd op 25 oktober 2019). 
 

In Twente werd dit evenwichtspunt overschreden in de zestiende eeuw. In geheel 

Overijssel vond dit plaats tussen 1650 en 1850. Slicher van Bath ziet hiervoor geen 

oplossing. De landbouw zat namelijk klem in een potstaleconomie, waardoor verdere 

ontginningen niet mogelijk waren. Daarnaast was specialisatie niet mogelijk, omdat de 

ondergrond dit niet toestond. De opkomst van de textielnijverheid bood enige verlichting. 

De spanning in de samenleving verdween pas met de komst van de veevoedergewassen, 

de kunstmest en het opdelen van de markegronden, waardoor in hoog tempo 

ontginningen konden plaatsvinden.16 

                                                           
14 Neefjes, et. al., 2011.  
15 Slicher van Bath, 1957, 729-742. 
16 Slicher van Bath, 1957, 7-10 & 729-750. 
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Het zou tot 2001 duren, voordat de historici Trompetter en Van Zanden het statische 

beeld dat Slicher van Bath schetste van de geschiedenis van de plattelandssamenleving 

ter discussie stelden. In het gebundelde werk Over de geschiedenis van het platteland van 

Overijssel (1500-1850) worden in de elf studies andere bronnen gebruikt dan de bronnen 

die Slicher van Bath hanteerde. De centrale boodschap van Trompetter en Van Zanden is 

dat de landbouw en de samenleving aanzienlijk dynamischer waren en dat er een hogere 

adaptatiegraad was dan Slicher van Bath voorstelde. De elf studies geven inzicht in de 

demografische ontwikkelingen, de landbouwgeschiedenis, de sociale stratificatie en de 

tegenstrijdigheden die binnen het markesysteem bestonden.17 Daarnaast gaan ze in op 

de relatie tussen de bevolkingsontwikkeling en de textielnijverheid die in Twente in 

zeventiende en achttiende eeuw opkwam.18 

Twee werken die ingaan op de discussie of de Oost-Nederlandse zandgebieden te 

typeren zijn als een gesloten landbouweconomie die zoveel mogelijk de markt op afstand 

houdt, een zogenoemde peasant-economie, zijn De economische ontwikkeling van de 

Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 van Van Zanden uit 1985 en 

het boek Boeren op het Drentse zand 1600-1910 uit 1987 van de landbouwhistoricus 

Bieleman. Van Zanden beschrijft dat de economie van de Oost-Nederlandse zandgronden 

tot 1800 veel kenmerken vertoont van een peasant-economie. Hij concludeert dit uit het 

feit dat er tal van maatregelen in de landbouwsamenleving zichtbaar zijn die de markt op 

afstand houden.19 Het gaat dan om de volgende maatregelen:  

 Pacht in natura, waardoor de pachter niet afhankelijk is van marktprijzen;  

 Een geringe mate van arbeidsdifferentiatie, doordat veel boeren en keuters veel 

specialistische zaken zelf blijven doen;  

 Lage productiviteit, bij met name keuters vanwege de beperkte schaal;  

 Dominantie van arbeid verricht door leden van het huishouden op het eigen bedrijf 

en niet een samenleving, waarbij het inkomen juist gedomineerd wordt door werk 

voor kapitalistische boeren die voor de markt produceren;  

 Het creëren van een sociaal evenwicht, waarbij ongewaarden toegang krijgen om 

vee te houden op de gemene gronden, waarmee een minimumbestaan kan 

worden gegarandeerd;  

 Het creëren van ecologisch evenwicht, waarbij continu wordt gehandhaafd om 

overbelasting van de gemene gronden te voorkomen.  

Hoewel Oost-Nederlandse zandgronden als een peasant-economie kunnen worden 

afgeschilderd, benadrukt Van Zanden dat de krachten van bevolkingsgroei, intensivering 

van de landbouw en een zekere vorm van commercialisering op de Oost-Nederlandse 

zandgronden niet moeten worden gezien als statisch en volledig op tradities gebaseerd.20 

Bieleman onderschijft in grote mate wat Van Zanden zegt. Hij betoogt op basis van 

onderzoek in Drenthe dat het traditionele beeld van de peasant-economie dat J. de Vries 

schetst in zijn boek The Dutch rural economy in the Golden Age, namelijk dat de Oost-

Nederlandse zandgronden starre, onveranderlijke structuren zijn met een gesloten 

                                                           
17 Trompetter en van Zanden, 2001, 5-14 
18 Trompetter en van Zanden, 2001, 155-178. 
19 Van Zanden, 1985, 18-21. 
20 Van Zanden, 1985, 19-25. 
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economie en samenleving, onjuist is. Bieleman beargumenteert dat op de Drentse 

zandgronden in de economie en in de samenleving continu adaptaties plaatsvonden op 

basis van sociale, demografische of economische ontwikkelingen.21 

In het eerder beschreven overzichtswerk Inleiding tot de historische geografie van de 

Nederlandse cultuurlandschappen geeft Vervloet ook op sociaaleconomisch gebied 

inzicht in de problematiek van de markegenootschappen. Hij beschrijft dat de marken in 

principe een protectionistische samenleving opleverden, omdat alleen de gewaarden het 

recht hadden nieuwe gronden te ontginnen. Uit de analyse van de kampen is gebleken 

dat Overijssel en Gelderland een beperkte vorm van protectionisme kenden, in 

tegenstelling tot Drenthe, waar de gewaarden nieuwkomers buitensloten.22 Vervloet wijt 

de afwijking grotendeels aan de dominante positie die de grondheren in Overijssel 

hadden, omdat zij door ontginningen extra inkomsten konden genereren. Daarnaast 

geeft Vervloet aan dat de vestiging van nieuwe boerenbedrijven sterk werd bepaald door 

het landschap.23 

Historisch ecoloog Dirkx beschrijft in zijn scriptie …ende men sal van een erve ende goedt 

niet meer dan een trop schaepe holden… uit 1997 de tegenstellingen binnen de marken. 

Hij schetst op basis van historische kennis de langetermijneffecten van historische 

begrazing op het cultuurlandschap. Dirkx gaat in op de positie van de keuters en de 

locatie waar zij zich in het landschap vestigden. Hij beschrijft dat, naast de gewaarde 

boeren, er een groep ontstond die geen of weinig rechten in de marke bezat: de 

zogenoemde katers of keuters. Deze kleine boerenbedrijven ontstonden veelal, doordat 

jongere zoons niet deelden in de erfenis van de boerderij van de ouders. Enkelen van hen 

vestigden zich voor hun broodwinning illegaal in de marke. In streken in Overijssel en 

Gelderland kreeg in de regel de oudste zoon de gehele boerderij, de zogenoemde 

geschlossene Hoffolge. Naast de nieuwe boerenbedrijven die waren gevestigd in de 

periferie van de markegronden, waren er ook ‘bijzitters’, die zich juist aan de rand van 

het cultuurland vestigden in de hoop dat dat niet zou opvallen, omdat het land grensde 

aan het bestaande cultuurland. Een derde groep vestigde zich juist op de markegrenzen. 

De gedachte was dat dit een soort niemandsland was, omdat markegrenzen vaak een 

twistpunt vormden voor de verschillende marken. Pas vanaf de zeventiende eeuw, toen 

de sterke intensivering van de landbouw plaatsvond, ontstonden er problemen tussen de 

gewaarden en de boerenbedrijven zonder waardelen. Het gevolg was dat er strengere 

regels werden toegepast. De relatie tussen gewaarden en niet-gewaarden was 

paradoxaal: de niet-gewaarden werkten veelal voor de gewaarde boeren, omdat zij niet 

konden bestaan van hun kleine gronden. Daarnaast kwamen maatregelen tegen illegaal 

gebruik vaak moeilijk tot stand, omdat er familierelaties bestonden tussen de gewaarden 

en niet-gewaarden.24  

Bieleman beschrijft in Boeren op het Drentse zand uit 1987 dat de spanning tussen 

gewaarden en niet-gewaarden een probleem werd, omdat er een bepaalde 

afhankelijkheidsrelatie bestond. Enerzijds vormden de niet-gewaarden een 

arbeidsreserve die gedurende de zomermaanden nodig was voor de oogst en anderzijds 

                                                           
21 Bieleman, 1987, 677-688. 
22 Vervloet, 1984, 19-25. 
23 Vervloet, 1984, 50-53. 
24 Dirkx, 1997, 25-33. 
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betaalden de gewaarde boeren het armengeld in ongunstige tijden. Door de wederzijdse 

afhankelijkheid werd het de niet-gewaarden ook toegestaan om zich in het kerkdorp te 

vestigen. De continue vrees was hierbij dat de groep te groot zou worden en daarom in 

omvang beperkt moest worden.25  

LOKALE STUDIES 

Over Den Ham hebben Abbink en Ten Cate in de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw ieder een historisch-geografische scriptie geschreven. Beide auteurs beschrijven 

hoe het landschap, dat zij aan het begin van de jaren zestig aantroffen, is ontstaan. 

Abbink heeft het landschap van de jaren zestig geanalyseerd met een 

occupatiegeschiedenis op hoofdlijnen. Veel theorieën die hij heeft gebruikt, zijn 

inmiddels achterhaald. Daardoor is de inhoud van de scriptie thans beperkt bruikbaar.26 

Ten Cate heeft een landschap-genetische classificatie opgesteld van het landschap in de 

jaren zeventig, die kon dienen als advies aan overheden om bepaalde 

cultuurlandschappen te behouden.27 Het detailonderzoek biedt inzicht in de fysische 

geografie, het landgebruik en de nederzettingsgeschiedenis van Den Ham. De ruimtelijke 

analyse van de groei wordt echter beperkt behandeld.28 

De Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop heeft in 2015 het overzichtswerk 

Hammer historie tot 1850 (onder redactie van Bos) uitgegeven. Naast een algemene 

geschiedenis bevat het boek ook een gedetailleerde sociaaleconomische geschiedenis, 

die veel context kan bieden voor de onderzoeksperiode van deze scriptie.29  

 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 

PROBLEEMSTELLING 
Het landschap en de sociale gelaagdheid van Salland zijn al diverse malen onderzocht, 

zoals in paragraaf 1.2 reeds is beschreven. Naar de wisselwerking tussen de sociale 

gelaagdheid en de opbouw en ontwikkeling van het cultuurlandschap is echter relatief 

weinig interdisciplinair onderzoek verricht. Om op dit snijvlak onderzoek te doen, is het 

gebied Den Ham als casestudy gekozen. Den Ham is in dit kader relevant, omdat de 

bevolking hier aanzienlijk sneller groeide dan in de rest van Salland.30 Daarnaast kende 

Den Ham een hoge graad van armoede.31 Abbink en Ten Cate hebben beschreven hoe het 

landschap is ontstaan dat zij aantroffen in de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw.32 Ook hebben zij de nederzettingsgeschiedenis beschreven. De wijze waarop de 

uitbreiding van de samenleving tot uiting kwam in het landschap of, omgekeerd, in 

                                                           
25 Bieleman, 1987, 32-42. 
26 Abbink, 1968. 
27 Ten Cate, 1976, 6. 
28 Ten Cate, 1976, 89-92. 
29 Bos, 2015. 
30 Slicher van Bath, 1957, 36-43. 
31 Slicher van Bath, 1957, 338-352. 
32 Ten Cate, 1976; Abbink, 1968. 
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hoeverre het lokale landschap de uitbreiding en stratificatie van de samenleving 

beïnvloedde, komt echter bij hen niet aan de orde. 

In deze scriptie wordt dit onderwerp verder onderzocht. Hiertoe is de volgende centrale 

vraag geformuleerd: Welke samenhangen vertoonden de landschapsopbouw, het 

nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham (Overijssel) in de 

late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (circa 1300 – circa 1800)? 

DOELSTELLING 

Dit onderzoek moet inzicht bieden in de wijze waarop de samenleving van Den Ham zich 

in de periode van circa 1300 tot circa 1800 ontwikkelde en hoe de samenleving vormgaf 

aan de ontwikkeling van het lokale nederzettingspatroon en cultuurlandschap. Andersom 

dient ook duidelijk te worden in hoeverre de (natuurlijke) landschapsopbouw en het 

nederzettingspatroon de ontwikkeling van de samenleving in dit kerspel in deze periode 

hebben beïnvloed. Daarmee wordt niet alleen getracht om een lokale kennislacune te 

vullen, maar ook om processen en verklaringsmechanismen te vinden die breder, in Oost-

Nederland, kunnen worden onderzocht. 

 

1.4 Afbakening van het onderzoek 

In deze paragraaf worden de historische afbakening en de geografische afbakening van 

het onderzoek toegelicht. 

HISTORISCHE AFBAKENING 

Het onderzoek beslaat de periode van het einde van de veertiende eeuw tot het begin 

van de negentiende eeuw (1397-1832). De veertiende eeuw is als startpunt gekozen, 

omdat vanaf deze eeuw schriftelijke bronnen beschikbaar zijn over de groei, de omvang 

en de ligging van de boerenbedrijven. Het begin van de negentiende eeuw is als eindpunt 

gekozen, omdat toen de eerste gedetailleerde kaart van het gebied verscheen. Een 

onderzoek naar de periode daarna is, vanwege de beperkte onderzoekstijd, niet mogelijk. 

GEOGRAFISCHE AFBAKENING 

Ten behoeve van de geografische afbakening worden de kerspelgrenzen van Den Ham 

aangehouden. Dit gebied ligt in het midden van Overijssel (afb. 1.4). Hiervoor is gekozen, 

omdat deze voormalige gemeente als gemeenschap moeilijk is op te splitsen. Den Ham is 

een historisch gegroeide eenheid die bovendien landschappelijk een ruimtelijke variatie 

kent. Deze is mogelijk van belang om inzicht te verkrijgen in de samenhang tussen 

landschapstypen en sociale stratificatie. De buurtschappen Linde, Magele, Noord-Meer, 

Meer en het kerkdorp Den Ham vormden vanaf de late veertiende eeuw een kerspel (afb. 

1.4). Deze gebieden waren bovendien verenigd in de marke van Ham en Linde. Enkel het 

gebied Meer en het gedeelte Linde ten westen van de Linderbeek waren onderdeel van 

de naastgelegen Dammarke.33 

                                                           
33 Konijnenberg, 1979, 19-41. 
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Afbeelding 1.4 – Het kerspel Den Ham opgedeeld, in het kerkdorp Den Ham, de vier buurtschappen Linde, 

Meer, Noord-Meer, Magele en het onbewoonde gebied Hammer en Lindervlier. De vaststelling van de grenzen 

heeft plaatsgevonden op basis van de grenzen die in de boerderijboeken worden weergegeven in combinatie 

met de kadastrale secties uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). Rechtsonder is de provincie Overijssel afgebeeld, 

waarin met rood de ligging van het kerspel Den Ham is weergegeven. 

Het onderzoeksgebied beslaat 52 vierkante kilometer. Het gebied Den Ham ligt in het 

oostelijke gedeelte van de regio Salland, tegen de grens met de regio Twente. De 

omliggende gebieden zijn ten noorden Archem en Beerze, ten oosten Beerzerveld en 

Vriezenveen, ten zuiden Egede, Daarle en Marle en ten westen Lemele.34 

 

1.5 Onderzoeksthema’s en deelvragen 

Het onderzoeksonderwerp is de wisselwerking tussen de landschapsopbouw, de 

nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham vanaf de 

late veertiende eeuw tot aan de vroege negentiende eeuw. Het onderzoek is opgesplitst 

in de volgende drie onderzoeksthema’s: 

1) De landschapsopbouw van het vroegere kerspel Den Ham, waaronder de 

natuurlijke gesteldheid (reliëf, bodem, waterhuishouding) en het historische 

cultuurlandschap (bewoning, verkavelingspatroon, grondgebruik, perceelranden) 

vallen; 

2) De nederzettingsontwikkeling van Den Ham oftewel de langetermijnontwikkeling 

van zowel de individuele boerderijen als de buurtschappen en het kerkdorp in de 

onderzoeksperiode; 

3) De sociale gelaagdheid van het vroegere kerspel Den Ham, waarbij de 

bezitsverhoudingen en de invloed van de samenleving op de sociale stratificatie 

in Den Ham worden belicht; 

 

                                                           
34 Konijnenberg, 1979, 32-39. 
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Daarna volgt de synthese, waarin de wisselwerking tussen landschapsopbouw, 

nederzettingsontwikkeling en sociale gelaagdheid centraal staat.  

Achtereenvolgens worden de drie onderzoeksthema’s en de synthese toegelicht. 

Onderzoeksthema 1 – De landschapsopbouw van het vroegere kerspel Den Ham 

Het onderzoeksthema van de landschapsopbouw tijdens de onderzoeksperiode is 

opgedeeld in twee subthema’s, namelijk de natuurlijke terreingesteldheid en het daarop 

geënte historische cultuurlandschap.  

Het eerste subthema behandelt de natuurlijke terreingesteldheid, waarmee de bewoners 

werden geconfronteerd. De invloed van de laatste twee geologische tijdsperioden op het 

landschap wordt op hoofdlijnen beschreven. Vervolgens wordt het resultaat van deze 

natuurlijke processen uitgewerkt in een natuurlijke landschapskaart, waarmee de 

natuurlijke terreingesteldheid van het onderzoeksgebied op detailniveau wordt 

weergegeven aan de hand van de geomorfologie, het bodemtype en de hydrologie. 

Het tweede subthema is de opbouw van het historische cultuurlandschap. Aangezien 

detailkaarten van het cultuurlandschap pas van vanaf het begin van de negentiende eeuw 

beschikbaar zijn, moet in dit subthema aan de hand van de eindsituatie verklaard worden 

hoe het cultuurlandschap was opgebouwd. Om het cultuurlandschap aan het begin van 

de negentiende eeuw te analyseren, wordt eerst op hoofdlijnen beschreven welke 

ontwikkelingen het cultuurlandschap hebben gevormd vanaf de late middeleeuwen. 

Vervolgens wordt een overzicht gemaakt van de verschillende cultuurlandschappen met 

behulp van een landschapstypenkaart met een matrixtabel. Per deelgebied worden de 

belangrijke aspecten behandeld, zoals het gebruik, het bewoningspatroon, de 

toponiemen en de verkaveling. 

Bij dit onderzoeksthema zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

Deelvraag 1.1: Hoe was de natuurlijke terreingesteldheid van het kerspel Den Ham? 

Deelvraag 1.2: Hoe is het moderne cultuurlandschap van het kerspel Den Ham in de 

periode 1397 tot 1832 in hoofdlijnen opgebouwd en in welke landschapseenheden is dit 

kerspel te verdelen? 

Onderzoeksthema 2 – De nederzettingsontwikkeling in het vroegere kerspel Den Ham 

Het tweede onderzoeksthema behandelt de ruimtelijke nederzettingsontwikkeling. 

Hierbij moet duidelijk worden waar de oudere en jongere boerenbedrijven waren 

gevestigd. Ook dit thema is opgedeeld in twee subthema’s, namelijk de groei van de 

bevolking en de ruimtelijke nederzettingsontwikkeling. 

In het eerste subthema wordt een analyse gemaakt van de bevolkingsgroei en de 

ontwikkeling van het aantal erven in de onderzochte periode. Daarbij wordt, door middel 

van een vergelijking met regionale cijfers, onderzocht welke demografische elementen de 

ontwikkeling bepaalden. 

In het tweede subthema worden per buurtschap geomorfologische kaarten opgesteld 

met de vestigingslocaties van de boerenbedrijven. Hierbij wordt onderzocht welke 
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locaties als A-locaties en B-locaties werden beschouwd en waar de nieuwe 

boerenbedrijven zich toentertijd vestigden. Daarnaast wordt geanalyseerd of de 

eigendomsstructuur invloed had op het nederzettingspatroon. 

Bij dit onderzoeksthema zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

Deelvraag 2.1: Hoe verliep de bevolkingsontwikkeling vanaf de veertiende eeuw tot aan 

het begin van de negentiende eeuw en welke demografische processen verklaren deze 

ontwikkeling? 

Deelvraag 2.2: Hoe verliep de nederzettingsontwikkeling vanaf de veertiende eeuw tot 

aan het begin van de negentiende eeuw en welke landschappelijke aspecten waren hierbij 

bepalend? 

Onderzoeksthema 3 – De sociale gelaagdheid van het vroegere kerspel Den Ham 

Het derde thema betreft de sociale gelaagdheid. Ook dit thema is verdeeld in twee 

subthema’s. 

Het eerste subthema geeft inzicht in de bezitsverhoudingen in het kerspel Den Ham 

tussen de late veertiende en de vroege negentiende eeuw. Hierbij worden de 

bezitsstructuur tussen de erven vanaf de veertiende eeuw geanalyseerd en wordt de 

ligging en omvang van de verschillende erven inzichtelijk gemaakt. Over het begin van de 

negentiende eeuw zijn meer bronnen beschikbaar, waardoor in deze periode niet enkel 

de bezitsstructuur, maar ook de beroepsstructuur en de inkomensverdeling worden 

geanalyseerd om inzicht te bieden in de mate van ongelijkheid. De uitkomsten wijzen uit 

of de samenleving op het vlak van bezitsverhoudingen meer of juist minder egalitair 

werd. 

Het tweede subthema moet inzicht bieden in de manier waarop de agrarische 

samenleving omging met een groeiende bevolking. Ten eerste wordt onderzocht welke 

erfrechtelijke gewoonten bestonden in het onderzoeksgebied, om in kaart te brengen op 

welke wijze het boerenbedrijf werd overgedragen op de volgende generatie en welke 

perspectieven de gezinsleden hadden door het erfrechtsysteem. Ten tweede wordt 

onderzocht welk beleid de marke voerde ten aanzien van nieuwe boerenbedrijven. 

Hierbij komt aan de orde welke afspraken werden gemaakt over het gebruik van 

markegronden, vestiging op markegrond en waarom markegronden werden verkocht. 

Ten derde wordt de praktijk onderzocht en wordt bekeken welke bedrijven het resultaat 

van een splitsing waren en welke op markegrond waren gevestigd. Ten vierde wordt de 

bewoning van het boerenbedrijf onderzocht. Hierbij wordt nagegaan of de bewoning 

bestond uit het kerngezin en of er sprake was van een uitgebreide familie, waarbij 

bijvoorbeeld ook andere familieleden op het boerdenbedrijf woonden. 

Deze vier aspecten bieden inzicht in de ontstaanswijze van nieuwe boerenbedrijven en de 

beperkingen hierbij. Hiermee wordt bepaald of er sprake was van een open samenleving, 

waarin de stichting van nieuwe boerenbedrijven niet werd beperkt of van een gesloten 

samenleving, waarin dat wel gebeurde. 
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Bij dit onderzoeksthema zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

Deelvraag 3.1: Welke langetermijnontwikkeling maakten de bezitsverhoudingen en de 

daarmee samenhangende sociale stratificatie in het kerspel Den Ham door tussen de late 

veertiende en de vroege negentiende eeuw? 

Deelvraag 3.2: Op welke wijze had de samenleving invloed op de sociale stratificatie? 

Synthese: de wisselwerking tussen landschapsopbouw, nederzettingsontwikkeling en 

sociale gelaagdheid 

De synthese van de drie onderzoeksthema’s vormt het sluitstuk. Hiermee wordt de 

wisselwerking tussen de landschapsopbouw, de nederzettingsontwikkeling en de sociale 

gelaagdheid uiteengezet. De hoofdvraag van het empirisch onderzoek wordt 

beantwoord. Vervolgens wordt op basis van het theoretisch kader geïnterpreteerd welke 

strategie de toenmalige bewoners kozen. 

Op basis van de uitkomsten van de drie onderzoeksthema’s wordt in de eerste paragraaf 

geanalyseerd welke samenhang bestond tussen de landschapsopbouw, de 

nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid. Ook komt aan de orde in hoeverre 

de samenleving het landschap bepaalde, en omgekeerd, hoe het landschap de uitbreiding 

en stratificatie beïnvloedde. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het theoretisch kader volgt in de 

tweede paragraaf een analyse van de strategie die de bewoners kozen binnen de 

randvoorwaarden van landschap en marke, die bepalend waren voor de ontwikkeling van 

het landschap en de bewoners op het gebied van: 

- De kans een eigen huishouden te voeren; 

- De bestaanskansen in de landbouw; 

- De uitwijkingen naar niet-agrarische beroepen en specialisatie in bepaalde 

producten of agrarische bedrijfsstijlen in de agrarische sector. 

Ten slotte vindt een methodologische reflectie plaats op het onderzoek en worden 

aanbevelingen gedaan voor een vervolgonderzoek, waarmee de kennis over het 

onderwerp verder kan worden vergroot. 

 

1.6 Theoretisch kader 

Om te onderzoeken wat bepalend was voor de wisselwerking tussen de 

landschapsopbouw, de nederzettingsontwikkeling en de sociale stratificatie zijn de 

volgende theorieën relevant: het neomalthusiaanse model, het centrum-periferiemodel, 

de Brenner-these, het sociaal-agrarisch systeem en de intergenerationele 

welvaartsoverdrachtsstrategie. Deze theorieën behandelen namelijk welke strategieën de 

bewoners kozen, binnen de randvoorwaarden van het landschap en de samenleving. 

Deze strategieën waren bepalend voor de ontwikkeling van het landschap en de 

bewoners. Onder het begrip ‘strategie’ wordt het volgende verstaan: het complex van 
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mogelijkheden en beperkingen die bepalend waren voor de ontwikkeling van het 

landschap en de bewoners. 

HET NEOMALTHUSIAANSE MODEL 

Dit model is afkomstig van de achttiende-eeuwse filosoof Malthus en is in de jaren zestig 

en zeventig van de vorige eeuw verder ontwikkeld door Postan, Le Roy Ladurie en Abel. 

De essentie van het model is dat de omvang van de landbouwproductie de omvang van 

de bevolking bepaalt. Wanneer de bevolkingsomvang de landbouwproductie oversteeg, 

zorgde dit voor een automatische krimp van de bevolking door een crisis of migratie. Zo 

ontstond een evenwicht tussen de voedselproductie en de omvang van de bevolking. 

Alleen verbeterde landbouwtechnieken konden ervoor zorgen dat de bevolkingsomvang 

kon toenemen.35 

HET CENTRUM-PERIFERIEMODEL 

De econoom Von Thunen ontwikkelde in 1842 het centrum-periferiemodel. Verschillende 

economen hebben het verder ontwikkeld. Het model vormt de theoretische basis van het 

standaardwerk Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000 van 

Bieleman.36 In dit model staat de afstand tot de stedelijke markt centraal. Door de hoge 

transportkosten bepaalde de afstand tot de stedelijke markt de intensiviteit van de 

landbouw. Als gevolg hiervan transformeerden de gebieden die dicht bij economische 

centra lagen eerder tot commerciële landbouw dan de perifere gebieden.37 

DE BRENNER-THESE 

In tegenstelling tot het neomalthusiaanse model en het centrum-periferiemodel, zag de 

historicus Brenner in de jaren tachtig van de twintigste eeuw dat de transitie vanaf de 

late middeleeuwen werd bepaald door social property systems: de verdeling van het 

grondbezit in een bepaalde regio, de verdeling van het surplus en de manier waarop de 

grond in juridische zin werd geëxploiteerd. De mate waarin grootgrondbezitters, pachters 

en vrije boeren beschikten over de grond beïnvloedde hierbij de ontwikkeling van de 

bevolking en landbouw. De grond was de belangrijkste productiefactor. De 

bezitsverhoudingen noopten tot de strategische keuzes die de economische ontwikkeling, 

het cultuurlandschap en de bevolkingsomvang bepaalden.38 

HET SOCIAAL-AGRARISCH SYSTEEM EN DE OVERLEVINGSSTRATEGIE 

Ook de Vlaamse historicus Thoen keert zich af van het neomalthusiaanse model. Thoen 

concludeert op basis van zijn onderzoek in Vlaanderen dat lokale en regionale actoren die 

het sociaal-agrarisch systeem vormgaven grotendeels het perspectief van de bewoners 

bepaalden, en daarmee de groei van de bevolking. Zowel bestaande actoren als relicten 

domineerden het sociaal-agrarisch systeem. De relicten bleven namelijk actief deel 

uitmaken van het sociaal-agrarisch systeem, doordat zij veelal lang overleefden, hoewel 

ze hun economische of sociale functie hadden verloren.39 Volgens Thoen kent het sociaal-

agrarisch systeem de volgende sleutelfactoren: 

                                                           
35 Brenner, 1976, 30-75; Brenner, 1982, 16-113; Spek, 2004, 504. 
36 Bieleman, 1987, 663-688. 
37 Spek, 2004, 504. 
38 Spek, 2004, 504-505. 
39 Thoen, 2004, 47-54. 
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 het landschap, de combinatie van de natuurlijke terreingesteldheid en het 

cultuurlandschap; 

 de eigendomsverhoudingen en machtsverhoudingen; 

 de omvang van de boerenbedrijven als indicator van de sociale stratificatie; 

 inkomensstrategieën, keuterboeren en landarbeiders die niet van hun eigen 

grond konden bestaan en hun inkomen moesten aanvullen door te werken op 

grote boerderijen en via niet-agrarische activiteiten; 

 agrarische technieken. 

De combinatie van deze elementen verklaart volgens Thoen de regionale verschillen en 

maakt een comparatieve studie mogelijk.40 

Voor binnenlands Vlaanderen betoogt Thoen dat de inwoners een overlevingsstrategie 

toepasten. Hij concludeert op basis van de factoren van het sociaal-agrarisch systeem dat 

de groei van de bevolking in Vlaanderen enkel mogelijk was, doordat kleine boeren 

noodgedwongen verschillende activiteiten buiten de landbouw gingen verrichten om te 

overleven. Door ervoor te zorgen dat arbeid op verschillende manieren loonde, werden 

de risico’s van de markt gespreid en werd volgens Thoen een overlevingsstrategie 

toegepast.41 

INTERGENERATIONELE WELVAARTSOVERDRACHTSSTRATEGIE 

De Duitse historicus Berkner betoogt op basis van vergelijkend onderzoek in het Duitse 

Nedersaksen dat verschillen in erfsystemen bepalend waren voor de ontwikkeling van de 

bevolking, de sociale stratificatie en het cultuurlandschap. Uit de vergelijking is gebleken 

dat, wanneer de boerderij gelijk werd verdeeld onder de kinderen, de groei van de 

bevolking tweemaal zo groot was als wanneer geen sprake was van erfdeling en veelal de 

oudste zoon de gehele boerderij erfde.42 Als erfdeling ontbrak, was de gemiddelde 

gezinssamenstelling vaak groter, doordat broers en zussen deel uitmaakten van de 

uitgebreide familie. In een systeem zonder erfdeling hebben de overige kinderen immers 

minder vooruitzichten op een eigen bestaan en stichten daarom minder snel een gezin. 

De essentie van het betoog van Berkner is dat de overdrachtsstrategie (erfrechtsysteem) 

tussen generaties grotendeels de ontwikkeling bepaalt van de bevolking en het 

landschap. De strategie van een gemeenschap om het boerenbedrijf over te dragen en 

het gewenste perspectief voor de kinderen te bereiken, kan verschillend uitpakken voor 

de omvang van de bevolking, de sociale stratificatie en het cultuurlandschap.43 

  

                                                           
40 Thoen, 2004, 49-61. 
41 Thoen, 2004, 52-63; Thoen, 2001, 102–157; Vermoesen, 2011, 30-33.  
42 Berkner, 1977, 53-68. 
43 Berkner, 1976, 71-95. 



 

22 
 

1.7 Onderzoeksmethoden en bronnen 

Het eerste onderzoeksthema behandelt de landschapsopbouw van het vroegere kerspel 

Den Ham. Hierbij is voor deelvraag 1.1 en 1.2 een literatuurstudie verricht naar de 

fysisch-geografische processen en de langetermijnontwikkeling van het cultuurlandschap. 

Op basis van bestaande kaarten zijn vervolgens, met behulp van het geografische 

informatiesysteem ARCGIS, kaarten en tabellen geproduceerd, die op detailniveau de 

landschapsopbouw van de natuurlijke terreingesteldheid en het cultuurlandschap 

weergeven. 

Voor het tweede onderzoeksthema en deelvraag 2.1 is door middel van archiefonderzoek 

en literatuurstudie een kwalitatief onderzoek verricht naar de bevolkingsontwikkeling in 

Oost-Nederland tijdens de onderzoeksperiode, en een hoofdzakelijk kwantitatieve 

analyse gemaakt van de bevolkingsontwikkeling en het aantal boerenerven in Den Ham. 

Voor deelvraag 2.2 is een ruimtelijke analyse van de nederzettingsontwikkeling gemaakt 

met behulp van het kaartmateriaal. Dit materiaal is geproduceerd op basis van de locatie 

uit de kadastrale minuutplans van 1832 en de eerste vermelding in de bronnen 

opgetekend in de boerderijboeken. Voor de analyse van de invloed van de 

bezitsverhoudingen op het nederzettingspatroon dienen de belastingkohieren van de 

zestiende tot de negentiende eeuw als bron. 

Voor het thema van de sociale gelaagdheid en deelvraag 3.1 is een hoofdzakelijk 

kwantitatieve analyse gemaakt van de bezitsstructuur, de inkomensverdeling en de 

beroepsstructuur in het kerspel Den Ham, waarvoor de belastingkohieren van de 

veertiende tot de negentiende eeuw als bron dienen. Daarbij is door middel van het 

geproduceerde kaartmateriaal de ligging en omvang van de boerenbedrijven inzichtelijk 

gemaakt. 

Voor deelvraag 3.2 is op basis van testamenten uit hoofdzakelijk de zeventiende en 

achttiende eeuw bepaald of er sprake was van splitsing of van een universele erfgenaam. 

Daarmee is een grotendeels kwantitatieve analyse van de wijze van overdracht gemaakt. 

Vervolgens is kwalitatief geanalyseerd welk beleid de marke voerde ten aanzien van 

nieuwe boerenbedrijven. Aan de hand van de markeboeken uit hoofdzakelijk de 

zeventiende en achttiende eeuw is nagegaan welke afspraken werden gemaakt over het 

gebruik van en de vestiging op markegronden en waarom markegronden werden 

verkocht. Vervolgens is kwantitatief geanalyseerd of de nieuwe boerenbedrijven werden 

gesticht op markegrond of door een splitsing. Dit is gebeurd op basis van de 

markeboeken van Ham en Linde en de boerderijboeken die informatie bevatten over de 

wijze waarop een gedeelte van de woningen is gesticht. Daarnaast is op basis van de 

bevolkingsgegevens uit 1748 een kwantitatieve analyse gemaakt van de 

gezinssamenstelling voor de buurtschappen en het kerkdorp. 

De synthese is opgesteld op basis van de uitkomsten van de drie onderzoeksthema’s. Om 

de gekozen strategie te interpreteren, is het theoretisch kader als raamwerk gehanteerd. 

Het theoretisch kader is verkregen door literatuurstudie. 

De bronvermelding in de scriptie vindt in de tekst plaats middels voetnoten. De 

bronvermelding van afbeeldingen (inclusief kaarten) en tabellen, wordt uiteengezet in 

het onderdeel ‘Verantwoording van afbeeldingen en tabellen’. Wanneer bij afbeeldingen 
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of tabellen onderzoeksdata van andere onderzoekers wordt gebruikt, zal de 

bronvermelding tevens bij de betreffende afbeelding of tabel plaatsvinden.  

Tabel 1.1 geeft de onderzoeksmethoden en bronnen weer die in dit onderzoek zijn 

gebruikt. De primaire bronnen worden ook genoemd. 

Thema Deelvraag Methoden Voornaamste bronnen 

1 – Landschaps-

opbouw 

1.1 Hoe was de natuurlijke 

terreingesteldheid van het kerspel 

Den Ham? 

GIS (Geografische 

informatiesysteem) 

Cartografie 

Literatuurstudie 

 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Bodemkaart Nederland 

- Geomorfologische kaart 

Nederland 

- Ten Cate 1972  

- Grondwatertrappenkaart 

- AHN 2, Hoogtekaart Nederland 

1 – Landschaps-

opbouw 

1.2 Hoe is het moderne 

cultuurlandschap van het kerspel Den 

Ham in de periode 1397-1832 in 

hoofdlijnen opgebouwd en in welke 

landschapseenheden is dit kerspel te 

verdelen? 

GIS 

Cartografie 

Literatuurstudie 

 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Bodemkaart Nederland  

- Markenkaart Overijssel 

- Geomorfologische kaart 

Nederland 

- Atlas Huguenin, 1819-29 

- Kadastrale hulpkaarten 

- Topografische Militaire Kaart 

1830-1850 

- Van Beek, 2009  

- Spek, 2010 

- Ten Cate, 1972  

- Bos, 2015 

    

2 – Nederzettings-

ontwikkeling 

2.1 Hoe verliep de 

bevolkingsontwikkeling vanaf de 

veertiende eeuw tot aan het begin 

van de negentiende eeuw en welke 

demografische processen verklaren 

deze ontwikkeling? 

Literatuurstudie 

Archiefonderzoek 

 

- Bos, 2015 

- Boerderijboeken 

(bewerkte bronnen) 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Belastingkohieren veertiende 

tot en met negentiende eeuw 

- Volkstelling 1748 en 1795  

- Slicher van Bath, 1972  

- Trompetter en Van Zanden, 

2001 

Trompetter, 1995 
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2 – Nederzettings-

ontwikkeling 

2.2 Hoe verliep de 
nederzettingsontwikkeling vanaf de 
veertiende eeuw tot aan het begin 
van de negentiende eeuw en welke 
landschappelijke aspecten waren 
hierbij bepalend? 

 

GIS 

Archiefonderzoek 

 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Geomorfologische kaart 

Nederland 

- Markeboeken 

- Belastingkohieren veertiende 

tot en met negentiende eeuw 

- Boerderijboeken 

(bewerkte bronnen) 

- Toponymische naslagwerken 

 

    

3 – Sociale 

gelaagdheid 

3.1 Welke langetermijnontwikkeling 

maakten de bezitsverhoudingen en 

de daarmee samenhangende sociale 

stratificatie in het kerspel Den Ham 

door tussen de late veertiende en de 

vroege negentiende eeuw? 

GIS 

Archiefonderzoek 

  

 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Volkstelling 1812 

- Boerderijboeken 

(bewerkte bronnen) 

- Belastingkohieren veertiende 

tot en met negentiende eeuw 

3 – Sociale 

gelaagdheid 

3.2 Op welke wijze had de 
samenleving invloed op de sociale 
stratificatie? 

GIS 

Archiefonderzoek 

  

- Testamenten in akten van het 

Schoutambt Ommen en Den Ham 

1686-1810 

- Markeboeken 

- Boerderijboeken 

(bewerkte bronnen) 

- HisGIS Fryske Akademy 

(kadastrale minuutplans 1832) 

- Volkstelling 1748  

 

    

Tabel 1.1 – Overzicht van onderzoeksthema’s met deelvragen, onderzoeksmethoden en voornaamste bronnen 
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Mageleres in de buurtschap Magele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De landschapsopbouw van het vroegere 

kerspel Den Ham 
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2.1 Natuurlijke terreingesteldheid  

 

2.1.1 Fysisch-geografische processen op hoofdlijnen 
De processen in de afgelopen 170.000 jaar hebben het fysisch-geografische landschap 

van Oost-Nederland gevormd. De voormalig provinciaal archeoloog Ad Verlinde heeft het 

resultaat van deze processen voor Overijssel getypeerd als een zandeilandenrijk, waarin 

in de loop van de prehistorische en historische periode een groot aantal verspreide 

bewoningseilanden ontstond in de vorm van dekzandruggen, stuwwallen en 

rivierduinen.44 

De geologische en geomorfologische processen uit de twee meest recente geologische 

perioden, te weten het Pleistoceen (2,5 miljoen – 12.000 BP) en het Holoceen (12.000 BP 

tot heden), zijn het meest bepalend geweest voor de vorming van het landschap van Den 

Ham. Binnen het Pleistoceen was voor Oost-Nederland vooral het laat-Saalien (170.000 – 

130.000 BP) van belang. Noord-Nederland was tijdens het Saalien bedekt met een ijskap 

van enkele honderden meters dik. Vanuit Scandinavië gleden ijstongen met dikker landijs 

zuidwaarts, die plaatselijk de ondergrond erodeerden en daarbij de afzettingen uit de 

bekkens opstuwden (afb. 2.1).45 

 
Afbeelding 2.1 - Vorming van een stuwwal. Bron: Neefjes, et al., 2011, 24. 

De opstuwing heeft in Overijssel geresulteerd in grotere en kleinere stuwwallen in Salland 

en Twente.46 Den Ham ligt ten oosten van een langgerekte, versneden stuwwalreeks die 

in het verleden is opgestuwd door een ijstong in het IJsseldal. Van noord naar zuid 

bestaat deze reeks uit de Besthemerberg, de Lemelerberg, de Hellendoornse berg en de 

Holterberg. Ten zuidoosten van Den Ham liggen de stuwwal van Daarle en de stuwwal 

van Wierden (afb. 2.2). Binnen Den Ham is de cirkelvormige stuwwal van Magele ten 

oosten van het kerkdorp het resultaat van dit proces. Dit betreft een relatief lage stuwwal 

die 10 meter boven de rest van het onderzoeksgebied uitsteekt.47 

                                                           
44 Groenewoudt, et al., 2006, 6-9. 
45 Van Beek, 2009, 133-145; Stouthamer, 2015, 180-189. 
46 Van Beek, 2009, 136-147. 
47 Ten Cate, 1976, 8-10. 
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Afbeelding 2.2 – Uitsnede Geomorfologische kaart met stuwwallen in de omgeving van het kerspel Den Ham 

 

Naast het laat-Saalien heeft ook de laatste ijstijd van het Pleistoceen, het Weichselien 

(115.000 – 10.000 BP), grote invloed gehad op het fysisch-geografische landschap. 

Hoewel in deze periode het landijs Oost-Nederland niet heeft bereikt, transformeerde 

het landschap door een combinatie van sneeuwsmeltwater, permafrost en eolische 

processen. Het koude klimaat zorgde ervoor dat de ondergrond permanent was bevroren 

en dat de vegetatie verdween. Hierdoor kreeg de wind vrij spel, met als gevolg dat de 

zandlagen verstoven en er een dik pakket dekzand werd afgezet. Naast verspoelde 

dekzandvlakten ontstonden door het proces van verstuiving ook hoogteverschillen in het 
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landschap. De zogenoemde dekzandruggen en dekzandkoppen, die enkele meters boven 

het landschap uitsteken, zijn het resultaat van dit proces.48 De hoogtekaart toont dat het 

westelijke gedeelte van Den Ham een groot eilandencomplex is met dekzandkoppen en 

dekzandruggen te midden van de dekzandvlakte (afb. 2.3). Ten zuiden van de stuwwal 

van Magele loopt een lange dekzandrug.  

Door cycli van vorst en dooi tijdens het Weichselien ontstond op de stuwwallen 

sneeuwsmeltwater dat door de permafrost niet in de bodem kon afwateren. Het water 

moest zijn weg via de oppervlakte vinden, waardoor diepe dalen in de omgeving 

ontstonden. De beken Linderbeek en Bevert hebben zich relatief diep ingesneden in de 

pleistocene ondergrond en hebben in het Holoceen gezorgd voor lagere beekdalen met 

beekdalbodems (afb. 2.6 & 2.7).49 

Het landschap van het oostelijk gebied van de gemeente Den Ham is kenmerkend voor de 

processen van het Holoceen. Gedurende het Holoceen, dat circa 10.000 jaar geleden 

aanving, steeg de temperatuur en raakte het gebied met bos en andere vegetatie 

begroeid. Op plaatsen met slechte afwatering ontstonden moerassen waar plantenresten 

zich ophoopten, wat uiteindelijk tot veenvorming leidde. In het uiterst oostelijke deel van 

de gemeente Den Ham ontstond in de periode van het Atlanticum (8000 tot 5000 BP) en 

Subboreaal (5000 tot 2900 BP) veenmos (Sphagnum). Dit is veengroei die uitsluitend 

ontstaat door regenwater. Het veengebied in het oosten van Den Ham is een uiteinde van 

het hoogveengebied (dat later Vriezenveen gaat heten), dat zich uitstrekte van Almelo tot 

aan Den Ham, aan de voet van de nabijgelegen stuwwallen in Daarle en Hooge Hexel.50 

Dit zogenoemde oligotrofe hoogveen zou uiteindelijk uitgroeien tot een pakket van 10 

meter dikte. Tussen het hoogveengebied in het uiterste oosten van Den Ham en de 

stuwwal in het westelijke gedeelte is een dekzandvlakte met een dunne veenlaag 

ontstaan. Dit zogenoemde vliergebied is een overgangsgebied tussen het typisch 

pleistocene gebied en het typisch holocene gebied (afb. 2.7).51 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Stouthamer, 2015, 205-214; Ente, Haans & Knibbe, 1965, 7-14. 
49 Van Beek, 2009, 103-106. 
50 Van Beek, 2009, 145-153. 
51 Ente, Haans & Knibbe, 1965, 10-16; Ten Cate, 49-53. 
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Afbeelding 2.3 – Uitsnede kerspel Den Ham uit hoogtekaart (AHN2) 
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2.1.2 Bodem en waterhuishouding 
BODEM 

Het onderzoeksgebied is een divers gebied met verschillende bodemtypen en 

grondwatertrappen (afb. 2.4 & 2.5). Hoewel de bodemkaart en de 

grondwatertrappenkaart recente weergaven zijn van de bodemsituatie en de algehele 

waterhuishouding, blijven de kaarten op hoofdlijnen wel geschikt om de grote verschillen 

tussen de deelgebieden te analyseren. Hoewel op de kaart tal van bodemtypen en 

grondwatertrappen door elkaar lopen, kunnen grofweg zes deelgebieden worden 

onderscheiden, namelijk: enkeerdgronden, veldpodzolgronden, beekeerdgronden, 

vlakvaaggronden, veengronden en moerige eerdgronden.52 

Op de bodemkaart duiken diverse ‘bruine eilanden’ in het oostelijk deel van de gemeente 

op, die hoger gelegen zijn. Dit zijn enkeerdgronden. De stuwwal van Magele ten oosten 

van het kerkdorp is als stuwwal het grootste en hoogste eiland. Door middel van het 

potstalsysteem, waarbij mest werd gecombineerd met heideplaggen, zijn gedurende 

eeuwen de ‘eilanden’  licht opgehoogd en zijn deze gronden uiterst geschikt geworden als 

bouwland.53 

Het in roze weergegeven gebied, dat vanaf het noordelijke gedeelte van de gemeente 

Den Ham naar het zuiden in een strook langs het kerkdorp loopt, bestaat door de 

mindere gunstige waterhuishouding uit laag tot middelhoog lemige en fijne zandgronden, 

de zogeheten veldpodzolgronden. Door de minder goede waterhuishouding waren deze 

gebieden in beperkte mate geschikt als grasland of hooiland voor agrarische exploitatie.54 

Aan de westzijde van het kerspel in de nabijheid van de waterlopen Regge, Bevert en de 

Linderbeek bevinden zich de beekeerdgronden, die met lichtgroen zijn aangegeven op de 

kaart (afb. 2.4 & 2.6). Door de hoge waterstanden zijn deze gronden niet geschikt voor 

akkerbouw, maar wel te gebruiken als grasland en hooiland.55  

Ten zuidoosten van het kerkdorp is op de kaart nog een kleine strook vlakvaaggronden 

aangegeven met donkergeel. Dit gebied draagt het toponiem Zandstuve. Het loofbos 

werd gekapt, waardoor het dekzand aldaar is gaan verwaaien en daardoor is nauwelijks 

bodemvorming ontstaan. Deze grond was begroeid met heide en was enkel geschikt voor 

extensieve begrazing.56  

Aan de uiterste oostzijde van de gemeente is het hoogveen in de tweede helft van de 

negentiende eeuw systematisch afgegraven.57 Dit gebied bestond uit veengronden, maar 

bestaat nu uit dalgronden. Het gebied was door de matige waterhuishouding in beperkte 

mate geschikt voor agrarische exploitatie.58  

Tussen de veengronden in het uiterste oosten en de minerale gronden in het oostelijke 

deel ligt een overgangsgebied met moerige eerdgronden met een moerige bovengrond. 

                                                           
52 Ten Cate, 1976, 10-16. 
53 Ten Cate, 1976, 12-15; Locher, De Bakker, Steur, 1987, 270-271. 
54 Ten Cate, 1976, 11-13. 
55 Ten Cate, 1976, 10-13; Locher & De Bakker, 1987, 219-221 & 307-309. 
56 Ten Cate, 1976, 12-13; Locher & De Bakker, 1987, 219-221 & 307-309. 
57 Gerding, 1995, 190-193. 
58 Ten Cate, 1976, 10-15; Locher, de Bakker, Steur, 1987, 115-117 & 264. 

https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Bakker
https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Steur
https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Bakker
https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Bakker
https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Bakker
https://library.wur.nl/WebQuery/groenekennis?achternaam==Steur
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Dit zijn zandgronden zonder duidelijke humuspodzol-B met een moerige bovengrond. 

Door de matige waterhuishouding zijn deze gronden beperkt geschikt als grasland of 

hooiland.59 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Steur en Heijink, 1991, 26.  
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Afbeelding 2.4 – Uitsnede kerspel Den Ham uit de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000 
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Afbeelding 2.5 – Uitsnede kerspel Den Ham uit grondwatertrappenkaart, schaal 1:50.000
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WATERLOPEN 

De natuurlijke beken en rivieren in Den Ham zijn de Linderbeek, de Bevert en de Regge 

(afb. 2.6). De Linderbeek stroomt vanuit het westen oostwaarts en buigt ter hoogte van 

het kerkdorp noordwaarts af naar de Regge. De Regge, de Linderbeek (die zuidelijk van 

naam verandert en daar Daarlese beek heet) en de Bevert zijn zogenoemde grensrivieren 

die bepalend waren voor de grenzen van het gebied Den Ham.60  

 

 
Afbeelding 2.6 – Grotere waterlopen in het kerspel Den Ham, op basis van de ligging van de waterlopen op de 

Topografisch Militaire kaart uit 1850. 

 

Naast de genoemde hoofdwateren bestonden in Den Ham diverse gegraven waterlopen. 

De gegraven waterlopen dragen de toponiemen ‘wetering’, ‘leiding’ of ‘dam’. Het gebied 

daalt van oost naar west, maar door diverse zandruggen zijn de waterlopen 

noordwestelijk gelegen. De afwatering via de waterlopen verliep vaak moeizaam, 

waardoor in de wintermaanden grote delen onder water stonden, met beekbezinking in 

de omringende landen tot gevolg.61  

 

 

                                                           
60 HCO, Toegangsnr. 157.1 – inventarisnr. 1363 Schetsmatige kaart van de Dammarke; TMK 1850; 
Huguenin kaart 1819-1829; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Bos, 2015, 33 & 85. 
61 Bos, 2015, 82-87. 
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2.1.3 Natuurlijke landschapskaart 
Om op detailniveau inzicht te krijgen, is een natuurlijke landschapskaart opgesteld. Op basis van de geomorfologische eenheden is de 

natuurlijke terreingesteldheid met behulp van onderstaande kaart en bijbehorende tabel op detailniveau inzichtelijk gemaakt.   

 
Afbeelding 2.7 – Uitsnede kerspel Den Ham uit de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000 
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Tabel 2.1 - Legenda met toelichting natuurlijke terreingesteldheid 

Landschap Kleur Code Terreinvorm Hoogteligging Moedermateriaal Bodemtype + code Grondwatertrap Water- 

huishouding 

Stuwwal- en 

grondmorene-

landschap 

 10B3 Hoge stuwwal Hoog Gestuwde pre-

glaciale afzettingen 

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

VIII Inzijging 

Stuwwal- en 

grondmorene-

landschap 

 10B4 Hoge stuwwal, bedekt 

met dekzand 

Hoog Gestuwde pre-

glaciale afzettingen, 

Dekzand 

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

VIII Inzijging 

Stuwwal- en 

grondmorene-

landschap 

 4K8 Lage stuwwal (+/- 

dekzand) 

Hoog Gestuwde pre-

glaciale afzettingen 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VIII Inzijging 

         

Dekzandlandschap  4K14 Dekzandrug (5m - 

1,5m) 

Hoog 

 

Dekzand Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (bEz21) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VIII, VII. VI Inzijging 

Dekzandlandschap  3K14 Dekzandrug (1,5 – 

0,5m) 

Middelhoog Dekzand Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (bEz21) 

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (Pzg23) 

VIII, VII, VI, V,IIIb, 

III 

Inzijging 

Dekzandlandschap  3L5 Dekzandruggen 

<1,5m) 

Middelhoog Dekzand Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VIII, VII, VI, Vb, VI,  

III 

Inzijging 
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Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (bEz21) 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (Pzg23) 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWz) 

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

Dekzandlandschap  3K16 Gordeldekzandrug (+/- 

oud bouwlanddek) 

Hoog 

 

Dekzand Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VIII, VII, VI, Vb Inzijging 

Dekzandlandschap  3L6 Gordeldekzandwelving

en (+/- oud 

bouwlanddek) 

Hoog 

 

Dekzand Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VIII, VII, VI Inzijging 

Dekzandlandschap  4H9, Gordeldekzandglooiin

g (+/- oud 

bouwlanddek) 

Hoog Dekzand Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

VIII, Vb Inzijging 

Dekzandlandschap  2M13 Dekzandvlakte Laag Dekzand Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

 

VI, Vb,  Kwel 

Dekzandlandschap  2M9 Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden 

Laag Dekzand, 

fluvioperiglaciaal 

zand 

Hoge bruine enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (bEZ21) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) 

Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en 

zwak lemig fijn zand (zEZ21) 

VIII, VII, VI, IIIb, III 

 

Kwel 
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Stuifzandlandschap  4L8 Lage landduinen met 

bijbehorende vlakten 

en laagten 

Hoog Dekzand Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn 

zand (Zn21) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

VII, VI Inzijging 

         

Beekdallandschap  2R4 Beekdalbodem met 

veen 

Laag Moerig materiaal als 

sediment, 

Fluvioperiglaciaal 

zand 

Moerige eerdgronden met een zanddek en 

een moerige tussenlaag op zand (zWz) 

Madeveengronden op zand zonder 

humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 

cm (aVz) 

IIIb Overstroming

, kwel 

Beekdallandschap  2R5 Beekdalbodem, 

zonder veen, 

laaggelegen 

Laag Fluvioperiglaciaal 

zand 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) 

 

VI, Vb, III, II Kwel 

Beekdallandschap  2R1 Dalvormige laagte, 

met veen 

Laag Moerig materiaal als 

sediment, 

Fluvioperiglaciaal 

zand 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) 

 

III Kwel 

Beekdallandschap  2R2 Dalvormige laagte, 

zonder veen 

Laag Fluvioperiglaciaal 

zand 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (pZg23) 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWZ) 

IIIb, III, II Lokale en 

diepe kwel 

         

Vlierlandschap  2M14 Vlakte van ten dele 

verspoelde dekzanden 

(vervlakt door veen 

en/of 

overstromingsmateria

al) 

Laag Dekzand, Moerig 

materiaal als 

sedentaat 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWZ) 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

 

Vb, IIIb, III, II Kwel, 

stagnatie 
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Vlierlandschap  3N4 Laagte zonder randwal 

(incl. 

uitblazingsbekken), 

moerassig 

Laag Dekzand, 

fluvioperiglaciaal 

zand, Moerig 

materiaal als 

sedentaat 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWZ) 

II Lokale kwel 

Vlierlandschap  3N5 Laagte zonder randwal 

(incl. 

uitblazingsbekken), 

niet moerassig 

Laag fluvioperiglaciaal 

zand 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Moerige podzolgronden met een 

humushoudend zanddek en een moerige 

tussenlaag (zWp) 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWz) 

Moerige podzolgronden met een moerige 

bovengrond (vWp) 

VI, IIIb, III, II Neutraal 

         

Veenlandschap  2M44 Veenkoloniale 

ontginningsvlakte 

(laaggelegen) 

Laag Moerig materiaal als 

sedentaat 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Moerige podzolgronden met een 

veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag 

(iWp) 

Moerige podzolgronden met een moerige 

bovengrond (vWp) 

Moerige eerdgronden met een veenkoloniaal 

dek en een moerige tussenlaag op zand (iWz) 

Gooreerdgronden; lemig fijn zand (pZn23) 

VII, VI, IV, IIIb, III 

 

 

Stagnatie 

Veenlandschap  2M45 Veenkoloniale 

ontginningsvlakte 

(hooggelegen) 

Hoog Moerig materiaal als 

sedentaat 

 Moerige podzolgronden met een 

humushoudend zanddek en een moerige 

tussenlaag (zWp) 

VII, VI, IV, IIIb  Stagnatie 
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Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Moerige podzolgronden met een 

veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag 

(iWp) 

Moerige podzolgronden met een moerige 

bovengrond (vWp) 

Veenlandschap  3K15 Dekzandwelving, 

bedekt met ten dele 

afgegraven veen 

Middelhoog Moerig materiaal als 

sedentaat, Dekzand 

Moerige podzolgronden met een 

veenkoloniaal dek en een moerige tussenlaag 

(iWp) 

VI, IV Stagnatie 

Veenlandschap  3L10 Dekzandwelvingen, 

bedekt met ten dele 

afgegraven veen 

Middelhoog Moerig materiaal als 

sedentaat, Dekzand 

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Beekeerdgronden; lemig fijn zand (PZg23) 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWz) 

Moerige podzolgronden met een 

humushoudend zanddek en een moerige 

tussenlaag (zWp) 

VI, III, II Stagnatie 

Veenlandschap  3L18 Grondmorene of 

stuwwal, bedekt met 

dekzand en 

veenresten, zwak 

golvend 

Hoog Moerig materiaal als 

sedentaat, 

Gestuwde pre-

glaciale afzettingen 

en dekzand  

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig 

fijn zand (Hn21) 

Moerige eerdgronden met een moerige 

bovengrond op zand (vWZ) 

Moerige podzolgronden met een moerige 

bovengrond (vWp)  

VI, III, IIIb, II, Stagnatie 

Bronnen: Geomorfologische kaart; Spek, Zeiler, Raap, 1997, 34-38 & kaartbijlage natuurlijke landschapskaart met matrixtabel; Hoogtekaart (AHN2); Stouthamer, 2015; 

Bodemkaart (met grondwatertrappenkaart). 
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2.2 Het moderne cultuurlandschap 

Naast natuurlijke processen hebben ook de bewoning en het landgebruik grote invloed 

gehad op het landschap. In dit tweede subthema wordt behandeld hoe de mens het 

landschap heeft ingericht en heeft gevormd tot cultuurlandschap. Allereerst worden aan 

de hand van de literatuurstudie de ontwikkeling van de bewoning en het gehanteerde 

landbouwsysteem geschetst. Vervolgens wordt op basis van literatuurstudie en 

cartografisch onderzoek een landschapstypenkaart voor Den Ham opgesteld met een 

matrixtabel, waarbij per deelgebied wordt toegelicht hoe het landschap was ingericht, 

hoe het werd gebruikt en wat deze gebieden typeert. 

 

2.2.1 Ontwikkeling cultuurlandschap Oost-Nederland en kerspel Den Ham  
Hoewel in dit onderzoeksgebied vanaf de prehistorie bewoning is geweest, zijn voor dit 

onderzoek voornamelijk de grote veranderingen die na de jaartelling hebben 

plaatsgevonden relevant. Vanaf de Laat-Romeinse tijd was er een sterke terugloop van de 

bevolking en het aantal nederzettingen op de zandgronden in Oost-Nederland. In de 

tiende en elfde eeuw begon de groei in Oost-Nederland. De bewoners in Oost-Nederland 

vestigden zich op de hogere, droge delen. Ieder boerenbedrijf vestigde zich als 

afzonderlijke familieboerderij op een dekzandkopje of dekzandrug, waardoor een 

verspreide bewoning ontstond. De boerenbedrijven werden niet op het hoogste punt 

gebouwd, maar op de flanken, waardoor aan de ene kant van het bedrijf de hogere 

akkerbouwgronden lagen en aan de andere kant de lagere en natte gronden. De 

zandruggen en zandkopjes zijn in het oosten van Nederland kleiner dan in het noorden of 

het zuiden, waardoor de akkers in Oost-Nederland over het algemeen kleiner zijn. De 

dekzandkopjes boden veelal slechts ruimte aan één bedrijf en zijn daarom te betitelen als 

eenmansessen of huiskampen. In tegenstelling tot de grote essen, die gezamenlijk 

werden ontgonnen en gebruikt, kenden deze essen geen perceelscheiding.62 

De inrichting van het middeleeuwse cultuurlandschap in Oost-Nederland is sterk 

beïnvloed door het Frankische domeinstelsel dat opkwam in de vijfde eeuw. De 

boerderijen van de horigen waren veelal gelegen rondom de centrale hof. De 

modernisering van het domeinstelsel zette zich in vanaf de twaalfde eeuw, waarbij de 

verplichtingen van de horigheid werden omgezet in pachtovereenkomsten. De 

eigendomsstructuur werd in de late middeleeuwen door een toenemende invloed van 

stedelingen en stedelijke instituties, zoals armeninstituten, zeer complex. De structuur 

geeft een beeld van de geestelijkheid, adel, burgers en stedelijke instituten die in de 

gebieden hun eigendommen hadden en door eigen regels en belangen de ontwikkeling 

van het cultuurlandschap beïnvloedden.63 

Het landbouwsysteem op de zandgronden in de regio Salland in de onderzoeksperiode 

was een gemengd bedrijf dat hoofdzakelijk was gericht op de landbouw. Het 

boerenbedrijf moest hierbij beschikken over bouwland, grasland, hooiland en 

heidegronden. Op de bouwlanden was er sprake van vruchtwisseling met als hoofdgewas 

rogge, afgewisseld met gerst, vlas, erwten, haver, wortelen en aardappelen. De 

                                                           
62 Van Beek, 2009, 88-93; Burm, 2003, 30-39. 
63 Groenewoudt, Groothedde en Van der Velde, 2006, 14-19; Spek, Van der Velde, Hannink en 
Terlouw, 2010, 101-135.  
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veehouderij staat binnen het gemengd bedrijf op een laag peil. De runderen en schapen 

werden hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van mest voor het bouwland.64 De 

runderen graasden op het grasland en werden in de winterperiode bijgevoederd met het 

hooi van de hooilanden. De schapen graasden op de collectieve, woeste gronden en 

verbleven ‘s nachts in de stal. Aangezien de zandbodems van de bouwlanden bestonden 

uit veelal arme gronden die snel uitgeput raakten, was bemesting noodzakelijk. Vanaf de 

late middeleeuwen gebeurde deze bemesting door middel van het potstalsysteem. Het 

potstalsysteem hield in dat de akkers werden bemest met de mest uit de stal, 

gecombineerd met heideplaggen en bosstrooisel. Het pakket dat in de stal ontstond, 

werd op de akkers uitgereden, wat na eeuwen leidde tot een verhoging met een 

esdeklaag (afb. 2.8).65 

 
Afbeelding 2.8 – Nutriëntenstroom in potstalsysteem. Bron: Dirkx, 1997, 48.  

  

De noodzaak van bemesting beperkte de omvang van het geschikte bouwland. De 

zogenoemde potstaleconomie bracht met zich mee dat de bestaande boeren 

terughoudend werden om ‘nieuwe boerenbedrijven’ toe te staan. Eén hectare bouwland 

had namelijk ongeveer zeven tot tien hectare woeste grond nodig. Het afplaggen van 

heide betekende dat enkele jaren nodig waren om opnieuw een sterke zode te laten 

groeien.66  

In de potstaleconomie waren de woeste gronden, de heidevelden, de bossen en de venen 

van groot belang voor de beweiding van het vee, voor brandstof, voor heideplaggen en 

voor bosstrooisel. Als de gronden te intensief zouden worden gebruikt, zou dat het 

bestaan van de boeren in gevaar kunnen brengen, doordat het landbouwsysteem uit 

evenwicht kon raken.67 

Het markegenootschap beheerde de woeste gronden. Dit genootschap bestond veelal uit 

de oudste erven die zich de rechten van de woeste grond hadden toegeëigend. In een 

systeem van waardelen werd bepaald wie gerechtigd was en werd het gebruik van de 

                                                           
64 Van Zanden en Van der Veen, 1984, 157-162. 
65 Burm, 2003, 38-42. 
66 Burm, 2003, 38-42. 
67 Burm, 2003, 37-41. 
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gemeenschappelijk gronden gereguleerd. Ongewaarden hadden in beginsel geen recht op 

het gebruik van de gemeenschappelijke gronden of ze moesten hiervoor betalen.68 

 

2.2.2 Cultuurlandschap aan het begin van de negentiende eeuw 
Om het cultuurlandschap van het onderzoeksgebied in detail te kunnen onderzoeken, 

vindt een retrospectieve analyse plaats. Hierbij wordt de eindsituatie rond 1832 

geanalyseerd met daarbij, op basis van het beperkte bronnenmateriaal, de 

ontwikkelingen die het cultuurlandschap heeft doorgemaakt tijdens de 

onderzoeksperiode. Deze beperking doet zich voor, omdat pas vanaf het begin van de 

negentiende eeuw gedetailleerde kaarten van het onderzoeksgebied bestaan. De 

voornaamste bron voor deze detailstudie zijn de eerste kadastrale minuutplans die voor 

Den Ham in 1820-1832 zijn vastgelegd en informatie bieden over ligging, omvang 

percelen, toponiemen, grondgebruik, geschatte waarde en eigendom (afb. 2.9, 2.10 en 

2.11).69 Ook wordt gebruikgemaakt van de Huguenin-kaart die tussen 1819 en 1829 voor 

Overijssel is opgesteld en inzicht biedt in het gebruik en de perceelsrandbegroeiing (afb. 

2.12).70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Burm, 2003, 40-45. 
69 Stichting kadastrale atlas Overijssel, 2012; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
70 Huguenin kaart 1819-1829. 
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Afbeelding 2.9 –De kadastrale minuutplans uit 1832 van het kerspel Den Ham (geraadpleegd via HisGIS).   
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Afbeelding 2.10 –  Gebieden met toponiemen van het kerspel Den Ham op basis van de kadastrale gegevens uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS).   
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Afbeelding 2.11 – Belastingopbrengst in guldens per hectare volgens het kadaster van 1832 van het kerspel Den Ham (geraadpleegd via HisGIS).  
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Afbeelding 2.12 – Uitsnede van het kerspel Den Ham op de Huguenin kaart uit de periode 1819-1829 
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Naast het kaartmateriaal kan in beperkte mate worden gesteund op het werk 

Samenleving onder Spanning van Slicher van Bath uit 1957 en de scriptie Van groene 

essen en donker veen van Ten Cate uit 1976. In laatsgenoemde scriptie is het 

cultuurlandschap beknopt beschreven en er staan veel detailgegevens in over de 

ontwikkeling van het cultuurlandschap.71 Ook de veldnamen van de veldnamencommissie 

in 1987 geven informatie over de gesteldheid en het gebruik van het cultuurlandschap.72  

Het cultuurlandschap van het kerspel Den Ham is ten behoeve van het overzicht 

ingedeeld in zes deelgebieden die elk kenmerkend zijn voor grondgebruik, 

bewoningspatronen, verkaveling, perceelrandbegroeiing, geomorfologie, bodemtypen en 

grondwatertrappen (afb. 2.13). Deze deelgebieden worden hieronder toegelicht en 

vervolgens in een tabel inzichtelijk gemaakt (tab. 2.5). 

De deelgebieden zijn de volgende: 

A – Het dorp Den Ham; 

B – Essen- en kampenlandschap; 

C – Beekdal- en broeklandschap; 

D – Heidelandschap; 

E – Vlierlandschap; 

F – Veenlandschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Ten Cate, 1976. 
72 HCO, Toegangsnr. 0550 – inv. nr. 83 Werkkaarten & Inv. nr. 86 Veld- en boerderijnamenlijsten. 
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Afbeelding 2.13 – Landschapstypenkaart met onderverdeling van het kerspel Den Ham in zes deelgebieden op de kadastrale minuutplans van 1832 (geraadpleegd via HisGIS).  
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A – HET DORP DEN HAM  

 

 
Afbeelding 2.14 – Uitsnede dorpslandschap uit landschapstypenkaart   
 

Het kerkdorp is een brinkdorp. De driehoekige brink is het centrum voor de verschillende 

woonkernen. De bebouwing in het dorp is geconcentreerd rond vier kernen, te weten (1) 

De Smithoek, (2) Aan de Straat, (3) De Brink en (4) Slingerhoek (afb. 2.14). Het 

wegenpatroon is bijzonder onregelmatig, wat duidt op oudere bewoning.73 

 

B - ESSEN- EN KAMPENLANDSCHAP 

ESSEN 

De essen zijn grote, collectief ontgonnen en open bouwlandcomplexen die behoren tot 

de vroegste ontgonnen gebieden. Het grootste complex bevindt zich op de stuwwal van 

Magele. De kleinere essen zijn gelegen op enkele zandruggen ten oosten van de stuwwal, 

te weten de Heemster Es en de Meerse Es (afb. 2.13).74 De oostelijke term ‘enk’ voor 

bouwlandcomplex komt in het onderzoeksgebied niet voor, enkel de term ‘es’.75 

                                                           
73 Huguenin kaart 1819-1829; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Ten Cate, 1976, 73. 
74 Boshoven, Buesink en Tebbens, 2007, 19-25. 
75 HCO, Toegangsnr. 0550 – Inv. nr. 83 Werkkaarten & Inv. nr. 86 Veld- en boerderijnamenlijsten. 
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Afbeelding 2.15 – Uitsnede Mageleres uit landschapstypenkaart 

 

Op de stuwwal in de buurtschap Magele ligt een cirkelvormig bouwlandcomplex dat een 

strokenverkaveling in blokken kent. Het is gezamenlijk ontgonnen in blokken en 

vervolgens verdeeld in stroken (afb. 2.15). De hoogtelijnen zijn bepalend geweest voor de 

wijze waarop de blokken zijn gepositioneerd.76 De percelen kenden geen opgaande 

perceelscheidingen. De percelen waren namelijk gemarkeerd door smalle greppeltjes, 

strookjes gras of veldkeien. Alleen de buitenrand van de es had een houtwal of singel die 

als veekering diende en voor het geriefhout zorgde.77  

Uit de eigendomsstructuur blijkt dat een grote groep landbouwers een of meerdere 

stroken bouwland had op deze essen. Dit was het vruchtbaarste gebied, zoals ook blijkt 

uit de kaart met de opbrengst per hectare (afb. 2.11). De bewoning bevond zich op de 

flanken van de es. Enkel bij de Mageleres lag de bewoning relatief dicht bij elkaar op de 

rand van de es. De overige essen kenden een grote verspreiding om de es (afb. 2.13). Het 

wegenpatroon is hoofdzakelijk om de essen heen gevormd. Alleen de Mageleres had vier 

paden over de es, waardoor enigszins los van elkaar kon worden gewerkt en minder 

samenwerking nodig was.78  

 

KAMPEN 

De kampen zijn individueel ontgonnen bouwland, die, naast de essen, behoren tot de 

vroegste ontginningen.79 Veel toponiemen van de kampengebieden dragen de namen van 

de eerste bewoners, zoals Bossinkkampen en Toeterslanden (afb. 2.13). De ontginningen 

                                                           
76 AHN2, Hoogtekaart Nederland; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Ten Cate, 1976, 31-36. 
77 Huguenin kaart 1819-1829; Schroor & Versfelt, 2005; Ten Cate, 1976, 33-35. 
78 Huguenin kaart 1819-1829; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS.  
79 Geomorfologische kaart Nederland, schaal 1:50.000; Bodemkaart Nederland, schaal 1:50.000; 
Burm, 2003, 33-37. 
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volgden de beken en de meeste lagen stroomafwaarts.80 De zandkopjes in het oosten van 

Nederland zijn kleiner dan die in het noorden of het zuiden, waardoor ze slechts ruimte 

boden aan een of enkele boerenbedrijven als geschikt bouwland.81    

 

Afbeelding 2.16 - Uitsnede kampenlandschap uit landschapstypenkaart 

De kampen in Den Ham bevonden zich in een kring vanaf het noorden tot het zuiden om 

de essen heen (afb. 2.16). Dit waren de huiskampen of eenmansessen die individueel 

waren ontgonnen en werden omheind door houtwallen.82 Het aantal boerenbedrijven 

dat rondom is gevestigd, is afhankelijk van de grootte van de zandkop of zandrug.83 De 

                                                           
80 Bos, 2015, 16. 
81 Burm, 2003, 33-37. 
82 Ten Cate, 1976, 24-26. 
83 Geomorfologische kaart Nederland, schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; 
Huguenin kaart 1819-1829. 
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eigendomsstructuur laat zien dat aan het begin van de negentiende eeuw op de meest 

zandruggen en zandkoppen een sterke versnippering van het bouwland was opgetreden 

en was verdeeld over verschillende eigenaren.84 

De groeiende bevolking koos waarschijnlijk meer voor het opdelen, dan voor het 

ontginnen van bouwland. Uit de verpondingskohieren over de omvang van het bouwland, 

blijkt dat Den Ham minder bouwland tussen 1601 en 1832 had ontgonnen dan andere 

akkerbouwgebieden in Twente en Salland (tab. 2.2).85 

 1601 1832 

Den Ham 4,62% 10,79% 

Salland 5,08% 13,72% 

Twente 6,08 % 20,50% 

Tabel 2.2 - Percentage bouwland van het totale cultuurlandschap (= 100%). Bron cijfers Den Ham, Salland en 

Twente: Slicher van Bath, 1957, 413 & 487. 

Naast de omvang van het bouwland blijkt uit de productiviteit van het bouwland in 1812 

dat in Den Ham de productiviteit hoger was dan gemiddeld in Salland (tab. 2.3). Enkel de 

productiviteit van de boekweit is lager. Dit kan worden verklaard door de boekweitteelt 

op het hoogveen, dat op extensieve wijze plaatsvond.86 

  Rogge Boekweit Haver 

Den Ham 12,7 8,9 27,1 

Salland 11,4 12,9 18,2 
Tabel 2.3 – Gemiddelde opbrengst in hectoliters per hectare bouwland Den Ham en Salland. Bron cijfers Den 

Ham en Salland: Van Zanden, 1985, 175.   

 

C – HET BEEKDAL- EN BROEKLANDSCHAP 

In het beekdal- en broeklandschap worden de broekgebieden gekenmerkt door 

opkomend kwelwater en de beekgebieden door periodieke overstroming. Oorspronkelijk 

zal hier veel moerasbos hebben gegroeid, maar vanaf de middeleeuwen veranderde dit 

door grootschalige ontginning en ontwatering van de broekgebieden. Vanwege een 

toenemende behoefte aan weiland en hooiland werden de broekgebieden in cultuur 

gebracht. De drogere gedeelten van de broeklanden werden gebruikt als grasland en de 

nattere gedeelten deden dienst als hooiland.87 

Ook de beekgronden zijn natte gebieden die werden gebruikt als hooiland. De 

beekgronden onderscheidden zich van andere gronden, doordat zij periodiek door de 

beek of rivier werden overstroomd, waardoor het zeer vruchtbare gronden waren, die 

bovendien hoger werden gewaardeerd (afb. 2.11).88 De broekgronden waren in 1832 nog 

hoofdzakelijk eigendom van de marke. De beekgronden waren in 1832 geen eigendom 

                                                           
84 AHN2, Hoogtekaart Nederland; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
85 Slicher van Bath, 1957, 413; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
86 Ten Cate, 1976, 39-41. 
87 Pinkert, 2017, 33-34. 
88 Ten Cate, 1976, 12-14. 
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van de marke. Uit de markeboeken komt niet naar voren wanneer de gebieden eigendom 

zijn geworden van de landbouwers.89  

D - HEIDELANDSCHAP 

De heidegronden zijn het gevolg van menselijk handelen. In Salland zorgde de mens vanaf 

het Subboreaal (5660-2400 BP) ervoor dat door houtkap en intensieve begrazing de 

bodems verschraalden en zandverstuivingen ontstonden. De schrale bodems konden 

onvoldoende herstellen en werden heidevelden. Gedurende het Subatlanticum (2400-0 

BP), in de ijzertijd en Romeinse tijd zette het proces zich door en nam het bosareaal 

verder af. Loofbossen moesten plaatsmaken voor akkers, heide en nederzettingen. De 

toename van de bevolking in de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd verhoogde de druk op 

het landschap.90  

De heide lag op de droge, hogergelegen dekzandruggen en op de natte, lagergelegen 

dekzandvlakten en laagten. Uit de kadastrale kaart is gebleken dat in de heidegebieden 

geen bewoning plaatsvond. Wel is er sprake van bewoning op de grens met de heide.91 

Aan het begin van de negentiende eeuw was 21% van de oppervlakte van het kerspel te 

typeren als heidegrond. De grond was hoofdzakelijk eigendom van de marke en werd 

gemeenschappelijk gebruikt. De heidegronden waren aan het begin van de negentiende 

eeuw verspreid over het gebied. Het grootste aaneengesloten gebied was de Zandstuve, 

ten zuidwesten van het kerkdorp.92 Het gebied de Zandstuve heeft antropogene oorzaken 

(afb. 2.13). Als gevolg van het kappen van het bos of overbegrazing aan het begin van de 

jaartelling is dit hogergelegen gebied gaan verstuiven. De bodemvorming is hierdoor 

beperkt, waarna er uiteindelijk heide op is gaan groeien. Het gebied werd vervolgens 

gebruikt voor de begrazing met schapen en het steken van plaggen voor de potstal.93   

E – VLIERLANDSCHAP 

Het vlierlandschap ligt aan de westzijde van de Mageleres en was gemeenschappelijk 

eigendom van de marke. Vlieren zijn gebieden met een dunne veenlaag en zijn slecht 

ontwaterde groengronden. Het vlier is een overgangslandschap van oligotroof 

hoogveenlandschap naar broeklandschap. Het bevindt zich op de rand van oligotroof 

naar mesotroof.94  

Uit de markeboeken is duidelijk geworden dat diverse waterlopen zijn aangelegd als 

drainagesysteem voor het vliergebied, het veengebied en de graslanden in het slecht 

ontwaterde oosten, om de gebieden agrarisch te kunnen exploiteren.95 Na de ontginning 

van het vlier werden deze gebieden maden of maten genoemd. Voor agrarische 

exploitatie was het vlier minder bruikbaar, maar in drogere perioden konden delen als 

                                                           
89 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975. Kadaster 1832, geraadpleegd via 
HisGIS. 
90 Bouman, Bos & van Beek, 2013, 15-34; Hooge Venterink, 2018, 47. 
91 Geomorfologische kaart Nederland, schaal 1:50.000; Huguenin kaart 1819-1829; Kadaster 1832, 
geraadpleegd via HisGIS. 
92 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
93 Ten Cate, 1976, 73. 
94 Binnen de trofiegraad is oligotroof veen, een veensoort met weinig nutriënten. Eutroof veen 
kent relatief veel nutriënten en mesotroof veen bevind zich qua nutriënten tussen oligotroof veen 
en eutroof veen in. 
95 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 32-49. 
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weiland of hooiland dienen.96 Het grootste vliergebied was het Hammer vlier ten 

noordwesten van de Mageleres (afb. 2.17). Het andere grote vliergebied lag ten 

zuidwesten van de Mageleres en heet het Lindervlier.97 

 
Afbeelding 2.17 – Uitsnede Hammervlier en Lindervlier uit Huguenin-kaart 1819-1829 

 

 

 

 

                                                           
96 Borsen, 2012, 35-42.  
97 Bos, 2015, 85 & 142-143. 
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F - VEENLANDSCHAP 

Het veenlandschap lag in het uiterste oosten van het onderzoeksgebied en was 

gemeenschappelijk eigendom van de marke. Tot de zeventiende eeuw werd het gebied 

alleen gebruikt voor turfwinning op kleine schaal.98  

Naast de reguliere verbouw van gewassen in de potstaleconomie kwam vanaf het begin 

van de zeventiende eeuw de boekweitteelt op vanwege de stijgende graan- en 

aardappelprijzen.99 De boekweit kon in tegenstelling tot andere gewassen op schrale 

gronden groeien. In het veengebied werd geen mest gebruikt, maar werd de bovenste 

veenlaag verbrand als bemesting. Elke veenakker had een vaste maat van 25 voet breed 

en 200 roeden lang.100 Deze veenakkers vormden extra bouwland voor de 

landbouwers.101 

Vanaf 1602 wordt achtereenvolgens gesproken over de uitgave van veenakkers: 

- 1602: 101 akkers 

- 1685: 53 percelen 

- 1692: 92 akkers 

- 1704: 50 akkers 

- 1720: 105 akkers102 

   

Het gebied werd door de marke aan zowel markegewaarden als niet-gewaarden 

verpacht. Dit gebeurde in cycli van ongeveer acht tot tien jaar, aangezien de grond 

volledig uitgeput raakte. Vervolgens moesten de akkers ongeveer 25 jaar braak liggen.103 

In 1811 werd 957 hectare veengebied, nagenoeg het gehele veengebied, middels loting 

onder 98 gewaarden verdeeld. De formele eigendomsoverdracht heeft buiten de 

onderzoeksperiode plaatsgevonden, deze is namelijk in de kadastrale minuutplans 1832 

niet verwerkt.104 De Huguenin-kaart bevestigt dat deze gebieden aan het begin van de 

negentiende eeuw nog werden gebruikt (afb. 2.18). 

                                                           
98 Bos, 2015, 35-36 & 86; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Huguenin kaart 1819-1829. 
99 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 47; Scholtens, 2017, 82-88. 
100 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 50. 
101 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 50; Bos, 2015, 124-127. 
102 Ten Cate, 1976, 40-42. 
103 Bos, 2015, 124-127. 
104 HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr. 455 – Markeboek 1812-1827, met verdeling van het 
Hammerveen, fol. 1-38; Bos; 2015, 143. 
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Afbeelding 2.18  – Uitsnede Veenakkers uit Huguenin-kaart 1819-1829 

De toponiemen Vroomshoopakkers, Geer- en Brand Akkers, Wilde Akkers, Natte Akker, 

Vlier Akkers en Witte Akkers stammen waarschijnlijk uit de periode van ingebruikname.105 

Voor de boekweitteelt moesten eerst greppels worden gegraven voor de drainage van 

het veengebied.106 Deze greppels zorgden ook voor een perceelscheiding.107 Zoals bij het 

vliergebied is aangegeven, is gebleken dat diverse weteringen vanaf de zeventiende eeuw 

werden gegraven vanuit het veengebied door het vliergebied. Deze weteringen moeten 

beide sterk hebben ontwaterd en de landbouwwaarde hebben verhoogd.108 Het 

noordelijke gedeelte waterde westwaarts af op de Hammer-wetering die uitkwam op de 

Bevert, en het zuidelijke gedeelte waterde westwaarts af op de Linderbeek en Daarlese 

beek.109  

De boekweitteelt vormde in de potstaleconomie een potentieel, waardoor ook kleine 

boeren over extra bouwland konden beschikken. Voor het markegenootschap was deze 

teelt een goede inkomstenbron.110 Echter, de opbrengst per hectare moet beperkt zijn 

geweest. De veengebieden worden namelijk lager getaxeerd dan de vliergebieden (afb. 

2.11). 

                                                           
105 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
106 Scholtens, 2017, 83-84. 
107 Scholtens, 2017, 82-88. 
108 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 6 & 31-32 & 37 & 40 & 49. 
109 Bos, 2015, 124-127. 
110 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 50; Bos, 2015, 124-127. 
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Voor de ontginningen van zowel het veen als de heide als andere woeste gronden zijn 

voor de periode 1682-1749 de registers van de aangegraven landen bijgehouden. Hieruit 

blijkt dat Den Ham zich gemiddeld ontwikkelde met 9,7% aangegraven land (tab. 2.4).111 

 Percentage aangegraven landen 

Den Ham 9,7 % 

Salland 10 % 

Twente 7,5 % 

Tabel 2.4 – Percentage aangegraven landen tussen 1682 en 1749 ten opzichte van de uitgangssituatie in 1682 

voor het kerspel Den Ham en de gebieden Salland en Twente. Bron: Slicher van Bath, 1957, 438 

 

WEGENSTRUCTUUR 

Door de zes bovengenoemde deelgebieden lagen vier hoofdwegen die in een relatief 

rechte lijn het gebied doorkruisten. Het kerkdorp vormde het centrale punt (afb. 2.19). 

Zuid-noordwaarts loopt de weg vanuit Almelo naar Ommen door het gehele gebied. De 

overige drie hoofdwegen lopen van Hardenberg, Hellendoorn en Sibculo naar het 

kerkdorp.112 

 

Afbeelding 2.19 – Hoofdwegen kerspel Den Ham omstreeks 1832 op basis van de ligging van de wegen op de 

Topografisch Militaire kaart uit 1850 

De hoofdwegen waren nagenoeg rechte lijnen van A naar B, die over de heide en langs 

doorwaadbare plaatsen in de beken liepen. Het kerkdorp lag in het centrum van het 

wegenstelsel en was daarmee de aangewezen vestigingslocatie voor de handel. De weg 

naar Sibculo wordt nog niet op de kaart van Ten Have uit 1648 afgebeeld (afb. 2.20). Deze 

is mogelijk later aangelegd. Naast de hoofdwegen waren in de buurtschappen diverse 

kronkelige, lokale wegen die de boerderijen verbonden en toegang boden tot de 

hoofdwegen.113 

                                                           
111 HCO, Toegangsnr. 0003.1 – Inv. nr. 2518 Register van aangegraven landen tussen 1682 en 1749; 
Slicher van Bath, 1957, 435-440. 
112 Bos, 2015, 22-25. 
113 Kaart Ten Have 1648; Huguenin kaart 1819-1829; Bos, 2015, 21-25. 
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Afbeelding 2.20 – Uitsnede kerspel Den Ham uit Kaart ten Have 1648, waarin de hoofdwegen worden 

weergegeven  
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Tabel 2.5 - Matrixtabel van deellandschappen  
  Bewoningspatroon Verkaveling Perceelscheiding Geomorfologie Bodem Grondwater-

trap 

Karakteristieke 

veldnamen 

A – DORPSLANDSCHAP 

Huis en erf Onregelmatig 

geconcentreerd 

bewoningspatroon 

      

 

B – ESSEN- EN KAMPENLANDSCHAP 

B (1) – Kampenlandschap 
     

 

Bouwland Verspreid, 

hoofdzakelijk 

gesitueerd aan de 

randen 

Grote 

onregelmatige 

blokken 

Houtwallen met 

akkermaalshout 

Dekzandrug (4K14, 3K14, 3L5) 

 

Enkeerdgrond 

(bEZ21, zEZ21) 

 

VI, VII, VIII Kamp, land, 

stuk 

B (2) - Essenlandschap 
     

 

Bouwland Verspreide 

individuele erven 

aan de rand van de 

es 

Strokenverkavel

ing in grote 

blokken 

Percelen kennen geen 

perceelscheiding, enkel 

houtwallen om de gehele es 

Hoge stuwwal(10B3, 10B4) 

Gordeldekzandwelvingen (3L6) 

Gordeldekzandrug (3K16) 

Gordeldekzandglooiing (4H9) 

Enkeergrond 

(zEZ21) 

 

VIII Stuk, land,  

horst 
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C – BEEKDAL- en BROEKLANDSCHAP 

Hooiland Nauwelijks 

bewoning 

Kleine 

onregelmatige 

blokken 

De percelen worden 

gescheiden door houtwallen en 

singels 

Beekdalbodem (2R5) 

Dekzandvlakte (2M9) 

 

Beekeerdgrond 

(PZg23) 

Veldpodzolgrond 

(Hn21) 

III, IIIb  Maat, mars, kuil 

Grasland Nauwelijks 

bewoning 

Kleine 

onregelmatige 

blokken 

De percelen worden 

gescheiden door houtwallen en 

singels 

Dalvormige laagte (2R2, 2M9) 

 

Beekeerdgrond 

(PZg23) 

 

VB, VI  Weide, maat 

Broekland Geen Grote 

onregelmatige 

blokverkaveling 

Grote percelen, enkel aan de 

randen houtwallen en singels 

Dekzandvlakte (2M9) Beekeerdgrond(PZg

23) 

Veldpodzolgrond 

(Hn21) 

III - 

 

D - HEIDELANDSCHAP 

Heide Vrijwel niet, enkel 

verspreid op de 

rand van het 

heidelandschap 

 

Grote, 

onregelmatige 

percelen 

Grote percelen, enkel aan de 

randen houtwallen en singels 

Dekzandvlakte (2M9) 

Dekzandrug (3L5) 

Lage landduinen (4L8) 

Vlakvaaggrond 

(Hn21, ZHn21) 

Beekeerdgrond 

(pZg23) 

Podzolgrond (zWp) 

Eerdgrond (vWz) 

IIIB, IV, V, VI, 

VII 

 

Veld, hoek 
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E – VLIERLANDSCHAP  

Grasland Niet aanwezig Onregelmatige 

verkaveling 

Grote percelen, gescheiden 

door sloten 

Dekzandvlakte (2M14) Eerdgrond (vWz) II  

 

Veld, flier, vlier 

Hooiland Niet aanwezig Onregelmatige 

verkaveling 

Grote percelen, gescheiden 

door sloten 

Dekzandvlakte (2M14) Eerdgrond (vWz) II  

 

Veld, flier, vlier 

  

F - VEENLANDSCHAP 

Bouwland Niet aanwezig Grote 

blokverkaveling 

Greppels Veenkoloniale ontginningsvlakte 

(2M44, 2M45) 

 

Podzolgrond (iWp) 

Vlakvaaggrond 

(Hn21) 

Gooreerdgrond 

(pZn23) 

Eerdgrond (iWz) 

IV, V, VI 

 

 

Akker, slagen 

Veen Niet aanwezig Grote 

blokverkaveling 

Niet definieerbaar Veenkoloniale ontginningsvlakte 

(2M44, 2M45) 

 

Veengrond (iVz) 

Podzolgrond (iWp) 

Vlakvaaggrond 

(Hn21) 

Gooreerdgrond 

(pZn23) 

Eerdgrond (iWz) 

 

IIIb, IV, V, VI 

 

Veen 

Bronnen: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Hugueninkaart 1819-29; Geomorfologische kaart; Bodemkaart (met grondwatertrappenkaart); HCO, Toegangsnr. 0550 – 
Inv. nr. 83 Werkkaarten & Inv. nr. 86 Veld- en boerderijnamenlijsten; Kleinjan, Transcriptie markeboeken, 1975.  
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Uitsnede kerkdorp en omgeving uit Hottingerkaart 1773-1794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. De nederzettingsontwikkeling in het 

vroegere kerspel Den Ham 
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3.1 Bevolkingsontwikkeling 

Bevolkingsontwikkeling is een proces dat wordt bepaald door geboorte, sterfte, emigratie en 

immigratie. Aan de hand van de ontleding van deze vier zaken kan de ontwikkeling van de bevolking 

worden geschetst.114 Voor de onderzoeksperiode 1300-1832 zijn echter onvoldoende bronnen 

beschikbaar om vanaf de veertiende eeuw de geboortecijfers, sterftecijfers, emigratiecijfers en 

immigratiecijfers te kunnen vaststellen. Door de ontwikkeling van het aantal huishoudens (erven) te 

vergelijken met de ontwikkeling in omliggende gebieden, kan worden onderzocht welke 

componenten van doorslaggevend belang waren. 

Deze paragraaf bestaat uit vier onderdelen en is erop gericht om de volgende deelvraag te kunnen 

beantwoorden: ‘Hoe verliep de bevolkingsontwikkeling in Den Ham vanaf de veertiende eeuw tot 

aan het begin van de negentiende eeuw en welke demografische processen kunnen deze 

ontwikkeling verklaren?’ Eerst komen de aspecten naar voren die bepalend waren voor de 

bevolkingsontwikkeling van Oost-Nederland. Vervolgens vindt een analyse plaats van de ontwikkeling 

in de buurtschappen van Den Ham aan de hand van het aantal erven dat is opgetekend in de 

belastingkohieren. Op grond van dat aantal erven wordt de omvang van de bevolking berekend. Ten 

slotte wordt een vergelijking met de omliggende regio’s gemaakt om de bevolkingsontwikkeling te 

verklaren. 

 

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling Oost-Nederland 
De agrarische crisis in de veertiende en vijftiende eeuw, die het gevolg was van een reeks 

hongersnoden en plagen, zorgde in Oost-Nederland voor stagnatie van de economie en de 

bevolkingsgroei. Lage graanprijzen en hoge sterftecijfers belemmerden de groei van de bevolking. Uit 

de veertiende- en vijftiende-eeuwse schattingsregisters blijkt dat de stagnatie leidde tot geringe 

ontginningsactiviteiten.115 

De ongekende groei van de bevolking die in de zeventiende en achttiende eeuw in West-Europa 

plaatsvond, was vooral het gevolg van een geboorteoverschot en de daling van het aantal 

sterftegevallen. Deze groei was mogelijk, doordat de zuigelingensterfte afnam en omdat er minder 

epidemische ziekten voorkwamen. Een aanjager van de groei van de bevolking was de sterke 

intensivering van het boerenbedrijf door de specialisatie in veehouderij en de intensivering van de 

plaggenbemesting.116 Daarnaast was er in de zeventiende en achttiende eeuw sprake van langdurige 

vrede en grote welvaart. Twente was omstreeks 1600 nog het strijdtoneel van de Tachtigjarige 

Oorlog, maar vanaf 1605 kende dit gebied een periode van betrekkelijke rust. Enkel de Münsterse 

Oorlogen van 1665-1666 en 1672-1674 zorgden nog voor verwoestingen.117 

Een factor voor de bevolkingsontwikkeling in de zeventiende en achttiende eeuw was de 

economische toestand van de landbouw. De landbouw in Overijssel kende vanaf 1670 een zware tijd, 

doordat de graanprijzen sterk daalden.118 Veel kleine boeren moesten hun toevlucht zoeken buiten 

de landbouw om hun inkomen aan te vullen. Twentse textielhandelaren lieten op het Twentse 

platteland en omgeving textiel weven door thuiswerkers, vanwege de lage lonen. De thuiswerkers 

                                                           
114 Slicher van Bath, 1957, 83-87. 
115 Ten Cate, 1976, 30-37; HCO, Toegangsnr. 0690, Inv. nr.  475a - "Schatboeken" (schattingsregisters), kohieren 
van de bisschoppelijke beden in het kwartier Salland, 1427, 1429, 1433, 1445, 1457, 1474, 1490, 1520; 
Mensema, deel 1, 1994, 125-136.  
116 Trompetter en Van Zanden, 2001, 47-55. 
117 Slicher van Bath, 1957, 96-100. 
118 Bieleman, 1987, 44-54 & 172 & 181; Trompetter, 1997, 48-53. 
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namen genoegen met de lage verdienste, omdat het veelal een nevenactiviteit was naast de 

landbouw. De historicus Trompetter heeft aangegeven dat de textielnijverheid in de regio Twente 

vanaf 1670 een periode van groei kende die duurde tot omstreeks 1725.119 Tussen 1725 en 1770 

verkeerde de textielnijverheid in moeilijke omstandigheden door de concurrentie van goedkoop 

textiel uit het buitenland. Vanaf 1760 stegen de graanprijzen echter, waardoor de landbouw weer 

opleefde. Het resultaat was dat de economische omgeving in de zeventiende en achttiende eeuw 

sterk in beweging was.120 

In het boek Agriculture, proto-industry and mennonite entrepreneurship. A history of the textile 

industries in Twente 1600-1815 betoogt Trompetter dat er een verband is tussen de opkomst van de 

proto-textielindustrie (de huisnijverheid van textiel) in Twente en de groei van de bevolking in dit 

gebied vanaf de zeventiende eeuw. Hij beargumenteert dat er een wisselwerking bestond tussen de 

opkomst van de huisnijverheid van textiel en de bevolkingsontwikkeling. Enerzijds zorgde de 

toename van de bevolking in Twente voor een arbeidsoverschot in de landbouw. Dit 

arbeidspotentieel was, samen met de lage lonen in Twente, aantrekkelijk voor textielhandelaren. 

Anderzijds nam de bevolkingsgroei toe, doordat de huisnijverheid perspectief bood aan mensen die, 

binnen de bestaande landbouweconomie, over te weinig eigen grond beschikten om een eigen 

bestaan op te kunnen bouwen. Door deze wisselwerking maakte het Twentse gebied volgens 

Trompetter een grotere bevolkingsgroei door dan de omringende regio’s.121 Trompetter verklaart de 

snellere groei van Twente ten opzichte van Salland in de zestiende tot en met de achttiende eeuw 

door natuurlijke aanwas (tab. 3.1).122 

  1475 1599 1682  1748 1795 

Salland 100 133 135 192 224 

Twente 100  186 215 408 439 

Tabel 3.1 – Indices bevolkingsvermeerdering Salland en Twente 1475-1795. De gegevens van de tabel zijn op basis van de 

belastingkohieren uit de periode 1397 tot 1682 en de volkstellingen uit 1748 en 1795. Bron: Trompetter & Van Zanden, 

2001, 207. 

Ook in Den Ham zijn er aanwijzingen dat aldaar textiel werd geproduceerd vanaf de zeventiende 

eeuw middels huisnijverheid. De grondstof vlas voor de textielnijverheid werd in Den Ham verbouwd, 

blijkt uit bronnen uit het begin van de negentiende eeuw.123 Daarnaast waren er woningen als de 

‘Fijne Weverswoning’ uit 1682, ‘Wevershuijs’ uit 1712 en ‘De Pellewever’ uit 1723 en zijn er 

veldnamen als ‘Weverskamp’ en ‘Fijnwevers hooimate’ en diverse achternamen in de zeventiende en 

de achttiende eeuw met de aanduiding wever.124 In de volkstelling van 1795 hadden 51 van de 322 

gezinshoofden wever als hoofdberoep. Van de 51 wevers bevond 47% zich in de buurtschap Magele, 

37% woonde in het kerkdorp en 16% bevond zich in de buurtschap Linde.125 Vanwege de ernstige 

verkeutering van de boerenbedrijven in Den Ham, zal het aantal boeren die wever als nevenberoep 

hadden het totaal aan wevers in Den Ham waarschijnlijk sterk hebben verhoogd (de verkeutering 

wordt in paragraaf 4.1.3 uitvoerig behandeld).126 De huisnijverheid zou in Den Ham nog tot het einde 

                                                           
119 Trompetter, 1997, 48-53. 
120 Trompetter en Van Zanden, 2001, 181-183. 
121 Trompetter, 1997, 81-86 & 97-98. 
122 Trompetter & Van Zanden, 2001, 175-176; Slicher van Bath, 1957, 86-97. 
123 Bos, 2015, 151-153. 
124 Dasselaar, Veldnamen in Den Ham, http://hermandasselaar.nl/?p=343, (geraadpleegd op 6 januari 2020); 
Kleinjan en Hesselink, 2008, 11-12 & 34 & 67 & 112 & 122; Ruiter, 2019, 369. 
125 ; Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1795 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 
126 ; Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1795 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 
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van negentiende eeuw blijven bestaan, ondanks de opkomst van de stoomweverijen in de 

negentiende eeuw.127  

Voor de connecties van Den Ham met de Twentse textielhandelaren zijn verschillende aanwijzingen. 

Almelo, dat op twintig kilometer afstand van Den Ham is gelegen, was in de achttiende eeuw het 

grootste textielcentrum van Twente.128 Den Ham lag aan de weg Ommen-Almelo en aan de rivier de 

Regge, waarover het transport naar Almelo en andere Twentse steden kon plaatsvinden. De 

historicus Schutten, die de ontwikkeling van de scheepvaart en de textielnijverheid in Twente heeft 

onderzocht, acht het waarschijnlijk dat het transport van textiel vanuit Den Ham naar het 

dichtbijgelegen handelscentrum in Almelo verliep.129  

In de gevonden archieven van textielhandelaren uit Almelo zijn geen transacties met huiswevers 

bewaard gebleven, waardoor geen inzicht is in de handelswijze met Den Ham.130 Uit de archieven van 

de textielhandelaar Arend Kenkhuis (circa 1578-1642) uit Almelo is gebleken dat Kenkhuis textiel 

verkocht in Den Ham. Helaas is enkel het boek met vorderingen tussen 1620 en 1644 bewaard 

gebleven en zijn gegevens over de betalingen aan huiswevers verloren gegaan. Aangezien Kenkhuis 

ook textiel liet produceren, is het mogelijk dat hij ook in Den Ham textiel liet produceren.131 

Daarnaast blijkt dat ook de weefbedrijven die in de negentiende eeuw in Den Ham waren gevestigd, 

leverden aan Twentse firma’s in Almelo en Rijssen. Weefbedrijven vormden in de negentiende eeuw 

een tussenstadium tussen de huisnijverheid en de stoomweverijen. Deze hanteerden dezelfde 

productiewijze als huiswevers, maar op een grotere schaal.132  

Op basis van de aanwezigheid van textielnijverheid, de geografische ligging, de beroepsstructuur, de 

bezitsstructuur en de vergelijking van de bevolkingsontwikkeling in Den Ham met Salland en Twente, 

is het waarschijnlijk dat de textielhandelaren in Twente de huisnijverheid en indirect de 

bevolkingsgroei in Den Ham hebben gestimuleerd, zoals Trompetter heeft betoogd.  

De vergelijking tussen de bevolkingsontwikkeling in Den Ham en die in Salland en Twente vindt plaats 

in paragraaf 3.1.4. De beroepsstructuur en de bezitsstructuur komen respectievelijk in de paragrafen 

4.1.1 en 4.1.3 aan de orde. 

 

3.1.2 Ontwikkeling van het aantal erven in Den Ham tussen 1397 en 1832 
De eerste bron voor Den Ham die inzicht biedt in het aantal erven is het schattingsregister van 

omstreeks 1397.133 De schattingsregisters van Salland en Twente bevatten gegevens over een vroege 

belasting die door de landsheer, de bisschop van Utrecht, werd geheven. Deze registers dateren van 

1397, 1427, 1429, 1433, 1445, 1457, 1474, 1490 en 1520. 134 Het eerste register uit 1397 noemt 58 

huishoudens in het kerspel Den Ham.135 

                                                           
127 Bos, 151-153; Ruiter, 2019, 78 & 188. 
128 Boot, 1966, 21-31; Hulshoff, 1960, 57-62; Slicher van Bath, 1957, 200-210. 
129 Bos, 2015, 151-153; Schutten, 1981, 19-24 & 55-62.  
130 HCO, Toegangsnr. 0167.5, Inv. Nr. 79, Staten Memorieboek (copie) van H ten Cate Jr inzake produktie, 1768-
1796; HCO, Toegangsnr. 0167.5, Inv. Nr. 80, Copieboek van Kruys en Engberts & Comp, 1817; Kenkhuis, 
Hesselink, Kuiper & Trompetter, 2008. 
131 Kenkhuis, Hesselink, Kuiper & Trompetter, 2008, 121 & 165 & 238. 
132 Bos, 2015, 151-153 
133 HCO, Toegangsnr. 0167.5, Inv. nr.  79 - "Schatboeken" (schattingsregisters), kohieren van de bisschoppelijke 
beden in het kwartier Salland, 1427, 1429, 1433, 1445, 1457, 1474, 1490, 1520. 
134 Finke en Heerspink, 2008, 547-549. 
135 Bos, 2015, 54-58. 
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Bij deze schattingsregisters moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. De eerste kanttekening is 

dat gezinsleden soms op hetzelfde erf woonachtig waren, maar een eigen huishouding voerden. Deze 

gezinsleden werden apart aangeslagen. Het aantal huishoudens kan groter zijn dan het aantal erven, 

omdat zich meerdere huishoudens op een erf kunnen bevinden.136 De tweede kanttekening betreft 

de bisschoppelijke hoven, bodegoederen (bewoners die behulpzaam waren bij het innen van 

belasting) en adellijke vrijingen (adellieden mochten een boerderij vrijstellen van belasting). Deze 

werden aangetekend als vrijgesteld of door sommige richters niet opgenomen.137  

Uit het eerste schattingsregister blijkt dat het kerkdorp met 24 huishoudens het dichtst bewoond 

was. De overige buurtschappen verschilden weinig van elkaar en kenden rond de 10 erven (afb. 3.1). 

Tot de vijftiende eeuw vond de registratie van Meer en Noord-Meer gezamenlijk plaats, waardoor 

niet duidelijk is hoe deze gebieden zich afzonderlijk ontwikkelden. 

 
Afbeelding 3.1 - Ontwikkeling aantal huishoudens kerspel Den Ham 1397-1832 (tot 1520 heeft voor de buurtschappen Meer 

en Noord-Meer geen afzonderlijke registratie plaatsgevonden). De gegevens van de tabel zijn op basis van de 

belastingkohieren uit de periode 1397 tot 1682, de volkstellingen uit 1748 en 1795 en de boerderijboeken voor het jaar 

1832. Bron cijfers 1397-1795: Bos, 2015, 56-58. Bron cijfers 1832: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; 

Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019.  

                                                           
136 Bos, 2015, 57-58. 
137 Persoonlijke communicatie H. Woolderink d.d. 5-12-2019. 
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Uit de ontwikkeling van het aantal erven blijkt dat er tot de tweede helft van de vijftiende eeuw 

sprake was van stagnatie en na 1474 zelfs van enige krimp (afb. 3.1). Vanaf de tweede helft van de 

vijftiende eeuw is echter een gestage groei te zien tot het begin van de negentiende eeuw. Met 

name de zestiende eeuw vertoont een sterke groei, die vooral – net zoals in een eerder stadium – 

plaatsvond in het kerkdorp. Door deze spurt in de zestiende eeuw werd het kerkdorp aanzienlijk 

groter dan de buurtschappen.  

Tussen 1397 en 1832 groeide het kerkdorp Den Ham met maar liefst 520%. De buurtschappen geven 

een geheel ander groeibeeld. Linde groeide met 757%, terwijl Meer en Noord-Meer gezamenlijk een 

groeipercentage van 305% kenden tussen 1397 en 1832. Magele wijkt vanaf de zeventiende eeuw af 

van de overige buurtschappen en lijkt dan de groei van het kerkdorp over te nemen. Tussen 1397 en 

1832 groeide Magele met 900%. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de stuwwalgebieden 

Magele en het kerkdorp tussen 1397 en 1832 met een groei van 624% een aanzienlijk grotere groei 

doormaakten dan de dekzandgebieden Linde, Meer en Noord-Meer, waar de groei beperkt bleef tot 

427%.138 De sterkere groei in de stuwwalgebieden heeft waarschijnlijk te maken met een groter 

eigenerfd bezit en met een deelbaar erfsysteem in Magele (het eigenerfd bezit en het deelbaar 

erfsysteem zullen in respectievelijk de paragrafen 4.1 en 4.2 worden behandeld). 

 

3.1.3 Bevolkingsontwikkeling in Den Ham tussen 1397 en 1795 
Pas vanaf 1748 zijn volledige bevolkingstellingen gehouden. Daarom moet voor die tijd worden 

gesteund op de belastingkohieren en het aantal erven dat hierin wordt vermeld. In de jaren vijftig en 

negentig van de twintigste eeuw is voor het platteland van Overijssel op dat gebied onderzoek 

verricht door achtereenvolgens de historici Slicher van Bath, Trompetter en Van Zanden.139 

Trompetter en Van Zanden hebben een aantal aanmerkingen op de berekeningen van Slicher van 

Bath. Trompetter beargumenteert dat Slicher van Bath bij zijn analyse van het vuurstedenregister 

van 1682 in Twente twee fouten heeft gemaakt. De eerste fout is dat hij geen rekening heeft 

gehouden met de huishoudens in de dorpen van het Twentse en Sallandse platteland, waardoor hij 

het werkelijke aantal huishoudens in deze streken met een derde heeft onderschat. De tweede fout 

is dat hij het aantal vuursteden voor de steden heeft overschat. Door de toegenomen welvaart 

beschikten huizen over meerdere vuursteden, met name bij de nijverheid, waardoor de stedelijke 

bevolking te hoog is ingeschat. Trompetter komt zelf tot een nieuwe verhouding tussen het aantal 

geregistreerde belastingplichtige huishoudens en het werkelijke aantal huishoudens, namelijk 1:1,17. 

Daarbij staat 1 huishouden in de belastingkohieren gelijk aan 1,17 reëel huishouden.140 

Van Zanden acht de geconstateerde verhouding van Trompetter juist voor de vuurstedenregisters 

van 1682 en 1599 in Salland. Voor de schattingsregisters van 1474 beargumenteert Van Zanden 

echter dat Slicher van Bath er geen rekening mee heeft gehouden dat geestelijken, adel, schouten en 

kosters waren vrijgesteld van de belasting. Hij schat daarom het aantal huishoudens 10% hoger. Van 

Zanden neemt als gemiddelde gezinsgrootte 5,0 voor Overijssel, gebaseerd op de volkstellingen van 

1748.141  

                                                           
138 Bos, 2015, 56-58. 
139 Trompetter & Van Zanden, 2001, 155-178 & 199-208; Slicher van Bath, 1957, 33-79. 
140 Trompetter & Van Zanden, 2001, 203-204; Trompetter, 1997, 215 (noot 30). 
141 Trompetter & Van Zanden, 2001, 202-205. 
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Uit de volkstelling van Den Ham van 1748 komt een gemiddelde gezinsgrootte naar voren van 4,6.142 

In tabel 3.2 zijn de bovenstaande correcties van Trompetter en Van Zanden meegenomen bij de 

schatting van de omvang van de bevolking. Op het schattingsregister uit 1397 is de 10%-verhoging 

toegepast die Van Zanden hanteert voor 1475. Voor het verpondingsregister van 1601 is het 

verhoudingscijfer 1:1,17 gebruikt, omdat voor Den Ham geen vuurstedenregister uit 1599 

beschikbaar is.  

Uit deze cijfers blijkt dat Den Ham aan het einde van de veertiende eeuw naar schatting 299 

inwoners telde en dat het aantal inwoners in 1795 gegroeid was tot 1495. Het kerspel maakte 

daarmee tussen 1397 en 1795 een bevolkingsgroei door van 400% (tab. 3.2). 

Jaar Huishoudens 
Geschatte 

bevolking 

Aangenomen 

woningbezetting 

1397 65 299 4,6 

1475 89 409 4,6 

1601 159 732 4,6 

1682 212 1082 4,6 

1748 267 1220  

1795 322 1495  

Tabel 3.2 – Ontwikkeling erven en geschatte bevolkingsontwikkeling 1397-1795, op basis van de belastingkohieren uit de  

periode 1397 tot 1682 en de volkstellingen uit 1748 en 1795. Bron cijfers huishoudens 1397-1682: Bos, 2015, 58 & 102. Bron  

aangenomen woningbezetting & cijfers huishoudens en bevolking 1748 & 1795: Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1748  

van het Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999; Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1795 van het Schoutambt Den Ham,  

1999. 

 

3.1.4 Vergelijking met omliggende regio’s 
Den Ham lag in Salland, maar het lag ook tegen de grens met Twente. Daardoor is een vergelijking 

met beide gebieden noodzakelijk. Uit deze vergelijking blijkt dat Den Ham veel sneller groeide dan de 

gemiddelde nederzetting in Salland, vooral in de zestiende en zeventiende eeuw (tab. 3.3). Qua groei 

lijkt Den Ham tot de achttiende eeuw dan ook meer aan te sluiten bij Twente dan bij Salland. 

  1474-1475 1599-1601 1682  1748 1795 

Den Ham 100 179 239 300 362 

Salland 100 133 135 192 224 

Twente 100  186 215 408 439 

Tabel 3.3 - Indices bevolkingsvermeerdering Den Ham, Salland en Twente 1475-1795, op basis van belastingkohieren uit de 

periode 1474 tot 1682 en de volkstellingen uit 1748 en 1795. Bron cijfers Den Ham 1474-1682: Bos, 2015, 58 & 102. Bron 

cijfers Den Ham 1748 & 1795: Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1748 van het Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999; Ten 

Brinke, transcriptie volkstelling 1795 van het Schoutambt Den Ham, 1999. Bron cijfers Salland & Twente: Trompetter & Van 

Zanden, 2001, 207. 

Zoals door Trompetter is beschreven, kan de groei van Twente door natuurlijke aanwas worden 

verklaard. Voor Den Ham zijn over de natuurlijke aanwas pas cijfers over 1748 beschikbaar. Hieruit 

blijkt dat de natuurlijke aanwas in Den Ham in 1748 lager was dan gemiddeld in Twente en Salland. 

Den Ham bestond voor 22,5% uit kinderen onder de 10 jaar, terwijl dit percentage in Salland en 

                                                           
142 Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1748 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 
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Twente gemiddeld 25% was.143 Hoewel dit percentage alleen informatie geeft over het jaar 1748 en 

niet over de situatie in de zeventiende eeuw, is het wel een aanwijzing dat de natuurlijke aanwas 

waarschijnlijk niet de enige verklaring is voor de groei van Den Ham.  

Een andere verklaring is migratie. Den Ham was mogelijk interessant voor migranten om twee 

redenen. De eerste reden was dat in Den Ham tijdens de periode van lage graanprijzen in de 

zeventiende eeuw enig perspectief bleef bestaan voor landbouwers. De boekweitteelt die in het 

hoogveengebied van het gebied Vroomshoop plaatsvond, zoals is behandeld in hoofdstuk 2, bood 

bijvoorbeeld kansen die in de nabijgelegen gebieden zonder hoogveen niet bestonden. De tweede 

reden was de opkomst van de textielnijverheid in de zeventiende eeuw die waarschijnlijk ook in Den 

Ham zorgde voor werkgelegenheid (zoals is behandeld in paragraaf 3.1.1). Volgens Slicher van Bath 

kan de migratie van Ommen naar Den Ham de stagnatie in Ommen en de groei van Den Ham 

verklaren.144 

 

3.1.5 Conclusie bevolkingsontwikkeling 
De deelvraag luidt: ‘Hoe verliep de bevolkingsontwikkeling vanaf de veertiende eeuw tot aan het 

begin van de negentiende eeuw en welke demografische processen kunnen deze ontwikkeling 

verklaren?’ Het antwoord op deze deelvraag is dat Den Ham tussen 1397 en 1795 met maar liefst 

400% groeide. Daarbij groeide Den Ham aanzienlijk sterker dan Salland en meer overeenkomstig met 

Twente. De groei kan deels worden verklaard door natuurlijke aanwas, zoals ook in Twente het geval 

was. Echter, gelet op het lagere kindercijfer, is het waarschijnlijk dat er tevens sprake was van 

migratie vanuit nabijgelegen gebieden. 

  

                                                           
143 Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1748 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999; Ten Brinke, Transcriptie 
volkstelling 1795 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999; Slicher van Bath, 1957, 86-97; Trompetter & Van 
Zanden, 2001, 175-176. 
144 Slicher van Bath, 1957, 38-44. 
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3.2 Ruimtelijke analyse groei buurtschappen en kerkdorp 1300-1832 

In deze paragraaf staat de ruimtelijke nederzettingsontwikkeling centraal, hierbij wordt de volgende 

deelvraag beantwoord: ‘Hoe verliep de nederzettingsontwikkeling vanaf de veertiende eeuw tot aan 

het begin van de negentiende eeuw en welke landschappelijke aspecten waren hierbij bepalend?’ Dit 

zal worden gedaan door per buurtschap een analyse te maken van de nederzettingsontwikkeling. 

Voorafgaand aan de ruimtelijke nederzettingsanalyse zal de representativiteit van de gelokaliseerde 

erven worden toegelicht, en komt kort aan de orde welke nederzettingspatronen tot aan het begin 

van de onderzoeksperiode bekend zijn uit archeologisch onderzoek. 

In de inleiding van deze scriptie (paragraaf 1.2 Stand van het onderzoek) is het nederzettingsmodel 

van Spek, Van der Velde, Hannink en Terlouw beschreven. Dit model wordt in de conclusie toegepast 

op de ontwikkeling in Den Ham. Hierbij kan echter geen duidelijk onderscheid worden gemaakt 

tussen tijdlaag 1 en 2, omdat geen specifiek onderzoek is verricht naar de herkomst van de erven. 

Daarom is het niet mogelijk om vast te stellen of deze oorspronkelijk domaniaal-, allodiaal-, klooster-, 

adel- of burgerlijk goed waren. Wel kunnen de tijdlagen 1 en 2 gezamenlijk worden getoetst en kan 

tijdlaag 3 aan tijdlaag 1 en 2 worden getoetst.145  

De analyse van de nederzettingsontwikkeling vanaf de veertiende eeuw tot het begin van de 

negentiende eeuw vindt plaats aan de hand van de locaties van erven in de kadastrale minuutplans 

uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS), gecombineerd met de eerste vermeldingen van de erven in de 

archieven die zijn opgetekend in de boerderijboeken.146 Hierbij wordt per buurtschap een 

geomorfologische kaart opgesteld met de vestigingslocaties van de erven.147 Op de kaart wordt 

aangeduid in welke eeuw het erf voor het eerst in de bronnen is vermeld. Om te kunnen 

onderzoeken waar de bewoners zich als eerste vestigden en welke locaties werden vermeden, 

worden de A-locaties en B-locaties aangegeven. In de analyse worden de erven toegelicht, die in het 

schattingsregister van 1520 vermeld staan, omdat deze grotendeels de oudste kern 

vertegenwoordigen en als een soort gidsfossiel kunnen dienen voor de keuterboerderijen die 

grotendeels vanaf de zeventiende eeuw in de bronnen verschijnen.148  

Naast de landschappelijke locatie wordt tevens geanalyseerd of de rechten op de grond van invloed 

waren op het nederzettingspatroon. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de eigendomsgegevens uit de 

schattingsregisters van 1520, de vuurstedenregisters van 1682 en 1751 en de kadastrale gegevens uit 

1832.149 Het register van 1520 met eigendom, pachter en pachtwaarde is bijgevoegd als Bijlage 1, 

omdat de erven tot 1520 een gidsfossiel zijn in de analyse van de invloed van de rechten op de 

grond. Voor het inzicht in de omvang van de erven in 1520 is de pachtwaarde voor de gelokaliseerde 

erven op een geomorfologische kaart weergegeven en deze staat in Bijlage 2.150  

Naast de eigendomsgegevens zijn de waardelen in de marke van Ham en Linde vermeld, voor de 

erven met een eerste vermelding tot 1520. We waardelen zijn opgetekend in de markeboeken van 

                                                           
145 Spek, van der Velde, Hannink en Terlouw, 2010; 112-115 & 127-133. 
146 Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019.  
147 Geomorfologische kaart Nederland, schaal 1:50.000. 
148 Spek, van der Velde, Hannink en Terlouw, 2010; 112-115 & 127-133. 
149 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002, 19-21; 
Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
150 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Bijlage 2 -
Pachtwaarde gelokaliseerde erven 1520 in het kerspel Den Ham. 
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Ham en Linde. De weergave van het bezit van waardelen biedt aanvullende informatie over de 

onderlinge verhoudingen tussen de erven die in het schattingsregister van 1520 vermeld staan.151 

 

3.2.1 Periode voorafgaand aan onderzoeksperiode 
Voor de nederzettingsontwikkeling voorafgaand aan de onderzoeksperiode kan worden geput uit het 

archeologische inventarisatierapport van de firma BAAC uit 2007. De auteurs Boshoven, Buesink en 

Tebbens geven aan dat archeologische vondsten zijn gedaan vanaf het laat-paleolithicum (20.000 BP 

– 10.800 BP). Op de zuidoever van de Linderbeek in het westen van Den Ham hebben 

amateurarcheologen in 1983 vondsten gedaan uit het neolithicum (7500 BP – 4000 BP), de bronstijd 

(4000 BP – 3200 BP), de ijzertijd (3200 BP – 2000 BP) en de vroege middeleeuwen (500 AD – 1000 

AD). Deze zogenoemde A-locatie was gunstig, vanwege de hoger-gelegen zandrug en de nabijheid 

van de beek. De meeste nederzettingsvondsten zijn gedaan op dekzandruggen en 

dekzandwelvingen.152 

In de bronstijd en ijzertijd trad vernatting op in het gebied en zijn enkel sporen gevonden van 

nederzettingen in het westelijke, hoger-gelegen gedeelte. De nederzetting uit de vroege bronstijd 

was gelegen aan de westzijde van een stuwwal van Magele. Uit de Romeinse tijd en vroege 

middeleeuwen zijn nederzettingssporen langs de noordoever van de Linderbeek gevonden. Dit was 

mogelijk een doorwaadbare plek in de beek. De huidige nederzettingen Magele, Linde, Meer, Noord-

Meer en het kerkdorp dateren uit de middeleeuwen en kennen een eerste vermelding in dertiende- 

en veertiende-eeuwse bronnen.153 

 

3.2.2 Representativiteit gelokaliseerde erven 
De toegepaste retrospectieve onderzoeksmethode is verantwoord, omdat 362 van de 372 locaties in 

de boerderijboeken die aanwezig zijn in 1832 zijn gelokaliseerd op de kadastrale kaart van 1832.154 

Daarnaast blijkt uit de boerderijboeken dat 39 erven vóór 1832 zijn verdwenen. Over deze erven is 

weinig informatie beschikbaar en ze kunnen onvoldoende nauwkeurig op de kaart geplaatst worden. 

Daarom is ervoor gekozen om deze niet te lokaliseren.155  

De cijfers uit de belastingkohieren van voornamelijk de veertiende en vijftiende eeuw geven soms 

meerdere huishoudens per erf aan. Desondanks kan de representativiteit van de 

nederzettingsontwikkeling inzichtelijk worden gemaakt door de gelokaliseerde erven te vergelijken 

met het aantal huishoudens uit de belastingkohieren (tab. 3.4).156 

Voor de buurtschappen Meer, Noord-Meer en Linde is de representatie van het aantal gelokaliseerde 

erven voor de gehele onderzoeksperiode hoog. Het kerkdorp en Magele hebben in de beginperiode 

een behoorlijk lage representatie, maar deze wordt vanaf de zestiende eeuw aanzienlijk hoger. De 

oorzaak hiervan is tweeledig. In beide gebieden is een hoog percentage grotere erven, die zijn 

                                                           
151 HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-
38. 
152 Boshoven, Buesink en Tebbens, 2007, 39 & 19-23. 
153 Boshoven, Buesink en Tebbens, 2007, 19-25. 
154 Bijlage 3 – Gelokaliseerde erven in 1832 in het kerspel Den Ham; Bijlage 4 – Niet gelokaliseerde erven in 
1832 in het kerspel Den Ham; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 
2012; De Ruiter, 2019. 
155 Bijlage 5 - Verdwenen erven vóór 1832 in het kerspel Den Ham; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en 
Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 
156 Bos, 2015, 57-58. 
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verdwenen voor 1832, en de keuterboerderijen hadden waarschijnlijk geen naam of kregen een 

andere boerderijnaam, waardoor deze niet kunnen worden gelokaliseerd.157   

  1397 1433 1457 1474 1520 1601 1682 1748 1795 1832 

Kerkdorp (1) 24 22 25 35 29 70 102 125 129 149 

Kerkdorp (2) 0 4 4 7 8 13 77 122 128 144 

% Gelokaliseerd 0% 18% 16% 20% 28% 19% 75% 98% 99% 97% 

           

Magele (1) 9 9 11 15 9 15 29 51 81 90 

Magele (2) 3 3 3 3 3 3 11 29 50 87 

% Gelokaliseerd 33% 33% 27% 20% 33% 20% 38% 57% 62% 97% 

           

Linde (1) 7 7 14 10 13 20 25 34 46 60 

Linde (2) 5 5 8 8 11 12 17 31 44 59 

% Gelokaliseerd 71% 71% 57% 80% 85% 60% 68% 91% 96% 98% 

           

Meer (1)     14 20 28 37 42 46 

Meer (2)     13 14 22 37 39 44 

% Gelokaliseerd     93% 70% 79% 100% 93% 96% 

           

Noord-Meer (1)     10 11 17 20 21 31 

Noord-Meer (2)     9 9 17 20 22 31 

% Gelokaliseerd     90% 82% 100% 100% 105% 100% 

           

Meer & Noord-Meer (1) 19 22 20 21       

Meer & Noord-Meer (2) 15 17 20 21       

% Gelokaliseerd 79% 77% 100% 100%       

           
1 = Aantal huishoudens volgens belastingkohieren 

2 = Aantal gelokaliseerde erven  
         

Tabel 3.4 – Representativiteit gelokaliseerde erven uit de boerderijboeken voor de periode 1397 tot 1832 ten opzichte van 

het aantal huishoudens opgetekend in de belastingkohieren uit de periode 1397-1832. Bron cijfers belastingkohieren 1397-

1795: Bos, 2015, 56-58. Bron cijfers erven 1832 & cijfers gelokaliseerde erven 1397-1832: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan 

en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

  

3.2.3 Nederzettingsontwikkeling 14e tot en met begin 19e eeuw 
De naam ‘Den Ham’ van het kerspel is waarschijnlijk ontstaan, omdat het gebied een inham is tussen 

de wateren Bevert en Linderbeek. Uit de toponymische naslagwerken van Moerman uit 1956, 

Groenedijk uit 2000 en Berkel uit 2006 is gebleken dat het moet gaan om stuk land dat in de 

binnenbocht van een meander van een beek of rivier lag of lag ingeklemd in een vork tussen twee bij 

elkaar komende waterlopen of (doorgaande) wegen.158  

                                                           
157 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Bijlage 5 – Verdwenen erven vóór 1832 Kerspel 
Den Ham. 
158 Moerman, 1956, 81; Van Berkel & Samplonius, 2006, 169; Groenedijk, 2000, 105; Schelhaas, Molenaar en 
Dekkers, 1978. 
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Het eerste stuk waarin Den Ham wordt genoemd, dateert uit 1321. Daarin wordt gesproken over het 

erf “Daerlevort in Hamme dat aan de prior en reguliere kanunniken te Zwolle goederen heeft 

verkocht”.159 Het kerspel Den Ham is vermoedelijk ontstaan tussen 1321 en 1333. Pas na 1321 wordt 

namelijk gesproken van het kerspel Den Ham. Voor 1321 viel het gebied grotendeels onder het 

kerspel Ommen, dat tot de oudste kerspelen van Overijssel behoorde. Qua wereldlijk gezag 

behoorde het gebied tot 1808 tot het Schoutambt Ommen en Den Ham. Vanaf 1811 werd Den Ham 

een zelfstandige gemeente. Deze gemeente was gelegen aan de doorgaande weg tussen Ommen en 

Almelo, die waarschijnlijk is aangelegd in opdracht van de bisschop van Utrecht na de nederlaag bij 

de Slag bij Ane in 1227.160 Samen met de Regge, die aan westzijde van Den Ham is gelegen, vormde 

het de infrastructuur naar het handelscentrum Zwolle en Almelo.161 

In het kerspel Den Ham was slechts één havezate aanwezig: Mennigjeshave, die werd bewoond door 

de familie Van Essen, later Van Rechteren. Deze was gelegen ten westen van het kerkdorp in het 

uiterste zuiden van de buurtschap Noord-Meer. Naast Mennigjeshave hadden de nabijgelegen 

havezaten Beerze en Eerde in Ommen en de havezaten Schuilenburg en Rhaan in Hellendoorn 

bezittingen in Den Ham. Voor deze scriptie is geen onderzoek verricht naar de bezittingen van de 

havezaten.162 

Er is wel gekeken naar de pachtovereenkomsten van hoofdzakelijk de grootgrondbezitters. Uit de 

pachtovereenkomsten is gebleken dat hier sprake was van twee soorten pachtovereenkomsten: een 

doorlopende pacht, voornamelijk bij erven die een eerste vermelding in de bronnen kennen in of 

vóór 1520, en een verpachting voor zes jaar aan jongere keuterboerderijen. Uit de akten van het 

rechterlijk archief van het Schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810 en uit de boerderijboeken 

over de verschillende gebieden van Den Ham blijkt niet dat er verhuizingen plaatsvonden door 

aflopende pacht. Ook bij pachtschulden werden enkel de roerende goederen verkocht. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de pachtovereenkomst werd beëindigd. Dit zorgde ervoor dat er in de praktijk 

weinig verschil was tussen de doorlopende pacht en de pacht voor een beperkte periode.163 Dit zal 

eraan hebben bijgedragen dat er minder verhuizingen hebben plaatsgevonden en meer zekerheid 

bestond. 

De gebieden, waarin de nederzettingen waren gesitueerd, zijn de buurtschappen Meer, Noord-Meer, 

Magele, Linde met daartussenin het kerkdorp (afb. 3.2). Hammer en Lindervlier vallen buiten dit 

onderzoek, omdat hier geen nederzettingen zijn gesticht. In de volgende paragrafen wordt het 

nederzettingspatroon per deelgebied geanalyseerd. 

                                                           
159 Konijnenberg, 1979, 15-16. 
160 Ten Cate, 1976, 27-30. 
161 Van Zanden, 1984, 157-158; Burgers, 1954, 37 & 132. 
162 Gevers & Mensema, 1997, 285-290.   
163 Dekker-Bloemendaal, Transcriptie akten schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810, 2012, 225-226-227-
228 (2 juli 1777); Kleinjan en Hesselink, 2008, 17 & 78 & 170 & 132; Kleinjan en Roelofs, 2004, 279; Kleinjan, 
Bos en Klaassen, Linde, 2012, 57. 
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Afbeelding 3.2 – Het kerspel Den Ham opgedeeld, in het kerkdorp Den Ham, de vier buurtschappen Linde, Meer, Noord-

Meer, Magele en het onbewoonde gebied Hammer en Lindervlier. De vaststelling van de grenzen heeft plaatsgevonden op 

basis van de grenzen die in de boerderijboeken worden weergegeven in combinatie met de kadastrale secties uit 1832 

(geraadpleegd via HisGIS).   

 

LINDE 

De buurtschap Linde bevindt zich ten zuiden van het kerkdorp. De boomnaam die het gebied draagt, 

duidt op een (aanvankelijk) bosrijk gebied.164 Het gebied Linde bestaat uit grote dekzandruggen en 

dekzandkoppen met daartussen grote dekzandvlaktes (afb. 3.3). Het wordt doorsneden door de 

Linderbeek, die ter hoogte van Daarle de Daarlesebeek wordt genoemd en zorgt voor vruchtbare 

beekgronden. De Linderbeek vormde de markescheiding, waarbij het westelijke gedeelte bij de 

Dammarke hoorde en het oostelijke gedeelte bij de marke van Ham en Linde.165  

De Daarlesebeek vormde de zuidelijke grens. Samen met de Linderbevert zorgde deze beek voor de 

afwatering uit het vlier- en veengebied ten oosten van Linde.166 Naast deze waterlopen vormde de 

weg Almelo-Ommen de oostelijk grens. Deze weg werd omstreeks 1400 aangelegd, vanwege de 

handelsbelangen van Zwolle en uit militair-strategische overwegingen. Dit was de opvolger van de 

weg die in de buurt van het erve Dalvoorde door de Linderbeek liep.167 

 

NEDERZETTINGSPATROON 

Het patroon van de geomorfologie is duidelijk zichtbaar in de vroegste bewoning (afb. 3.3). Van de elf 

boerenbedrijven die zich voor 1600 hadden gevestigd, waren er zes gelegen aan een grote 

dekzandrug in het zuidoosten nabij de beekgronden van de Linderbeek. De overige vijf lagen oostelijk 

en noordelijk aan kleinere dekzandruggen en dekzandkoppen langs de Linderbeek.  

Alle zes dicht bij elkaar gelegen erven op de grote dekzandrug in het zuidoosten waren in 1520 

eigendom van het klooster Bethlehem in Zwolle. Dit waren de erven Uulders, Groot Nijenhuis, Klein 

Nijenhuis, Kromhof, Meiers, Dalvoorde, Koldenhove en daarbij centraal gelegen het erve Bartels dat 

                                                           
164 Moerman, 1956, 144; Groenedijk, 2000, 82; Van Berkel, 2006, 270-271; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 8-
11. 
165 HCO, Toegangsnr. 157.1 – inventarisnr. 1363 Schetsmatige kaart van de Dammarke. 
166 Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 15-18. 
167 Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 18-19. 
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in laatmiddeleeuwse akten ook de naam ‘Hof te Linde’ droeg.168 De halve waardelen in de marke 

onthullen dat de erven Klein Nijenhuis, Klein Broekate en waarschijnlijk ook Uulders door erfsplitsing 

zijn ontstaan (tab. 3.5). De reden voor het dubbele waardeel van het erve Dalvoorde is onbekend. 

Een mogelijke verklaring is dat er een markerichterschap aan verbonden was, dat het gewaarde erf 

aangekocht werd door een ander gewaard erf of door grote omvang.169 Naast de erven van het 

klooster Bethlehem waren de overige erven eigendom van zeer uiteenlopende eigenaren.170  

De combinatie van de eigendomsstructuur, de omvang van de erven in 1520 en de fysisch-

geografische A-locatie maakt het waarschijnlijk dat deze vier erven Bartels, Dalvoorde, Koldenhove 

en Groot Nijenhuis van het klooster de oudste kern vormen van de buurtschap Linde. Vermoedelijk 

gaat dit deels terug op een ouder grootgrondbezit die het aan het klooster heeft gedoteerd.171 Ook 

het Dubbink behoorde mogelijk toe aan de oudste erven. De ‘-ing’-suffix, het achtervoegsel ‘ink’ of 

‘ing’, kan volgens de naamonderzoeker Moerman duiden op een vroegmiddeleeuws erf.172 

 

Eerste 
vermelding Omschrijving erf 

Aantal 
waardelen 

Eigendom 
1520 

 
Eigendom 

1682 
Eigendom 

1751 
Eigendom 

1832 

1321 Dalvoorde 2 Pacht Pacht Pacht Pacht 

1390 Koldenhove 1 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1350 Bartels/Hof te Linde 1 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1381 Groot Nijenhuis 1 Pacht Pacht Pacht Pacht 

1393 Broekate 1 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1445 Klein Broekate 0,5 Pacht Eigen Eigen Eigen 

1457 Het Dubbink 

Onderdeel 
van de 

Dammarke Eigen Pacht Eigen Eigen 

1482 Uulders 0,5 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1441 Klein Nijenhuis 0,5 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1520 De Bisschop 1 Pacht Eigen onbekend Eigen 

1526 Kromhof 

Onderdeel 
van de 

Dammarke Pacht Eigen Eigen Eigen 

Tabel 3.5 – Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur voor de periode 1520 tot 1832, van de gelokaliseerde 

erven in Linde met een eerste vermelding voor of in 1526.  

 

 

Vanaf de zeventiende eeuw worden voornamelijk erven gevestigd aan dekzandkoppen of 

dekzandruggen, die in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw onbewoond waren. Vanaf de 

achttiende eeuw waren enkele erven niet aan een dekzandkop of rug gevestigd. Dit waren met name 

de noordelijke vestigingen die tegen het kerkdorp gelegen waren (afb. 3.3). 

De bezitsstructuur had een sterke invloed op het nederzettingspatroon. Bij eigenerfd bezit vond een 

grotere mate van verdichting plaats. De erven die tot de zestiende eeuw waren gesticht en al in de 

                                                           
168 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Kleinjan, Bos 
en Klaassen, 2012, 12-14. 
169 Persoonlijke communicatie H. Woolderink d.d. 5-12-2019; Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel 
Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
170 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
171 Bartels, 1992, 5-12. 
172 Moerman, 1956, 113.  
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zeventiende eeuw een grote mate van verdichting vertoonden, waren in deze periode in eigenerfd 

bezit. Het is opvallend dat de verdichting rondom de veertiende- en vijftiende-eeuwse 

kloostergoederen pas vanaf de achttiende eeuw plaatsvond. De erven werden in de achttiende eeuw 

verkocht door het stadsbestuur Zwolle, dat na de Reformatie over de kloostergoederen beschikte. De 

achttiende eeuw kende namelijk de opkomst van de eigenerfden, toen veel bewoners financieel in 

staat waren hun erf te kopen (tab. 3.6). Enkel het erve Kromhof wijkt hiervan af, want dit was in de 

zeventiende eeuw reeds verkocht.173  

 

  1520 1682  1751 1832 

  Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Linde 14% 86% 64% 36% 57% 43% 95% 5% 

Geheel kerspel 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 3.6 – Eigendomsstructuur alle huishoudens Linde en het gehele kerspel voor de periode 1520 tot 1832.  

 

 

CONCLUSIE LINDE 

In Linde is sprake van een verspreide nederzetting, waarin de boerderijen verspreid om een 

dekzandrug of grote dekzandkop zijn gelegen. De A-locatie ligt in de zuidoosthoek op de overgang 

van de dekzandkop of dekzandrug naar de beekdalgronden, waar de oudste bewoning heeft 

plaatsgevonden. Van daaruit zijn in de loop van de Nieuwe Tijd het Linderot in het oosten en de 

kleine dekzandkopjes in het noordwestelijk deel dichter bewoond geraakt. De B-locaties, waarvoor in 

geringe mate werd gekozen, zijn de lagere dekzandvlakten. 

 
 

                                                           
173 Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 38 & 76 & 141 & 149 & 169 & 178 & 207; Trompetter & Van Zanden, 2001, 
15-34. 
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Afbeelding 3.3 – Buurtschap Linde met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832 
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MAGELE 

De naam ‘Magele’ komt in de bronnen voor het eerst voor als ‘Magentlo’ (1381-1383). De uitgang '-

lo' duidt op een halfopen parkbos of bosweide op hoge zandgrond. De herkomst van het eerste 

gedeelte, 'Mage' of 'Magent', is onduidelijk.174 Mogelijk is ‘magent’ afgeleid van het Latijnse ‘magnus’ 

(groot), waardoor Magele dus de betekenis zou hebben van ‘grote bosweide’.175  

Gezien de omvang van de hoge stuwwal van de Mageleres zou dit bos op die plaats moeten hebben 

gelegen. Magele is binnen de buurtschappen verreweg het grootst van omvang. Geomorfologisch 

wordt het bewoningsgebied gekenmerkt door het stuwwallandschap (afb. 3.4). Oostelijk van de 

stuwwal ligt het slecht ontwaterde vlierlandschap. Dit gaat ter hoogte van de stuwwal geleidelijk 

over in dekzandlaagte. Binnen de dekzandlaagte bevinden zich enige dekzandruggen en 

dekzandkoppen. 

NEDERZETTINGSPATROON  

De ligging van de gelokaliseerde erven was tot de zeventiende eeuw eenduidig: De erven lagen op 

het laagste punt aan de flanken van de stuwwal in het overgangsgebied met de lagere dekzandvlakte 

(afb. 3.4). De grens tussen het kerkdorp en de buurtschap Magele is enigszins diffuus. De erven 

Welink, Derkink en Bossink, die in 1832 nog aanwezig waren, behoorden tot Magele.176  

Uit het schattingsregister van 1390-1400 blijkt dat deze drie erven, samen met de verdwenen erven 

Leferink, Lamberink, Klein Derkink en Wigboldink, behoorden tot het Stift te Essen, een 

vrouwenklooster in het Roergebied in Westfalen, waarvan het bezit in Salland teruggaat tot minimaal 

de tiende eeuw.177 Deze bezittingen werden vertegenwoordigd door het hof in de buurtschap 

Archem, dat ten noorden van Den Ham is gelegen.178 Het vormde hoogstwaarschijnlijk de oudste 

kern van het gebied Magele. 

Eerste 
vermelding 

Omschrijving 
erf 

Aantal 
waardelen 

Eigendom 
1520 

Eigendom 
1682 

Eigendom 
1751 

Eigendom 
1832 

1325 Bossink 1 Pacht Pacht Eigen Eigen 

1375 Welink 1 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1381 Derkink 1 Pacht Eigen Onbekend Eigen 

Tabel 3.7 – Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur voor de periode 1520 tot 1832, van de gelokaliseerde 

erven in Magele met een eerste vermelding voor of in 1520.  

 

De groei verliep anders dan in de buurtschap Linde. Reeds vanaf de zeventiende eeuw vond in hoog 

tempo verdichting plaats rondom de oudste erven (afb. 3.4). Dit gebeurde ook bij de gepachte erven 

Bossink en Welink (tab. 3.7).179 Vanaf het einde van de zeventiende eeuw werden ook diverse 

andere, kleinere zandruggen en zandkoppen bewoond. Dat was tot de zeventiende eeuw niet het 

geval. In het noordwesten ontstonden verspreide nederzettingen rondom de zandkoppen en 

zandruggen. Vanaf de achttiende en negentiende eeuw werden de perifere oost- en zuidzijde 

bewoond, waardoor een zogenaamde kransbewoning plaatsvond rondom de Mageleres. In het 

meest oostelijke gedeelte bevonden zich zes hutten op markegrond, grenzend aan de Mageleres. Dit 

perceel werd het ‘Armenland’ genoemd.180 

                                                           
174 Groenedijk, 2000, 111; Van Berkel, 2006, 284. 
175 Dit conform De Vaan, 2008, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, 303. 
176 Kleinjan en Hesselink, 2008, 56 & 94 & 115. 
177 Spek, Van der Velde, Hannink, Terlouw, 2010, 119-121. 
178 Kleinjan en Hesselink, 2008, 126. 
179 Kleinjan en Hesselink, 2008, 94. 
180 Kleinjan en Hesselink, 2008, 154-155. 
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  1520 1682 1751 1832 

 Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Magele 56% 44% 83% 17% 92% 8% 93% 7% 

Geheel kerspel 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 3.8 – Eigendomsstructuur alle huishoudens Magele en het gehele kerspel voor de periode 1520 tot 1832.  

 

CONCLUSIE MAGELE  

Ondanks de beperkte representativiteit van de weergegeven erven tot de zeventiende eeuw kunnen 

enkele conclusies worden getrokken. De A-locatie van dit gebied bevond zich waarschijnlijk aan de 

west- en noordwestzijde van de stuwwal, naast het grote bouwlandcomplex en in de omgeving van 

de betere graslanden. Tot ongeveer 1520 kunnen Magele en het kerkdorp waarschijnlijk als één 

geheel worden beschouwd. Daarna waren dit afzonderlijke gebieden. Waarschijnlijk zijn pas vanaf de 

achttiende en met name de negentiende eeuw de zuid- en oostflanken van de stuwwal bewoond 

geraakt, dat wil zeggen de flanken die in de nabijheid liggen van de arme vlierlanden en het 

stuifzandgebied. Ook breidde de bewoning zich uit richting het broek- en vlierengebied ten noorden 

van de stuwwal (Broekmaten, zuidwesthoek Hammervlier). De rechten op de grond lijken geen 

belemmering te zijn geweest voor het bouwen van nieuwe erven in de omgeving van de gepachte 

erven. 
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Afbeelding 3.4 – Buurtschap Magele met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832



 

82 
 

HET KERKDORP DEN HAM 

Het kerkdorp is een brinkdorp dat als een gemeenschappelijke ruimte gold voor de buurtschappen. 

Door de nederzettingsplattegrond met kerk, planmatige, rijvormige bebouwing aan de noordzijde 

van de Grotestraat met opstrek daarachter en aan de zuidoostzijde van de brink met rij huizen en 

zelfde opstrek lijkt het kerkdorp niet op een oud esdorp, maar veel meer op een gestichte 

planmatige nederzetting (afb. 3.5). Waarschijnlijk is de nederzettingslocatie gekozen op markegrond, 

daar waar een samenloop van wegen was. Dit is elders in Nederland door territoriale landsheren of 

lokale edellieden veelvuldig gedaan (onder andere villes neuves in Brabant, marktfunctie van Goor en 

Diepenheim in Zuidwest-Twente, Ruinen en De Wijk in Zuidwest-Drenthe).181 

 
Afbeelding 3.5 - Origineel minuutplan van de nederzetting uit 1832 van de vier blokken rondom de brink: de Smithoek, de 

Straat, de Brink en Slingerhoek 

 

Aan de brink ligt een kerk, waarvan de fundamenten dateren uit de veertiende eeuw (afb. 3.6). Vanaf 

de veertiende eeuw kreeg Den Ham zijn eigen parochie en vestigde de kerk zich centraal in het 

kerkdorp bij de brink. Het gebied lag in de nabijheid van een stuwwal die als groot en hoogwaardig 

bouwlandcomplex functioneerde. Bovendien lag het in de nabijheid van de vruchtbare beekgronden 

van de Linderbeek.182  

                                                           
181 Persoonlijke communicatie T. Spek d.d. 3-12-2019; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
182 Ten Cate, 1976, 73-75. 
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Afbeelding 3.6 – Brink en kerk van Den Ham in 2020  

Het is moeilijk te bepalen waar de grenzen met de buurtschappen hebben gelegen. Dit komt, 

doordat enkel de grens met de buurtschap Meer wordt gevormd door een waterloop. Bij de overige 

buurtschappen is dat niet het geval. Door de grote mate van bebouwing aan de westzijde van de 

stuwwal tussen het kerkdorp en de buurtschap Magele is het onderscheid tussen deze twee 

gebieden het meest problematisch.183 

Vanwege de beperkte informatie over het kerkdorp kan het nederzettingspatroon slechts in geringe 

mate worden geanalyseerd. Tot de zeventiende eeuw is namelijk weinig informatie beschikbaar over 

de eigendomsstructuur (tab. 3.9). Daarnaast is de moderne geomorfologische kaart voor het 

kerkdorp beperkt bruikbaar, doordat het gebied in de afgelopen decennia sterk is bebouwd.184  

 

NEDERZETTINGSPATROON 

In de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw zijn zeven erven te lokaliseren (afb. 3.7). Drie hiervan 

lagen om de brink in de nabijheid van de stuwwal. Het erve Gesincklaar lag aan een dekzandkop in 

het noorden en het erve Larink lag aan de flanken van een dekzandrug. Voor de erven Caphorst en 

Weemekamp is de ligging onduidelijk vanwege de beperkte geomorfologische informatie. 

De vier erven die worden vermeld in het schattingsregister van 1520 kenden verschillende eigenaren. 

Enkel de Hammerkerk had zowel het erf Weemekamp als het erf Gesincklaar in eigendom.185  

                                                           
183 Huguenin kaart 1819-1829; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; De Ruiter, 2019. 
184 Geomorfologische kaart Nederland schaal 1:50.000. 
185 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
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Eerste 

vermelding Omschrijving erf 

Aantal 

waardelen 

Eigendom 

1520 

Eigendom 

1682 

Eigendom 

1751 

Eigendom 

1832 

1400 Hennemans 1 Onbekend Pacht Onbekend Eigen 

1404 Larink  1 Onbekend Onbekend Onbekend Eigen 

1427 Witte Lukes 

Geen 

vermelding Onbekend Onbekend Onbekend Eigen 

1474 

Gesincklaar/ 

Geezenklaar 1 Pacht Onbekend Onbekend Eigen 

1474 Caphorst 1 Pacht Onbekend Onbekend Eigen 

1474 Weemekamp 

Geen 

vermelding Pacht Pacht Pacht Eigen 

1520 De Witte Zwaan 1 Pacht Eigen Eigen Eigen 

Tabel 3.9 – Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur voor de periode 1520 tot 1832, van de gelokaliseerde 

erven in het kerkdorp met een eerste vermelding voor of in 1520.  

Vanaf de zeventiende eeuw werd het gebied rondom de kerk en de brink in hoog tempo verdicht in 

vier blokken, te weten de Smithoek, de Straat, de Brink en Slingerhoek. Deze gebieden werden zeer 

geconcentreerd bewoond met een grote mate van verdichting (afb. 3.7 & 3.8). 

Uit de beperkte informatie over de eigendomsstructuur en het nederzettingspatroon tot 1520 kan 

moeilijk een relatie worden herleid. Er lijkt geen sprake te zijn van een belemmering bij de 

verdichting. Het kerkdorp kende als geheel vanaf 1520 een hoog percentage zelfeigendom, dat 

vooral hoger werd door de nieuwgevestigden (tab. 3.10). 

 

  1520 1682 1751 1832 

  Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Kerkdorp 55% 45% 86% 14% 92% 8% 92% 8% 

Geheel kerspel 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 3.10 – Eigendomsstructuur alle huishoudens kerkdorp en het gehele kerspel voor de periode 1520 tot 1832.  

 

CONCLUSIE KERKDORP 

De A-locatie van het kerkdorp lag waarschijnlijk aan de westzijde in de nabijheid van de stuwwal. De 

B-locaties bevonden zich op de lagere dekzandvlaktes, waar in de gehele onderzoeksperiode in 

geringe mate vestiging was. Er was hoofdzakelijk sprake van geconcentreerde verdichting van de 

reeds bewoonde gebieden tot 1520. 
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Afbeelding 3.7 - Kerkdorp met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832. 
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Afbeelding 3.8 – Uitsnede bewoningsblokken de Smithoek, Aan de Straat, de Brink en Slingerhoek met nederzettingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832. De locaties zijn weergegeven op de 

kadastrale minuutplans uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS).
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MEER 

Het gebied Meer bestaat uit beekdalgronden langs de Regge en de Linderbeek en uit een 

dekzandvlakte met daartussen dekzandkoppen en dekzandruggen (afb. 3.9). De herkomst van het 

toponiem ‘Meer’ is lastig te achterhalen. In 1333 werd de naam ‘Mederen’ gebruikt. Volgens de 

naamkundige Van Berkel is het niet waarschijnlijk dat ‘hooiland’ uit het woord 'mede' valt af te 

leiden. Het is aannemelijker dat het ‘het midden tussen zandige heuvelruggen’ betekent.186  

Het gebied Meer ligt in het meest westelijke deel van het onderzoeksgebied. Het gebied is nagenoeg 

geheel omringd door waterlopen. Aan de oostgrens bevindt zich de Linderbeek, aan de westzijde de 

gegraven waterloop Den Dam en ten noordwesten de rivier de Regge. Aan de zuidzijde wordt het 

begrensd door de weg richting Hellendoorn.187 De Linderbeek vormde de scheiding tussen de marken 

van Ham en Linde en de Dammarke. Daardoor was het gebied Meer een onderdeel van de 

Dammarke, samen met de nabijgelegen Hellendoornse buurtschappen.188 

NEDERZETTINGSPATROON 

De eerste bekende vestigingsplaatsen in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw lagen op de 

flanken van een hoge dekzandrug of aan een dekzandkop (afb. 3.9). Het merendeel hiervan was 

gelegen in de nabijheid van de Linderbeek. In de veertiende en vijftiende eeuw ontstonden twee 

gegroepeerde vestigingsplekken: in het noorden bij de Linderbeek en in het zuiden bij Den Dam. Bij 

de zuidelijke nederzetting vormde Groothalle het oudste erf, waaruit Nieuwhalle en Lomes zijn 

ontstaan.189 In het noorden waren Klein Middendorp en Leijdeman respectievelijk veertiende- en 

vijftiende-eeuwse afsplitsingen.190  

Eerste 

vermelding Omschrijving erf 

Aantal 

waardelen 
Eigendom 

1520 

Eigendom 

1682 

Eigendom 

1751 

Eigendom 

1832 

1333 Hof te Meer/Ten Have  

Onbekend, 

onderdeel van 

Dammarke Pacht Pacht Eigen Eigen 

1335 Lamberink  Idem Pacht Eigen Pacht Eigen 

1381 Middendorp Idem Pacht Pacht Pacht Eigen 

1381 Groothalle/Halle Johan Idem Pacht Pacht Pacht Eigen 

1397 Reimink/Remboldtinck  Idem Pacht Onbekend Onbekend Eigen 

1397 Aalbers/Klein Middendorp Idem Onbekend Pacht Pacht Eigen 

1397 Kinkhuis/Ter Borch Idem Pacht Pacht Onbekend Eigen 

1397 Malkus/Malkenhorst Idem Onbekend Onbekend Onbekend Eigen 

1397 Nieuwhalle/Klein Halle Idem Pacht Onbekend Onbekend Eigen 

1429 Spoelman/Spoele Idem Onbekend Eigen Eigen Eigen 

1457 Lomes/Lomans/'t Loe Idem Pacht Pacht Pacht Eigen 

1495 Leijdeman/Boxen Idem Pacht Pacht Pacht Eigen 

1520 Rohorst  Idem Pacht Pacht Pacht Eigen 

Tabel 3.11 – Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur voor de periode 1520 tot 1832, van de gelokaliseerde 

erven in Meer met een eerste vermelding voor of in 1520.  

 

                                                           
186 Moerman, 1956, 154; Van Berkel, 2006, 290; Kleinjan en Roelofs, 2004, IV. 
187 Kleinjan en Roelofs, 2004, 53-54. 
188 Kleinjan en Roelofs, 2004, 53-54. 
189 Kleinjan en Roelofs, 2004, 58 & 65. 
190 Kleinjan en Roelofs, 2004, 122 & 153-154. 
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Afbeelding 3.9 – Buurtschap Meer met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832.  

 

Uit het schattingsregister van 1520 blijkt dat van de weergegeven boerderijen geen enkel erf zelf in 

eigendom was (tab. 3.11). Tot de zestiende eeuw werden alle vermelde erven gepacht. Het geslacht 

Van Coevorden/Stelling uit Coevorden had meerdere erven in Meer. Dit waren Hof te Meer, 

Groothalle, Middendorp en Lomes.191 Hof te Meer werd in 1333 reeds door de bisschop van Utrecht 

beleend aan Wiechman van Eghen te Egede. De erven vormden waarschijnlijk de domianale kern uit 

de periode 800-1100 AD.192 

                                                           
191 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
192 Kleinjan en Roelofs, 2004, I-II.  
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Vanaf de zeventiende tot het begin van de negentiende eeuw was er voornamelijk sprake van 

verdichting. Het merendeel van de nieuwe erven lag binnen honderd meter afstand van een oudere 

boerderij (afb. 3.9). Aan het begin van de negentiende eeuw waren diverse kleine zandkoppen niet 

bewoond. Nieuwe boerderijen vestigden zich hoofdzakelijk aan de grotere, hoge dekzandruggen en -

koppen die reeds bewoond waren. De kleinere, lage dekzandkoppen of -ruggen werden nauwelijks 

als vestigingslocatie gekozen.   

De verdichting in Meer ondersteunt het beeld van andere buurtschappen, namelijk dat rond 

eigenerfd bezit meer verdichting plaatsvond. De sterkste verdichting in de zeventiende eeuw vond 

namelijk plaats rond het erve Spoelman, dat samen met het erve Lamberink, als enige eigenerfd bezit 

was van de veertiende-, vijftiende- en zestiende-eeuwse boerderijen (tab. 3.11).193  

  1520 1682 1751 1832 

  Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Meer 7% 93% 64% 36% 64% 36% 90% 10% 

Geheel kerspel 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 3.12 – Eigendomsstructuur alle huishoudens Meer en het het gehele kerspel voor de periode 1520 tot 1832.  

 

CONCLUSIE MEER 

In Meer was sprake van een verspreide nederzetting, waarin de boerderijen verspreid om een 

dekzandrug of grote dekzandkop waren gelegen. De A-locatie was gelegen op de overgang van de 

dekzandkop of dekzandrug naar de beekdalgronden. De B-locaties, waar nauwelijks voor werd 

gekozen, waren de lagere dekzandvlakten. 

 

 

  

                                                           
193 Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002. 
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NOORD-MEER 

Het gebied Noord-Meer ligt ingeklemd tussen de wateren Linderbeek en Bevert (afb. 3.10). Vanuit 

het noordoosten stroomt de Hammerwetering westwaarts door het gebied. Het gebied kent relatief 

veel dekzandruggen en dekzandkoppen en daarnaast bevat het diverse beekdalgronden. Noord-

Meer kent nagenoeg dezelfde natuurlijke gesteldheid als Meer. 

NEDERZETTINGSPATROON  

De vroegst herleidbare bewoning was verspreid gevestigd op de rand van de dekzandruggen en in de 

nabijheid van de Linderbeek en de Bevert (afb. 3.10). Naast de gelokaliseerde acht erven tot de 

zeventiende eeuw was in het uiterste zuiden de havezate Mennigjeshave gelegen. Van de acht erven 

is Klein Haselhorst een splitsing van Haselhorst, Sliekhuis is een splitsing van Minkjan en Pol Gerries is 

een splitsing van het verdwenen erve Kuilenhof.194 

Eerste 

vermelding Omschrijving erf 

Aantal 

waardelen 

Eigendom 

1520 

Eigendom 

1682 

Eigendom 

1751 

Eigendom 

1832 

1356 Nevenzel 1 Pacht Pacht Pacht Pacht 

1380 Mennigjeshave Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 

1397 Minkjan/Noortmerinck  1 Pacht Eigen Pacht Pacht 

1397 Pol Gerries  0,5 Eigen Eigen Eigen Eigen 

1397 (Groot) Haselhorst 1 Pacht Pacht Pacht Pacht 

1397 Klein Haselhorst 1 Pacht Pacht Eigen Pacht 

1433 Oldenzaal  1 Pacht Eigen Pacht Eigen 

1445 Sliekhuis  1 Pacht Pacht Pacht Eigen 

1454 Nemler  1 Onbekend Pacht Onbekend Pacht 

Tabel 3.13 – Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur voor de periode 1520 tot 1832, van de gelokaliseerde 

erven in Noord-Meer met een eerste vermelding voor of in 1520.  

De erven Minkjan, Sliekhuis en Oldenzaal waren aanvankelijk leenplichtig aan Huize Singraven te 

Denekamp.195 De overige weergegeven erven kenden verschillende eigenaren. Enkel het erf Pol 

Gerries was in eigenerfd bezit (tab. 3.13).196 

  1520  1682  1751  1832  

  Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Noord-Meer 10% 90% 41% 59% 47% 53% 74% 26% 

Geheel kerspel 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 3.14 – Eigendomsstructuur alle huishoudens Noord-Meer en het gehele kerspel voor de periode 1520 tot 1832.  

 

De groei vond grotendeels plaats op reeds bewoonde dekzandkoppen of -ruggen. De grootste 

dichtheid is te vinden rondom de Meersche-esch (afb. 3.10). Aan het begin van de negentiende eeuw 

waren op deze dekzandrug tien erven gevestigd. Dit was de A-locatie. Vanaf de negentiende eeuw 

werd als vestigingslocatie de weg Ommen-Almelo gecombineerd met een locatie aan een 

dekzandrug. Vestiging aan niet-bewoonde dekzandruggen of dekzandkoppen vond in beperkte mate 

plaats en op de lagere dekzandvlakte, de B-locatie, vond nagenoeg geen vestiging plaats.  

Uit de eigendomsstructuur blijkt dat de verdichting in hoger tempo plaatsvond rondom de 

veertiende- en vijftiende-eeuwse erven Minkjan en Pol Gerries, die in 1682 zelf eigenaar was (tab. 

                                                           
194 Kleinjan en Hesselink, 2004, 183 & 224 & 240. 
195 Kleinjan en Hesselink, 2004, 224. 
196 Bijlage 1 - Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 



 

91 
 

3.13). Het erve Nevenzel, dat de gehele periode gepacht werd, kende daarentegen geen verdichting. 

 

CONCLUSIE NOORD-MEER 

De A-locaties in Noord-Meer waren gelegen op de grote dekzandruggen en dekzandkoppen. De B-

locaties waar nauwelijks voor werd gekozen, waren de dekzandlaagten. Het gebied kent een 

verspreide nederzetting, die vanaf de zeventiende eeuw enigszins werd verdicht.  
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Afbeelding 3.10 – Buurtschap Noord-Meer met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832. 
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VERGELIJKING VAN DE NEDERZETTINGSONTWIKKELING IN DE ONDERZOCHTE DEELGEBIEDEN 

Het nederzettingspatroon in Den Ham is te onderscheiden in dekzandgebieden en stuwwalgebieden. 

De A-locaties in de dekzandgebieden Meer, Noord-Meer en Linde bevinden zich op de flanken van de 

dekzandruggen in de nabijheid van de beekdalgronden. Voor de stuwwalgebieden Magele en het 

kerkdorp zijn de A-locaties gesitueerd aan de flanken en in de nabijheid van de stuwwal aan de 

westzijde. De B-locaties voor de stuwwalgebieden zijn de lagere dekzandvlakten en de oost- en 

zuidflanken van de stuwwal in de omgeving van het vliergebied en het stuifzandgebied. Voor de 

dekzandgebieden vormen de lagere dekzandvlakten de B-locatie. Als C-locatie kan het gehele 

westelijke gedeelte van het kerspel worden genoemd. Hier bevinden zich namelijk de natte 

veengebieden, de vlierlanden en het stuifzandgebied, die niet werden bewoond tijdens de 

onderzoeksperiode. 

De dekzandgebieden Noord-Meer, Meer en Linde kennen een relatief gelijke 

nederzettingsontwikkeling. Het gaat hierbij om verspreide nederzettingen, waarbij de bewoning 

verspreid is rondom de dekzandruggen en dekzandkoppen. Voor Meer en Noord-Meer geldt dat de 

gebieden die tot de zeventiende eeuw bewoond waren, verder verdichtten. Linde wijkt enigszins af, 

doordat daar vestiging meer op onbewoonde dekzandkoppen en -ruggen plaatsvond.  

De stuwwalgebieden Magele en het kerkdorp kenden tot de zeventiende eeuw een relatief gelijke 

nederzettingsontwikkeling, waarbij er hoofdzakelijk sprake was van bewoning aan de westzijde van 

de stuwwal. Voor het kerkdorp vond vanaf de zeventiende eeuw in hoog tempo een 

geconcentreerde bewoning plaats rondom de brink. Voor Magele was dit een verdichting aan de 

reeds bewoonde flanken van de stuwwal. Daarnaast vond een verspreide bewoning in het noorden 

plaats en werden de oost- en zuidflanken van de es vanaf de achttiende eeuw bewoond. 

Naast de fysisch-geografische condities kan op basis van de eigendomsstructuur een tweedeling 

worden gemaakt tussen de dekzandgebieden en de stuwwalgebieden. Het eigenerfd bezit was in de 

onderzoeksperiode groter in de stuwwalgebieden dan in de dekzandgebieden. Vanwege de kleinere 

representativiteit en het lagere aantal vermeldingen van eigendom in het stuwwalgebied kan met 

enig voorbehoud worden geconcludeerd dat eigenerfd bezit in de dekzandgebieden een grotere rol 

speelde voor het nederzettingspatroon. In Linde, Noord-Meer en Meer vond een grotere mate van 

verdichting plaats bij erven die in eigenerfd bezit waren dan bij woningen die werden gepacht.  

Voor de stuwwalgebieden is bij de beschikbare vermeldingen geen verschil zichtbaar tussen de 

verdichting rondom pacht en het eigenerfd bezit. Het stuwwalgebied groeide als nederzetting tussen 

1397 en 1832 sneller dan het dekzandgebied, wat waarschijnlijk werd veroorzaakt doordat daar 

gemiddeld meer eigenerfd was dan in het dekzandgebied. De eigenerfden konden immers zelf 

beslissen over erfsplitsingen en nieuwvestiging op eigen grond. Nader onderzoek naar de situatie in 

het laatmiddeleeuwse Den Ham, waarin onderzocht wordt of de oudste erven allodiaal, hofhorig of 

leengoed waren, zou inzicht kunnen bieden in de reden waarom het eigenerfd bezit in de 

stuwwalgebieden groter was.  
 

TOETSING MODEL VAN SPEK, VAN DER VELDE, HANNINK EN TERLOUW 

Zoals in de inleiding van deze paragraaf is vermeld, kan het onderzoek naar de 

nederzettingsontwikkeling in het kerspel ten dele worden getoetst aan het nederzettingsmodel van 

Spek, Van der Velde, Hannink en Terlouw.197  

                                                           
197 Spek, van der Velde, Hannink en Terlouw, 2010, 112-115 & 127-133. 
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Het nederzettingspatroon in Den Ham komt slechts in beperkte mate overeen met het model. De 

fases 1 en 2, die betrekking hebben op de oudste erven, corresponderen allebei met het model, 

waarbij aan grotere en kleinere dekzandruggen boerderijen worden gevestigd. Fase 3 wijkt echter 

enigszins af. Het nederzettingspatroon in het kerspel Den Ham kent namelijk een grote mate van 

verdichting van keuterboerderijen in de directe omgeving van oudere erven aan een dekzandrug of 

dekzandkop. Dit duidt op een open samenleving die ruimte biedt aan nieuwe erven. Het patroon dat 

in het model wordt geschetst van verafgelegen bewoning op kleine dekzandkoppen komt in Den 

Ham slechts in geringe mate voor. De perifere, natte heidevelden worden in de onderzoeksperiode 

grotendeels vermeden. 

 

3.2.4 Conclusie ruimtelijke analyse groei buurtschappen en kerkdorp 1300-1832 
De deelvraag die wordt beantwoord, luidt: ‘Hoe verliep de nederzettingsontwikkeling vanaf de 

veertiende eeuw tot aan het begin van de negentiende eeuw en welke landschappelijke aspecten 

waren hierbij bepalend?’ 

 

Het antwoord hierop is dat de dat de groei hoofdzakelijk heeft plaatsgevonden door een verdichting 

van bewoonde de A-locaties en onbewoonde a-locaties. Daarnaast is er in beperkte mate gevestigd 

op de dekzandvlakten, de zogenaamde B-locatie (afb. 3.11 & 3.12). Waarschijnlijk zorgde het grote 

eilandenrijk van dekzandruggen, dekzandkoppen en een stuwwal, de A-locaties, ervoor dat vestiging 

in de periferie niet noodzakelijk was. Dit duidt op een open samenleving die ruimte biedt aan nieuwe 

erven. 
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Afbeelding 3.11 – Kerspel Den Ham met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832. 
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Afbeelding 3.12 – Kerspel Den Ham met eerste vermeldingsdata gelokaliseerde erven 1300-1832. 
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Huisnijverheid in Twente. Schilderij van L.J. Bruna uit 1853 

 

4. De sociale gelaagdheid van het vroegere 

kerspel Den Ham 
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4.1 Bezitsverhoudingen 

Om inzicht te krijgen in de sociale verhoudingen tijdens de onderzoeksperiode, worden in deze 

paragraaf de bezitsverhoudingen onderzocht. Hierbij wordt de volgende deelvraag beantwoord: 

‘Welke langetermijnontwikkeling maakten de bezitsverhoudingen en de daarmee samenhangende 

sociale stratificatie in het kerspel Den Ham door tussen de late veertiende en de vroege negentiende 

eeuw?’ De beantwoording vindt plaats door middel van een onderzoek naar de ontwikkeling van de 

sociale ongelijkheid in de samenleving van Den Ham. 

De drie voornaamste criteria voor het meten van de sociale ongelijkheid zijn de inkomensverdeling, 

de beroepsstructuur en de bezitsstructuur.198 Pas vanaf de negentiende eeuw zijn bronnen 

beschikbaar die deze informatie over de gehele bevolking bevatten. Hierdoor is voor de 

onderzoeksperiode slechts beperkt inzicht mogelijk in de sociale ongelijkheid. Voor de 

beroepsstructuur en de inkomensverdeling zijn pas aan het eind van de onderzoeksperiode bronnen 

voorhanden die de gehele bevolking beschrijven.199 Over de bezitsstructuur zijn al vanaf 1520 

bronnen te vinden in de vorm van schattingsregisters en vuurstedenregisters. Deze bronnen hebben 

betrekking op nagenoeg de gehele bevolking van Den Ham.200  

Voor de analyse van de sociale stratificatie wordt een retrospectieve aanpak gehanteerd. Eerst 

worden de beroepsstructuur en de inkomensverdeling in 1832 geanalyseerd en vervolgens komt de 

bezitsstructuur in de voorafgaande perioden aan de orde. 

 

4.1.1 Beroepsstructuur 
Het eerste criterium van de sociale stratificatie is de beroepsstructuur. De meest uitgebreide bron 

hiervoor is de volkstelling van 1812. In deze volkstelling wordt niet enkel het beroep van het 

gezinshoofd vermeld, maar worden ook de beroepen van de overige gezinsleden genoemd. Door alle 

werkzame personen in een huishouden mee te rekenen, worden de beroepen van 655 personen 

inzichtelijk, op een totaal van 1735 inwoners.201 

Uit de vergelijking van Den Ham met Salland is gebleken dat in Den Ham minder mensen werkzaam 

waren in de landbouw dan gemiddeld in Salland (tab. 4.1). Daarnaast was er een hoog percentage 

wevers, waarvan een gedeelte waarschijnlijk uitstroomde uit de landbouw. Deze uitstroom kan in 

werkelijkheid groter zijn geweest, omdat de registratie van het kadaster veelal geen rekening hield 

met dubbele beroepen. Keuterboeren en boerwerkers konden namelijk als nevenactiviteit hun 

inkomen aanvullen met huisnijverheid (boerwerkers waren landbouwarbeiders die werkzaam waren 

                                                           
198 Van Zanden, 1984, 156-157. 
199 HCO, Toegangsnr. 0022.1, Inv. nr. 189, Lijsten, opgesteld door de maires, met namen van de inwoners der 
gemeenten 1 mrt, 1811; HCO, Toegangsnr. 0022.1, Inv. Nr. 179, Staten, opgesteld door de maires, ingevolge 
het besluit van de prefect van 15 mei 1811, betreffende aantallen personen in hun gemeenten, met 
totaalstaat, 1811; Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808 Den Ham, 2000, 55-64. 
200 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002; Kadaster 
1832, geraadpleegd via HisGIS. 
201 HCO, Toegangsnr. 0022.1, Inv. nr. 189, Lijsten, opgesteld door de maires, met namen van de inwoners der 
gemeenten 1 mrt, 1811; HCO, Toegangsnr. 0022.1, Inv. Nr. 179, Staten, opgesteld door de maires, ingevolge 
het besluit van de prefect van 15 mei 1811, betreffende aantallen personen in hun gemeenten, met 
totaalstaat, 1811. 

https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0022.1&minr=802612&miq=1597064756&miview=inv2&milang=nl
https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0022.1&minr=802612&miq=1597064756&miview=inv2&milang=nl
https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0022.1&minr=802612&miq=1597064756&miview=inv2&milang=nl
https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0022.1&minr=802612&miq=1597064756&miview=inv2&milang=nl
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op een boerderij van een ander of op de boerderij van hun vader, broer of zus waar ze woonachtig 

waren).202  

De vraag naar huisnijverheid zal waarschijnlijk groot zijn geweest in Den Ham, door de gunstige 

ligging ten opzichte van de nabijgelegen textielhandelaren in Almelo (zoals in paragraaf 3.1.1 

Bevolkingsontwikkeling Oost-Nederland is behandeld). Dat de verwachting hoger is, komt tevens 

doordat in Den Ham veel landbouwers beschikten over een klein bedrijf, waardoor de kans op 

aanwezigheid van een nevenberoep toeneemt. De omvang van boerenbedrijven wordt in 

subparagraaf 4.1.3 over de bezitsstructuur behandeld. 

In Den Ham zijn in 1832 bijna alle inwoners van de buurtschappen Meer en Noord-Meer nog 

geregistreerd als landbouwer of boerwerker. De uitstroom uit de landbouw was het grootst in het 

kerkdorp en de buurtschap Magele, waar een kwart van de bevolking als wever werkzaam was (tab. 

4.1). Dit beeld komt overeen met het beeld dat in de literatuur wordt geschetst, namelijk dat het 

kerkdorp de uitstroom uit de landbouw opving.203 Zoals reeds is besproken in hoofdstuk 3, was 

Magele sterk aan het kerkdorp verbonden en vanaf de zeventiende eeuw vond vooral in dit gebied 

een groei van de bevolking plaats. 

 Kerkdorp Magele Linde Meer 

Noord-

Meer 

Geheel Den 

Ham Salland 

Landbouwers 93 (35%) 69 (43%) 43 (58%) 42 (51%) 34 (45%) 281 (43%) 3153 

(59%) Boerwerkers 2 (1%) 1 (1%) 6 (8%) 24 (29%) 34 (45%) 67 (10%) 

Wevers 59 (23%) 43 (27%) 5 (7%) 3 (4%) 0 (4%) 110 (17%) 824 

(15%) Overige nijverheid 60 (22%) 18 (11%) 5 (7%) 1 (1%) 3 (0%) 87 (13%) 

Diensten 17 (6%) 1 (1%) 7 (9%) 5 (6%) 2 (3%) 32 (5%) 

196 

(4%) 

Handel 14 (5%) 9 (6%) 3 (4%) 2 (2%) 0 (0%) 28 (4%) 

223 

(4%) 

Arbeiders 19 (7%) 17 (10%) 5 (7%) 1 (1%) 2 (3%) 44 (7%) 

856 

(16%) 

Zonder 

beroepsvermelding 1 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 4 (5%) 0 (0%) 6 (1%) 

125 

(2%) 

Totaal 265 (100%) 159 (100%) 74 (100%) 82 (100%) 75 (100%) 655 (100%) 

5377 

(100%) 

Tabel 4.1 – Beroepsstructuur van Den Ham en Salland op basis van de volkstelling uit 1812, weergegeven in aantallen en 

percentages. De groep overige nijverheid bestaat uit de volgende beroepen: kleermaker, schoenmaker, timmerman, 

rietdekker, bakker. Bron cijfers Salland: Van Zanden en Van der Veen, 1984, 159-161. 

 

4.1.2 Inkomensverdeling 
Om inzicht te krijgen in de inkomensverdeling is gebruikgemaakt van de personele quotisatie van 

1808. Dit is een relatief betrouwbare bron, omdat niet alleen de gezinshoofden werden aangeslagen, 

maar iedereen in het huishouden die een inkomen genoot. Daarnaast werd ook de arme 

bevolkingsgroep aangeslagen. Deze informatie biedt echter geen inzicht in de bijbehorende 

beroepen en het onderscheid tussen de verschillende buurtschappen. Het gaat bovendien niet om 

een feitelijke vaststelling van het inkomen, maar om een schatting op basis van meerdere criteria, 

zoals huurwaarde van de woning, waarde van het grondbezit en het aantal dienstboden.204  

                                                           
202 Slicher van Bath, 1957, 181-183 & 443 & 453. 
203 Slicher van Bath, 1957, 643 & 734. 
204 Van Zanden en van der Veen, 1984, 170-172. 
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Uit de cijfers blijkt dat Den Ham een gemiddeld inkomen had dat vergelijkbaar was met het 

gemiddeld inkomen in Salland.205 Vergeleken met Salland had Den Ham in 1808 een meer egalitaire 

inkomensverdeling, die mogelijk werd veroorzaakt door het grote aantal keuterboeren met 

huisnijverheid (tab. 4.2). 

 

Gemiddeld 

inkomen per 

aangeslagene Gini-coëfficiënt 

Verhouding 10% 

hoogste en 50% 

laagste inkomens 

Den Ham 199 0,35 1,06 

Salland platteland 202 0,39 1,32 

Tabel 4.2 – Inkomensverdeling in Den Ham en Salland op basis van de Personele quotisatie uit 1808. Voor de Gini-coëfficiënt 

geldt dat bij de uitkomst 0 er sprake is van absolute gelijkheid en bij 1 van absolute ongelijkheid. Bron cijfers Salland 

platteland: Van Zanden en van der Veen, 1984, 169-172. 

 

 
Afbeelding 4.1 – Lorenz-curve van de inkomensverdeling in het kerspel Den Ham op basis van de Personele quotisatie uit 

1808. De lorenz-curve is een grafische weergave van de ongelijkheid.  

 

4.1.3 Bezitsstructuur  
Grondbezit was in de onderzoeksperiode een belangrijk onderdeel van de sociale stratificatie. Het 

kunnen beschikken over het productiemiddel grond was een van de weinige mogelijkheden voor het 

genereren van een inkomen. Een andere mogelijkheid was huisnijverheid. Grondbezit ging daarom 

gepaard met economische en politieke macht. De omvang van het grondbezit of het beschikken over 

grond als productiemiddel was bepalend voor de trede op de sociale ladder.206  

In deze paragraaf vindt eerst een analyse plaats van de bezitsverhoudingen in 1832. Vervolgens 

wordt de ontwikkeling van de bezitsverhoudingen tussen 1520 en 1832 voor de gehele bevolking 

berekend. Tot slot wordt deze ontwikkeling voor de gehele bevolking verklaard door de ontwikkeling 

in de verhoudingen tussen de sociale groepen te analyseren. 

BEZITSSTRUCTUUR 1832 

Uit het onderzoek met de titel Boeren, keuters en landarbeiders. De sociale structuur van Salland aan 

het begin van de negentiende eeuw van historicus Van Zanden is gebleken dat de bezitsstructuur in 

Den Ham wordt gedomineerd door de landbouwers, met 47% van het grondbezit, gevolgd door de 

marken met 28% en de grootgrondbezitters en renteniers met 12% (tab. 4.3). 

                                                           
205 Van Zanden en van der Veen, 1984, 169-172. 
206 Slicher van Bath, 1957, 610. 
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Van Zanden geeft aan dat de landbouwers in 1832 in de volgende vier groepen kunnen worden 

ingedeeld op basis van de omvang van de erven: 

- pachtwaarde tot ƒ 25: de omvang is de grond onder en rond het huis. Deze groep kon niet van de 

grond bestaan. 

- pachtwaarde van ƒ 26 tot ƒ 100: hieronder vallen keuterboerderijen met enkele hectaren grond. Het 

grootste deel van deze groep was niet in staat om van het land te bestaan. 

- pachtwaarde van ƒ 100 tot ƒ 400: dit zijn boerderijen met een redelijke hoeveelheid grond, op basis 

waarvan een huishouden een bestaan kan opbouwen. 

- pachtwaarde boven ƒ 400: hierbij is het huishouden niet meer zelf in staat de grond te bewerken. 

Dit wordt gedaan door arbeid van buiten aan te trekken of door verpachting.207 

Uit de bezitsstructuur van de eigenaren en hun beroepen in 1832 blijkt dat in Den Ham 90% van de 

216 eigenaren die als landbouwer waren geregistreerd, minder dan ƒ 100 aan pachtwaarde bezat 

(tab. 4.3). Van deze 90% kon 44% niet bestaan van het eigen erf. Hierbij was het beschikbare land 

waarschijnlijk grotendeels voor de eigen consumptie bestemd en moest het inkomen vergaard 

worden door huisnijverheid. De overige 56% had een keuterplaatsje, waarvan het merendeel ook 

niet volledig kon bestaan. Werken voor een andere landbouwer in Den Ham was waarschijnlijk in 

zeer geringe mate mogelijk, omdat slechts 1% van de erven van voldoende omvang was om arbeid 

van buiten nodig te hebben.208  

Van de wevers bezat 42% grond met een pachtwaarde tussen ƒ 25 en ƒ 100 (tab. 4.3). Gezien de 

omvang van deze groep bestaat die waarschijnlijk grotendeels uit wevers die hun beroep 

combineerden met landbouw. 

 f 0-25 f 26-99 f 100-399 f 400-999 > f 1000 Totaal 

% Totale 

pachtwaarde  

Overheid en religieuze inst. 1 2 0 0 0 3 0,4 

Marken 0 0 0 1 1 2 28,0 

Boeren 86 108 22 0 0 216 47,4 

Arbeiders 21 2 0 0 0 23 0,6 

Wevers 22 16 0 0 0 38 3,7 

Overige nijverheid 27 12 0 0 0 39 3,1 

Diensten (en kooplieden) 11 9 3 0 0 23 4,6 

Grootgrondbezitters en 

renteniers  7 2 5 2 0 16 11,6 

Onbekend 2 2 0 0 0 4 0,6 

Totaal Den Ham 177 153 30 3 1 364 100 

Tabel 4.3 – Verdeling van de pachtwaarde tussen de verschillende beroepsgroepen in het kerspel Den Ham. De pachtwaarde 

is weergegeven in guldens. De gegevens zijn afkomstig uit de kadastrale gegevens van 1832 (geraadpleegd via HisGIS). De 

groep overige nijverheid bestaat uit de volgende beroepen: kleermaker, schoenmaker, timmerman, rietdekker, bakker.  

 

 

 

 

                                                           
207 Van Zanden en van der Veen, 1984, 163-164. 
208 Van Zanden en van der Veen, 1984, 161-164; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
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 f 0-25 f 26-99 f 100-399 f 400-999 Totaal 

Gemiddelde 

pachtwaarde 

Kerkdorp 85 (60%) 52 (36%) 6 (4%) 0% 143 (100%) f 28 

Magele 61 (71%) 24 (28%) 1 (1%) 0% 86 (100%)  f 20 

Linde 14 (24%) 34 (58%) 9 (16%) 1 (2%) 58 (100%) f 81 

Meer 6 (14%) 26 (62%) 10 (24%) 0 % 42 (100%) f 74 

Noord-Meer 11 (33%) 17 (52%) 4 (12%) 1 (3%) 33 (100%) f 55 

Gemiddelde 

kerspel 
177 (50%) 153 (42%) 30 (7%) 2 (1%) 362 (100%) f 42 

Tabel 4.4 – Erven per pachtwaardeklasse in het kerspel Den Ham, weergegeven in aantallen en percentages. De 

pachtwaarde is weergegeven in guldens. De gegevens zijn afkomstig uit de kadastrale gegevens uit 1832 (geraadpleegd via 

HisGIS). 

 

 f 0-399 f 400-999 > 1000 

Den Ham 71% 10% 19% 

Salland 44% 22% 34% 
Tabel 4.5 – Pachtwaarde erven per klasse ten opzichte van totale pachtwaarde Den Ham en Salland. De pachtwaarde is 

weergegeven in guldens. De gegevens zijn afkomstig uit de kadastrale gegevens uit 1832. Bron cijfers Den Ham en Salland: 

Van Zanden en van der Veen, 1984, 162-164. 

Voor Den Ham kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de stuwwalgebieden Magele 

en het kerkdorp en anderzijds de dekzandgebieden Linde, Meer en Noord-Meer (tab. 4.4). De 

verkeutering, waarbij veel kleine boerderijen zijn ontstaan, is in het gehele kerspel groot, maar is in 

de stuwwalgebieden aanzienlijk groter dan in de dekzandgebieden. De combinatie van meer 

eigenerfd bezit en een deelbaar erfsysteem bij het overlijden van de ouders kan waarschijnlijk 

verklaren waarom het stuwwalgebied sterker is verkeuterd dan het dekzandgebied.209 De 

welvaartsoverdracht komt in paragraaf 4.2 aan de orde. Nader onderzoek naar de situatie in het 

laatmiddeleeuwse Den Ham, waarin onderzocht wordt of de oudste erven allodiaal, hofhorig of 

leengoed waren, zou inzicht kunnen bieden in de reden waarom het eigenerfd bezit in de 

stuwwalgebieden groter was. 

Afbeelding 4.2 toont dat het land dat de niet-landbouwers bezaten vooral in het kerkdorp, Magele en 

het zuiden van Noord-Meer was gelegen. Daarnaast toont de afbeelding dat het grootgrondbezit 

geconcentreerd was op drie plekken, namelijk het noorden, het midden en het zuiden. 

In afbeelding 4.3 wordt het resultaat van het proces van verkeutering onder de landbouwers 

weergegeven voor het bouwland in 1832. De kaart geeft het bouwland weer met per eigenaar een 

eigen kleur. Hieruit blijkt dat een sterke versnippering is opgetreden. Naast de stuwwal van Magele 

hebben de meeste dekzandruggen en sommige dekzandkoppen percelen bouwland met 

verschillende eigenaren. De besproken gebieden met concentratie van grootgrondbezit op 

afbeelding 4.2 zijn terug te zien in het eigendom van het bouwland. In deze gebieden zijn de percelen 

aanzienlijk minder versnipperd. 

CONCLUSIE BEZITSSTRUCTUUR 1832 

De conclusie is dat in de bezitsstructuur in 1832 sprake was van ernstige verkeutering. In het kerspel 

was een grote groep landbouwers ontstaan die geen volwaardig inkomen uit de landbouw kon 

                                                           
209 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002; Kadaster 
1832, geraadpleegd via HisGIS. 
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verkrijgen en dit waarschijnlijk aanvulde met huisnijverheid. Deze verkeutering was aanzienlijk groter 

dan die in de rest van Salland. 
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Afbeelding 4.2 - Landbezit beroepsgroepen Den Ham op basis van de kadastrale gegevens uit 1832. Het landbezit van de beroepsgroepen is weergegeven op de kadastrale minuutplans uit 1832 

(geraadpleegd via HisGIS). De groep overige nijverheid bestaat uit de volgende beroepen: kleermaker, schoenmaker, timmerman, rietdekker, bakker.  
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Afbeelding 4.3 – Eigendom bouwland Den Ham op basis van de kadastrale gegevens uit 1832. De eigenaren van het bouwland worden met verschillende kleuren weergegeven op de kadastrale 

minuutplans uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). 
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ONTWIKKELING BEZITSVERHOUDING GEHELE BEVOLKING 1520-1832 

De langetermijnontwikkeling van de gehele bevolking van het kerspel Den Ham is geanalyseerd aan 

de hand van de Gini-coëfficiënt. De achterliggende bronnen zijn het schattingsregister van 1520 en 

de kadastrale minuutplans van 1832. De Gini-coëfficiënt van de bezitsverhoudingen is berekend op 

basis van de pachtwaarde van de erven in combinatie met de eigendomsregistratie. Hoewel de 

grootheden niet een-op-een vergeleken kunnen worden door de mate van belastingheffing, kan wel 

enig inzicht worden verkregen in de onderlinge verhoudingen tijdens de onderzoeksperiode.210 

BEZITSVERHOUDINGEN EN OMVANG ERVEN 1520-1832 

Uit de berekende Gini-coëfficiënt is gebleken dat de ongelijkheid in de bezitsverhoudingen sterk 

toenam van 0,44 naar 0,60 (tab. 4.6; afb. 4.4 en 4.5). Hoewel in 1832 het eigenerfd bezit ten opzichte 

van 1520 sterk was toegenomen, van 21% naar 80%, is de bezitsongelijkheid toegenomen. Er 

ontstonden namelijk zowel tussen de jonge keuterboerderijen onderling als tussen keuterboerderijen 

en grotere boerderijen relatief grote verschillen in omvang (afb. 4.8 en 4.9).211 De reden hiervoor 

wordt behandeld in paragraaf 4.2, die gaat over de invloed van de samenleving op de sociale 

stratificatie.  

 

 Gini-coëfficiënt 

Verhouding 10% hoogste en 

50% laagste inkomens 

1520 0,44 1,57 

1832 0,60 4,12 

Tabel 4.6 – Bezitsstructuur 1520 & 1832 van het kerspel Den Ham. De gegevens zijn op basis van de pachtwaarde en de 

eigendomsregistratie in het schattingsregister van 1520 en de kadastrale gegevens uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). Voor 

de Gini-coëfficiënt geldt dat bij de uitkomst 0 er sprake is van absolute gelijkheid en bij 1 van absolute ongelijkheid.  

 

 
Afbeelding 4.4 - Lorenz-curve bezitsstructuur 1520,    Afbeelding 4.5 - Lorenz-curve bezitsstructuur 1832 

De lorenz-curve is een grafische weergave van de ongelijkheid. 

Op basis van de berekende Gini-coëfficiënt voor de omvang van de erven kan worden 

geconstateerd dat de ongelijkheid dezelfde ontwikkeling heeft doorgemaakt als de 

bezitsverhoudingen (tab. 4.6 & 4.7). Dit komt, doordat de erven in 1520 veel verschillende 

eigenaren kenden en een beperkt aantal grootgrondbezitters meerdere erven in eigendom 

had. In 1832 was er relatief weinig grootgrondbezit en waren de erven veelal eigenerfd 

                                                           
210 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; 
Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019.  
211 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
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bezit. Hierdoor hebben de verhoudingen tussen de erven dezelfde ontwikkeling 

doorgemaakt als de bezitsstructuur in 1832.212 
 

 Gini-coëfficiënt 

Verhouding 10% hoogste 

en 50% laagste inkomens 

1520 (omvang erven) 0,40 1,11 

1832 (enkel landbouwers) 0,54 2,71 

Tabel 4.7 – Omvang erven 1520 & 1832 in het kerspel Den Ham. De gegevens zijn op basis van de pachtwaarde in het 

schattingsregister van 1520 en de kadastrale gegevens uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). Voor de Gini-coëfficiënt geldt dat 

bij de uitkomst 0 er sprake is van absolute gelijkheid en bij 1 van absolute ongelijkheid. Voor 1832 is gekozen om enkel de 

erven van de landbouwers te selecteren, om de uitstroom uit de landbouw te corrigeren. 

 

   
Afbeelding 4.6 – Lorenz-curve omvang erven 1520,  Afbeelding 4.7 – Lorenz-curve omvang erven 1832 

De lorenz-curve is een grafische weergave van de ongelijkheid 

 

De afbeeldingen 4.8 en 4.9 tonen de onderlinge verhoudingen en de ruimtelijke verspreiding van de 

erven in 1520 en 1832. Uit de kaart van 1832 komt naar voren dat de grootste ongelijkheid bestond 

tussen oudere en jongere erven (afb. 4.9). De grote erven domineren de groep van oudere erven, de 

kleinere erven die van de jongere. Daarnaast blijkt dat het gebied Magele met name rond de 

Mageleres een hoge concentratie van kleine erven kent. Dit zijn hoofdzakelijk nieuwvestigingen op 

markegrond in de achttiende en negentiende eeuw.213 De overige gebieden hebben door de 

verdichting een grote verscheidenheid in kleine en grotere erven. 

 

CONCLUSIE ONTWIKKELING BEZITSVERHOUDINGEN GEHELE BEVOLKING 1520-1832 

Tijdens de onderzoeksperiode is de ongelijkheid in de bezitsverhoudingen toegenomen. De 

voornaamste reden hiervoor is dat de onderlinge verschillen in omvang van de erven zijn 

toegenomen tijdens de onderzoeksperiode. De ongelijke welvaartsoverdracht is hier waarschijnlijk 

de grootste oorzaak van. Hierdoor ontstonden tussen keuterboerderijen en grotere boerderijen 

relatief grote verschillen in omvang. De welvaartsoverdracht wordt behandeld in paragraaf 4.2, die 

gaat over de invloed van de samenleving op de sociale stratificatie. 

                                                           
212 Mensema, 1994, deel 1, 125-136; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; 
Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019.  
213 Kleinjan en Hesselink, 2008, 158. 
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Afbeelding 4.8 – Omvang gelokaliseerde erven op basis van de pachtwaarde in het schattingsregister uit 1520. De gegevens over de locaties van de erven zijn verkregen uit de boerderijboeken. 

De precieze locatiebepaling heeft plaatsgevonden op basis van de kadastrale minuutplans uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 
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Afbeelding 4.9 – Omvang gelokaliseerde erven op basis van de pachtwaarde in de kadastrale gegevens uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). De gegevens over de locaties van de erven en de 

eerste vermeldingsdata zijn verkregen uit de boerderijboeken. De precieze locatiebepaling heeft plaatsgevonden op basis van de kadastrale minuutplans uit 1832. De locaties zijn afgebeeld op 

een geomorfologische kaart.
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ONTWIKKELING BEZITSVERHOUDING TUSSEN SOCIALE GROEPEN 1520-1832 

Uit de analyse van de bezitsverhoudingen voor de gehele bevolking tussen 1520 en 1832 blijkt dat de 

ongelijkheid in de bezitsstructuur toeneemt. In deze subparagraaf wordt de ontwikkeling van de 

bezitsverhoudingen beschreven door de verschillen tussen de sociale groepen te onderzoeken. 

Hierbij wordt een analyse gemaakt van de verhouding tussen het grondbezit van de eigenerfde 

bedrijven, adellijk grootgrondbezit, geestelijk grootgrondbezit en het grondbezit van de overige 

verpachters. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het aantal armen geanalyseerd.  

EIGENERFDE BEDRIJVEN, ADELLIJK GROOTGRONDBEZIT, GEESTELIJK GROOTGRONDBEZIT EN OVERIGE VERPACHTERS 

Uit de langetermijnontwikkeling van de bezitsstructuur van de vier sociale hoofdgroepen (adellijk 

grootgrondbezit, geestelijk grootgrondbezit, overige verpachters en eigenerfde bedrijven) blijkt dat 

het bezit van de eigenerfde bedrijven ging domineren en het adellijk grootgrondbezit, geestelijk 

grootgrondbezit en het bezit van de overige verpachters marginaliseerde (tab. 4.8). De groep overige 

verpachters bestonden hoofdzakelijk uit de stedelijke burgerij, stedelijke instellingen en overige 

burgers.214  

Uit de vergelijking met de rest van Salland kan worden geconcludeerd dat het aantal eigenerfden en 

het eigenerfd bezit in Den Ham in 1520 en waarschijnlijk ook in 1832 groter was dan in de overige 

gebieden in Salland (tab. 4.8). Dit is te verklaren doordat het adellijk grootgrondbezit zeer groot was 

in de kern van het Sallandse akkerbouwgebied (bijvoorbeeld in Raalte, Ommen, Heino en Dalfsen), 

terwijl er aan de randen, zoals in Den Ham en Holten, minder sprake was van adellijk 

grootgrondbezit.215 

 Den Ham Salland 

 1520 1832 1520 1832 

 Aantal Waarde Aantal Waarde Aantal Waarde Aantal Waarde 

Eigenerfde bedrijven 

(26) 

33% 21% 

(329) 

91%  80% 10% 8% - - 

Adellijk 

grootgrondbezit 

(15) 

20% 27% 

(10) 

3% 10% 33% 32% - - 

Geestelijke 

grootgrondbezit 

(16) 

21% 26% 

(0) 

0%  0 18% 18% - - 

Overige verpachters 

(20) 

26% 26% 

(23) 

6% 10% 39% 42% - - 

Totaal 

(77) 

100% 100% 

(362) 

100% 100% 100% 100% - - 

Tabel 4.8 - Bezitsstructuur 1520-1832 van de erven, katersteden en losse percelen land. Weergegeven op basis van zowel het 

aantal als de waarde, uitgedrukt in percentages van respectievelijk het totale aantal en de totale waarde van de erven, 

katersteden en losse percelen land in Den Ham en Salland. Voor Den Ham is naast het percentage tevens tussen haakjes het 

aantal erven en katersteden vermeld, wat een indruk geeft van de groei in aantallen. De gegevens zijn afkomstig uit het 

schattingsregister van 1520 en de kadastrale gegevens van 1832 (geraadpleegd via HisGIS). Bronnen cijfers Den Ham & 

Salland 1520: Slicher van Bath, 1957, 622-624. 

 

 

 

                                                           
214 Slicher van Bath, 1957, 658-666; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
215 Slicher van Bath, 1957, 617. 
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De toename van het eigenerfd bezit in Den Ham tussen 1520 en 1832 is hoofdzakelijk veroorzaakt 

door grootschalige nieuwvestiging van eigenerfden (tab. 4.8). De keuterboerderijen die vanaf 1600 

werden gesticht waren bijna zonder uitzondering van eigenerfden. Na 1600 ontstonden namelijk 

geen nieuwe leengoederen en de adel stichtte ook geen keuterboerderijen.216  

 

Uit de literatuur blijkt dat de afname van het burgerlijk, geestelijk en adellijk grootgrondbezit in 

Overijssel hoofdzakelijk plaatsvond in de periode 1750 tot 1830. De boeren waren in deze periode in 

staat hun erf te kopen omdat zij profiteerden van gelijkblijvende pachtprijzen, stijgende graanprijzen 

en licht dalende lonen. Dit proces versnelde vanaf 1780, omdat vanaf deze periode zowel het 

geestelijk als het adellijk grootgrondbezit op grote schaal werd verkocht. Na de Reformatie (rond 

1600) was de grond van de geestelijken in handen gekomen van de provinciale overheid. Vanwege 

financiële tekorten verkochten de overheden aan het eind van de achttiende eeuw de erven echter 

weer. Ook het adellijk grootgrondbezit werd grotendeels in dezelfde periode verkocht, omdat de 

havezaten in de Franse Tijd (1795-1813) hun rechten verloren. De noodzaak om de boerderijen te 

behouden verdween hiermee.217   

De gegevens over Den Ham komen in hoge mate overeen met het algemene beeld over Overijssel. 

Uit de geconstateerde verkopen van de adellijke grootgrondbezitters, de geestelijke 

grootgrondbezitters en de burgerij, blijkt dat deze verkopen hoofdzakelijk in de tweede helft van de 

achttiende en het begin van de negentiende eeuw stapsgewijs plaatsvonden. De erven werden 

hoofdzakelijk aan de bewoners verkocht.218 

  1520 1682 1751 1832 

  Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht Eigen Pacht 

Kerkdorp 55% 45% 86% 14% 92% 8% 92% 8% 

Magele 56% 44% 83% 17% 92% 8% 93% 7% 

Linde 0% 100% 64% 36% 57% 43% 95% 5% 

Meer 7% 93% 64% 36% 64% 36% 90% 10% 

Noord-Meer 10% 90% 41% 59% 47% 53% 74% 26% 

          
Gemiddeld 

Den Ham 31% 69% 76% 24% 68% 32% 91% 9% 

Tabel 4.9 - Bezitsstructuur op basis van eigendomsregistratie van de erven. De eigendomsgegevens zijn verkregen op basis 

van het schattingsregister uit 1520, de vuurstedenregisters uit 1682 en 1751, en de kadastrale gegevens uit 1832 

(geraadpleegd via HisGIS). 

Naast de hierboven beschreven ontwikkelingen die golden voor heel Den Ham, kenden de 

verschillende buurtschappen ook hun eigen ontwikkelingen. Het eigenerfd bezit was bijvoorbeeld tot 

de zeventiende eeuw enkel in de stuwwalgebieden Magele en het kerkdorp omvangrijk, terwijl hier 

in de zandgebieden Linde, Meer en Noord-Meer nauwelijks sprake van was (tab. 4.9). Vanaf de 

zeventiende eeuw namen de verschillen tussen de buurtschappen af, door nieuwvestiging van 

eigenerfden en verkoop van pachtboerderijen. De oorzaak van het hoger percentage eigenerfden in 

de stuwwalgebieden in 1520 is niet geheel duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat er voor 1520 al 

                                                           
216 Persoonlijke communicatie H. Woolderink d.d. 06-01-2020; Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-
1808, 2002; Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS.   
217 Trompetter en Van Zanden, 2001, 22-27; Persoonlijke communicatie H. Woolderink d.d. 07-01-2020. 
218 Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 38 & 76 & 141 & 169 & 178 & 207; Kleinjan en Roelofs, 2004, 3 & 44 & 134 
& 140 & 153 & 161. 
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diverse keuterboerderijen waren.219 Nader onderzoek naar de situatie in het laatmiddeleeuwse Den 

Ham, waarin onderzocht wordt of de oudste erven allodiaal, hofhorig of leengoed waren, zou inzicht 

kunnen bieden in de reden waarom het eigenerfd bezit in de stuwwalgebieden groter was.  

GEREGISTREERDE ARMEN 

Het eigenerfd bezit, adellijk grootgrondbezit, geestelijk grootgrondbezit en het bezit van de groep 

overige verpachters geven in hoofdlijnen een beeld van de verhouding tussen de verschillende 

groepen in de samenleving, maar bieden nauwelijks inzicht in de groep mensen die zich financieel 

niet kon redden in het economische systeem. Om de omvang van deze groep in kaart te brengen, kan 

worden gekeken naar het aantal geregistreerde armen. In de periode 1397-1767 worden namelijk in 

diverse belastingkohieren de mensen vermeld die niet in staat waren om belasting te betalen. Zij 

werden veelal aangeduid als paupers.220  

Uit de armoedecijfers van Overijssel blijkt dat de gebieden, waarin veel mensen werkzaam waren in 

de textielnijverheid, kampten met gemiddeld meer geregistreerde armen.221 Arbeiders en wevers 

werden meestal tot de armen gerekend, omdat zij lage verdiensten hadden en een wisselvallig 

bestaan leidden.222 Voor de vergelijking met Salland en Twente wordt gebruikgemaakt van de cijfers 

van de historici Slicher van Bath en Trompetter (tab. 4.10).223  

 1397 1675 1682 1694 1701 1751 1767 

Kerkdorp 0% 26% 37% 20% 40% 38% 34% 

Linde 0% 12% 29% 24% 66% 50% 50% 

Magele 33% 7% 30% 38% 42% 57% 55% 

Meer 
16% 

10% 43% 31% 29% 18% 10% 

Noord-Meer 7% 24% 44% 47% 20% 36% 

Gemiddelde Den 

Ham 19% 17% 35% 37% 42,8% 39% 38% 

Salland platteland 13% 19% - - 20% - 23% 

Twente - 29% - 25% 23% - 31% 

Tabel 4.10 – Geregistreerde armen in de belastingkohieren van het kerspel Den Ham tussen 1397 en 1767, uitgedrukt in 

percentages van de totale bevolking van de buurtschap, kerspel of regio. Bronnen cijfers Den Ham, Twente en Salland: Bos, 

2015, 107; Trompetter & Van Zanden, 2001, 167-172; Slicher van Bath, 1957, 341-349. 

Uit de vergelijking met Twente en Salland kan worden geconcludeerd dat de armoede in het kerspel 

Den Ham gedurende nagenoeg de gehele periode groter was dan in Twente en Salland (tab. 4.10). 

Vanaf het einde van de achttiende eeuw had meer dan een derde van de bevolking in Den Ham 

moeite om het hoofd boven water te houden.  

Het hoge percentage armen in Den Ham kan verklaard worden aan de hand van de gekozen 

welvaartsoverdracht en de keuze voor huisnijverheid. In Den Ham werd namelijk middels splitsing en 

vestiging op markegrond getracht om zoveel mogelijk leden van de samenleving een eigen bestaan 

te laten opbouwen, waardoor zeer kleine boerenbedrijven ontstonden (de welvaartsoverdracht 

wordt in paragraaf 4.2 uitvoerig behandeld). Deze groep was grotendeels afhankelijk van 

huisnijverheid of als arbeider werkzaam op een ander boerenbedrijf. In de literatuur wordt 

beschreven dat huisnijverheid veelal gepaard ging met een onzeker bestaan, waardoor het aantal 

                                                           
219 Bijlage 5 – Verdwenen erven vóór 1832 in het kerspel Den Ham.  
220 Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002, 51-54. 
221 Slicher van Bath, 1957, 338. 
222 Slicher van Bath, 1957, 333. 
223 Trompetter en Van Zanden, 2001, 174-179. 
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armen toenam.224 Andersom zochten armen met weinig bezit waarschijnlijk ook een inkomen door 

middel van huisnijverheid. Beide zaken kunnen elkaar hebben versterkt, waardoor de armoede in 

Den Ham groter was dan gemiddeld. Zowel de huisnijverheid als het bestaan als arbeider ging 

gepaard met een onzeker inkomen, wat waarschijnlijk de reden is dat in de verschillende 

buurtschappen grote groepen armen waren.225 

In de lijst van het hoofdgeld uit 1767 zijn de locaties van de erven van de armen geregistreerd. Deze 

zijn weergegeven op een kaart (afb. 4.10). Van de lijst zijn 99 erven gelokaliseerd.226 Het hoofdgeld 

van 1767 geeft een relatief betrouwbaar beeld van de stratificatie. Voor het hoofdgeld van 1764 en 

1765 hebben de Staten van Overijssel een correctie toegepast, omdat te veel mensen wegens 

armoede waren vrijgesteld van het betalen van het hoofdgeld en dit te lage inkomsten opleverde. In 

1767 is deze correctie niet doorgevoerd, wat waarschijnlijk een getrouwer beeld geeft.227  

Met betrekking tot het hoofdgeld werden er drie klassen onderscheiden: de vermogenden, de 

onvermogenden en de armen. Voor de drie klassen van het hoofdgeld geldt het volgende. De 

vermogenden waren volledig in staat het hoofdgeld te betalen. De onvermogenden werden 

weliswaar niet bedeeld door de diaconie, maar waren niet bij machte om het hoofdgeld te betalen. 

De armen ten slotte werden bedeeld en waren vrijgesteld van de belasting.228  

Op basis van de gelokaliseerde erven uit het hoofdgeld van 1767 kan worden geconcludeerd dat de 

armen in het kerkdorp veelal als brinkzitter (ongewaarde in de marke) in de omgeving van de kerk 

gevestigd waren, mogelijk als arbeider, keuterboer of ambachtsman (afb. 4.10). In Magele waren de 

erven van de armen hoofdzakelijk om de es gelegen aan de zijde van het kerkdorp, dit betroffen 

waarschijnlijk keuterboeren. In het dekzandgebied zijn hoofdzakelijk twee vestigingsplaatsen 

zichtbaar voor de groep armen: aan de uitvalswegen van het dorp of aan een dekzandrug of 

dekzandkop in de nabijheid van een groter erf. Dit betroffen waarschijnlijk splitsingen of vestigingen 

op markegrond in de nabijheid van een bestaand erf.229  

 

CONCLUSIE BEZITSVERHOUDINGEN SOCIALE GROEPEN 

De uitkomsten van de analyse van de bezitsverhoudingen tussen de sociale groepen geven een 

duidelijk beeld van de toename van de ongelijkheid tussen 1520 en 1832. De sterke groei van het 

aantal armen vanaf het einde van de zeventiende eeuw  bevestigt dit. In de Hammer samenleving 

groeide de groep van mensen die moeite hadden om te kunnen bestaan. De bezitsverhoudingen 

tussen het adellijk grootgrondbezit, geestelijk grootgrondbezit, overige verpachters en eigenerfde 

bedrijven veranderden. Enerzijds marginaliseerde het adellijk grootgrondbezit, het geestellijk 

grootgrondbezit en het bezit van de overige verpachters, anderzijds nam het eigenerfd bezit sterk 

toe. Dit leidt tot de verwachting dat de ongelijkheid zou afnemen. Echter, door de verschillen in de 

omvang van de erven is de ongelijkheid toegenomen. Het erfsysteem is hier waarschijnlijk de 

grootste oorzaak van. Dit kwam enerzijds doordat sommige erven werden gesplitst, waardoor 

verschillen ontstonden in omvang van de erven. Anderzijds ontstonden ook binnen gezinnen 

                                                           
224 Fischer, 1983, 39; Slicher van Bath, 1957,337-338. 
225 Fischer, 1983, 39; Slicher van Bath, 1957,337-338. 
226 De erven uit 1767 zijn gelokaliseerd middels de vijf boerderijboeken van Den Ham. Op basis van de 
informatie uit de boerderijboeken zijn de beschreven locaties op de kadastrale kaart van 1832 vastgesteld. 
Bronnen: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2002, 51-54; Kadaster 1832, geraadpleegd via 
HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019 
227 Slicher van Bath, 1957, 332-342. 
228 Slicher van Bath, 1957, 333-335. 
229 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
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verschillen, doordat niet-erfopvolgers zich met een kleinere boerderij op markegrond vestigden. 

Hierop wordt in paragraaf 4.2 (over de invloed van de samenleving op de sociale stratificatie) nader 

ingegaan. 
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Afbeelding 4.10 – Omvang erven 1832 met aanduiding van belastingplichtigen uit het hoofdgeld van 1767. De gegevens over de omvang van de erven zijn afkomstig uit de kadastrale gegevens 

van 1832 (geraadpleegd via HisGIS). De gegevens over de locaties van de erven zijn verkregen uit de boerderijboeken. De precieze locatiebepaling heeft plaatsgevonden op basis van de 

kadastrale minuutplans uit 1832. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart.
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4.1.4 Conclusie bezitsverhoudingen  
In deze paragraaf is de volgende deelvraag beantwoord: ‘Welke langetermijnontwikkeling maakten 

de bezitsverhoudingen en de daarmee samenhangende sociale stratificatie in het kerspel Den Ham 

door tussen de late veertiende en de vroege negentiende eeuw?’ Uit de beperkte gegevens over de 

sociale stratificatie is gebleken dat een langetermijnontwikkeling heeft plaatsgevonden, waarbij een 

steeds groter deel van de samenleving het inkomen niet langer volledig uit de landbouw verkreeg, 

maar zowel uit de landbouw als uit de huisnijverheid. Deze uitstroom naar de huisnijverheid heeft 

bijgedragen aan een sterke verkeutering van de boerenbedrijven en een sterke toename van de 

armoede. Een ongelijke welvaartsoverdracht leidde tot meer verschillen in de bezitsstructuur. Dit 

kwam doordat sommige erven werden gesplitst en in sommige gevallen werden kleine boerderijen 

gevestigd op markegrond. Hierdoor ontstonden tussen keuterboerderijen en grotere boerderijen 

relatief grote verschillen in omvang. De welvaartsoverdracht wordt uitvoerig behandeld in paragraaf 

4.2, die gaat over de invloed van de samenleving op de sociale stratificatie. 

Hoewel het moeilijk is om precies aan te wijzen waarom er in Den Ham sprake was van een groter 

eigenerfd bezit en een grotere uitstroom uit de landbouw, is het waarschijnlijk dat de ligging hierin 

een rol heeft gespeeld. De ligging aan de rand van het adellijk bezit en de ligging ten opzichte van het 

nabijgelegen Twentse textielnetwerk (zoals in paragraaf 3.1.1 Bevolkingsontwikkeling Oost-

Nederland is behandeld) maakten het mogelijk dat een relatief grote groep van eigenerfden zelf kon 

bepalen of zij het erf ging splitsen en een bestaan ging opbouwen waarbij haar inkomen deels of 

geheel uit de huisnijverheid kwam. Door de ligging ten opzichte van de Twentse textielhandelaren 

was er waarschijnlijk veel vraag naar huisnijverheid.  

In Den Ham deed het bovengenoemde proces zich in alle gebieden voor. In de stuwwalgebieden 

verliep het proces van verkeutering echter sneller dan in de dekzandgebieden, die in grotere mate 

landbouwgeoriënteerd bleven. Dit kwam deels, doordat er sprake was van meer eigenerfd bezit en 

deels door een deelbaar erfsysteem in de stuwwalgebieden. Het deelbaar erfsysteem wordt in 

paragraaf 4.2 behandeld. 
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4.2 Invloed van de samenleving op de sociale stratificatie 

In voorgaande paragraaf is de sociale stratificatie onderzocht op basis van de bezitsverhoudingen. 
Deze paragraaf moet inzicht geven in de manier waarop de samenleving de sociale stratificatie heeft 
beïnvloed. Hierbij wordt de volgende deelvraag beantwoord: ‘Op welke wijze had de samenleving 
invloed op de sociale stratificatie?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, worden vier 
elementaire zaken van een agrarische samenleving behandeld, namelijk de erfpraktijk die in Den 
Ham werd toegepast, de invloed van de marke op de samenleving, de praktijk van nieuwvestigingen 
en de gezinssamenstelling die uit het voorgaande beleid voortkwam. 
 

4.2.1 Erfpraktijk in het kerspel Den Ham 
Om te achterhalen welke vorm van erfrecht werd toegepast in het kerspel Den Ham, is een analyse 

gemaakt van testamenten uit de periode 1683-1831. Hierbij is gebruikgemaakt van de transcriptie 

van de akten van het Schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810 en de beschrijving van 

testamenten in de boerderijboeken.230 Op basis van deze analyse van de testamenten is een 

overzicht gemaakt, waarin de uitkomsten per testament zijn samengevat. Hierop is deze paragraaf 

gebaseerd.231  

Uit de analyse van de zestig gevonden testamenten komt het volgende beeld naar voren. Bij een 

overlijden werd overwegend niet gesplitst, maar erfde een universele erfgenaam in principe alles. Uit 

de literatuur over het erfrecht blijkt dat dit ondeelbaar erfsysteem waarschijnlijk is overgeleverd uit 

het domeinstelsel, de zogenaamde geschlossene Hoffolge (anerbenrecht), waarin het erf niet mocht 

worden gesplitst.232 De splitsingen vonden enkel plaats in het kerkdorp en Magele. In zowel het 

kerkdorp als Magele werd gesplitst in ongeveer een derde van de geanalyseerde testamenten (tab. 

4.11). De splitsingen hebben over de gehele periode ongeveer evenveel plaatsgevonden. Er is geen 

patroon zichtbaar waaruit blijkt dat dit aantal is toegenomen.233 

 Niet-splitsing Splitsing 

Kerkdorp 16 (67%) 8 (33%) 

Magele 8 (73%) 3 (27%) 

Linde 12 (100%) 0 (0%) 

Meer 10 (100%) 0 (0%) 

Noord-Meer 3 (100%) 0 (0%) 

Geheel kerspel 49 (82%) 11 (18%) 

Tabel 4.11 – Uitkomsten testamenten met betrekking tot de erven in het kerspel Den Ham in de periode 1683-1831. De 

testamenten zijn opgetekend in de boerderijboeken en in de akten van het Schoutambt Ommen en Den Ham. 

NIET-SPLITSBARE ERVEN 

De gevallen waarin het erf niet werd gesplitst, vertonen een redelijk vast patroon: de oudste zoon 

werd universeel erfgenaam.234 Volgens de literatuur had 20% van de gezinnen in pre-industrieel 

                                                           
230 Dekker-Bloemendaal, Transcriptie akten schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810, 2012; Kleinjan en 
Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019.  
231 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
232 Cohen, 1958, 30-32; Sanders, 1905, 103-107; Van Blom, 1915, 855-859; Vervloet, 1984, 50-53; Persoonlijke 
communicatie H. Woolderink d.d. 7-1-2020. 
233 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
234 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
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Europa geen kinderen of levende kinderen als erfgenaam en 20% had slechts één kind.235 Als de zoon 

of dochter het erf niet kon overnemen, ging het erf veelal naar een neef of broer.236  

Aan een universeel erfgenaam werd het volledige erf overgedragen. Dit ging gepaard met 

verplichtingen. Er was steevast een zorgplicht voor gehandicapte kinderen. De universele erfgenaam 

diende voor de andere kinderen en eventuele andere familieleden een relatief klein bedrag van enige 

tientallen guldens te betalen. Soms werd een vruchtgebruik voor ouders of broers en zussen 

ingesteld. In enkele gevallen werd aangegeven dat de broer of zus het recht had om tot het huwelijk 

op het erf te blijven wonen. In veel testamenten werd echter niet ingegaan op de precieze 

gezinssamenstelling en status van de leden van het gezin.237  

Uit de testamenten is af te leiden dat een zorgplicht bestond voor de mensen die op het erf 

woonden. Het familiebedrijf stond centraal in het familiaire sociale zekerheidssysteem.238 Behalve 

een bijdrage aan de directe naasten werden dikwijls enige tientallen guldens aan de armen van de 

diaconie gegeven. Een donatie aan de armen was een vast onderdeel van het testament. Voor Den 

Ham was dit ook een noodzaak, omdat de gemeenschap bestond uit veel onvermogenden en armen. 

Dit is beschreven in paragraaf 4.1.239  

SPLITSINGEN 

De splitsingen vonden hoofdzakelijk plaats in het kerkdorp en Magele (tab. 4.11). Bij de splitsingen in 

het kerkdorp wordt de naam van het erf vaak niet genoemd in het testament, wat duidt op een 

geringe omvang en waarschijnlijk een latere vestigingsperiode. De erven werden veelal gelijkwaardig 

verdeeld tussen de kinderen en eventueel de overige familieleden. De grond van de erven in het 

kerkdorp bestond uit stukken land, verdeeld over het kerkdorp en de omliggende buurtschappen.240  

Uit de 35 gevonden testamenten in het kerkdorp en Magele zijn 14 testamenten te herleiden naar 

een erf. Hieruit blijkt geen duidelijk patroon op basis van de omvang in 1832. Bij zowel kleine als iets 

grotere erven vonden splitsingen en niet-splitsingen plaats. De waarde van de gesplitste erven loopt 

uiteen van 35 tot 72 gulden; de niet-gesplitste erven van 4 tot 103 gulden. De gemiddelde 

pachtwaarde van gesplitste erven is 50 gulden, van de niet-gesplitste erven 35 gulden. Beide 

gemiddeldes zijn hoger dan de gemiddelde pachtwaarde van 25 gulden voor alle erven in het 

stuwwalgebied.241  

CONCLUSIE ERFPRAKTIJK IN HET KERSPEL DEN HAM  

De conclusie uit het bovenstaande is dat in het kerspel Den Ham in 82% van het aantal geanalyseerde 

testamenten uit de periode 1686-1810 na overlijden een welvaartsoverdracht plaatsvond aan een 

universele erfgenaam. Dit was waarschijnlijk het gevolg van een diepgewortelde traditie. De erven in 

de dekzandgebieden werden niet gesplitst, maar volledig doorgegeven aan de volgende generatie. 

Daarbij was de oudste zoon vermoedelijk de eerste rechthebbende. Wanneer niet alle kinderen 

waren voorzien van een erf, dienden met name in de dekzandgebieden veel broers en zussen op het 

ouderlijk erf te blijven wonen. 

In de stuwwalgebieden Magele en het kerkdorp werd in 31% van de gevonden testamenten gesplitst. 

Hierdoor ontstond een meer gelijkwaardige verdeling en hadden niet-erfopvolgers een 

                                                           
235 Berkner, 1977, 55-57. 
236 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
237 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
238 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831; De Ruiter, 2019, 213. 
239 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
240 Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
241 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Bijlage 6 - Uitwerking testamenten uit het kerspel Den Ham 1683-1831. 
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gelijkwaardige kans op een eigen bestaan. Bovendien resulteerde het deelbare erfsysteem 

waarschijnlijk in een snellere groei van het aantal erven en vermoedelijk ook in gemiddeld kleinere 

erven. 

4.2.2 Invloed van het markegenootschap op de samenleving 
Om de invloed van het markegenootschap op de samenleving te bepalen, is gebruikgemaakt van de 

markeboeken van het markegenootschap van Ham en Linde en een transcriptie van de markeboeken 

die is gemaakt voor de periode 1603 tot 1722, door de Oudheidkundige Vereniging Den Ham en 

Vroomshoop.242  

De markeboeken van de marke van Ham en Linde vangen in 1603 aan, maar bevatten grote hiaten. 

Van 1742 tot 1812 zijn geen markeboeken bewaard gebleven. Vanaf 1812 wordt het markeboek 

gedomineerd door de verdeling van de veengronden en de eerste aanzet tot een verdeling van de 

rest van de marke. Vanwege deze hiaten is de onderstaande beschouwing grotendeels gebaseerd op 

de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw.243 

Het markegenootschap van Ham en Linde werd voor het eerst vermeld in 1457. Waarschijnlijk is de 

marke ontstaan uit vroegere marken die per buurtschap golden. De Dammarke is eerder ontstaan, 

waardoor het gebied Meer en het westelijke gedeelte van Linde waarschijnlijk tot de Dammarke 

gingen behoren (afb. 4.11). Het beleid van de Dammarke zal hier niet worden behandeld, omdat de 

Dammarke zich voor een klein gedeelte in het kerspel bevond en hoofdzakelijk in het naastgelegen 

Hellendoorn lag. 244

 
Afbeelding 4.11 – Kerspel Den Ham opgedeeld in de marke van Ham en Linde en de Dammarke op basis van de 

markekaarten van beide marken. 

 

 

 

 

                                                           
242 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975. 
243 HCO, Toegangsnr. 0157, Inv. nr. 451-455, Markeboeken van markegenootschap van Ham en Linde 1603-
1827.  
244 Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012, 11. 
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TYPOLOGIE VAN DE MARKE 

Historicus Anton Kos onderscheidt in het boek Van meenten tot marken de volgende drie 

markegenootschappen: 

1) een vrije marke, zoals in Drenthe voorkwam, die werd gedomineerd door eigenerfden; 

2) een grondheerlijke marke, die werd gedomineerd door grootgrondbezitters;  

3) een gemengde marke, waarbij er sprake was van een combinatie van eigenerfden en 

grootgrondbezitters.245  

De marke van Ham en Linde was een gemengde marke, waarbij de macht van de grootgrondbezitters 

en macht van de eigenerfden gelijk waren. Uit de verslagen is gebleken dat de grootgrondbezitters 

wel bij de vergadering aanwezig waren om hun stem uit te brengen, maar dat de eigenerfde bezitters 

een serieus blok vormden. Daardoor was de macht evenwichtig verdeeld.246 De hoofdbestuurder, de 

zogenaamde markerichter, was afkomstig van havezate Mennigjeshave of het was een notabele. De 

uitvoerende taken werden door de gewaarde boeren verricht.247 

REGELS MARKEGENOOTSCHAP 

Uit het markeboek komt diverse malen naar voren dat er restricties bestonden voor ongewaarden. 

Zo mochten zij zich absoluut niet vestigen op markegrond en niet zonder toestemming gronden 

aangraven (dat is land ontginnen).248 

De ongewaarden werden echter niet volledig geweerd van de markegronden. Tegen betaling 

mochten zij een beperkt aantal dieren laten weiden. Wanneer de regels werden overtreden, volgden 

boetes of werden dieren en goederen in beslag genomen.249 

PRAKTIJK MARKEGENOOTSCHAP 

Uit deze afgekondigde regels in de markeboeken komt een beeld naar voren van een gereguleerde 

marke die streng optrad bij overtredingen. Echter, uit dezelfde markeboeken blijkt dat deze regels 

nauwelijks werden gehandhaafd. Enkel wanneer vee uit naburige marken werd aangetroffen, werd 

gehandhaafd.250  

De bouw van huizen op de markegrond moet op grote schaal hebben plaatsgevonden. Het 

markeboek dat aan het begin van de zeventiende eeuw aanvangt, is namelijk een lange lijst van 

verkopen van gronden en katersteden. Over het afbreken van huizen wordt niet gesproken. Ook bij 

aangravingen, veelal bij een bestaand erf, wordt nauwelijks gerept over ‘dichtsmijten’, maar wordt 

vooral getaxeerd voor de verkoop of pacht. De gronden om de kerk domineerden de verkoop van 

katersteden en gronden niet, zoals uit de groei van het kerkdorp in hoofdstuk 3 naar voren is 

gekomen. In het markeboek komen tal van verkopen voor in de directe omgeving van bestaande 

erven in de buurtschappen. Dit zijn mogelijk broers die niet-erfopvolger waren van het bestaande erf 

en die zich wellicht in de nabijheid van het erf (deels) op markegrond vestigden.251 Een voorbeeld 

hiervan is de katerstede die werd verkocht aan Egbert Berglandt en was gelegen tussen erve 

                                                           
245 Kos, 2010, 16-17.  
246 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 46. 
247 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 25 & 31. 
248 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 7-12 & 39-44. 
249 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 6 & 14 & 41. 
250 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 6 & 28 & 51. 
251 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 33 & 36 & 37 & 39. 
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Bergland en erve Schultink. Dit is waarschijnlijk een broer (niet-erfopvolger) geweest die zich 

vestigde op (deels) aangelegen markegronden.252 

Niet alleen verkoop en verpachting boden kansen in de gemeenschap, ook blijkt diverse malen dat de 

marke een socialezekerheidssysteem vormde voor de inwoners van het Hammerkerspel. Bij 

tegenslag door bijvoorbeeld brand, armoede of storm gaf de marke financiële steun of toestemming 

voor vestiging op markegrond. Op die manier vormde de marke een sociaal vangnet.253 Een 

voorbeeld hiervan is weduwe Hansen, die uit medelijden, waarschijnlijk vanwege armoede, van de 

gewaarden tot haar overlijden op markegrond mocht blijven wonen.254   

FINANCIËLE TEKORTEN 

Uit de verslagen is gebleken dat de marke continu kampte met financiële tekorten. Deze tekorten 

lijken vooral te zijn ontstaan, doordat het markegenootschap veel kosten van de kerk op zich nam. 

Allerhande kosten voor onderhoud aan de kerk, pastorie en school werden door het 

markegenootschap gedragen. Deze kosten en de reguliere beheers- en onderhoudskosten zorgden 

ervoor dat veel land moest worden verpacht en verkocht, om de financiële tekorten niet te hoog te 

laten oplopen. Armengelden werden niet vermeld. Dit duidt erop dat de armengelden door de 

diaconie en daarmee door de gehele gemeenschap werden gedragen.255  

De permanente schuldenlast is niet ontstaan door incidentele kosten, zoals oorlogsschade. Het 

markeboek biedt onvoldoende inzicht in de totale inkomsten en uitgaven, waardoor hier geen 

uitsluitsel over kan worden gegeven. Echter, het saldo moet voortdurend negatief zijn geweest, 

hoewel steeds meer veengrond werd verpacht en heidegrond werd verpacht of verkocht.256  

Een deel van de schulden kan worden verklaard door de grote betalingsachterstanden in de pacht 

van de ongewaarden.257 Er blijken schulden te zijn van zes jaar oud.258 De schuld van het 

markegenootschap liep op een gegeven moment zo hoog op dat de schout van Ommen en Den Ham 

namens de schuldeisers waarschuwde dat de gewaarden hoofdelijk aansprakelijk waren en dat tot 

executie van hun goederen en rechten kon worden overgegaan, wanneer de schulden niet werden 

betaald. Het gevolg was dat de verkoop en pacht verder toenamen.259  

De schulden werden niet alleen betaald met de gelden die werden verkregen uit verpachting of 

verkoop, maar werden ook in natura voldaan. Ongewaarden die werkzaamheden hadden verricht 

voor de kerk of de marke werden betaald met een stuk markegrond of een drijfwaar (gebruiksrecht) 

in de marke.260 

CONCLUSIE INVLOED VAN HET MARKEGENOOTSCHAP OP DE SAMENLEVING 

De conclusie is dat het markegenootschap zijn regels nauwelijks handhaafde, waardoor het bijdroeg 

aan een samenleving die openstond voor nieuwe erven. In een dergelijke grote en dichtbevolkte 

marke was het waarschijnlijk ook lastig om overzicht te houden en de orde te handhaven. Ondanks 

expliciet afgekondigde verboden op vestiging en aangraving van gronden werden in de praktijk op 

grote schaal kansen geboden om zich op markegrond te vestigen en gronden aan te kopen. Veel 

                                                           
252 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 42. 
253 De Ruiter, 2019, 95 & 213; Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 24. 
254 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 24. 
255 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 30-52. 
256 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 44. 
257 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 18 & 43 & 52 & 55. 
258 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 15 & 53. 
259 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 58. 
260 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722, 1975, 52 & 13. 
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gronden werden verpacht, er werden drijfwaren uitgereikt en er was een continue verkoop van 

gronden, waaruit kan worden opgemaakt dat de exclusiviteit van de markegronden gaandeweg 

verloren ging. 

Als de initiators van de marke het doel hadden om de groei van de gemeenschap te beteugelen, had 

dit in Den Ham in de zeventiende eeuw zijn uitwerking grotendeels verloren. Door de voortdurende, 

grote financiële tekorten is moeilijk vast te stellen of het beleid ook zou zijn toegepast als daarvoor 

geen financiële noodzaak bestond. 

4.2.3 Praktijk van nieuwvestigingen 
Voor de analyse van de herkomst van de nieuwe erven kan, voor wat betreft de vestigingen op 

markegrond, worden gesteund op de markeboeken van Ham en Linde en de boerderijboeken die ook 

vermeldingen hebben over vestigingen in de Dammarke. Voor de afsplitsingen wordt 

gebruikgemaakt van de boerderijboeken die vermelden uit welk erf een nieuw erf is ontstaan.261 

Van de 372 erven die in de boerderijboeken zijn opgenomen, is van 79 bekend waaruit ze zijn 

ontstaan. Daarnaast staan in de markeboeken 30 vermeldingen die niet gelokaliseerd kunnen 

worden (tab. 4.12).262 De geconstateerde splitsingen vonden plaats tussen 1397 en 1832, de 

vestigingen op markegrond tussen 1601 en 1825. Het markeboek begint pas in 1601 en kent grote 

hiaten vanaf het begin van de achttiende eeuw, waardoor de markevestigingen waarschijnlijk 

ondergewaardeerd zijn.263 De sterke verkeutering, die in paragraaf 4.1 is behandeld, doet vermoeden 

dat de herleide splitsingen ook zijn ondergewaardeerd ten opzichte van de vermeldingen in de 

boerderijboeken.   

 Splitsing Markegrond 

Kerkdorp 4 (50%) 4 (50%) 

Magele 18 (56%) 14 (44%) 

Linde 7 (70%) 3 (30%) 

Meer 12 (71%) 5 (29%) 

Noord-Meer 11 (92%) 1 (8%) 

Onbekende locatie 0 (0%) 30 (100%) 

Geheel Den Ham 52 (48%) 57 (52%) 

Tabel 4.12 – Erven waarvan de herkomst staat beschreven in de boerderijboeken en de markeboeken van de marke van Ham 

en Linde, uitgesplitst naar erven als gevolg van splitsing en erven die op markegrond zijn gebouwd in de periode 1300-1832. 

SPLITSINGEN   

Van 109 erven is de herkomst bekend. Hiervan is 48% ontstaan door splitsingen van bestaande erven 

(tab. 4.12). Uit de analyse van deze splitsingen is gebleken dat ongeveer de helft van de erven, 

waarvan de reden voor de splitsing bekend is, aan familieleden werd overgedragen en de andere 

helft werd verkocht.264  

                                                           
261 Dekker-Bloemendaal, Transcriptie akten schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810, 2012; HCO, 
Toegangsnr. 0157, Inv. Nr. 451-455, Markeboeken 1603-1827; Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en 
Linde 1603-1722, 1975; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; 
De Ruiter, 2019. 
262  Een overzicht met details van de herkomst van de erven is als bijlage aan deze scriptie toegevoegd. De 
splitsingen staan in Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832 en de vestigingen op 
markegrond staan in Bijlage 8 - Erven gevestigd op markegrond in het kerspel Den Ham 1601-1825.  
263 HCO, Toegangsnr. 0157, Inv. nr. 451-455, Markeboeken 1603-1827. 
264 Bijlage 7 – Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832. 
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Bij familieleden gaat het hoofdzakelijk om een zoon of dochter die waarschijnlijk niet de erfopvolger 

was en bij het huwelijk een deel van het erf kreeg.265 Bij deze splitsingen was er soms ook sprake van 

een overdracht van waardelen in de marke. Het waardeel werd opgedeeld, waarbij beide partijen 

gerechtigd werden in de marke. Een voorbeeld hiervan is het erve Het Kappen in het kerkdorp, 

waarvan het erve Jutte Geerts een kwart deel van het waardeel kreeg. Het betreft hier een 

familierelatie, waarbij de vrouw na het overlijden van de man hertrouwde en een deel van het 

waardeel meenam.266 De overdracht van waardelen kwam niet alleen voor bij familie, maar 

waardelen werden ook verkocht aan niet-familieleden.267 

De andere helft van de afsplitsingen is het gevolg van verkoop. Vooral verdwenen erven zijn gesplitst 

en verkocht. Uit het verdwenen erf Leeferdink te Magele zijn bijvoorbeeld vijf nieuwe erven ontstaan 

(afb. 4.12).268 Meestal waren financiële moeilijkheden de reden voor de splitsing. Bij de verkoop van 

pachtboerderijen in de achttiende eeuw kwam het ook voor dat een koopman optrad als speculant 

en het erf in delen verkocht.269 

 
Afbeelding 4.12 – Vijf erven die zijn ontstaan uit het verdwenen erve Leeferdink, gelegen aan de rand van de Mageleres. De  

kaart is een uitsnede van de kadastrale minuutplans uit 1832 (geraadpleegd via HisGIS). Bron: Kleinjan & Hesselink, 2008, 

134-140. 
 

                                                           
265 Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832. 
266 De Ruiter, 2019, 344; Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 52. 
267 Kleinjan, Transcriptie markeboeken van Ham en Linde, 1975, 53. 
268 Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832; Kleinjan & Hesselink, 2008, 134-140. 
269 Kleinjan en Hesselink, 2008, 19-20; Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832. 
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Een voorbeeld van een afsplitsing in het kerspel Den Ham is het erve Dijkjan, dat in 1822 werd 

gesticht in Noord-Meer.270 Dit erf werd door Jan Schultink gebouwd op zijn eigen grond, het erve 

Schultink. Vanwege financiële moeilijkheden verkocht hij het erve Schultink, exclusief het erve 

Dijkjan. De financiële moeilijkheden bleven Schultink echter achtervolgen en voordat het erve Dijkjan 

was afgebouwd, moest hij het overdragen aan de hypotheekverstrekker.271 

Het erve Schultink zelf kent een enigszins vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. Dit erf is afkomstig uit 

het erve Noortmerinck.272 De bewoner van het erve Noortmerinck verpandde het erf, waarschijnlijk 

vanwege financiële moeilijkheden, aan Geert Schultink, die woonachtig was in Eerde. Het gevolg was 

dat de zoon van Geert Schultink later op een deel van het erve Noortmerinck ging wonen in het 

nieuwgebouwde erve Schultink.273  

Deze voorbeelden van afsplitsing illustreren de gang van zaken bij diverse erven, waarvan de 

eigenaren veelal door financiële moeilijkheden werden genoodzaakt om een deel van hun gronden 

te verkopen. Dit gebeurde bij zowel kleine als grote erven.274  

Uit de kadastrale minuutplans van 1832 blijkt dat de gemiddelde pachtwaarde van de 55 

gelokaliseerde gesplitste erven ƒ 46 was. Volgens het model van Van Zanden, dat in paragraaf 4.1 is 

genoemd, waren dit grotendeels erven die moeite hadden om uit deze afsplitsing een volwaardig 

landbouwinkomen te genereren.275 

MARKEGROND 

Van de 109 erven waarvan de herkomst bekend is, is 52% ontstaan door bouw op markegronden 

(tab. 4.11). De gelokaliseerde markevestigingen bevonden zich verspreid over de buurtschappen, 

hoofdzakelijk in de omgeving van bestaande erven (afb. 4.13). In de periode 1600-1750 lagen de 

vestigingen op markegronden in de omgeving van bestaande erven.276 In het gebied Magele is de 

oostzijde van de stuwwal vanaf de achttiende eeuw bewoond geraakt, met vestigingen op 

markegrond. Dit komt waarschijnlijk, doordat de marke de gemeenschappelijke gronden aan de 

oostzijde van Mageleres vanaf de achttiende eeuw verkocht.277  

Volgens het markeboek waren boerderijen op markegrond voornamelijk keuterboerderijen met 

grond waarvoor tussen ƒ 100 en ƒ 400 werd betaald.278 Uit de pachtwaarde in 1832 blijken de 

gelokaliseerde erven een gemiddelde pachtwaarde van ƒ 22 te vertegenwoordigen. Volgens het 

model van Van Zanden konden de bewoners niet als landbouwer van hun erf bestaan.279  

CONCLUSIE PRAKTIJK VAN NIEUWVESTIGINGEN 

Uit deze informatie kan geconcludeerd worden dat nieuw gevestigde erven in het kerspel Den Ham 

door zowel nieuwvestigingen op markegrond als door splitsingen zijn ontstaan. Beide processen 

kunnen met elkaar te maken hebben. Als nabijgelegen markegrond aan de gesplitste boerderij werd 

toegevoegd, werd de verkeutering door splitsing enigszins verminderd. Voor splitsingen waren 

verschillende redenen. Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat ongeveer de helft van de 

                                                           
270 Kleinjan en Roelofs, 2004, 229. 
271 Kleinjan en Roelofs, 2004, 229. 
272 Kleinjan en Roelofs, 2004, 212. 
273 Kleinjan en Roelofs, 2004, 219. 
274 Kleinjan en Hesselink, 2008, 95-96 & 180; Kleinjan en Roelofs, 2004, 222-223.  
275 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832. 
276 Bijlage 8 - Erven gevestigd op markegrond in het kerspel Den Ham 1601-1825. 
277 Kleinjan en Hesselink, 2008, 158. 
278 Bijlage 8 - Erven gevestigd op markegrond in het kerspel Den Ham 1601-1825. 
279 Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
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splitsingen afkomstig was van directe familie, waarbij de splitsing waarschijnlijk perspectief bood aan 

een broer of zus die geen erfopvolger was. De andere helft kwam door aankoop uit bestaande erven 

en kwam waarschijnlijk ook ten goede aan een broer of zus die geen erfopvolger was. De reden voor 

de verkoop door bestaande erven was veelal financiële nood. Ook kwam het voor dat de bewoners in 

de achttiende eeuw bij de verkoop van pachtboerderijen niet in staat waren het erf te kopen. 

Kooplieden maakten gebruik van de situatie en verkochten vervolgens het erf in delen. 

Uit de gemiddelde pachtwaarde van het erf blijkt dat meestal noch met een splitsing noch met een 

vestiging op markegrond een volwaardig inkomen uit de landbouw kon worden gegenereerd.  
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Afbeelding 4.13 – Omvang erven 1832 met aanduiding of het erf ontstaan is als gevolg van splitsing of door vestiging op markegrond, voor de periode 1300-1832. De gegevens over de 

herkomst van de erven zijn afkomstig uit de boerderijboeken en de markeboeken van Ham en Linde. De gegevens over de omvang van de erven zijn afkomstig van het kadaster uit 1832 

(geraadpleegd via HisGIS). De gegevens over de locaties van de erven zijn verkregen uit de boerderijboeken. De precieze locatiebepaling heeft plaatsgevonden op basis van de kadastrale 

minuutplans uit 1832. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 
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4.2.4 Gezinssamenstelling 
Om te achterhalen wat het resultaat was van de invloed van de samenleving op de 

gezinssamenstelling, kan worden geput uit de volkstelling van 1748. Deze volkstelling biedt inzicht in 

de opbouw van de huishoudens. De volkstelling definieerde een gezin als de groep mensen waarvoor 

werd gekookt en die gezamenlijk de maaltijd nuttigde. Het ging daarbij niet om iedereen die op één 

erf woonde.280  

   

Uit de volkstelling van 1748 van Den Ham kunnen de volgende drie zaken worden herleid: het 

kerngezin, de inwonende familie en de inwonende dienstboden (onder de dienstboden werden de 

inwonende meiden en knechten verstaan). De positie van de leden van de uitgebreide familie is niet 

toegelicht in de volkstelling, waardoor hier geen precieze gegevens over beschikbaar zijn. Wel 

kunnen op basis van de frequentie van deze uitgebreide familie per deelgebied aannames worden 

gedaan.281  

KERNGEZIN EN UITGEBREIDE FAMILIE   

Het meest relevante element van de volkstelling van 1748 is de verhouding tussen het kerngezin en 

de uitgebreide familie. Het kerngezin bestaat uit een man of vrouw met eventuele partner en 

kinderen. Bij de uitgebreide familie (in het Engels extended family) is het kerngezin uitgebreid met 

ouders, broers, zussen en eventuele kinderen en partners.282  

Uit de cijfers van 1748 blijkt dat de verhouding tussen het kerngezin en de uitgebreide familie in Den 

Ham in hoofdlijnen gelijk was aan die in de Sallandse akkerbouwgebieden (tab. 4.13). Op basis van de 

vergelijking van de frequentie van de uitgebreide familie tussen de verschillende buurtschappen 

kunnen aannames worden gedaan over de positie van de broers en zussen. 

  Kerkdorp Magele Linde Meer 

Noord-

Meer 

Den 

Ham 

Sallandse 

akkerbouw-

gebieden Twente 

Kerngezin 81% 73% 50% 62% 55% 69% 69% 78% 

Gezin met 

uitgebreide familie 19% 27% 50% 38% 45% 31% 31% 22% 

Tabel 4.13 – Kerngezin en uitgebreide familie Den Ham, Sallandse akkerbouwgebieden en Twente op basis van de 

volkstelling uit 1748. Bron cijfers Salland en Twente: Slicher van Bath, 1957, 109-115 

In de buurtschappen is een duidelijk onderscheid te maken tussen enerzijds de dekzandgebieden 

Linde, Meer en Noord-Meer en anderzijds de stuwwalgebieden Magele en het kerkdorp (tab. 4.13 en 

4.14). De bevindingen uit de testamenten aan het begin van deze paragraaf, waarbij er sprake was 

van een deelbaar erfsysteem in de stuwwalgebieden en een ondeelbaar erfsysteem in de 

dekzandgebieden, worden weerspiegeld in de verhouding tussen kerngezinnen en uitgebreide 

families. 

In de dekzandgebieden, die een ondeelbaar erfsysteem kenden, is 46% van de gezinnen een 

uitgebreide familie en in de stuwwalgebieden is dat percentage slechts 23% (tab. 4.13 en 4.14). Op 

basis van deze percentages is het waarschijnlijk dat in de dekzandgebieden meer broers en zussen op 

                                                           
280 Slicher van Bath, 1957, 109-111. 
281 Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1748 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 
282 Slicher van Bath, 1957, 109-115. 



 

128 
 

het ouderlijk erf bleven wonen, omdat zij minder perspectief hadden op het stichten van een eigen 

gezin. Dit is grotendeels het gevolg van het ondeelbaar erfsysteem.283  

 

  Kerngezin 

Uitgebreide 

familie Dienstboden Totaal 

Kerkdorp 3,64 0,30 0,21 4,15 

Magele 4,18 0,41 0,06 4,65 

Linde 3,94 0,68 0,59 5,21 

Meer 3,57 0,57 0,62 4,76 

Noord-Meer 3,8 0,90 0,85 5,55 

Den Ham 3,78 0,45 0,33 4,57 

Salland - - - 5,0 

Twente - - - 4,9 
Tabel 4.12 – Gemiddelde omvang gezinnen Den Ham, Salland en Twente op basis van de volkstelling uit 1748 (met 

onderverdeling naar gemiddelden gerekend over de gehele populatie van buurtschap, kerspel of regio). Onder de 

dienstboden werden de inwonende meiden en knechten verstaan. Bron cijfers Salland en Twente: Trompetter & Van Zanden, 

2001, 170-171   

 CONCLUSIE GEZINSSAMENSTELLING 

De conclusie uit het bovenstaande is dat de erfpraktijk bij overlijden terug te zien is in de cijfers van 

de gezinssamenstelling. Het deelbaar erfsysteem in de stuwwalgebieden en een ondeelbaar 

erfsysteem in de dekzandgebieden hadden tot gevolg dat relatief meer kerngezinnen in 

stuwwalgebieden voorkwamen dan in dekzandgebieden. Hieruit komt naar voren dat met name in 

de dekzandgebieden meer broers en zussen waren die minder perspectief hadden op een eigen 

bestaan en daardoor op het ouderlijk erf bleven wonen dan in de stuwwalgebieden. 

 

4.2.5 Conclusie invloed van de samenleving op de sociale stratificatie 
In deze paragraaf is de deelvraag behandeld: ‘Op welke wijze had de samenleving invloed op de 

sociale stratificatie?’ Aan de hand van de bevindingen is aangetoond dat de samenleving een 

halfopen houding had jegens nieuwe erven. De samenleving trachtte zoveel mogelijk leden 

perspectief te bieden, maar tegelijkertijd vergrootte zij de ongelijkheid. Dit kwam, doordat enerzijds 

een ondeelbaar erfsysteem werd gehanteerd met een universele erfgenaam na het overlijden van de 

ouders. Daardoor werden de kansen van broers en zussen beperkt en bleef het erf intact. Anderzijds 

werden mechanismen ontwikkeld om dit traditionele ondeelbare erfsysteem, dat in het verleden 

waarschijnlijk was opgelegd door grootgrondbezitters, te ontduiken. Er vond namelijk bij het huwelijk 

juist een splitsing plaats van het ouderlijk erf en op grote schaal werd vestiging op markegrond 

toegestaan. De sterk verkeuterde erven, die in paragraaf 4.1 zijn behandeld, bevestigen het beeld dat 

er op grote schaal splitsingen geweest moeten zijn. Daarom is de conclusie dat in diverse gezinnen 

waarschijnlijk bij het huwelijk van de niet-erfopvolger werd gedeeld en bij overlijden veelal niet werd 

gedeeld. De ontwikkelde mechanismen richting een deelbaar erfsysteem waren waarschijnlijk het 

gevolg van het grote eigenerfd bezit in Den Ham, dat is behandeld in paragraaf 4.1. 

Binnen Den Ham deed dit proces zich voor in alle gebieden. Er is echter een verschil tussen het 

dekzandgebied en het stuwwalgebied. In het stuwwalgebied was 95% van de erven sterk verkeuterd, 

wat mede het gevolg was van het gedeeltelijk deelbare erfsysteem. In het dekzandgebied, waarbij bij 

                                                           
283 Ten Brinke, Transcriptie volkstelling 1748 Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 
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overlijden een ondeelbaar erfsysteem werd gehanteerd, was 75% van de erven in 1832 sterk 

verkeuterd. 

Het ondeelbare erfsysteem bij overlijden is waarschijnlijk het resultaat van een juridisch gewortelde, 

lange traditie. Alternatieve oplossingen in de vorm van ontduikingen van deze traditie zorgden er in 

tijden van ‘nood’ vervolgens voor dat ook niet-erfopvolgers een kans kregen. Veel niet-erfopvolgers 

konden zo een eigen bestaan opbouwen. Toch blijkt uit de lage pachtwaarde van de vestigingen op 

markegrond dat het beleid een samenleving opleverde, waarin de erfopvolger waarschijnlijk 

vermogender werd dan zijn broer. 
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‘Synthese’ in een Engels woordenboek 

 
 

  

5. Synthese  
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5.1 Beantwoording hoofdvraag 

In de voorgaande drie onderzoeksthema’s is stapsgewijs de landschapsopbouw, de 

nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid van Den Ham ontleed. In deze paragraaf zal 

worden uiteengezet hoe bovengenoemde deelaspecten elkaar hebben beïnvloed. Hiermee moet 

inzichtelijk worden op welke wijze de samenleving van Den Ham vormgaf aan het 

nederzettingspatroon en cultuurlandschap en andersom hoe de (natuurlijke) landschapsopbouw en 

nederzettingspatroon de ontwikkeling van de samenleving heeft beïnvloed. 

Eerst worden de empirische resultaten van de onderzoeksdoelstellingen per onderzoeksthema 

gepresenteerd. Vervolgens wordt in de synthese de samenhangen tussen de landschapsopbouw, de 

nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid uiteengezet. Deze samenhangen vormen 

gezamenlijk het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek. Deze luidt: Welke samenhangen 

vertoonden de landschapsopbouw, het nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel 

Den Ham (Overijssel) in de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (circa 1300 tot circa 1800)? 

Onderzoeksthema 1 – De landschapsopbouw van het vroegere kerspel Den Ham 

In hoofdstuk 2 is de natuurlijke terreingesteldheid van het kerspel Den Ham onderzocht en is 

beschreven op welke manier het cultuurlandschap tussen 1397 en 1832 in hoofdlijnen is opgebouwd. 

Het natuurlijke landschap van Den Ham is op te delen in een westelijk en oostelijk gedeelte. De 

vorming van de natuurlijke terreingesteldheid in het geologische tijdvak van het Pleistoceen (2,5 

miljoen tot 12.000 BP) typeert het westelijke gedeelte, met een eilandenrijk van dekzandruggen, 

dekzandkoppen en een stuwwal. Door middel van het potstalsysteem maakten de bewoners de 

grond op het eilandenrijk extra vruchtbaar, waardoor deze intensief gebruikt kon worden als 

bouwland. De bewoners vestigden zich aan de flanken van de stuwwal, dekzandruggen of 

dekzandkoppen. Hiertussen lagen de lagere dekzandvlakten en beekdalbodems die gebruikt werden 

als grasland. De waterlopen Linderbeek en Bevert hebben zich relatief diep ingesneden in de 

pleistocene ondergrond en hebben in het Holoceen gezorgd voor lagere beekdalen met 

beekdalbodems.  

De veenvorming die is ontstaan in het geologische tijdvak van het Holoceen (12.000 BP tot heden) 

typeert het oostelijke gedeelte. Vanaf de stuwwal in het midden van Den Ham wordt het veenpakket 

steeds dikker. Dit begon direct ten oosten van het kerkdorp met vliergronden (dunne veenlaag) en 

eindigde in een dik hoogveenpakket in het uiterste oosten. Dit waren arme en natte, woeste gronden 

die lang extensief werden gebruikt voor begrazing in het potstalsysteem en voor kleinschalige 

turfwinning als brandstof. Vanwege de staat van deze gronden was het oostelijke gebied niet 

bewoond. De woeste gronden in Den Ham werden collectief beheerd en de bouwlanden waren 

privé-eigendom. 

Onderzoeksthema 2 – De nederzettingsontwikkeling in het vroegere kerspel Den Ham 

In hoofdstuk 3 is het verloop van de bevolkings- en nederzettingsontwikkeling in Den Ham 

onderzocht vanaf de veertiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Hierbij is bestudeerd welke 

demografische processen deze ontwikkeling verklaren. Daarnaast is voor het bewoningspatroon en 

de nederzettingsontwikkeling onderzocht welke landschappelijke aspecten hierbij bepalend waren. 

De bevolking van het kerspel Den Ham groeide tijdens de onderzoeksperiode maar liefst 60% sneller 

dan de bevolking in Salland. De bevolkingsgroei lijkt daarmee op die van Twente, waarin de bevolking 

95% sterker groeide dan de bevolking in Salland. Uit de analyse van de groei is gebleken dat 

natuurlijke aanwas en migratie uit nabijgelegen gebieden de oorzaken hiervan zijn. Den Ham was 

aantrekkelijk vanwege de boekweitteelt die in het hoogveengebied plaatsvond waardoor ten tijde 
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van de lage graanprijzen in de zeventiende eeuw waarschijnlijk meer perspectief bleef bestaan voor 

landbouwers, ten opzichte van nabijgelegen gebieden zonder hoogveen. Daarnaast was Den Ham 

aantrekkelijk vanwege de relatief nabije ligging ten opzichte van het Twentse textielnetwerk, 

waardoor huisnijverheid ter plekke sterk bevorderd werd en daarmee ook de nieuwvestiging van 

huishoudens. Doordat het gezinsinkomen niet langer volledig uit de landbouw hoefde te worden 

verkregen, werd de bevolkingsgroei nauwelijks beperkt. In Den Ham groeiden de stuwwalgebieden 

Magele en het kerkdorp aanzienlijk sterker dan de dekzandgebieden Linde, Meer en Noord-Meer, 

met respectievelijk 624% en 427%. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een groter aandeel van het 

eigenerfde bezit in het stuwwalgebied. Eigenerfden konden namelijk zelf bepalen of erfsplitsingen of 

nieuwvestiging op eigen grond plaatsvond(en) en op gezette tijden gebeurde dit ook, met een 

sterkere bevolkingsgroei tot gevolg.  

De groei van de bevolking in Den Ham resulteerde in een specifieke nederzettingsontwikkeling die 

hoofdzakelijk bestond uit een verdichting van het bestaande verspreide nederzettingspatroon op de 

zogeheten A-locaties. Deze lagen met name in het westelijke (Pleistocene) gedeelte van het kerspel, 

dat een uitgestrekt eilandenrijk was van dekzandkoppen, dekzandruggen en een stuwwal. De voor 

bewoning en landgebruik gunstige gradiënt van hoog naar laag maakten de flanken van deze 

hoogten hiervoor geschikt. Dit resultaat wijkt af van wat de literatuur over Salland – met name het 

kerspel Raalte – vermeldt, te weten dat keuterboerderijen in de Nieuwe Tijd zich voornamelijk in 

perifere heide- en moerasgebieden vestigden, dat wil zeggen op B-locaties in de vochtige 

dekzandvlakten of op verafgelegen kleine dekzandkoppen op de heide. In Den Ham vond vestiging in 

de periferie daarentegen nauwelijks plaats. Dit duidt op een verhoudingsgewijs open samenleving 

die ruimte bood aan nieuwe erven in de onmiddellijke nabijheid van bestaande erven. 

Onderzoeksthema 3 – De sociale gelaagdheid van het vroegere kerspel Den Ham 

In hoofdstuk 4 is onderzocht welke langetermijnontwikkeling de bezitsverhoudingen in het kerspel 

Den Ham doormaakten tussen de late veertiende en de vroege negentiende eeuw. Daarnaast is 

onderzocht op welke wijze de samenleving invloed had op deze sociale stratificatie. 

Uit de analyse van de sociale stratificatie is gebleken dat 90% van de landbouwers het inkomen 

gedeeltelijk uit de landbouw en gedeeltelijk uit de huisnijverheid verkreeg. De uitstroom naar de 

huisnijverheid, samen met de agrarische innovatie in de vorm van een sterke intensivering van het 

boerenbedrijf en de plaggenbemesting vanaf de zestiende eeuw had tot gevolg dat de 

boerenbedrijven in de loop der eeuwen kleiner werden. Hierdoor ontstond een versnipperd 

landschap van sterk verkeuterde boerderijen. Hoewel het eigenerfd bezit van 21% in 1520 naar 80% 

in 1832 steeg, zorgde de groei van het aantal erven in combinatie met een ongelijke 

welvaartsoverdracht ervoor dat de ongelijkheid in de bezitsverhoudingen tijdens de 

onderzoeksperiode toenam. 

De ongelijke welvaartsoverdracht is het gevolg van het opgelegde, ondeelbare erfsysteem dat uit de 

middeleeuwen was overgeërfd en dat zowel binnen als buiten het domaniale systeem gericht was op 

het bijeenhouden van familiebezit. Het domeinstelsel was in de betreffende onderzoeksperiode 

weliswaar niet meer van kracht, maar deze traditie van Anerbenrecht bleef tot het einde van de 

onderzoeksperiode in gebruik bij overlijden. Hierdoor werden de kansen van broers en zussen op een 

eigen erf verkleind. Om hieraan te ontsnappen, werden verschillende mechanismen toegepast. Zo 

werd aan degenen die geen hoofderfgenaam waren bijvoorbeeld oogluikend toegestaan dat op grote 

schaal vestigingen op markegrond plaatsvonden en diverse erven werden gesplitst. Hieruit volgt de 

conclusie dat weliswaar bij overlijden een ondeelbaar erfsysteem gold, maar dat de erfopvolger bij 

een huwelijk een gedeelte van het ouderlijk erf kreeg. 
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Op basis van de gecompliceerde welvaartsoverdracht kan geconcludeerd worden dat sprake was van 

een halfopen samenleving. Niet alles was in vaste regels gegoten. De boeren in Den Ham pasten 

bijvoorbeeld regelmatig een deelbaar erfsysteem toe bij het leven van de ouders en maakten 

daardoor een ontwikkeling door naar een meer gelijke welvaartsoverdracht. Het doel was daarbij om 

zoveel mogelijk leden van het gezin een bestaan en perspectief te bieden. Hoewel aan veel niet-

erfopvolgers een kans werd geboden, is het op basis van de pachtwaarde van de op markegrond 

gevestigde erven waarschijnlijk dat de erfopvolger vermogender werd dan zijn broer. Daarom was 

een iets kleinere boerderij van een niet-erfopvolger gevestigd in de omgeving van een erfopvolger 

met een iets grotere boerderij. 

Synthese: samenhangen tussen landschapsopbouw, nederzettingsontwikkeling en sociale 

gelaagdheid 

Op basis van de resultaten wordt de hoofdvraag beantwoord. Deze luidt: Welke samenhangen 

vertoonden de landschapsopbouw, het nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel 

Den Ham (Overijssel) in de late middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (circa 1300 – circa 1800)?  

Uit het onderzoek is gebleken dat er tijdens de onderzoeksperiode een sterke wisselwerking was 

tussen de landschapsopbouw, de nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid. Het was 

daarbij overigens vaker zo dat de sociale gelaagdheid de ontwikkeling van het landschap en het 

nederzettingspatroon bepaalde dan andersom. De geconstateerde samenhangen zijn als volgt: 

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat de natuurlijke terreingesteldheid de 

nederzettingsontwikkeling sterk bepaalde vanaf het begin van de onderzoeksperiode. Vanwege de 

arme veengronden in het oosten woonde de bevolking op de rijkere zandgronden in het westen. 

Daarnaast had het eilandenrijk van verspreid liggende dekzandkoppen en dekzandruggen een grote 

invloed op het bewoningspatroon. Dit landschap zorgde ervoor dat in het westen een verspreid 

liggend nederzettingspatroon ontstond. 

Uit de analyse van het nederzettingspatroon is gebleken dat niet enkel de natuurlijke 

terreingesteldheid het patroon bepaalde. De sterke groei van keuterboerderijen vanaf de zestiende 

eeuw vond namelijk niet plaats in de periferie, zoals op basis van de literatuur over Salland kon 

worden verwacht, maar door middel van een verdichting van het bestaande nederzettingspatroon 

aan de dekzandruggen en dekzandkoppen. De open houding van de samenleving stond dit toe. 

Deze open houding bood een groot gedeelte van de samenleving de kans om een eigen bestaan op 

te kunnen bouwen en stimuleerde daarmee de groei van de bevolking. De rol van het landschap 

moet niet worden onderschat. Het grote eilandenrijk van A-locaties van dekzandkoppen en 

dekzandruggen bood ook de ruimte aan een groeiende bevolking die het bestaande 

nederzettingspatroon kon verdichten en gaf daarbij aan iedereen een plaats om zich aan bouwland 

te vestigen. 

Hoewel de groeiende bevolking meestal een plaats aan de randen van de bouwlanden in het 

westelijke gedeelte van Den Ham vond, was er vraag naar meer oppervlakte bouwland. De 

boekweitteelt die vanaf de zeventiende eeuw op het hoogveengebied plaatsvond, kon deels aan 

deze vraag voldoen. Om dit bouwland te realiseren, werd het oostelijk gebied ontwaterd en 

ontgonnen, waardoor de landschappelijke omstandigheden in het oosten veranderden. 

Naast de ontginning van het oostelijke veengebied, had de keuze voor huisnijverheid grote gevolgen 

voor het landschap. De huisnijverheid zorgde voor een sterke verkeutering, waarbij een 
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versnippering van het landschap ontstond. De groei van het aantal erven en de omvang daarvan 

verliep niet gelijkmatig. De oorzaak hiervan lag grotendeels in de sociale gelaagdheid. De ongelijke 

welvaartsoverdracht zorgde voor verschillen in de bezitsverhoudingen, wat een divers landschap 

opleverde met kleine boerderijen en iets grotere boerderijen die in elkaars omgeving lagen.  

Behalve dat de bezitsverhoudingen een divers landschap opleverden, hadden deze ook invloed op de 

nederzettingsontwikkeling. Het hogere aandeel van eigenerfd bezit in het stuwwalgebied had tot 

gevolg dat het aantal erven hier sneller groeide dan in het dekzandgebied. De eigenerfden konden 

immers zelf beslissen over erfsplitsingen en nieuwvestiging op eigen grond.  

Afbeelding 5.1 biedt een schematische weergave van de samenhangen tussen landschap, 

nederzettingsontwikkeling en sociale gelaagdheid. 
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Samenhang tussen landschap, nederzettingsontwikkeling en sociale gelaagdheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.1 – Overzicht samenhangen landschap, nederzettingsontwikkeling en sociale gelaagdheid

Landschap 
Nederzettings-  

ontwikkeling 
Sociale gelaagdheid 

1. Door de arme gronden in het westen werd enkel in het oosten 

gevestigd. 

2. Het grote eilandenrijk met A-locaties gaf keuterboerderijen de 

mogelijkheid het bestaande nederzettingspatroon te verdichten. 

3. Het eilandenrijk zorgde voor een verspreid nederzettingspatroon. 

1. De sterke bevolkingsgroei droeg eraan bij dat het oostelijke 

veengebied werd ontgonnen. 

1. De open elementen in de samenleving (met splitsingen en 

vestigingen op markegrond) droegen bij aan de bevolkingsgroei. 

2. Het groter eigenerfd bezit in de stuwwalgebieden ten opzichte van 

de dekzandgebieden veroorzaakte een sterkere groei van het aantal 

erven in de stuwwalgebieden. 

3. De open houding van samenleving stond toe dat bestaande 

nederzettingspatroon werd verdicht door keuterboerderijen 

 

1 De keuze voor huisnijverheid (commerciële attitude) zorgde voor een verkeuterd en 

versnipperd landschap. 

2 De ongelijke welvaartsoverdracht zorgde voor een divers landschap, waarin erven van 

verschillende omvang in elkaars omgeving lagen.  

1. De sterke bevolkingsontwikkeling zorgde voor een 

grotere uitstroom uit de klassieke 

landbouweconomie. 
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5.2 Reflectie theoretisch kader 

In de voorgaande paragraaf is met het beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek het 

empirisch onderzoek afgerond. In deze paragraaf worden de empirische onderzoeksresultaten 

vergeleken met het theoretisch kader om te bepalen welk strategieën de bewoners van Den Ham 

kozen, binnen de randvoorwaarden van landschap en marke. Deze strategie was bepalend voor het 

perspectief van de bewoners tijdens de onderzoeksperiode. Voor de vergelijking is gebruikgemaakt 

van het sociaal-agrarisch systeem, de intergenerationele welvaartsoverdrachtsstrategie, het 

centrum-periferiemodel, het neomalthusiaanse model en de Brenner-these, die in het theoretisch 

kader zijn besproken. 

Reflectie 

Uit de vergelijking van de resultaten van het empirisch onderzoek met het theoretisch kader is 

gebleken dat twee elementen het meest bepalend waren voor de gekozen strategie en het 

perspectief van de bewoners tijdens de onderzoeksperiode. Deze elementen zijn de commerciële 

attitude (via overschakeling op de huisnijverheid) en het erfrechtsysteem. Deze twee elementen 

sluiten nauw aan bij de welvaartsoverdrachtsstrategie van Berkner en het sociaal-agrarisch systeem 

van Thoen.284 Wat betreft het centrum-periferiemodel kan worden geconcludeerd dat de ligging van 

Den Ham ten opzichte van het nabijgelegen Twentse textielnetwerk een belangrijke voorwaarde was 

om te kunnen kiezen voor een overschakeling op de huisnijverheid. De invloed die wordt beschreven 

in het neomalthusiaanse model en in de Brenner-these heeft daarentegen niet of slechts in beperkte 

mate de strategie bepaald.285 

Thoen zag, toen hij zijn theorie van het sociaal-agrarische systeem toepaste op middeleeuws en 

vroegmodern Vlaanderen, twee sterk afwijkende regionale systemen. Het eerste systeem had 

betrekking op het kustgebied dat een commerciële attitude aannam, waarin veel grote 

boerenbedrijven ontstonden en keuterboerderijen verdwenen. Hierbij was het van groter belang om 

voldoende omvang te behouden als boerenbedrijf, zodat dit competitief bleef, dan om de niet-

erfopvolgers de kans te geven een eigen bestaan op te bouwen. In het tweede systeem, dat 

betrekking had op binnenlands Vlaanderen, was volgens Thoen juist sprake van een niet-

commerciële attitude. Daar trachtten boeren risico’s te mijden door nevenactiviteiten te combineren 

met landbouw. Het gevolg was de aanwezigheid van veel keuterboerderijen hier, die ondanks allerlei 

nevenactiviteiten grote moeite hadden om hiervan te kunnen bestaan. De kans om een eigen 

bestaan op te bouwen voor alle gezinsleden werd hier bovendien van groter belang geacht dan de 

belangen van het bijeenhouden van een groot boerenfamiliebedrijf. Daarom omschreef Thoen de 

strategie van binnenlands Vlaanderen als een overlevingsstrategie.286 

De theorie van Berkner over intergenerationele welvaartsoverdracht is grotendeels verwerkt in de 

theorie van Thoen over Vlaanderen. In binnenlands Vlaanderen was sprake van een deelbaar 

erfsysteem en in het kustgebied werd een ondeelbaar erfsysteem gehanteerd. Volgens Berkner zijn 

er twee strategieën voor welvaartsoverdracht: een deelbaar en een ondeelbaar erfsysteem. Het 

deelbare erfsysteem is door middel van gelijke welvaartsoverdracht gericht op gelijke kansen voor 

alle gezinsleden. Een ondeelbaar erfsysteem is door de ongelijke welvaartsoverdracht juist gericht op 

de kansen van het familiebedrijf en daarmee op een erfrechtsysteem waarbij een van de kinderen de 

volledige boerderij krijgt.287 

                                                           
284 Thoen, 2004, 47-66; Thoen, 2001, 102–157; Berkner, 1976, 71-95; Berkner, 1977, 53-68. 
285 Spek, 2004, 504-505. 
286 Thoen, 2004, 55-59. 
287 Berkner, 1976, 71-95; Berkner, 1977, 53-68. 
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Wat betreft de keuze van de familiebelangen boven de belangen van het boerenbedrijf komt de 

situatie in Den Ham sterk overeen met de situatie die Thoen heeft geschetst van binnenlands 

Vlaanderen. In Den Ham prevaleerden niet zelden de belangen van de gezinsleden boven de 

belangen van het familiebedrijf, wat leidde tot een sterke verkeutering van 90% van de 

boerenbedrijven. Door splitsingen van het boerenbedrijf en het toestaan om op markegrond te 

vestigen, hadden veel niet-erfopvolgers (broers van de erfopvolger) een kans een eigen bestaan op 

te bouwen. De motivatie omtrent de commerciële attitude wijkt waarschijnlijk af van de redenering 

die Thoen geeft. De keuze voor huisnijverheid in combinatie met landbouw kan een spreiding van 

risico’s geweest zijn, zoals Thoen stelde in zijn theorie over binnenlands Vlaanderen. Het is echter 

aannemelijker dat de bevolking met de keuze voor huisnijverheid juist de risico’s van de 

markteconomie opzocht. De armoede nam namelijk sterk toe door de huisnijverheid, waardoor dit 

een bestaan was met grote onzekerheden. De keuze voor huisnijverheid bood echter veel bewoners 

de kans om een eigen bestaan op te bouwen, die binnen de bestaande landbouweconomie niet 

aanwezig was. De opkomende textielnijverheid vormde waarschijnlijk een economisch krachtenveld 

die de specialisering in de huisnijverheid en de daarmee gepaard gaande verkeutering juist sterk 

heeft aangewakkerd.  

De overige 10% van de boerenbedrijven had in het verleden niet gekozen voor de bestaanskansen 

van alle gezinsleden, maar voor de levensvatbaarheid van het boerenbedrijf. Het gevolg was dat hier 

minder verkeutering van de boerenbedrijven plaatsvond. Deze groep had klaarblijkelijk het 

perspectief op een volwaardig landbouwinkomen en kreeg de mogelijkheid om een boerderij uit te 

bouwen die op de markt kon concurreren. Veel niet-erfopvolgers moesten noodgedwongen op het 

erf blijven wonen of zich als keuter of ambachtsman op markegrond vestigen.  

Op het punt van de welvaartsoverdracht wijkt Den Ham af van de theorieën van Thoen en Berkner. 

Den Ham kende een hybride erfsysteem, omdat het kenmerken van zowel een ondeelbaar als een 

deelbaar systeem vertoont. Het traditionele, ondeelbare erfsysteem bij overlijden van de ouders 

bleef grotendeels bestaan. Dit erfsysteem was afkomstig uit het domeinstelsel. Er werden echter 

mechanismen ontwikkeld om dit te ontduiken. Tijdens het leven van de ouders deden zich diverse 

splitsingen voor en vestiging op markegrond kwam veel voor. In Den Ham leek sprake te zijn van een 

beweging naar een gelijke welvaartsoverdracht middels een deelbaar erfsysteem. Echter, de 

elementen uit het voorgaande systeem bleven nog lang deel uitmaken van het bestaande 

erfsysteem. 

Het centrum-periferiemodel gaat ervan uit dat de afstand tot de stedelijke markt een factor was die 

de transformatie van de landbouw naar een commerciële landbouw bepaalde.288 Voor de 

ontwikkeling van Den Ham geldt juist dat de ligging ten opzichte van het Twentse textielnetwerk van 

belang is geweest voor de commerciële attitude. Doordat de in Twentse steden gevestigde 

textielhandelaren in hun omgeving thuiswerkers textiel lieten produceren, is het waarschijnlijk dat 

Den Ham vanaf de zeventiende eeuw van deze werkgelegenheid sterk heeft geprofiteerd. Den Ham 

ligt slechts op 20 kilometer afstand van het grote textielcentrum Almelo, aan de weg Ommen-Almelo 

en de rivier De Regge. De ligging in de omgeving van de textielhandelaren vormde daarmee een 

belangrijke voorwaarde voor de keuze voor de huisnijverheid. 

Aan de hand van de empirische resultaten van het eigen onderzoek in Den Ham is gereflecteerd op 

het neomalthusiaanse model. Hieruit is gebleken dat geen grote correcties hebben plaatsgevonden 

in de bevolkingsgroei ten gevolge van een bevolking die de landbouwproductie oversteeg.289 Enkel de 

                                                           
288 Bieleman, 1992, 665-676. 
289 Spek, 2004, 504. 
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agrarische crisis in de veertiende en vijftiende eeuw leidde tot een stagnatie in de 

bevolkingsontwikkeling. Vanaf de zestiende eeuw was een sterke groei van de bevolking mogelijk, 

wat waarschijnlijk werd veroorzaakt door agrarische innovatie en het feit dat veel landbouwers zich 

gingen richten op de huisnijverheid. Het plafond in het neomalthusiaanse model belemmerde de 

ontwikkeling in Den Ham klaarblijkelijk niet. 

Voor de Brenner-these geldt dat Den Ham niet overeenkomt met de veronderstelde ontwikkeling 

van Brenner. Het percentage eigenerfd bezit in Den Ham was relatief hoog en het adellijk bezit 

relatief laag, vanwege de ligging aan de rand van het adellijk bezit in Salland. Het hoge percentage 

eigenerfd bezit in Den Ham heeft bijgedragen aan de vele splitsingen en de sterke verkeutering. In 

Den Ham werd een route gekozen die overeenkomt met de Franse situatie die Brenner heeft 

geschetst. Het aantal keuterboeren dat niet kon investeren om een hogere productiviteit te 

bereiken, nam toe.290 Door de sterke verkeutering kon ongeveer 90% van de landbouwers in Den 

Ham geen grote investeringen doen die bijdroegen aan een verhoogde productie. Brenner stelt dat 

de verkeutering, net als in Frankrijk, leidde tot een lagere productiviteit dan in Engeland, waar grote 

boerderijen ontstonden.291 Dit gaat voor Den Ham echter niet op. Hoewel de keuterboeren in Den 

Ham weinig konden investeren, behoorde Den Ham wel tot de gebieden met de hoogste 

productiviteit in Salland. 

CONCLUSIE THEORETISCHE REFLECTIE  

Uit de vergelijking van de onderzoeksresultaten van Den Ham met het theoretisch kader komt naar 

voren dat de bewoners kozen voor een overlevingsstrategie in combinatie met een 

welvaartsoverdrachtsstrategie die niet gelijkwaardig was, maar wel diverse elementen kende die 

gelijkwaardigheid als doel had. 

In de onderzoeksperiode koos 90% van de bevolking voor de belangen van alle leden van de familie 

en niet voor het boerenbedrijf, wat resulteerde in een sterke verkeutering. Dit deel van de bevolking 

moest zien te overleven. Het hoogst haalbare perspectief was een eigen keuterboerderij waar met 

huisnijverheid een zelfstandig bestaan kon worden opgebouwd. Binnen dit systeem was sprake van 

een welvaartsoverdrachtsstrategie die niet gelijkwaardig was, maar die gelijkwaardigheid tot doel 

had, omdat diverse mechanismen werden ontwikkeld die gericht waren op een relatief gelijke 

welvaartsoverdracht. 

 

5.3 Kritische reflectie op het eigen onderzoek en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Deze paragraaf bevat een kritische beschouwing van het onderzoek. Aan het einde worden 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan.  

REFLECTIE OP ONDERZOEK 

Voor het onderzoek naar de nederzettingsontwikkeling heeft een retrospectieve analyse 

plaatsgevonden aan de hand van de erven die in 1832 aanwezig waren. De beperking van deze 

methode openbaart zich in de stuwwalgebieden. Door een combinatie van waarschijnlijk regelmatig 

wijzigende boerderijnamen en relatief veel verdwenen erven, is voor de periode tot 1600 de 

representativiteit van de gelokaliseerde erven in het stuwwalgebied ongeveer 25%. Hierdoor heeft in 

de stuwwalgebieden een beperkte analyse van de nederzettingsontwikkeling kunnen plaatsvinden.  

                                                           
290 Brenner, 1976, 40-54. 
291 Brenner, 1982, 92-101. 
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Voor het vaststellen van de natuurlijke terreingesteldheid is gebruikgemaakt van contemporaine 

gegevens. Aangezien in de afgelopen zevenhonderd jaar veranderingen hebben plaatsgevonden, zijn 

deze gegevens niet volledig representatief. 

Het onderzoek naar de bezitsstructuur is, vanwege het beperkte bronnenmateriaal, grotendeels 

gebaseerd op de situatie in 1832. Vanwege de grote mobiliteit van het grondbezit in de Nieuwe Tijd 

(1600-1800) is de situatie in 1832 niet volledig representatief.292 

Vanwege de beperkte tijd en het grote aantal erven in Den Ham is voornamelijk kwantitatief 

onderzoek gedaan. Hiermee is getracht een algemeen beeld te schetsen. De praktijk van de 

individuen en hun precieze motivaties is hierdoor enigszins onderbelicht gebleven. Een uitgebreid 

kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld op basis van gedetailleerd demografisch en genealogisch 

onderzoek en eventueel aanwezige dagboeken of persoonlijke archiefstukken had een scherper 

beeld kunnen geven van de vraagstukken waarmee de bewoners destijds te maken hadden. 

In dit onderzoek is niet onderzocht waarom in het stuwwalgebied sprake was van een groter 

eigenerfd bezit. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat door het grotere eigenerfd bezit het 

stuwwalgebied sterker groeide dan het dekzandgebied. Om de oorzaak hiervan te achterhalen, dient 

het laatmiddeleeuwse Den Ham onderzocht te worden. Hierbij moet worden gekeken of de oudste 

erven allodiaal, hofhorig of leengoed waren. Vanwege de beperkte tijd is ervoor gekozen om in het 

onderhavige onderzoek de focus te leggen op de periode vanaf de zestiende eeuw. Vanaf deze 

periode maakte Den Ham namelijk een sterke groei door, die een grote invloed heeft gehad op het 

landschap, de nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid.  

AANBEVELINGEN VERVOLGONDERZOEK 

De resultaten van het onderzoek naar het nederzettingspatroon in Den Ham wijken af van de 

literatuur over Overijssel. Uit eerder onderzoek in het gebied Raalte is gebleken dat 

keuterboerderijen zich vooral in de periferie hebben gevestigd en niet zozeer het bestaande 

nederzettingspatroon hebben verdicht. De vraag is of Den Ham hierin uniek is of dat in Oost-

Nederland meer sprake was van verdichting. Nader onderzoek kan inzicht bieden in de 

nederzettingsontwikkeling en aangeven in hoeverre sprake was van een open of gesloten 

samenleving die nieuwe erven ruimte bood in het bestaande nederzettingspatroon. 

Verder is uit dit onderzoek gebleken dat Den Ham een hybride erfsysteem kende, waarin een 

ontwikkeling plaatsvond van een ondeelbaar naar een deelbaar erfsysteem. Een comparatief 

onderzoek, waarin Den Ham wordt vergeleken met andere Twentse, Sallandse of zelfs ook 

Westfaalse of Nedersaksische dorpen, zou kunnen aantonen of Den Ham uniek was of dat er 

elementen waren die in de nabijgelegen dorpen ook voorkwamen. Door dit te onderzoeken, kan 

nader inzicht worden verkregen in de ontwikkeling die de welvaartsoverdracht doormaakte in Oost-

Nederland. 

 

 

 

  

                                                           
292 Persoonlijke communicatie T. Spek, d.d. 9-1-2020.  
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Samenvatting 
 
PROBLEEMSTELLING, DOELSTELLING, ONDERZOEKSVRAAG EN OPZET ONDERZOEK 

Diverse onderzoekers hebben de afgelopen decennia het landschap en de sociale gelaagdheid van 

Salland onderzocht. De samenhang hiertussen is echter onderbelicht gebleven. Dit interdisciplinaire 

onderzoek heeft als doel inzicht te bieden in de wijze waarop de samenleving in de periode van circa 

1300 tot circa 1800 vormgaf aan de nederzettingsontwikkeling en het cultuurlandschap. Ook wordt 

duidelijk hoe het landschap en het nederzettingspatroon de samenleving hebben beïnvloed. Als 

onderzoeksgebied is gekozen voor het kerspel Den Ham in Salland. Dit gebied is een interessant 

studieobject, omdat de groei van de bevolking en het aantal armen hier aanzienlijk hoger waren dan 

in de rest van Salland. De gehanteerde onderzoeksmethoden zijn archiefonderzoek, cartografisch 

onderzoek en literatuuronderzoek.  

De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Welke samenhangen vertoonden de landschapsopbouw, het 

nederzettingspatroon en de sociale gelaagdheid in het kerspel Den Ham (Overijssel) in de late 

middeleeuwen en de Nieuwe Tijd (circa 1300 tot circa 1800)?’ Om deze vraag te beantwoorden is het 

onderzoek ingedeeld in drie onderzoeksthema’s en een synthese. De onderzoeksthema’s betreffen: 

(1) de landschapsopbouw; (2) de demografie en nederzettingsontwikkeling; en (3) de 

bezitsverhoudingen en sociale gelaagdheid. Met de uitkomsten van de drie thema’s is in de synthese 

de samenhang bepaald. De uiteenzetting van de verschillende samenhangen vormt het antwoord op 

de onderzoeksvraag. Vervolgens is met behulp van het theoretisch kader geïnterpreteerd welke 

strategie de toenmalige bewoners voerden die het perspectief van de bewoners bepaalde.  

 

UITKOMSTEN & SAMENHANGEN LANDSCHAPSOPBOUW, NEDERZETTINGSPATROON EN SOCIALE GELAAGDHEID  

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat er een sterke wisselwerking was tussen de 

landschapsopbouw, de nederzettingsontwikkeling en de sociale gelaagdheid. Ondanks deze 

wisselwerking waren er meer elementen waarin de sociale gelaagdheid de ontwikkeling van het 

landschap en de nederzettingsontwikkeling bepaalde dan andersom. De samenhangen zijn als volgt. 

De onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat de natuurlijke terreingesteldheid een significante 

invloed had op de nederzettingsontwikkeling aan het begin van de onderzoeksperiode. Vanwege de 

arme venige gronden in het oosten, begon de bevolking op de rijkere zandgronden in het westen te 

wonen. Bovendien zorgde het eilandenrijk van de verspreide dekzandkoppen en dekzandruggen voor 

een verspreid nederzettingspatroon in het westen. 

De analyse van het nederzettingspatroon heeft uitgewezen dat niet alleen de natuurlijke 

terreingesteldheid dit bepaalde. De sterke groei van keuterboerderijen vond niet plaats in de 

periferie, zoals te verwachten was op basis van de literatuur over Salland. Dit gebeurde echter door 

een verdichting van het bestaande nederzettingspatroon op de randen van de dekzandruggen, 

dekzandkoppen en de stuwwal. De open houding van de samenleving stond dit toe. 

Deze open houding bood bovendien een groot deel van de leden van de samenleving de kans om een 

bestaan op te bouwen, door het boerenbedrijf te splitsen en toestemming te geven om op 

markegrond te vestigen. Hierdoor bevorderde de bevolkingsgroei. Het landschap speelde hierbij 

echter ook een significante rol. Het grote eilandenrijk van dekzandkoppen en dekzandruggen maakte 

het mogelijk dat nieuwe erven het bestaande nederzettingspatroon verdichtten, waardoor iedereen 

zich kon vestigen rondom bouwland. 
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Hoewel de groeiende bevolking in het westen een plek kreeg aan het bouwland, was er vraag naar 

meer oppervlakte bouwland. De boekweitteelt in het hoogveengebied kon gedeeltelijk aan deze 

vraag voldoen. Om het bouwland te ontginnen, werd het oostelijk gebied sterk ontwaterd, waardoor 

de landschappelijke omstandigheden in het oosten aanzienlijk veranderden.  

Behalve de ontginning, had de keuze voor de huisnijverheid een aanzienlijke impact op het 

landschap. De sterke verkeutering van erven die hiervan het gevolg was, leidde tot versnippering van 

het landschap. De groei van het aantal erven en de omvang daarvan verliep niet gelijkmatig. De 

reden hiervoor is grotendeels de sociale gelaagdheid: een ongelijke welvaartsoverdracht tussen de 

gezinsleden leidde tot een gevarieerd landschap met kleine en iets grotere boerderijen in elkaars 

omgeving. 

Naast dat de bezitsverhoudingen een divers landschap hadden veroorzaakt, hebben deze ook de 

nederzettingsontwikkeling beïnvloed. Het hoger percentage eigenerfd bezit in het stuwwalgebied 

zorgde dat het aantal erven sneller groeide dan in het dekzandgebied. De eigenerfden bepaalden 

namelijk zelf over erfsplitsingen en nieuwvestiging op eigen grond. 

 

STRATEGIE  

Uit de toetsing van de onderzoeksresultaten aan het theoretisch kader is gebleken dat twee aspecten 

doorslaggevend waren voor de door de bewoners van Den Ham gevoerde strategie. Deze waren de 

commerciële attitude en de welvaartsoverdracht. Ze komen in grote mate overeen met de 

overlevingsstrategie van de historicus Thoen.293 Negentig procent van de boerenbedrijven voerde 

een overlevingsstrategie middels een combinatie van landbouw en huisnijverheid. Deze groep was 

niet zozeer gericht op de belangen van het boerenbedrijf, maar op de overlevingskansen van alle 

gezinsleden. Het doel om zoveel mogelijk gezinsleden een perspectief te bieden om een eigen 

bestaan op te bouwen, werd gerealiseerd door het familiebedrijf af te splitsen en toestemming te 

geven om op markegrond te vestigen. Het gevolg was een sterke verkeutering van de 

boerenbedrijven, waardoor deze groep niet meer terug kon. Deze groep moest met het ingeslagen 

pad zien te overleven.  

AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 

Dit onderzoek focust op de groeiperiode van Den Ham die aanving in de zestiende eeuw. Daarom is 

de laatmiddeleeuwse periode onderbelicht gebleven. Hierdoor is onduidelijk waarom het eigenerfd 

bezit in de stuwwalgebieden groter was dan in de dekzandgebieden. Een suggestie voor 

vervolgonderzoek is daarom om te achterhalen of in beide gebieden de oudste erven allodiaal, 

hofhorig of leengoed waren. 

Verder wijkt Den Ham af van de literatuur op het gebied van de nederzettingsontwikkeling en de 

welvaartoverdracht. Nader onderzoek in Salland en Twente kan uitwijzen of Den Ham uniek was of 

dat op dit gebied een ontwikkeling gaande was die zich breder in Oost-Nederland voordeed. 

 

 

  

                                                           
293 Thoen, 2004, 47-66. 
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Lijst van geraadpleegde bronnen 
 

Archiefbronnen 

Historisch centrum Overijssel (HCO) te Zwolle 

Toegangsnummer 0003.1 - Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden, en de op hen volgende 

colleges 

 1.2.1.2.2.3.2. Verponding 

o Inventarisnummer 2518: Register van aangegraven landen, waarvan geen verponding 

wordt betaald en van na 1682 gebouwde huizen, waarvoor geen schoorsteengeld 

verschuldigd is 

Toegangsnummer 0022.1 - Onderprefect te Deventer 

 2.2 Bevolking en grondgebied  

o Inventarisnummer 179: Den Ham, Staten, opgesteld door de maires, ingevolge het 

besluit van de prefect van 15 mei 1811, betreffende aantallen personen in hun 

gemeenten, met totaalstaat, 1811. 

o Inventarisnummer 189: Den Ham, Lijsten, opgesteld door de maires, met namen van de 

inwoners der gemeenten in het arrondissement naar aanleiding van het besluit van de 

Minister van Binnenlandse Zaken van 1 mrt, 1811. 

 

 2.3 Domeinen en gebouwen 

o Inventarisnummer 244: Stukken betreffende het protest van goedsheren en erfgenamen 

van Den Ham tegen de deling en verkoop van gemene gronden in hun gemeente, 1812 

Toegangsnummer 0069.1 – Schoutambt Ommen en Den Ham 

 A - Vrijwillige Zaken 

o Inventarisnummer 1-86: Registers van vrijwillige gerichtshandelingen 1686-1811 

Toegangsnummer 0157 – Marken in de provincie Overijssel 

 1.43 Den Ham 

o Inventarisnummer 451: Markeboek 1603-1699 

o Inventarisnummer 452: Markeboek 1603-1680 

o Inventarisnummer 453: Markeboek 1603-1722 

o Inventarisnummer 454: Markeboek 1709-1742 

o Inventarisnummer 455: Markeboek 1812-1827 

Toegangsnummer 0157.1 – Markenkaarten 

 10. Dammarke (lag deels in het schoutambt Hellendoorn en deels in het schoutambt 

Ommen-Den Ham) 

o Inventarisnummer 1363: Schetsmatige kaart van de Dammarke 

 18. Marke van Ham en Linde 

o Inventarisnummer 1414: Figuratieve kaart van de marke van Ham en Linde, 1843 

Toegangsnummer 0167.5 - Firma H. ten Cate Hzn & Co te Almelo 

 2.2.5.3 Produktie 

https://historischcentrumoverijssel.nl/archieven/?mivast=20&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0022.1&minr=802595&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0069.1&minr=15156844&miq=1575794583&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0157.1&minr=15639568&miq=1575594041&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0157.1&minr=15639568&miq=1575594041&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0157.1&minr=15639568&miq=1575594041&miview=inv2&milang=nl
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o Inventarisnummer 79: Memorieboek (copie) van H ten Cate Jr inzake produktie, 1768-

1796 

o Inventarisnummer 80: Copieboek van Kruys en Engberts & Comp, 1817 

 

Toegangsnummer 0217.1 – Huis Eerde bij Ommen 

 1.4. Stukken betreffende het bestuur van het kerspel Den Ham 

o Inventarisnummer 80: Stuk betreffende de betaling van het tractement van de 

armenjager van Den Ham, 1767 

 1.5 Stukken betreffende de marke van Ham en Linde, 1616-1647 

o Inventarisnummer 84: Stukken van algemene aard, 1616-1764, 1809-1837 

Toegangsnummer 0550 – Culturele Raad voor Overijssel, Veldnamencommissie 

 Afdeling 1.15 Den Ham 

o Inventarisnummer 83: Werkkaarten 

o Inventarisnummer 86: Veld- en boerderijnamenlijsten 

Toegansgnummer 0690 - Stad Deventer, periode Middeleeuwen  

 Afdeling 1.14 Verschillende stukken in het archief van schepenen en raad gedeponeerd 

o Inventarisnummer 475a: "Schatboeken" (schattingsregisters), kohieren van de 

bisschoppelijke beden in het kwartier Salland, 1427, 1429, 1433, 1445, 1457, 1474, 

1490, 1520.  

Toegangsnummer 0700 – Stadsbestuur van Zwolle 

 3.2.2.2.3.4.3. Buurschap Linde 

o Inventarisnummer 12549: Processen-verbaal van de publieke verkoping door de 

Administratie van de erven en goederen Hof, Dalvoorde, Koldenhof, Groot Nijenhuis, 

Ubbelaar, Klein Nijenhuis en de Horstin , alle gelegen in de buurschap Linde, 

schoutambt Ommen en den Ham, 1721 

 

Archief Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

Transcripties archiefstukken 

o Brinke, E. ten (1999) Transcriptie volkstelling van 1748 van het Schoutambt Ommen en Den 

Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

o Brinke, E. ten (1999) Transcriptie volkstelling van 1795 van Den Ham. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

o Brinke, E. ten (2000) Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

* 1675 – Vuurstedengeld 

* 1675 – Hoofdgeld 

* 1682 – Vuurstedengeld 

* 1683/1684 – 1000e penning 

* 1694 – 1000e penning en zoutgeld 

* 1701 – Zoutgeld 

* 1711/1724 – 1000e penning 

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0217.1&minr=2254471&miq=1575782333&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0217.1&minr=2254474&miq=1575782333&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0217.1&minr=2254474&miq=1575782333&miview=inv2&milang=nl
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0217.1&minr=2254479&miq=1575782333&miview=inv2&milang=nl
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* 1723 – Hoofdgeld 

* 1726 – Accijns op koffie, thee en chocolade 

* 1733 – 1000e penning 

* 1738 – 1000e penning 

* 1750 – 1000e penning 

* 1751 – Vuurstedengeld 

* 1751 – Personele quotisatie 

* 1758 – 1000e penning 

* 1764 – Hoofdgeld 

* 1765 – Hoofdgeld 

* 1767 – Hoofdgeld 

* 1808 – Personele quotisatie   

o Dekker-Bloemendaal, J. (2012) Transcriptie akten van het Schoutambt Ommen en Den Ham 

1686-1810. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

o Kleinjan, A.G. (1975) Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop 

 

Boerderijboeken 

Voor de buurtschappen Magele, Linde, Meer en Noord-Meer en het kerkdorp zijn boerderijboeken 

gemaakt. Per boerderij of woning worden de volgende primaire bronnen opgesomd: 

̵ Schattingsregisters: 1397, 1427, 1429, 1433, 1445, 1457, 1474, 1520; 

̵ 1000e penning/zoutgeld: 1683/1684, 1694, 1711/1724, 1733, 1738, 1750, 1758; 

̵ Hoofdgeld: 1675, 1723, 1764, 1765, 1767; 

̵ Personele quotisatie: 1751, 1808; 

̵ Verponding: 1716, 1737; 

̵ Vuurstedengeld: 1675, 1682, 1751; 

̵ Volkstelling 1748 en 1795; 

̵ Markeboeken;  

̵ Inkwartiering 1668; 

̵ Trouwboeken; 

̵ Doopboeken; 

̵ Volkstelling 1811. 

 

Voor het kerspel Den Ham zijn de volgende vier boerderijboeken gebruikt: 

Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. 

Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het 

Overijsselse dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 
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Cartografie 

GIS Datasets  

o Bodemkaart Nederland, schaal 1:50.000. Alterra Wageningen, Wageningen Universiteit, 

2008. 

o Geomorfologische Kaart Nederland, schaal 1:50.000. Alterra Wageningen, Wageningen 

Universiteit, 2004. 

o AHN2 50 cm maaiveld, Hoogtekaart Nederland. Esri Nederland, AHN. 

o Kadaster 1832 geraadpleegd via HisGIS-data gemeente Den Ham, Fyske Akademie, 2012. 

o TMK 1850 Nettekeningen (kleur). Esri Nederland. 

o De atlas van Huguenin – Militair-topografische kaarten van Noord-Nederland 1819-1829. 

Geraadpleegd via: https://www.geoportaaloverijssel.nl/metadata/dataset/b96297e5-b454-

7ef0-d6e4-0df5044c52db. 

o Kaart ten Have 1648. Landkaart van Overijssel gemaakt door Nicolaas ten Have in 1648, in 

opdracht van de Ridderschap en Steden. Geraadpleegd via: 

https://www.geoportaaloverijssel.nl/metadata/dataset/ee3e4139-75b3-48af-900e-

0076185d0c6b. 

 

Geraadpleegde personen om inzicht te krijgen in de lokale en regionale historische situatie  

o Henk Woolderink, regionaal historicus met veel kennis van het markestelsel. 

o Dick de Ruiter, lokaal historicus, lid van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham- 

Vroomshoop en auteur van het boerderijboek Hammer huizen en mensen: zes eeuwen 

bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse dorp Den Ham. 

o Eefke Klein, lid van oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

o dr. Richard Paping, universitair hoofddocent Economische en Sociale geschiedenis, deskundig 

op het gebied van landbouwgeschiedenis, welvaartsoverdracht en armenzorg. 
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Verantwoording van afbeeldingen en tabellen 
 

AFBEELDINGEN 

Omslag 

Prent van Cornelis Pronk uit 1732. Dorpsgezicht met boerderijen en kerktoren in Den Ham. 
Bron: Beeldbank van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-

afbeeldingen/detail/a10ebbe2-72a0-8604-2ae1-36e141ff05ab/media/6539b2f4-94a7-4811-6162-

ad2ff6761ba3?mode=detail&view=horizontal&q=brink%20den%20ham&rows=1&page=3, (geraadpleegd op 4 

november 2019). 

 

Hoofdstuk 1  

Voorblad 

Luchtopname van Den Ham in 2004 
Bron: https://nimh-beeldbank.defensie.nl/foto-s/detail/b5687df2-e5a2-e744-8724-

be44b5f7a88e/media/b1c8756a-d095-24a4-3b7a-

20f64a92a042?mode=detail&view=horizontal&q=den%20ham&rows=1&page=7&fq%5B%5D=search_s_mediatyp

e:%22Foto%27s%22&filterAction (geraadpleegd op 19 november 2019). 

 

1.1 Dorpsaanzicht van Den Ham, gemaakt door Joseph Schmetterling (1761-1828)  
Bron: http://hermandasselaar.nl/?cat=120, (geraadpleegd op 5 november 2019).  

1.2 Opdeling Oost-Nederland in fysisch-geografische gebieden door Van Beek 
Bron: Van Beek, 2010, 102. 

1.3 Malthusiaanse catastrofe 
Bron: https://www.eh-resources.org/malthus-bibliography/ (geraadpleegd op 25 oktober 2019). 

1.4  Bewerking kadastrale kaart 1832.  
Toelichting bewerking: Voor het tekenen van de deelgebieden zijn de kadastrale secties uit 1832 als uitganspunt 

genomen. De gebieden zijn aangepast op basis van de beschreven buurtschappen die zijn opgetekend in de vier 

boerderijboeken van het kerspel Den Ham.  

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 

2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

Hoofdstuk 2 

Voorblad  

Mageleres in de buurtschap Magele 
Bron: Tourist server, https://www.touristserver.nl/img66030-1452193114B1200X1200img_0047 (geraadpleegd 

op 16 december 2016). 

2.1 Vorming van een stuwwal 
Bron: Neefjes, et al., 2011, 24. 

2.2 Bewerking geomorfologische kaart.  
Toelichting: Uitsnede stuwwallen Salland en West-Twente. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland schaal 1:50.000, Esri Nederland. 
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2.3 Bewerking hoogtekaart.   
Toelichting: Uitsnede kerspel Den Ham. 

Bron kaartmateriaal: AHN 2 50cm maaiveld opgevuld, Esri Nederland, AHN. 

2.4 Bewerking bodemkaart.  
Toelichting: Uitsnede kerspel Den Ham.  

Bron kaartmateriaal: Bodemkaart, Esri, PDOK Bodemkaart Nederland schaal 1:50.000. 

2.5 Bewerking grondwatertrappen kaart  
Toelichting: Uitsnede Kerspel Den Ham. 

Bron kaartmateriaal: Bodemkaart &  grondwatertrappen kaart, Esri, PDOK. 

2.6 Bewerking kadastrale kaart 1832. 
Toelichting: Hoofdwateren uitgelicht op basis van ligging op TMK 1850. 

Bron gegevens: TMK 1850. 

Bronnen kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

2.7  Bewerking geomorfologische kaart. 
Toelichting: Uitsnede kerspel Den Ham. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart, Esri, PDOK Geomorfologische kaart. 
 

2.8 Nutriëntenstroom in potstalsysteem 
Bron: Dirkx, 1997, 48. 

 

2.9 Bewerking kadastrale kaart 1832 
Toelichting bewerking: Uitsnede kerspel Den Ham met percelen kadastrale minuutplan 1832. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

2.10 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Kadastrale kaart met weergave van toponiemen. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

2.11 Bewerking kadastrale kaart 1832 
Toelichting: Bewerking op basis van opbrengst hectare in kadastrale minuutplans 1832. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

2.12 Bewerking Huguenin kaart 1819-1829.  
Toelichting bewerking: Uitsnede kerspel Den Ham. 

Bron: Huguenin kaart 1819-1829. 
 

2.13 Bewerking kadastrale kaart 1832 
Toelichting: Bewerking op basis van landgebruik uit de kadastrale minuutplans 1832 en de fysisch geografische 

elementen uit de Bodemkaart Nederland en Geomorfologische kaart Nederland, is een landschapstypenkaart 

gemaakt met zes deellandschappen.  

Bronnen gegevens: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via 

HisGIS. Bodemkaart, Esri, PDOK Bodemkaart Nederland schaal 1:50.000. 

Bronnen kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

2.14 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Uitsnede dorpslandschap uit landschapstypenkaart. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

2.15 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Uitsnede Mageleres uit landschapstypenkaart.  

Bron: kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
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2.16  Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Uitsnede westelijk deel kerspel Den Ham uit landschapstypenkaart.  

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

2.17 Bewerking Huguenin kaart 1819-1829  
Toelichting bewerking: Uitsnede Hammervlier gebied, gelegen in het noordoosten van het kerspel Den Ham. 

Naam ‘Lindervlier’ toegevoegd aan kaart. 

Bron kaartmateriaal: Huguenin kaart 1819-1829. 
 

2.18  Bewerking Huguenin kaart 1819-1829  
Toelichting bewerking: Uitsnede veengebied, gelegen in het oosten van het kerspel Den Ham. 

Bron kaartmateriaal: Huguenin kaart 1819-1829. 
 

2.19 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Hoofdwegen 1832 uitgelicht op basis van Topografische en Militaire Kaart 1850. 

Bronnen gegevens: TMK 1850 Nettekeningen (kleur). Esri Nederland. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

2.20 Bewerking Kaart Ten Have 1648  
Toelichting bewerking: Uitsnede kerspel Den Ham. 

Bron kaartmateriaal: Kaart Ten Have 1648. 
 

 

 

Hoofdstuk 3 

Voorblad 

Uitsnede kerkdorp en omgeving uit Hottingerkaart 1773-1794.  
Bron: http://hermandasselaar.nl/?p=88 (geraadpleegd op 26 november 2019). 

 

3.1  Grafiek ontwikkeling huishoudens kerspel Den Ham 1397-1832 
Bron cijfers 1397-1795: Bos, 2015, 56-58. 

Bron cijfers 1832: Erven en eerste vermeldingsdata in archiefbronnen opgetekend in de vier boerderijboeken. 

Bron boerderijboeken: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De 

Ruiter, 2019. 

3.2 Bewerking van kadastrale kaart 1832 
Toelichting bewerking: Voor het tekenen van de deelgebieden zijn de kadastrale secties uit 1832 als uitganspunt 

genomen. De gebieden zijn aangepast op basis van de beschreven buurtschappen die zijn opgetekend in de vier 

boerderijboeken van het kerspel Den Ham. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 

2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

3.3 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 
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3.4 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Hesselink, 2008. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.5 Origineel minuutplan van de nederzetting uit 1832 van de vier blokken rondom de brink: de 

Smithoek, de Straat, de Brink en Slingerhoek 
Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultuur Erfgoed, 

https:beeldbank.cultureelerfgoed.nlcomponentrceview=highres&photoid=5558e93d-ae96-eb23-7805-

6378b1ed6f7d&thumb=httpsimages.memorix.nlrcethumb250x2505558e93 (geraadpleegd op 24 november 2019). 

3.6 Auteur. Gemaakt aan de Brink in het kerkdorp (2-1-2020). 

3.7 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; De Ruiter, 2019. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.8 Bewerking kadastrale kaart 1832.  
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; De Ruiter, 2019. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.9 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.10 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.11 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 

combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 

2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 

3.12 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart  

Toelichting bewerking: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in 
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combinatie met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek. De locaties zijn afgebeeld op een geomorfologische kaart. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 

2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bronnen kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd 

via HisGIS. 
 

 

Hoofdstuk 4 

Voorblad 

Huisnijverheid in Twente. Schilderij van L.J. Bruna uit 1853 
Bron: Canon van techniek in Twente. http://canonvantechniekintwente.nl/landbouw-en-linnen/ (geraadpleegd op 

16 december 2019). 

4.1 Lorenz-curve van de inkomensverdeling in het kerspel Den Ham in 1808 
Toelichting: Berekening Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve o.b.v. inkomens Personele quotisatie 1808. 
Bron: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808 Den Ham, 2000, 55-64. 

4.2 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Bewerking kadastrale minuutplans uit 1832 op basis van beroep eigenaar percelen. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

4.3 Bewerking kadastrale kaart 1832.  
Toelichting bewerking: Bewerking op basis van eigendom percelen en bouwland als typering voor het gebruik. 

Bronnen gegevens: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

4.4 Lorenz-curve bezitsstructuur 1520 
Toelichting: Berekening Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve o.b.v. eigenaar en pachtwaarde erven in het 

schattingsregister uit 1520. 

Bron Pachtwaarde & eigendom erven 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 

Bron: Omrekening beschreven pachtwaarde, in het schattingsregister van 1520, naar goudguldens: Slicher van 

Bath, 1957, 612-613 & 99. 

4.5 Lorenz-curve bezitsstructuur 1832 

Toelichting: Berekening Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve o.b.v. eigenaar en pachtwaarde erven uit de kadastrale 

gegevens uit 1832. 

Bron pachtwaarde & eigendom erven 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

4.6 Lorenz-curve omvang erven 1520 
Toelichting:  Berekening Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve o.b.v. pachtwaarde erven 1520. 

Bron: Pachtwaarde erven 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 

Bron: Omrekening beschreven pachtwaarde, in het schattingsregister van 1520, naar goudguldens: Slicher van 

Bath, 1957, 612-613 & 99. 

4.7 Lorenz-curve omvang erven 1832 

Toelichting: Berekening Gini-coëfficiënt en Lorenz-curve o.b.v. pachtwaarde erven uit de kadastrale gegevens uit 

1832. 

Bron pachtwaarde erven 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS.  

4.8 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in combinatie 

met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832.  

Bron pachtwaarde erven 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136.  

Bron: Omrekening beschreven pachtwaarde, in het schattingsregister van 1520, naar goudguldens: Slicher van 
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Bath, 1957, 612-613 & 99. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via 

HisGIS. 

4.9 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in combinatie 

met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832. Het jaar waarin het erf voor het eerst is vermeld in de 

archiefbronnen, staat opgetekend in het boerderijboek.  

Bron pachtwaarde erven 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via 

HisGIS. 

Bron boerderijboeken: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; De 

Ruiter, 2019. 

 

4.10 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart  
Toelichting: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in combinatie 

met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832.  

Locatiegegevens: HisGIS-data Den Ham; Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en 

Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bron pachtwaarde erven 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

Bron hoofdgeld 1767: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2000, 51-54. 

Bron boerderijboeken: H Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos en Klaassen, 2012; 

De Ruiter, 2019. 

4.11 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Markegrenzen vastgesteld op basis van markekaarten. 

Bron markekaarten: HCO, Toegangsnr. 0157.1 – Inv. nr. 1363 Schetsmatige kaart van de Dammarke; HCO, 

Toegangsnr. 0157.1 – Inv. nr. 1414 Figuratieve kaart van de marke van Ham en Linde. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

4.12 Bewerking kadastrale kaart 1832  
Toelichting bewerking: Uitsnede gebied voormalig erve Leeferdink. 

Bron kaartmateriaal: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

4.13 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in combinatie 

met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832.  

Bron pachtwaarde erven 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS.  

Bron herkomst erven: Bijlage 7 + 8. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via 

HisGIS. 

 

Hoofdstuk 5 

Voorblad  

  Synthese  
  Bron: 123RF, https://www.123rf.com/photo_107106500_synthesis-word-in-a-dictionary-synthesis-  concept.html,   

  (geraadpleegd op 25 december 2019).  

 

Bijlagen  

B2 Bewerking van kadastrale kaart 1832 & geomorfologische kaart 
Toelichting: De erven zijn gelokaliseerd aan de hand van de (locatie)gegevens in het boerderijboek in combinatie 

met de eerste kadastrale minuutplans uit 1832.  
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Bron pachtwaarde erven 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136.  

Bron: Omrekening beschreven pachtwaarde, in het schattingsregister van 1520, naar goudguldens: Slicher van 

Bath, 1957, 612-613 & 99. 

Bron kaartmateriaal: Geomorfologische kaart Nederland, met schaal 1:50.000; Kadaster 1832, geraadpleegd via 

HisGIS. 
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TABELLEN 

 

Hoofdstuk 1 

 

1.1 Overzicht van onderzoeksthema’s met deelvragen, onderzoeksmethoden en voornaamste 

bronnen 
Bron model: De Lange, 2016, 27-31. 

Bron inhoud: Auteur. 

 

Hoofdstuk 2 

 

2.1 Legenda met toelichting natuurlijke terreingesteldheid 
Bron model tabel: Spek, Zeiler en Raap, 1996, kaartbijlage natuurlijke landschapskaart met matrixtabel; Hooge 

Venterink, 2018, Bijlage 2 – Tabel natuurlijk landschap. 

Bron gegevens waterhuishouding: Geomorfologische kaart en Bodemkaart i.c.m. Spek, Zeiler, Raap, 1997, 34-38. 

Bron gegevens terreinvorm: Geomorfologische kaart Nederland schaal 1: 50.000. 

Bron gegevens hoogteligging: AHN2, Hoogtekaart Nederland.  

Bron gegevens moedermateriaal: Stouthamer, 2015. 

Bron bodemtype: Bodemkaart Nederland met schaal 1: 50.000. 

Bron gegevens grondwatertrap: Bodemkaart Nederland met schaal 1: 50.000. 

 

 

2.2 Percentage bouwland van het totale cultuurlandschap 
Bron gegevens 1601: Slicher van Bath, 1957, 413 & 487. 

Bron gegevens 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

 

2.3 Gemiddelde opbrengst in hectoliters per hectare bouwland Den Ham en Salland 
Bron gegevens Den Ham en Salland: Van Zanden, 1985, 175. 

 

2.4 Percentage aangegraven landen 
  Bron gegevens Den Ham, Salland en Twente: Slicher van Bath, 1957, 438. 
 

2.5 Matrixtabel van deellandschappen 
Bron gegevens bewoningspatroon: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Hugueninkaart 1824. 
Bron gegevens verkaveling: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS; Hugueninkaart 1824. 
Bron gegevens perceelscheiding: Hugueninkaart 1824 & Kleinjan, Transcriptie markeboeken, 1975. 
Bron gegevens geomorfologie: Geomorfologische kaart Nederland met schaal 1:50.000. 
Bron gegevens bodem: Bodemkaart Nederland met schaal 1:50.000. 
Bron gegevens grondwatertrap: Bodemkaart Nederland met schaal 1:50.000. 
Bron gegevens karateristieke veldnamen: HCO, Toegangsnr. 0550 – Inv. nr. 83 Werkkaarten & Inv. nr. 86 Veld- en 
boerderijnamenlijsten. 

 

Hoofdstuk 3 

 

3.1 Indices bevolkingsvermeerdering Salland en Twente 1475-1795 
  Bron cijfers Salland & Twente: Trompetter & Van Zanden, 2001, 207. 

3.2 Indices bevolkingsvermeerdering Den Ham, Salland en Twente 1475-1795 
Bron cijfers huishoudens 1397-1682: Bos, 2015, 58 & 102. 

Bron cijfers huishoudens, bevolking 1748-1795 en aangenomen woningbezetting: Ten Brinke, transcriptie 

volkstelling 1748 van het Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999; Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1795 van 

het Schoutambt Den Ham, 1999. 
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3.3 Indices bevolkingsvermeerdering Den Ham, Salland en Twente 1475-1795 
Bron cijfers Den Ham: Bos, 2015, 58 & 102; Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1748 van het Schoutambt Ommen 

en Den Ham, 1999; Ten Brinke, transcriptie volkstelling 1795 van het Schoutambt Den Ham, 1999. 

Bron cijfers Salland & Twente: Trompetter & Van Zanden, 2001, 207. 

3.4 Representativiteit gelokaliseerde erven voor de periode 1397 tot 1832 
Bron cijfers belastingkohieren 1397-1795 : Bos, 2015, 54-58. 

Bron cijfers belastingkohieren 1832: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008;   Kleinjan, Bos en 

Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 

Bron cijfers gelokaliseerde erven 1397-1832: Kleinjan en Roelofs, 2004; Kleinjan en Hesselink, 2008; Kleinjan, Bos 

en Klaassen, 2012; De Ruiter, 2019. 
 

3.5 Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur Linde 
Bron omschrijving erven en eerste vermelding erven in archiefbronnen: Bos en Klaassen, 2012. 

Bron gegevens waardelen marke van Ham en Linde:  HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-

1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-38. 

Bronnen eigendomsgegevens erven: 

- 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

- 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

- 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.6 Eigendomsstructuur alle huishoudens Linde en het gehele kerspel tussen 1520 en 1832 
Bron cijfers 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.7 Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur Magele 
Bron omschrijving erven en eerste vermelding erven in archiefbronnen: Kleinjan en Hesselink, 2008.  

Bron gegevens waardelen marke van Ham en Linde:  HCO, Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-

1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-38. 

Bronnen eigendomsgegevens erven: 

- 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

- 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

- 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.8 Eigendomsstructuur alle huishoudens Magele en het gehele kerspel tussen 1520 en 1832 

Bron cijfers 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.9 Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur kerkdorp 
Bron omschrijving erven en eerste vermelding erven in archiefbronnen: De Ruiter, 2019.  

Bron gegevens waardelen marke van Ham en Linde :  HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-

1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-38. 

Bronnen eigendomsgegevens erven: 

- 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

- 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

- 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.10 Eigendomsstructuur alle huishoudens kerkdorp en het gehele kerspel tussen 1520 en 1832 
Bron cijfers 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.11 Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur Meer  
Bron omschrijving erven en eerste vermelding erven in archiefbronnen: Kleinjan en Roelofs, 2004.  

Bron gegevens waardelen marke van Ham en Linde:  HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-

1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-38. 
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Bronnen eigendomsgegevens erven: 

- 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

- 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

- 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

3.12 Eigendomsstructuur alle huishoudens Meer en het gehele kerspel tussen 1520 en 1832 
Bron cijfers 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

3.13 Gewaardheid markegenootschap en eigendomsstructuur Noord-Meer 
Bron omschrijving erven en eerste vermelding erven in archiefbronnen: Kleinjan en Roelofs, 2004.  

Bron gegevens waardelen marke van Ham en Linde:  HCO,  Toegangsnr. 0157, Inv. nr.  455 – Markeboek 1812-

1827, met verdeling van het Hammerveen, fol. 1-38. 

Bronnen eigendomsgegevens erven: 

- 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

- 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

- 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

3.14 Eigendomsstructuur alle huishoudens Noord-Meer en het gehele kerspel tussen 1520 en 

1832 

Bron cijfers 1520: Mensema, deel 1, 1994, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren van Den Ham 1675 – 1808, 2000. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 
 

 

Hoofdstuk 4 

 

4.1  Beroepsstructuur Den Ham en Salland 1812 
Bron cijfers Den Ham: HCO, Toegangsnr. 0022.1, Inv. Nr. 189 - Lijsten, opgesteld door de maires, met namen van 

de inwoners der gemeenten in het arrondissement naar aanleiding van het besluit van de Minister van 

Binnenlandse Zaken van 1 mrt, 1811. 

Bron cijfers Salland: Van Zanden en van der Veen, 1984, 159-161. 
 

4.2 Personele quotisatie van Den Ham en Salland 1808 
Bron cijfers Den Ham: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, Onderdeel Personele quotisatie 

1808, 2000, 55-64. 

Bron cijfers Salland: Van Zanden en van der Veen, 1984, 169-172. 
 

4.3 Verdeling van de pachtwaarde tussen verschillende beroepsgroepen  
Bron cijfers: Van Zanden en van der Veen, 1984, 162-164. 

  

4.4 Erven per pachtwaardeklasse in het kerspel Den Ham in 1832 
Bron cijfers Salland: Van Zanden, 1984, 162-164. 

 Bron cijfers Den Ham: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

4.5 Pachtwaarde erven per klasse ten opzichte van totale pachtwaarde Den Ham en Salland 1832 
Bron cijfers Salland & Den Ham: Van Zanden en van der Veen, 1984, 162-164. 

 

4.6 Bezitsstructuur 1520-1832 
Toelichting: Gini-coefficient berekening op basis van eigendom in combinatie met pachtwaarde erven. 

Bron cijfers 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 
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 Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

4.7 Omvang erven 1520-1832 
Toelichting: Gini-coefficient berekening op basis van pachtwaarde erven.  

Bron cijfers 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 

 Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

4.8 Bezitsstructuur 1520-1820 op basis van waarde grondbezit 
  Bron cijfers 1832 Den Ham: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 Bron overige cijfers: Slicher van Bath, 1957, 622-624. 

 

4.9 Bezitsstructuur 1520-1832 op basis van eigendom erven 
Bron cijfers 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 

Bron cijfers 1682 & 1751: Ten Brinke, Transcriptie belastingkohieren 1675-1808, 2000, 6-9 & 30-38. 

Bron cijfers 1832: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

 

4.10 Geregistreerde armen in het kerspel Den Ham tussen 1397 en 1767 
Bron cijfers Den Ham 1397-1767: Bos, 2015, 107. 

 Bron cijfers Twente 1675, 1694, 1701: Trompetter & Van Zanden, 2001, 167-172. 

 Bron overige cijfers Salland & Twente: Slicher van Bath, 1957, 341-349. 

 

4.11 Uitkomsten testamenten erven in het kerspel Den Ham in de periode 1683-1831 
Bron: Bijlage, 6 - Uitwerking testamenten 1683-1831. 

 

4.12  Erven waarvan de herkomst staat beschreven in de boerderijboeken en de markeboeken 

1300-1832 
Bronnen: Bijlage 7 - Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832; Bijlage 8 - Erven gevestigd op 

markegrond in het kerspel Den Ham 1601-1825. 

 

4.13 Kerngezin en uitgebreide familie Den Ham, Sallandse akkerbouwgebieden en Twente 1748 

Bron cijfers Den Ham: Ten Brinke, Volkstelling van 1748 van het Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999. 

Bron cijfers Salland & Twente: Slicher van Bath, 1957, 109-115. 
 

4.14 Gemiddelde omvang gezinnen Den Ham, Salland en Twente 1748 

Bron cijfers Den Ham: Ten Brinke, Volkstelling van 1748 van het Schoutambt Ommen en Den Ham, 1999.  

Bron cijfers Salland & Twente: Trompetter & Van Zanden, 2001, 170-171.   

 

 

Bijlagen 

 

B1 Schattingsregister 1520 
Bron gegevens 1520: Mensema, 1994, deel 1, 125-136. 

 

B3  Gelokaliseerde erven 1832 Kerspel Den Ham 
Bron gegevens FID-locatie HisGIS-data, achternaam eigenaar, voornaam eigenaar, Sectie kadaster, 

perceelnummer: Kadaster 1832, geraadpleegd via HisGIS. 

Bron gegevens eerste vermelding in bronnen, ligging erf, omschrijving erf: in de tabel staat per erf de bron 

vermeld. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Schattingsregister 1520 van het kerspel Den Ham 

 
Gebied Geregistreerde Omschrijving erf Eigenaar 

Pachtwaarde 
in goudguldens 

Linde Coenrart toe Darlevoerde Dalvoorde  Bethlehemsklooster te Zwolle 30,71 

Magele Herman ten Bussche Bossinkkamp / Ten Bussche /  Bossinck  Luiken toe Lair 28,41 

Meer Herman op Reijmerdinck Reimink / eerder Remboldtinck  Johan van Ytterssum 26,14 

Meer of Noord-Meer Henrick toe halle Groothalle Susteren ten Bussche 24,20 

Noord-Meer Lambert ten Oertmeer Minkjans / Noortmerinck / Noertmeers Esken Oelden te Delden 23,88 

Linde Geerlich ter Mollenhorst Niet gelokaliseerd Henrick van Essen 22,27 

Kerkdorp Lambert Schoemaker Lambert Schoemaker Zelf eigenaar 21,26 

Kerkdorp Gheryt ten Kathe Gheryt ten Kathe Zelf eigenaar 20,09 

Linde Leefert op den Hoff Bartels (1) of Hof te Linde Bethlehemsklooster te Zwolle 19,20 

Linde Johan ten Koldenhave Meiers / Meijers / Koldenhove Bethlehemsklooster te Zwolle 19,20 

Magele Roelof Derkick Derkinck Evert van Tongeren 19,20 

Noord-Meer Jan Everzull Nevenzel Adriaan van Twijckel 19,20 

Magele Gheryt Leefferdinck Leeferdinck Zelf eigenaar 18,43 

Meer Esken ten Have hof te Meer / Ten Have / Heuvers Van Coevorden 17,28 

Meer Jan ter Borch Kinkhuis / Ter Borch / Vedders Adriaan van Twijckel 16,99 

Linde Esken ten Nijenhuys Nijenhuis (groot) / Niens Bethlehemsklooster te Zwolle 16,89 

Magele Gheryt Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 16,51 

Noord-Meer Coenrart Haselhorst Hoveniers / Haselhorst Klooster Sibculo 16,51 

Kerkdorp Gheryt Brouwer Witte Zwaan Aelbert Kettelers en Claes Kupers 16,45 

Linde Luyken toe Lair Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 16,13 

Meer Jan Lamberinck Lamberink / Lambertinck Evert Koekeman 16,13 

Meer of Noord-Meer Egbert Noirtmeer Niet gelokaliseerd Geze Dyrekincks 15,74 

Magele Johan die Wytte Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 15,36 

Noord-Meer Gherrijt Slijckhuis Sliekhuis / Slijkhuis / Slieks Janssen Zuere toe Campen 15,36 

Linde Broekate Broekate Klooster Sibculo 14,59 

Kerkdorp Esken op 't Harvelt Niet gelokaliseerd Herman Redeker 14,59 

Noord-Meer Roeloff ter Haselhorst het klein Haselhorst Roeloff van Ittersum 14,59 

Linde Johan ten Lair Niet gelokaliseerd Klooster Albergen 14,21 

Magele Gayken Welinck Gerrit ten Toirn 13,82 

Magele Gheryt Lambertinck Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 12,77 

Linde Egbert toe Hemstede Niet gelokaliseerd Joncker van Bronckhorst 12,73 

Linde Gerrit Broekate Toeters / Tuijtert / Klein Broekate Wilbert, Hendrik en Johan Mullers 12,67 

Linde Gherrijt Dubbinck Het Dubbink in de Dam /  Dubbinck Zelf eigenaar 12,67 

Magele Johan Lambertinck Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 11,52 

Meer Johan toe Middestorp Middendorp Wolter Stelling  11,52 

Noord-Meer Gherijt Oldenzel Oldenzaal / Oldenzel Jansen Zuere toe Campen 11,52 

Meer of Noord-Meer Jan ten Tymmerhuyss Niet gelokaliseerd Maurysst  11,37 

Meer Luijken toe Halle  Niet gelokaliseerd Susteren toe Wytenhuyss 11,13 
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Linde Lutteke Nijenhuis Het Klein of Lutteke Nijenhuis Bethlehemsklooster te Zwolle 10,75 

Linde Luijken Ulricks op 't Obbelaar Uulders / Obenlaar / Ubbelaar Bethlehemsklooster te Zwolle 10,75 

Kerkdorp Gheryt Aelbertssen Niet gelokaliseerd Kerk Den Ham 10,18 

Linde Egbert ten Broickathe  Niet gelokaliseerd Luyken toe Lair 9,68 

Noord-Meer Gerrijt te Berchlande Pol Gerries / Bergland / Pols Zelf eigenaar 9,60 

Kerkdorp / Magele Johan in die Weemkamp Weemekamp / Frettenkamp  Herman ten Bussche 9,29 

Meer of Noord-Meer Seyne in de rullenhorst Niet gelokaliseerd Joncker van Bronckhorst 9,21 

Meer of Noord-Meer Henrick Tymmerhuys Niet gelokaliseerd Johan van Ytterssum 8,27 

Kerkdorp / Meer Gheryt in 't Halloe Lomes Wolter Stelling  7,68 

Kerkdorp Hendrick Hartgersen Caphorst / Miljaans Gheryt Leeferdincks 7,41 

Meer Derick in de Leijne Leijdeman / Leineman Derck van Schullenborch 7,26 

Linde Herman in den Marsch Niet gelokaliseerd Kerk Den Ham 7,14 

Kerkdorp Wilbert Mullers Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 7,00 

Kerkdorp  Henrick Mullers Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 6,57 

Meer of Noord-Meer Derick Kuilenhof Niet gelokaliseerd Johan die Yentiger en Jan Voss 6,14 

Meer Aelbert Middendorp Aalbers / klein Middendorp Wolter Stelling  6,14 

Kerkdorp Derick Dubbinck Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 5,30 

Kerkdorp Derick Dubbinck Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 5,07 

Kerkdorp Engbelt Bisschop Niet gelokaliseerd Jan Wytten 5,00 

Meer of Noord-Meer Esken Rosendall Niet gelokaliseerd Joncker van Bronckhorst 4,61 

Meer of Noord-Meer Gheryt toe Wyroke Niet gelokaliseerd Johan van Ytterssum 4,52 

Kerkdorp Claes Kuper Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 4,50 

Kerkdorp Gheryt Raeker Niet gelokaliseerd Herman Radekers 3,57 

Kerkdorp Aelbert Hartgers Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 3,50 

Kerkdorp Jan Gerlichssen Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 3,50 

Kerkdorp Ffederick Schoemaker Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 3,18 

Kerkdorp Bernt Scroeder Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 3,00 

Kerkdorp Willem Smyt Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 2,86 

Kerkdorp Henrick Niet gelokaliseerd Herman Radekers 2,20 

Kerkdorp Herman Kremers Niet gelokaliseerd Bethlehemsklooster te Zwolle 2,00 

Kerkdorp Derick Schoemaker Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 2,00 

Kerkdorp Henrick Lambertssen Niet gelokaliseerd Hessel ter Brochs 2,00 

Linde Gheryt in den Marsch De Bisschop Kerk Den Ham 1,79 

Kerkdorp Herman in 't Gesentlair Geezenklaar / Kloas Kerk Den Ham 1,75 

Meer of Noord-Meer Willem Nyenhuyss Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 1,54 

Magele Claes ten Bussche Niet gelokaliseerd Herman ten Bussche 1,54 

Kerkdorp Jan Geertsen Niet gelokaliseerd Aelbert Kettelers en Claes Kupers 1,50 

Kerkdorp Henrick Smyt Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 1,00 

Linde Luyken Dubbinck Niet gelokaliseerd Zelf eigenaar 0,00 
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Bijlage 2 Pachtwaarde gelokaliseerde erven 1520 in het kerspel Den Ham (in goudguldens) 
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Bijlage 3 Gelokaliseerde erven 1832 in het kerspel Den Ham 
 

FID-
locatie 
HisGIS-
data 

Eerste 
ver- 
melding Omschrijving erf Gebied 

Achternaam 
eigenaar Voornaam eigenaar 

Sectie 
kadaster 

Perceel-
nummer Bron boerderijboek 

272 1321 Dalvoorde Linde Coster  Gerrit Jan C 567 Linde, 76 

473 1325 

Bossinkkamp / Ten Bussche / 
Bussinck / Bossche / Bossinck / 
Roelvinck / Bosch Magele Bossink Arent A 836 Magele, 56 

292 1333 
Hof te Meer / Ten Have / 
Heuvers Meer Heuver Willem E 341 Meer, 161 

423 1335 Lamberink / Lambertinck Meer Lammerink Hendrik E 351 Meer, 159 

361 1350 Bartels / Hof te Linde Linde Bartelds Wed. Gerrit C 610 Linde, 38 

460 1356 Nevenzel Noordmeer Palland 
Wed. Andries baron 
van F 58 Noord-Meer, 270 

461 1375 
Welink / Wedeling / Weelinck / 
Welinck / De Groene Klok Magele Smeen Gerrit van A 525 Magele, 94 

381 1380 Mennigjeshave Noordmeer Rechteren 
Frederik Hendrik 
Baron van E 422 Hammer, 326 

326 1381 Middendorp Meer Nijman Hermannus Jr E 353 Meer, 150 

456 1381 
Nijenhuis (groot) / Het nije huis / 
Nieuwe huis / Niens Linde Peters Jan C 626 Linde, 178 

431 1381 Groothalle / Halle / Halle Johan Meer Haller Jan Hendrik groot E 667 Meer, 44 

482 1381 

Derkink / Gezenlambers / 
Wevers / Gezinen / Diricinc / 
Dircking / Dercking / Esken Magele Wevers Bernardus  A 424 Magele, 115 

315 1390 Meiers / Meijers / Koldenhove Linde Meijer Albert C 596 Linde, 169 

479 1393 Broekate Linde Broekkate Harm C 294 Linde, 57 

351 1397 Malkus / Malkenhorst Meer Malkes Jan Berends E 554 Meer, 17 

414 1397 Hoveniers / Haselhorst Noordmeer Mulert 
Adolf August 
Frederikus Baron van F 7 Meer, 240 

175 1397 Pol Gerries / Bergland / Pols Noordmeer Zwiers Hendrik Jan E 190 Meer, 183 

140 1397 Kinkhuis / Ter Borch / Vedders Meer Schuurman Gerrit E 292 Meer, 140 

508 1397 
Reimink / eerder Remboldtinck / 
Reijmerinck Meer Rumink Jan E 107 Meer, 108 

293 1397 het klein Haselhorst Noordmeer Palland 
Wed. Andries baron 
van F 6 Meer, 238 

204 1397 
Minkjans / Noortmerinck / 
Noertmeers Noordmeer Engberts Gerrit Jan E 269 Meer, 212 

221 1397 
Aalbers / voorheen klein 
Middendorp Meer Albers Gerrit E 320 Meer, 153 

128 1397 
Nieuwhalle / Halle Gerse / Klein 
Halle Meer Haller 

Wed. Gerrit Nieuw 
(geboren als Hendrika 
La) E 671 Meer, 65 

436 1400 Hennemans Kerkdorp Weideman 
Wed. Jan (geb. Maria 
van) D 241 Hammer, 297 

232 1404 
Larink / Loarink / Oudelaar / 
Grotelaar Kerkdorp Oudelaar Albert C 208 Hammer, 303 

179 1425 Kerk Kerkdorp Ham 
De gemeente van den 
Ham D 182 

Ten Cate, 1976, 73-
75. 

284 1427 Witte Lukes Kerkdorp Jong De erfgen. Jacob de A 559 Hammer, 331 

230 1429 Spoelman / Spole / Spoele Meer Spoelman Hendrik E 314 Meer, 134 

322 1433 Oldenzaal / Oldenzel Noordmeer Oldenziel Gerrit F 171 Meer, 258 

405 1441 Het Klein of Lutteke Nijenhuis Linde Nijenhuis Marta Klein C  630 Linde, 141 

496 1445 Sliekhuis / Slijkhuis / Slieks Noordmeer Middag Hendrikus E 276 Meer, 222 

443 1445 
Toeters / Tutert / Tuijtert / Klein 
Broekate Linde Toetert 

Wed. Derk (geboren 
als Janna Jans) C 297 Linde, 202 

451 1454 Hekmans / Nemler / Nemeler Noordmeer Mulert 
Adolf August 
Frederikus Baron van F 100 Meer, 251 

300 1457 Lomes / Lomans / 't Loe Meer Looms 
Wed. Hendrika (geb. 
Hendrika Hen) E 661 Meer, 58 

407 1457 
Het Dubbink in de Dam / 
Brandende horst / Dubbinck Linde Dubbink Willem C 693 Linde, 90 
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464 1474 
Weemekamp / Frettenkamp / 
Geerlink en Zuidmaten Kerkdorp Wemekamp Arend C 327 Magele, 192 

228 1474 Gesinklaar / Kloas Kerkdorp Gezenklaas Mannes A 605 Hammer, 89 

346 1474 Caphorst / Miljaans Kerkdorp Heersink Jan F 191 Hammer, 85 

459 1482 Uulders / Obenlaar / Ubbelaar Linde Uulders Wed. Jan C 607 Linde, 207 

317 1495 
Leijdeman / Leineman / Leine / 
Boxen Meer Leideman Jan E 114 Meer, 122 

370 1520 De Witte Zwaan Kerkdorp Middendorp Hermannus D 94 Hammer, 221 

472 1520 Kromhof / De Sluur Linde Sluur Hendrik C 661 Linde, 149 

483 1520 
Rohorst / Roohorst / 
Ruwenhorst / Rouwhorst Meer Nehrkorn  

Wed. Lodewijk 
Everhart Frederik 
(geb. als Helena Br.) E 594 Meer, 3 

513 1520 De Bisschop Linde Wolters Gerrit C 254 Linde, 46 

121 1601 Goos / Klein Halle Meer Veneman Gerrit Jan E 640 Meer, 65 

314 1601 Het Tooms / Tomas Linde Thomas Hendrikus C 410 Linde, 204 

75 1601 Leussink / Teunis / Munstermans Kerkdorp Brinke 

Wed. Arend ten 
(Geboren als Aaltje 
Nijm) D 64 Hammer, 213 

96 1601 Keppels / Poel Kerkdorp Poel Jannes D 238 Hammer, 361 

215 1601 De Gortemaker Kerkdorp Volkerink Gerrit F 121 Hammer, 88 

76 1601 Liesters Kerkdorp Kuiper Jan A 535 Hammer, 255 

94 1601 Fijen / De Groene Klok Kerkdorp 

Nagel en 
mede-
eigenaren Hendrik F 214 Hammer, 298 

334 1602 Schutte Meer Veneberg Gerrit E 99 Meer, 95 

394 1602 
Dam / Dammen Derk / Dammen 
Wiecher Linde Wiegers 

Wed. Lambert (geb. 
Gerhardina) C 669 Linde, 83 

397 1602 Jan Wichers / Mulders Kerkdorp Overweg Cornelis Wilhelmus A 551 Hammer, 363 

255 1603 Feubers / op de Hooge horst Kerkdorp Horst Arend ter D 11 Hammer, 339 

152 1607 
Stoestart / Stoefstart / het kleine 
Nemler / die Sart Noordmeer Haselhorst Jannes van F 92 Meer, 254 

286 1607 Geurt Wolters / De Paauw Kerkdorp Reuvers Wed. Derk D 187 Hammer, 212 

268 1607 
Boden-Zwier / Posthoorn / Jan 
Tabaks Kerkdorp Lindenhovius 

Wed. Frederik 
(Gebren Gerri) D 75 Hammer, 217 

324 1607  Geerlich / Geerlig Magele Donkerman Roelof C 395 Magele, 200 

249 1609 
Borremeesters / Herberg 
Keldermans Kerkdorp Flim Everhardus D 24 Hammer, 294 

428 1609 Broons Kerkdorp Bron Anthony D 45 Hammer, 286 

463 1610 Olijslagershuijs Kerkdorp Meulenbeld Asjen A 556 Hammer, 329 

352 1610 Hotel Bettman / Groot Evers Kerkdorp Hartgerink Hendrik D 192 Hammer, 223 

299 1610 Kotten / Cotte / Korten Magele Kotten Gerrit A 772 Magele, 50 

294 1610 Teeuwes / Bouwhuis Kerkdorp Bouwhuis  Berend D 199 Hammer, 228 

276 1611 het Plaggemars Noordmeer Palland 
Wed. Andries baron 
van F 79 Meer, 277 

187 1611 School en kosterij Kerkdorp 
De gemeente 
Den Ham   D 179 Hammer, 211 

390 1611 Smid Hartgershuis Kerkdorp Hartgers  Jan Hendrik D 225 Hammer, 358 

183 1613 School AB / De Kippe Kerkdorp Hofman Egbert D 32 Hammer, 289 

442 1614 Moaneschiens Jan (Horsman) Kerkdorp Dikkers  
Wed. Jan (Geb. Janna 
Vast) A 581 Hammer, 333 

200 1624 'n Piel / Blaauwhans / Schipper Kerkdorp Bosch Lucas C 31 Hammer, 241 

224 1626 het Miskotten Noordmeer Ekkelenkamp Frederik E 12 Meer, 188 

350 1631 
Boerman / Buurman / Boers / 
Stoelmans Meer Boerman Jan E 313 Meer, 136 

427 1632 Rozendals / het Rosendaal Noordmeer Eerde Jan Alberts van E 226 Meer, 234 

327 1636 Jan Dreins / Jan ter Heines Kerkdorp Heino  Jan D 237 Hammer, 360 

402 1656 Horst Jan Linde Horstjan Hendrik C 426 Linde, 122 
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491 1656 Pastorie kerk Kerkdorp Domeinen Provinciale D 207 Hammer, 30 

420 1657 Muldersleferts Kerkdorp Lindenhovius Wed. Hendrik D 155 Hammer, 243 

429 1657 Soldaten Kerkdorp Steen Jan Willem C 94 Hammer, 246 

455 1658 Koppelman / Koppeliere Meer Koppelman  
Jennigje (huisvoruw 
van J. Zwins) E 694 Meer, 69 

438 1660 Schultinck / Slieks Noordmeer Hulzebos Gerrit Jan E 273 Meer, 219 

406 1661 Veendrik / Vaandrik Magele Klaassen Gerrit Jan A  524 Magele, 86 

380 1661 
Stoevelaars / Janmans / 
Stoevelder Noordmeer Kooiker Hermannus F 112 Meer, 280 

449 1661 Flims / de Flimmerieje Kerkdorp Flim Wed. Egbert F 126 Hammer, 276 

458 1661 
Smitroelofs / Koopman / 
Toersen Willem Kerkdorp Lindenhovius 

Wed. Hendrik 
(wonende te 
Smitroelofs) D 165 Hammer, 244 

304 1662 Jagers / Roohendriks Kerkdorp Kelder 

Wed. Egbert 
(Geboren als 
Berendina B.) C 32 Hammer, 242 

382 1663 Schothans / Schot-hans Meer Dalvoorde Jan E 650 Meer, 83 

411 1663 Schippers Meer Flim Hendrik Jan E 308 Meer, 131 

416 1664 
Pitties / Slooiers (voorheen het 
Witten) Meer Sluijer Marten of zijne erven E 104 Meer, 104 

401 1667 Saren / de Kuipe Kerkdorp Kolk Thijs van der D 169 Hammer, 238 

245 1668 Weidemans Magele Weideman 
Lambert (wonende te 
Weidemans A 690 Magele, 39 

330 1668 Schutmaat Meer Schutmaat Gerrit E 312 Meer, 43 

277 1668 Suls / De Volharding Kerkdorp Eerde Hendrikus van D 66 Hammer, 215 

418 1668 
De Corporaal / Willem 
Geurtshuis Kerkdorp Looyhuis Frederik D 70 Hammer, 216 

371 1668 
Karoelofs / Kroels / het 
hoenderkamps Meer Karvelhof Jan E 373 Meer, 149 

424 1668 Keuns Noordmeer Boers Mannes F 22 Meer, 262 

393 1668 Vloedgraven / Kleinelaar Kerkdorp Rechteren 
Frederik Hendrik 
Baron van E 430 Hammer, 302 

279 1668 
Megeels / Tonen / Hans 
Horstman Kerkdorp Brinke 

Gerrit Jan ten of zijne 
erven D 36 Hammer, 288 

310 1668 Mulders / Wennemers Kerkdorp Wennemars Eso D 7 Hammer, 340 

311 1668 Smidgraads / Daulers Kerkdorp Lammerink Egbert D 84 Hammer, 367 

328 1668 Jan Glas 2 Kerkdorp Grooters Lucas A 573 Hammer, 332 

163 1668 Schuurs Kerkdorp Hemmink Hendrik Jan D 16 Hammer, 341 

274 1668 Kappen / Kotten / Kruier Kerkdorp Steen Jan Hendrik D 2 Hammer, 344 

301 1668 Hansens / Grotert Kerkdorp Kotterink Gerrit D 104 Hammer, 312 

211 1668 De Borrel / Jan Kok Kerkdorp Kok 
Wed. Jan (Geb. Janna 
ten Noev) A 541 Hammer, 365 

266 1668 Hekken / Pinnikers / Jan Grietjes Kerkdorp Bosch Jan Jr. F 192 Hammer, 273 

256 1668 Pinnikers Kerkdorp Bosch  Jan Sr C 91 Hammer, 245 

74 1668 Brands Kerkdorp Kaptein 
Wed. Bernardus (geb. 
Hendrikje) D 109 Hammer, 352 

241 1668 Knelis Dieks / vh Jan Glas Kerkdorp Grooters Lucas A 574 Hammer, 332 

355 1668 Hanen Jan Magele Toerse Jan A 744 Magele, 26 

206 1668 Tiks Kerkdorp Fikkers Lambertus D 13 Hammer, 338 

343 1668 Kotten Kerkdorp Kotten Klaas D 110 Hammer, 351 

135 1668 Goossens Kerkdorp Middendorp Jan C 22 Hammer, 353 

357 1668 Klompers / Splijtelhof / De Prins Kerkdorp Klomp Willem D 218 Hammer, 291 

258 1668 Keesemoat Kerkdorp Kesemaat Mannes C 62 Hammer, 305 

262 1668 
Bakker Gaitjan / Geurts / 
Venebrugge Kerkdorp Marsman Willem D 151 Hammer, 349 

342 1668 Tumelders Kerkdorp Tuimelaar Gerrit Jan A 602 Hammer, 279 

374 1668 Laambers / Kapteinshuis Kerkdorp Laar Hermannus van D 212 Hammer, 286 
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395 1668 Hendrik Lefers Kerkdorp Bosch Peter C 99 Hammer, 248 

240 1668 Toersenhuis Kerkdorp Toerse 
Wed. Harm (geb. 
Everdina Br) D 63 Hammer, 282 

158 1675 Het Huisjes Linde Huisjes  Jannes C 306 Linde, 124 

332 1675 Rode Haan / Rojaans Kerkdorp Kamphuis Jan D 92 Hammer, 220 

197 1675 het Kolkman Noordmeer Kolkman Frederik Jan E 267 Meer, 231 

201 1675 Podde (n) Magele Zwiers  Roelof  A 411 Magele, 121 

109 1675 Mollenbelties / Meulenbelt Magele Horstman Berend of zijne erven D 137 Hammer, 250 

189 1675 Gouden Hans Kerkdorp Nehrkorn 

Wed. Lodewijk 
Everhart Frederik 
(geb. als Helena Br.) D 56 Hammer, 282 

207 1675 Glazenmakers / Petmans Kerkdorp Straatmans 
Wed. Esse (geb. 
Fennigj) D 46 Hammer, 284 

155 1675 Everts / Kuipers Kerkdorp Toerse Evert D 246 Hammer, 294 

138 1675 De Kramerij / Gerrit Bosses Kerkdorp Kamphuis Gerrit D 197 Hammer, 227 

219 1675 Jan Kips Kerkdorp Kuiper Gerrit F 212 Hammer, 343 

214 1675 Muten / Lambertinck Kerkdorp Ekkelkamp Wed. Gerrit A 586 
Hammer, 281 + 
Magele, 15 

186 1675 Bossink-Arends / Smit Alef Kerkdorp Bossink Wed. Helmich A 552 Hammer, 329 

202 1675 de Boer / Holties / Kippen Noordmeer Nagel Jan E 261 Meer, 226 

291 1675 Pompers / Petmans Kerkdorp Gierveld Gerrit D 55 Hammer, 283 

227 1675 Jan ten Have / Jan teNaowen Kerkdorp Lindenhovius  
Adam (wonende te 
Jan ten Have) D 142 Hammer, 247 

115 1677 
Het erf aan de Bisschop of het 
Geezen Linde Praas Gerrit Jan C 255 Linde, 48 

157 1680 
Tonnies / Teunis / Andries 
Arnold Kerkdorp Arnold Frederik D 44 Hammer, 287 

399 1682 
Meulenvelt / Pannevaalt / 'n 
Sjent Kerkdorp Linde 

Wed. Gerrit van der 
(geb. Ida Mulder) D 133 Hammer, 318 

487 1682 Kottiers / Derkink / Hekmans Magele Kortier Gerrit  A 413 Magele, 118 

493 1682 Ruters Kerkdorp Kamp Gerrit van der C 76 Hammer, 347 

358 1682 Blaauwvarver / Frits Kerkdorp Laar Derk van C 100 Hammer, 249 

349 1682 Tiemans / Benneker Kerkdorp Bosch Gerrit Jan D 116 Hammer, 314 

281 1682 Kippe / Klein Evers Kerkdorp Kippe Bartus D 195 Hammer, 226 

165 1682 Knippers (1) Linde Mooijers Harm C 375 Hammer, 237 

120 1682 Magiels / dokterswoning Kerkdorp Schuurman Hendrik Jan C 23 Hammer, 239 

234 1683 Het Voortman / de Dam Linde Voortman 
Wed. Willem (geb. 
Jenne Voo) C 677 Linde, 212 

500 1683 Hein Zien Fredrieks Kerkdorp Jansen 
Jan Koert of zijne 
erven D 71 Hammer, 216 

366 1683 Stegeman / Nieuwkrukkert Meer Stegeman Berend E 658 Meer, 63 

454 1683 Nijman Meer Nijman Hermannus Sr E 143 Meer, 125 

485 1683 Klaserij Linde Schutmaat Jan C 497 Linde, 131 

410 1683 Kruiskamp Meer Kruiskamp Albert E 697 Meer, 76 

111 1683 
Kotten / Doven / Boeselmans / 
Nellis Kerkdorp Kamphuis Bernardina C 114 Hammer, 346 

520 1683 Wolfshuis Kerkdorp Kappers Derk D 51 Hammer, 336 

237 1683 
Hannes Jutten / (Hans) Jutten / 
alias 'n Sel Magele Willems Arend A 359 Magele, 147 

504 1683 Vaandriks Kerkdorp Reuvers Gerrit D 147 Hammer, 350 

452 1683 Jan Varvers / Smederij Heino Kerkdorp Middendorp Abert D 76 Hammer, 362 

501 1683 De Bijster / Biester Linde Voortman Mannes C 667 Linde, 55 

248 1683 Dikkers / Megeels Kerkdorp Dikkers Jan of zijne erven D 210 Hammer, 285 

490 1683 Wieten / Balhaars Kerkdorp Wieten Evert D 175 Hammer, 225 

244 1684 Lubbers Meer Lubbers Jan E 305 Meer, 129 



 

170 
 

220 1684 Nellies / Dogger / Dugger Linde  Nellis Gerrit C 440 
Linde, 176 + 
Magele, 196 

498 1684 
Het Klasen 2 / Tijhuis / Teyes / 
Teijers / Rooklasen Linde Klaassen Toone C 158 Linde, 133 

422 1684 
De Eschrand / De Boars / Bazes / 
Schutten / Tuifjes Kerkdorp Bossink Willem A 510 Hammer, 308 

246 1686 Leeferts / Ten Have 2 Meer Levers Harm E 582 Meer, 155 

365 1688 
Het onderscholtenhuis / 
machiels Kerkdorp Brinke Wed. Mannes ten D  180 Hammer, 211 

354 1688 
Poderks / Westermars / 
Potderks Noordmeer Warmink Marten of zijne erven E 183 Meer, 195 

400 1688 Fokkert Meer Fokkert Mannes C 733 Meer, 22 

373 1693 Eulen / Blaasbakkers / Brodts Kerkdorp Arnold Hendrikus D 37 Hammer, 288 

91 1694 Broons-Willem / Geurts Kerkdorp Pas Jannes D 91 Hammer, 219 

242 1694 Petten / Bas Wibbenhuis Kerkdorp 
De markte van  
Ham en Linde   C 21 Hammer, 354 

280 1694 Kroesjans Kerkdorp Eerde (2) Hendrik Jan van C 5 Hammer, 356 

506 1694 
Te Kiefte / Lutteken / Jan van 
Vreugden Kerkdorp Vegt 

Hompes Manuel van 
der  D 86 Hammer, 219 

398 1694 Klaas Derkers / Tieman Kerkdorp Hartgers Jan Hendrik F 210 Hammer, 342 

325 1694 
Kobes / Teunen-Wilms / 
Raaltshuijs Kerkdorp Kuiper Roelof D 85 Hammer, 218 

333 1694 Teunis Derk / Jan Bosjes Kerkdorp Dikkers 
De erfgenamen van 
Hendrik Jan D 244 Hammer, 297 

509 1694 Sokken Kerkdorp 

Sokken en 
mede-
eigenaren De erven Jan Hendrik D 101 Hammer, 370 

339 1694 
Meester Freerks / Jan Dreins 
Garrad Kerkdorp Lindenhovius Adam D 22 Hammer, 296 

499 1694 Morren / Overmars / de Smitte Kerkdorp Mulder Gerrit D 170 Hammer, 228 

288 1694 
Bravens / ToerschenGerrits / 
Catrinen Kerkdorp Voort Jan D 50 Hammer, 337 

391 1694 Kupers / Snijders / gruttenmolen Kerkdorp Jansen 
Jan Koert of zijne 
erven D 78 Hammer, 363 

275 1694 Droopers Kerkdorp Schierholt Gerrit D 219 Hammer, 292 

290 1694 Kloas Kerkdorp Munster Wed. Gerrit van  D 141 Hammer, 248 

257 1697 Soppers / Fijnewevers Kerkdorp Gerrits 
Wed. Peter (geb. 
Jennigje K) C 122 Hammer, 375 

182 1700 Brijnaps / Luuks-Evert Kerkdorp Jansen Hendrik D 124 Hammer, 315 

247 1701 Stokvis Meer Stokvisch Derk E 155 Meer, 127 

384 1702 
Roomswinkel / Knopemakers / 
Boerties Magele Arnold Gerrit  A 521 Magele, 108 

478 1702 Tols / Tuls / 'n Tol Kerkdorp Tol Harm C 146 
Hammer, 348 + 
Magele, 199 

441 1704 Pijlties 2 / Engberts Magele Pieltjes Egbert A  520 Magele, 108 

264 1705 Het Bloemendal Meer Bloemendal Derk E 646 Meer, 80 

412 1705 Mulders Gait / Konings Kerkdorp Slaghuis 
De erfg. Wed. Gerrit 
(Geb. Johanna E) A 557 Hammer, 330 

259 1706 Israels Kerkdorp Veen Israel Jozef van der D 233 Hammer, 361 

285 1706 Grooters / Grootershans / Poel Magele Middendorp De erfgen. Fredericus A 529 Magele, 90 

480 1707 
Krembers / Westermars / 
Kremmers Noordmeer Horst ( Willem ter E 187 Meer, 186 

132 1708 Pijltjes / Pieltien / 'n Piel 1 Magele Zandink Gerrit Jan A 439 Magele, 112 

188 1709 Brieharms / Kleinen / ten Kotte Kerkdorp Kleinen Derk C 61 Hammer, 306 

415 1709 
Koopman / Koopen / Tjonk / 
Bats / Goetkoop Magele Tjonk Wed. Jan A 531 Magele 88 

161 1709 Geurts (Huismerink, Grootjan) Kerkdorp Bosch Gerrit C 126 Hammer, 376 

450 1711 De (grote) Koes Magele Koes Wed. Zwier A 725 Magele, 24 

169 1711 Kempers Kerkdorp Laar Jannes van F 206 Hammer, 342 

404 1712 
Moerman / alias Pots / Pots Kam 
Freerl Magele Pot G. A 532 

Magele, 176 + 
Hammer 308 

475 1712 Wevershuijs Kerkdorp Gierveld Hendrik Jan D 60 Hammer, 336 
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162 1715 
Courantier / Quarantier / 
Kranteer / Pas Kerkdorp  Dekker  Hendrik Jan C 128 Hammer, 377 

477 1717 Sjakkers / Stroeks Magele Linde 
Wed. Gerrit van der 
(geb. Ida Mulder) D 135 Hammer, 251 +  

417 1719 Kokkeboxen Meer Kokkeboksen Wed. Hendrik E 102 Meer, 99 

433 1719 Scholten / de Potker Magele Kamphuis Weduwe Hendrik A 410 Magele, 122 

476 1720 het Kreijenbelt / Kraaijenbelt Meer Kraayenbeld 
Wed. Hendrik (Geb. 
Hendri) E 327 Meer, 31 

320 1720 
Poelarends / Poelarent / 
Puilarent Meer Poelarends Hendrik E 689 Meer, 49 

231 1721 
Klodders / Ter Borch / ter Burgh 
/ Slotman Noordmeer Hekman Willem F 24 Meer, 264 

465 1721 
Golden Kamp / Dasses / 
Meesters Magele Goudenkamp 

Wed. Hendrik (Geb. 
Egberdi) A 351 Magele, 149 

185 1721 Knippers (2) Linde Voort Gerrit Jan C 393 Linde, 138 

340 1721 Horst Willem Linde Horst Wed. Willem Gerrit C 447 Linde, 121 

386 1723 Het Doods Linde Schuurman Jan C 261a Linde, 85 

419 1723 Oudste Pellewevershuis Kerkdorp Pellewever Erfg. Hendrikus D 118 Hammer, 314 

368 1723 Kuiper Geurts / Jan Bosch Kerkdorp Dikkers 
De erfgenamen van 
Hendrik Jan D 245 Hammer, 293 

448 1723 Schipperije Kerkdorp Ekkel 
Wed. Hendrik Jan 
(Geb. jennigjen va) D 226 Hammer, 359 

503 1723 Jagers Albert Kerkdorp Kelder Jan A 583 Hammer, 334 

260 1729 Vedder Meer Derks Jannes E 297 Meer, 142 

425 1730 Het Moddejonge of Derks Meer Mulert 
Adolf August 
Frederikus Baron van E 128 Meer, 170 

378 1730 Stirtjans Magele Stirtjan Hendrik A 406 Magele, 124 

413 1733 Gezellen Lindermars Linde Schuurman Jan C 257 Linde, 113 

439 1734 Boers Kerkdorp Boers 
Wed. Gerrit (Geboren 
als Jennigje Boe) F 152 Hammer, 275 

106 1734 
Notten / Rentmeesters / 
Koesenmeijers Kerkdorp Notten 

Wed. Gerrit (geb. 
Elisabeth A) C 6 Hammer, 356 

166 1735 
Porcus / Heuverjans / 
Scheergerrits Kerkdorp Gierveld Hendrik Jan C 11 Hammer, 355 

133 1735 De Gloepe  Linde Kamphuis Hendrik C 272 Linde, 113 

329 1736 Borremeesters / Staars Kerkdorp Arendshorst 
De erfgenamen van 
Berend D 26 Hammer, 292 

139 1737 Jurriens / Meisters Meer Jansen Jan E 68 Meer, 174 

177 1739 Valk / Jurriens / Jeuren Meer Rotman Willem E 62a Meer, 171 

437 1741 
Het Ekkelenkamp / Klein 
Dubbink Linde Kamphuis Gerrit Jan C 723 Linde, 103 

338 1741 
Dolfs / Gaarders / Schipper-
Johans Kerkdorp Heino Gerrit C 27 Hammer, 239 

210 1741 Pingels / Holtkamp Kerkdorp Reuvers Jan of zijne erven C 28 Hammer, 240 

222 1742 
Luchies / Luxies (naast 
Weidemans) Magele Gerrits 

Wed. Willem (Geb. 
Aaltje Ger) A 692 Magele, 38 

303 1743 Jan Aorends Kerkdorp Wemekamp Wed. Albert D 196 Hammer, 226 

372 1746 Pols / Pols Assen / Arend Dikkers Magele Dikkers Arend A 391a Magele, 136 

269 1746 Broedersjans / Hendrikus Kotten Kerkdorp Horstink Gerrit A 540 Hammer, 366 

511 1746 
Sjents Marien / Maajn / Het 
Maaijens Linde Egberts Adolf C 156 Linde, 166  

347 1746 Veldhuis / Veldman / Velthuis Linde Veldman Gerrit C 511 Linde, 215 

495 1747 Krukkert Meer Krukkert Gerrit E 653 Meer, 84 

484 1748 Hoekjan / Marsjan Linde Hoekjan Hendrik C 388 Linde, 116 

403 1748 Lefers-Jans Kerkdorp Lindenhovius Levert D 99 Hammer, 369 

348 1748 Ekkel Magele Ekkel Wed. Gerrit A 757 Magele, 37 

440 1750 Het Schutten te Linde Linde Veneberg Jan C 611a Linde, 194 

193 1751 Kuipers aan de Bisschop Linde Kuiper Hendrik C 259 Linde, 152 

0 1751 Meisters Linde Blekkenhorst Jan C 417 Linde, 173 
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283 1753 
Sokken / Sakke / De 
Sokkenbakker Magele Sokken Willem A 543 

Magele, 120 + 
Hammer, 364 

168 1753 Pinniker / Havrkoorn / Homeijer Kerkdorp Nootveld Hendrik D 126 Hammer, 315 

471 1753 
Haverkoorn / Kijk aan de Dijk / 
Kiekedam Magele Kok Hendrik Jan A 353 Magele, 148 

307 1755 Koetsiershuis Mennigjeshave Noordmeer Rechteren 
Frederik Hendrik 
Baron van E 422 Hammer, 325 

316 1755 Bouwhuis Noordmeer Rechteren 
Frederik Hendrik 
Baron van E 422 Hammer, 324 

198 1757 Nienen / Sluiks Magele Dood Wed. Derk A 755 Magele, 35 

148 1757 Berges Magele Berg Teunis van den A 768 Magele, 48 

203 1760 Nieuwlaar / Broekotte Kerkdorp Nieuwlaar Jan C 205 Hammer, 348 

114 1761 Schutte (aan de Bermte) Magele Schutte 
Wed. Evert (Geb. 
Janna Egbe) A 650 Magele, 140 

489 1761 Kalens / Hondefreriks / Soppers Kerkdorp Brinkman Wed. Gerhardus C 121 Hammer, 375 

492 1761 Luchies / Buddenberg Kerkdorp Buddenberg Frederik C 109 Hammer, 346 

518 1762 het Winkelmans of Kaampmans Meer Kampman Jan E 568 Meer, 35 

306 1762 Winds / Nellis Linde Dogger Nelles C 139 Hammer, 348 

192 1763 Lennepes / Bulder / Weghorst Linde Weghorst Gerrit C 288 Linde, 60 + 218 

512 1764 

Vliermaat / Plaggemars / 
Knippert / Fliermaat / Flierjans / 
Vliermans Magele Plaggemars Derk A 784 Magele, 31 

432 1764 
Jeunen / Sokken-Derks / 
Kroesjans Kerkdorp Sokken Derk of zijne erven D 221 Hammer, 360 

134 1764 Hendrik Koks Magele Kok Gerrit A 685 Magele, 48 

302 1764 Hanen Martens Magele Tempelman Lucas A 752 Magele, 34 

345 1767 De Bordel / Borrel Linde Borrel Wed. Derk C 310 Linde, 53 

385 1767 Bode Chris / Chrisdiene Adams Kerkdorp Middendorp Gerhardus D 30 Hammer, 289 

142 1769 Post Magele Post Gerrit Jan A 656 Magele, 142 

309 1769 Pellewever (Voorts II) Kerkdorp Voort Hendrik D 81 Hammer, 369 

376 1770 Tonneboeks Magele Tonneboek Wed. Esse A  440 Magele, 111 

375 1774 Hanen Zwiers Magele Zwiers Harm A 789 Magele, 32 

102 1775 Ekkels Linde Ekkel  Hendrik C 523 Linde, 100 

195 1776 Kolkman Linde Fokkert  Hendrik C 424 Linde, 135 

194 1776 
Het Ekkels (2) (De Riet, de Stege 
hoort bij de buutschap Magele) Linde Klaassen Toone C 155 Linde, 65 

174 1777 
Kijk aan den dijk / Wimmen / 'n 
Piel Magele Mannessen Levert A 662 Magele, 144 

238 1777 Gebouws / Bouwhuis Magele Bouwhuis Gerrit A 857 Magele, 70 

191 1777 Sjents Linde Bossink Hermannus C 160 Linde, 199  

82 1778 Rouhorst / Zwiers / Zweersboer Magele Zwiers  Harm A 652 Magele, 141 

92 1778 Bruins Magele Bruins Willem A 387 Magele, 137 

173 1779 Jan Asjes Kerkdorp Bosch Evert Jan C 112 Hammer, 346 

141 1779 Gezen / Geezen / moddejonge Linde Damman Derk C 690 Linde, 175 

125 1781 Kappers Kerkdorp Kappers Gerrit C 108 Hammer, 347 

474 1782 'n Platten Magele Berends Gerrit Jan A  862 Magele, 68 

88 1782 Apeldoorn / Prikkeboer Magele Apeldoorn Zwier A 19 Magele, 158 

466 1784 Pas / Porcus Magele Pas Wed. Gerrit A 400 Magele, 134 

267 1784 Draadjans / Mars Magele Raalte 
Weduwe Herm jan 
van A 399 Magele, 135 

379 1785 Veneberg Linde Veneberg Jan C 539 Linde, 210 

469 1786 Kiekebos Magele Kaptein Hendrikus A 108 Magele, 163 

208 1786 De Wemekamp Kerkdorp Wemekamp Hendrikus C 124 Hammer, 373 

313 1787 Klokkenjannes / Mastenbroek Kerkdorp Ardesch Adrianus Anthonie A 491 Hammer, 311 
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305 1788 Nienjans / Nienenhans Kerkdorp Westenberg Jan D 105 Hammer, 313 

122 1794 Fliermans / Vliergerrits Linde Flierman 
Wed. Gerrit (geb. 
Zwaantje) B 916 Linde, 107 

353 1795 Pannevaalt Kerkdorp Hartgers Jan Hendrik D 132 Hammer, 317 

136 1795 Meijershuis Kerkdorp Meijer Hendrik D 79 Hammer, 368 

435 1795 De lange Maria / Lange Hendrik Magele Wermink 
Wed. Hendrik (geb. 
Maria Gerr) A 148 Magele, 167 

233 1795 Koesjans / 't Azelders Kerkdorp Bosch  Willem F 119 Hammer, 278 

261 1797 Kleine Koes Magele Koes Willem A 724 Magele, 21 

180 1798 Hutte / Hekman / Huttenklaas Magele Hofman Frederik A 15 Magele, 157 

447 1798 Bloemendal Magele Bloemendal Mannes A 854 Magele, 53 

296 1800 
Weterings Albert / later het 
Nijland Magele Nijland Albert A 105 Magele, 163 

515 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van 
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

494 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van  
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

164 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van 
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

196 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van 
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

323 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van 
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

154 1800 Armenhut / ongewaarde Magele 
De markte van 
Ham en Linde   A 25 Magele, 154-155 

216 1801 
erve Marsman of Willem van 
Eerde Noordmeer Eerde 

Wed. Willem van 
(Geb. Aaltje Notte) E 199 Meer, 235 

356 1803 De groene jager Noordmeer Palland 
Wed. Andries baron 
van E 5 Meer, 244 

335 1803 JonnenJan Magele Gerrits Jan A 114 Magele, 165 

430 1804 Molenhuis / de Mulder Kerkdorp Nehrkorn 

Wed. Lodewijk 
Everhart Frederik 
(geb. als Helena Br.) A 494 Hammer, 312 

129 1804 de Pater Magele Pater Hendrik A  867 Magele, 67 

167 1804 
Het Dubbink 3 / Het Kamp Albers 
/ De Veldbrake Linde Dubbink Evert C 599 Linde, 189 

337 1804 Bartels (2) Linde Bartelds Jan B 902 Linde, 43 

362 1805 Jan Koks Harm Magele Kok Harm A 111 Magele, 164 

263 1807 Hekkies Kerkdorp Eerde (1) Hendrik Jan van C 74 Hammer, 347 

426 1807 Visschers Noordmeer Miskotte Hendrik E 174 Meer, 199 

434 1809 Vlierjans Magele Vlierjans Gerrit A 802 Magele, 30 

123 1809 Reefhuis / Reef Noordmeer Reefhuis Albert F 173a Meer, 256 

282 1811 TiggelDerks Magele Nijhuis Derk A 53 Magele, 153 

243 1811 Koes Harms Magele Kotten 
Hendrik (schoonzoon 
Harm Berends) A 807 Magele, 54 

453 1811 Kloompers Hendrik Kerkdorp Heersink Jannes D 215 Hammer, 290 

124 1811 Hillen / Wimmen Magele Nijkamp Hendrik A 825 Magele, 147 

229 1811 Altena Linde Altena Egbert C 516 Linde, 36 

421 1811 
Het Slooijers te Linde of het 
Kanons of Hutten Linde Slooyer Wiechert C 270 Linde, 197 

488 1811 Ekkels 2 Magele Ekkel Wed. Gerrit  A 810 Magele, 48 

298 1811 Dekkers Magele Dekker Roelof A 116 Magele. 165 

389 1811 Weteringe Meer Peggen Egbert E 633 Meer, 79 

502 1811 Het Hekmans Meer Nehrkorn 

Wed. Lodewijk 
Everhart Frederik 
(geb. als Helena Br.) E 524 Meer, 8 

481 1815 Schuur Gerrits Linde Schuurman  Gerrit C 521 Linde, 195 

287 1815 Hoekjan Noordmeer Horst Willem ter E 202 Meer, 236 

367 1816 Plasman / Korperaal Magele Geurst Willem A 26 kaap 
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199 1820 Hans Magele Arnold  Gerrit A  522a Magele, 107 

377 1822 Dijkjan of Diekjan Noordmeer Engberts Gerrit Jan E 254 Meer, 229 

217 1822 Helgens / Hillegens / Posjes Magele Vlierjans Willem A 814 Magele, 47 

270 1823 HekLeferts Magele Leeferts Mannes A 39 Magele, 160 

289 1825 Evert Keunst Noordmeer Keunst Evert F 109b Magele, 166 

297 1830 Het Heersink / Het Lubbers Linde Heersink Gradus C 174 Linde, 115 

156 1831 Het Leenders Linde Bosch 
Wed. Lambert Jansen 
(geb. Janna Kemper) C 444 Linde, 153 

445 1832 Zwier Weideman Magele Weideman Zwier A 854b Magele, 54 

273 1832 Wippen Magele Willems Jan Arends A 147 Magele, 167 

387 1832 WindsLambert / later de Kaptein Magele Steen Jan A 153 Magele, 168 

392 1832 Soepenberg / Nieman Magele Soepenberg Hendrikus A 34 Magele, 160 

265 1832 Poszes Magele Fokkert Gerrit Hendrik A 840 Magele, 72 

444 1832 PlattensRoelof Magele Berends Roelof A 154 Magele, 169 

278 1832 Het Loseman Linde Loseman Teunis C 606a Linde, 166 

341 1832 Oliemolen Magele Sokken Wouter A 376 Magele, 146 

457 1832 Minkjan / Willems Magele Ebbink Wed. Harm A 341 Magele, 150 

312 1832 Maaijen Magele Arends Hendrik C 154 Magele, 180 

360 1832 Land Hendriks Magele Tol Jan A 161 Magele, 180 

318 1832 Koks / de Kokkeboer Magele Bossink Wed. Arend A 407 Magele, 124 

226 1832 op de Dries Noordmeer Keunst Jan E 198b Meer, 237 

497 1832 Metselders Noordmeer Dangremond Gerrit F 219a Meer, 321 

239 1832 Kipsnieder / Gezienen Magele Middeljan Hendrik Jansen A 367 Magele, 146 

396 1832 Kaapmans (Arend) / Kampjans Magele Winkelman Jan A 48 Magele, 160 

486 1832 Hoesjan Linde Hoesjan 

Wed. Albert 
(Geboren als Jennigje 
K.) C 408 Linde, 120 

359 1832 het Vlierjans Noordmeer Soepenberg Derk F 265 Meer, 228 

446 1832 Hendrik Horstink Magele Horstink Hendrik A 388 Magele, 137 

344 1832 De Bone / later het Brouwers Magele Meijer Wed. Jan A 158 Meer, 262 

467 1832 Jan Dubbink Linde Horstman 
Wed. Bernardus (geb. 
Gerritdin) C 686 Linde, 95 

223 1832 Bonen Magele Hendriks Jannes A 49a Magele, 151 

388 1832 Marsman Meer Coster Jan E 635 Meer, 77 

99 1832 Het Kophoft Linde Kolkman Lambert C 318 Linde, 148 

336 1832 Gerregjes / Garrigies Jan Linde Linde Hendrik van der C 319 Linde, 110 

363 1832 
Het Jan Assen of Jan 
Kleinnijenhuis Linde Nijenhuis Jan Klein C 609a Linde, 146 

470 1832 Nijhuis Linde Nijenhuis Gerrit Jan Klein C 510 Linde, 181 

 

Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken: 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 
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Bijlage 4 Niet-gelokaliseerde erven 1832 in het kerspel Den Ham 
 

Eerste 
vermelding Omschrijving erf Buurtschap Huidig adres 

Bron 
boerderijboek 

1581 Klein Derkink / Brinkman Magele Nabij Esweg 24 Magele, 113 

1656 Oude pastorie Kerkdorp Nabij Brink Hammer, 222 

1668 Capiteinshuis, Koetshuis Kerkdorp Grotestraat 8/12 Hammer, 283 

1688 Platjan / Rosmolen Magele Nienenhoek 22 en 24 Magele, 44 

1708 Jan Voorts Kerkdorp Voorstraat 12 Hammer, 369 

1714 Kok's Kerkdorp Esweg 34 Hammer, 269 

1721 Scholten-Willem Kerkdorp Zomerweg 10 Hammer, 376 

1742 Het Paters Linde Daarleseweg 26 Linde, 190 

1811 Nieuw Haller Meer Rohorst 9 Meer, 21 

1832 Zwier Weideman Magele Nabij erve Bloemendal Magele, 54 

 

Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken: 

 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 
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Bijlage 5 Verdwenen erven vóór 1832 in het kerspel Den Ham 

Eerste 
vermelding Omschrijving erf Buurtschap Bron boerderijboek 

1325 
Lamberink / Lamberdinck / 
Lammerinck / Lamberding  Magele Magele, 15 

1381 Wigboldink Magele Magele, 170 

1381 Kuilenhof Noordmeer Magele, 224 

1395 Holtgreve Linde Linde, 120 

1397 Leeferdink Magele Magele, 127 

1400 Blesdijk Kerkdorp Hammer, 357 

1474 Heemstede Kerkdorp Hammer, 328 

1520 Jan ten Cotte/Cate Kerkdorp Hammer, 305 

1520 t Harveld Kerkdorp Hammer, 276 

1581 Brinkman / Klein Derkink Magele Magele, 113 

1601 Staalbacker Kerkdorp Hammer, 218 

1630 Geert Roelofs-huis Kerkdorp Hammer, 307 

1658 Looij Meer Meer, 90 

1661 Arent Roelofs / Erenst Arens Kerkdorp Hammer, 364 

1668 Landmans Kerkdorp Hammer, 351 

1668 Wemekamp Kerkdorp Hammer, 351 

1668 Breur Poel, Mechtels, Drommers Kerkdorp Hammer, 343 

1668 Jasper Arens Kerkdorp Hammer, 333 

1668 
De Pietreulieboer / Slieks / Linder 
Meister Kerkdorp Hammer, 249 

1675 Ofnemers Kerkdorp Hammer, 329 

1675 Kosters Kerkdorp Hammer, 170 

1679 Kroezenhoek Kerkdorp Hammer, 378 

1682 t Halsjen Kerkdorp Hammer, 377 

1683 Ruimzicht Kerkdorp Hammer, 300 

1683 Het Timpers Linde Linde, 201 

1684 Ruijter / Ruiter Magele Magele, 198 

1694 Groenheijdenhuis Kerkdorp Hammer, 329 

1715 Reimerinck Kerkdorp Hammer, 316 

1719 Liesjans Kerkdorp Hammer, 348 

1721 Het Tolhuis Linde Linde, 201 

1725 Brouwers Kerkdorp Hammer, 377 

1731 Tols Peters Kerkdorp Hammer, 377 

1732 Muis Claas Kerkdorp Hammer, 377 

1732 Olde Daulershuijs Kerkdorp Hammer, 371 

1748 Kremer / Jan Bartels Kerkdorp Hammer, 343 

1748 Capelle Magele Magele. 125 

1770 Wiltvanck Meer Meer, 101 

1800 Tols Hendrienen Magele Hammer, 348 

Onbekend Zwitten Meer Meer, 101 
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Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken: 

 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 
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Bijlage 6 Uitwerking testamenten in het kerspel Den Ham 1683-1831 

 

Jaar Testateur Woonachtig 
woonachtig 
op erve  Toelichting inhoud testament (op hoofdlijnen) Bron 

1683 Evart Roelofszoon Linde Bartels 
Geen 
splitsing 

Neef (Winolt Evertsz.) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan andere kinderen testateur. (geen 
vermelding bedragen) Linde, 39 

1694 Egbert hendrik Brouwer Kerkdorp Klompers 
Geen 
splitsing Dochter van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan diaconie (geen vermelding bedrag) Hammer, 291 

1699 Gerrit Wolters Kerkdorp 
Geen 
vermelding  Splitsing Helft voor naaste vrienden van testateur en andere helft naaste vrienden van testatrice. Akten: 100v0-101-101v0 

1700 Wijcher Berent Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Zus van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 100,- aan diaconie. Akten: 449-450-451-452 

1701 Hans Hermsen Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing 

Neef (Berent Wolters) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering 1 pont groot aan naaste vrienden van 
testateur. Uitkering van 25 gulden aan diaconie. Akten: 155-155v0-156 

1701 
Fenna Margareta Kremers wed. 
van Jan Reijmerinck Magele Wigboldink Splitsing Het huis en hoff wordt gedeeld onder de kinderen van testateur: Gerrijt Jan , Derk, Janna Maria en Arnoldus.  Magele, 173 

1702 
Jutte Gerrijts (weduwe van 
Berent Jansen) Kerkdorp 

Geen 
vermelding  Splitsing 

Zoon en dochter (Geessien) van testateur beide gelijke deling in roerende en onroerende zaken. Uitkering van f 20,- aan 
diaconie. Uitkering van f 30,- en f 55, -aan kleindochters testatrice. 

Akten: 184v0-185-185v0-
186 

1703 Goossen Janssen Kerkdorp 
Geen 
vermelding  Splitsing Verdeling onder twee kleinkinderen van testateur.  Akten: 213-213v0-214 

1704 
Henrickien Henrixen (dochter 
van Henrik Timmerman) Kerkdorp 

Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Neef van testateur wordt universeel erfgenaam. Neef heeft zorgplicht voor zoon testateur die ziek is. Akten: 245-245v0-246 

1704 Swaentien Gerrits (weduwe) Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Oudste zoon van testatrice wordt universeel erfgenaam. Oudste zoon is zorgplichtig voor andere zoon testateur 

Akten: 238-238v0-239-
239v0 

1707 Evart Roelof Linde Bartels 
Geen 
splitsing Oudste zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan broers testateur van f 20,-. Akten: 309v0-310-310v0 

1707 Hermen Hermsen Jongman Magele 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Nicht van testateur wordt universeel erfgenaam Akten: 312-312v0 

1709 Willem Wolters Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Broer (Gerrijt Wolters) van testateur wordt universeel erfgenaam Akten: 18-18v0-19 

1710 Hans Wolters Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Oudste zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 150, voor overige kinderen testateur. 

Akten: 51v0-52-52v0-53-
53v0 

1714 
Aaltjen Lambers (weduwe van 
Jan Nevelsel)) 

Noord-
Meer Nevensel 

Geen 
splitsing 

Schoonzoon (Frerick Jans Varver) van testateur wordt universeeel erfgenaam. Uitkering van f 500,- voor dochter. 
Uitkering van f 25,- voor diaconie.  Akten: 129-129v0 

1716 Derck Egberts an den Geerlig Magele Geerligh 
Geen 
splitsing Kleinzoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van 100 rijksdaalders aan andere kinderen. 

Akten 206-206v0-207-
207v0-208 

1716 Jan H. Kemper Kerkdorp Brijnaps 
Geen 
splitsing 

Oudste zoon (Hendrik Arents Kemper) van testateur wordt universeel erfgenaam. Ouders houden recht tot inwonen bij 
oudste zoon. Broers en zussen van universeel erfgenaam krijgen een kleine uitkering van 1 pond groot en een aantal 
roerende zaken Hammer, 315 

1725 
Marije Hansen weduwe van 
Henrick Steevens Meer 

Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Nicht (Grietjen Gerrijts) van testatrice wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 6,- aan andere kinderen. Akten 148-149 

1727 Horst Jan Linde 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Neef van testateur wordt universeel erfgenaam. Akten 209-210 

1727 Lefert Freriks Mulder Kerkdorp 
Geen 
vermelding 

Geen 
splitsing Universeel erfgenaam. Uitkering aan diaconie. (geen vermelding bedrag) Akten: 218-219-220-221 

1728 Aaltien Berents Weduwe Kerkdorp 
Geen 
vermelding  Splitsing Kinderen van testateur krijgen gelijke delen van woning en land.  Akten 265-266-267 

1728 Luicas Ariaans Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Nicht van testateur wordt universeel erfgenaam. Akten 282-283 
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1733 Aaltje Jans Magele Huismerink 
Geen 
splitsing 

Zoon (Jan Gerrits jr.) van testatrice wordt universeel erfgenaam.  Zorgplicht universeel erfgenaam voor zus van 
testatrice, middels vruchtgebruik. Uitkering van f 14,5 voor andere kinderen testatrice. Akten 446-447-448-449 

1733 Lefert Vreriks Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Nicht van testateur wordt universeel erfgenaam. Zorgplicht universeel erfgenaam voor testateur. Akten 474-475-476 

1734 Derck Westermans 
Noord-
Meer 

Westermars 
/ Potderks 

Geen 
splitsing 

Zoon (Herman Westermars) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan zusters van universeel erfgenaam 
(geen vermelding bedragen). Meer, 195 

1735 Marrechien Egberts Magele Geerligh 
Geen 
splitsing Arent Hendriks wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 25,- aan armen. Akten 546-547-548 

1737 Coenraed Homburg Kerkdorp 
Geen 
vermelding  Splitsing Dochters (Jennigien Gerrits en Anne Marije) van testateur krijgen gelijk deel. Akten 324-324v0-325 

1738 
Batthien Stevens weduwe van 
Wijgher Berents Kerkdorp 

Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Dochters van testateur krijgen kleding. Akten 335v0-336 

1738 Willem Geurs Oldeman Kerkdorp 
Geen 
vermelding  Splitsing Gelijke verdeling tussen kinderen van testateur van alle roerende en onroerende zaken. Akten 351-351v0-352 

1740 
Gerrijt Jans en Hemrpien Assies 
Eheluiden o Noordmeer Nemler 

Geen 
splitsing Neef (Arent Derks) van testateur wordt universeel erfgenaam.  Akten 10-10v0 

1751 Jan Nijman  Meer Nijman 
Geen 
splitsing Dochter (Geertje) van testateur universeel erfgenaam. Kleine uitkering aan andere kinderen van testateur. Meer, 125 

1752 Gerit Jansen Kotte Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing 

Neef (Jan Swiersen) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 20,- aan diaconie. Uitkering van f 100 aan 
broer (Lefert Jans Korten) van testateur. Uitkering van f 100,- aan zoon en dochter van testateur. Akten 41v0-42-42v0 

1752 Hendrik Lubberts Linde 
Dubbink in 
de Dam 

Geen 
splitsing 

Zoon (Gerrit) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan dochter testateur van f 225,-. Zorgplicht 
universeel voor testateur middels vruchtgebruik land. Linde, 92 

1753 Hendrik Lubberts Linde 
Dubbink in 
de Dam 

Geen 
splitsing Dochter van testateur wordt universeel erfgenaam.  Linde, 91 

1753 Ida Hendrix en Gerrit Hendrix Linde Erve Dubbink 
Geen 
splitsing Broer (Gerrit Hendrik) van testateur wordt universeel erfgenaam. Akten 91-91v0-92 

1754 Gerrit Jansen Schipper Meer 

erf niet 
genoemd, 
waarschijnlijk 
erve 
schippers 

Geen 
splitsing Neef (Gosen Jansen) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 25,- aan diaconie. Akten 128v0-129 

1754 Monsieur Arent van Eerten Kerkdorp 
Geen 
vermelding  

Geen 
splitsing Neef van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 10,- aan diaconie. Akten 134v0-135 

1756 
Egbert Camphuis en Margien 
Willems Kerkdorp 

Geen 
vermelding  Splitsing  Zoon van testateur krijgt huis en deel land , overige 3 kinderen van testateur krijgen ook deel land Akten 53v0-54-54v0 

1760 Gerrit Jansen Kotte Kerkdorp Kotte 
Geen 
splitsing 

Neef van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 50,- aan andere andere neven en nichten van testateur 
uit het betreffende gezin. Akten 237v0-238-238v0 

1761 Gerrit Gerrits Magele Hanen Jan Splitsing 
Zus van testateur en kinderen van broers van de testateur gezamenlijk tot universeel erfgenaam. Gelijk verdeling. 
Uitkering van f 20,- aan diaconie. Magele, 27 

1764 Jan Dogger en Geesje Peters Magele Dogger 
Geen 
splitsing 

Oudste zoon (Arend Jansen) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkeringen aan overige zes kinderen van 
testateur (geen vermelding bedragen) Magele, 197 

1764 Jan Helmich Bossink Magele Bossinkkamp 
Geen 
splitsing 

Neef van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan zoon van testateur (geen vermelding bedrag). Plicht tot 
onderhoud broer van testateur. Magele, 64 

1764 Lambert Jansz Kokkeboxen Meer Kokkeboxen 
Geen 
splitsing Hendrik Lubbertsz wordt universeel erfgenaam. Uitkering f 25,- aan andere kinderen van testateur. Meer, 99 

1766 Jan en Hendrikje Bartels Linde Bartels 
Geen 
splitsing Zoon (Willem) wordt universeel erfgenaam. Andere kinderen van testateur krijgen f 150,-. Linde, 39 

1769 
Weduwe Herm Camper, 
Jennigjen Jansen Asjes Kerkdorp Kempers 

Geen 
splitsing Zus (Aaltje) van testatrice wordt universeel erfgenaam.  Hammer, 342 

1772 Gerrit Kleinnijenhuis Linde 
Klein 
Nijenhuis 

Geen 
splitsing 

Zoon van testateur universeel erfgenaam. Verplichting tot onderhoud testateur, testatrice en broer van universeel 
erfgenaam. Daarnaast uitkering aan dochter van testateur van f 40,-  en zoon van testateur van f 340,- . Linde, 142 
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1774 Hermine Jansen wed. van Zwier Magele Kotten Splitsing Halve erf Kotten aan zoon (Marten Zwiers) van testateur andere helft aan andere zoon (Evert Zwiers) van testateur Magele, 32 

1783 
Hendrikje Herms (weduwe 
Willem Bruins) Kerkdorp 

Bruins/ 
Tikkers / 
Leeferdink Splitsing Dochters (Hendrika en Everdina) van testateur (geen vermelding van percentage tussen dochters). Hammer, 272 

1797 
Lubbert Kokkeboxen en 
Berendje Slooiers Meer 

Het 
Kokkeboxen 

Geen 
splitsing Zoon (Hendrik) van testateur wordt universeel erfgenamen. Uitkering van f 25,- voor zes kinderen van testateur Meer, 99 

1797 
Mannes Lamberink en Geesje 
Hermd. Meer Lamberinck 

Geen 
splitsing 

Zoon (Hendrik Mz.) van testateur universeel erfgenaam. Uitkering aan zuster (Hermina) van testateur van f 20,- en enige 
roerende goederen. Recht van  inwoning voor zus zolang ze ongehuwd is. Meer, 159 

1798 
Egbert Stokvis en Hendrikje 
Dood Meer Het Stokvis 

Geen 
splitsing 

Zoon (Derk Stokvis) van testateur universeel erfgenaam. Uitkering aan overige kinderen van testateur (geen vermelding 
bedragen). Meer, 127 

1800 
Gerrit Bouwhuis en Fennegie 
Alberts Magele Gebouws 

Geen 
splitsing 

Zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan drie dochters en overige zoon van testateur (geen 
vermelding bedragen). Magele, 70 

1804 
Bernardus en Fredrica 
Kleinnijenhuis Linde 

Klein 
Nijenhuis 

Geen 
splitsing 

Zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering van f 52,- aan andere zoon (Gerrit Jan) van testateur bij 
huwelijk en dochter van testateur (GerritDina) 425,-. Linde, 142 

1804 Gerrit Veltman Linde Veldman 
Geen 
splitsing Dochter van testateur wordt universeel erfgenaam. Overige kinderen van testateur krijgen 50, - p.p. Linde, 215 

1804 
Willempje Willems, wed. van 
Marten Weideman Magele Weidemans 

Geen 
splitsing 

Zoon (Willem) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering aan overige vijf kinderen van testateur (geen 
vermelding bedragen). Magele, 43 

1805 Egbert Schothans  Meer Schothans 
Geen 
splitsing Dochter en schoonzoon van testateur universeel erfgenaam. Uitkeringen van f 50,- aan overige 3 kinderen van testateur Meer, 83 

1808 
Geesje weduwe van Derk 
Willemsz Linde Horst Willem 

Geen 
splitsing 

Zoon van testateur wordt universeel erfgenaam. (partner van testatrice krijgt helft, dat bij zijn overlijden aan eerder 
genoemde zoon toekomt) Linde, 121 

1808 Jan Nijman jr. Meer Nijman 
Geen 
splitsing Dochter (Hermina) van testateur wordt universeel erfgenaam. Uitkering f 6,- gulden aan kinderen Hermina. Akten 94-95 

1827 Wielent Dubbink Linde 
Dubbink in 
de Dam 

Geen 
splitsing 

Zoon (Hendrik Jan) van testateur universeel erfgenaam. Uitkering aan overige kinderen van testateur (geen vermelding 
bedragen) Linde, 92 

1831 
Klasina Valk, weduwe van 
Hendrik Kokkeboxen Meer Kokkeboxen 

Geen 
splitsing Zuster (Hendrika Valk) van testateur wordt universeel erfgenaam. Meer, 99 

 

Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken en akten schoutambt Ommen en Den Ham: 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Akten Dekker-Bloemendaal, J. (2012) Transcriptie akten van het Schoutambt Ommen en Den Ham 1686-1810. 
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Bijlage 7 Gesplitste erven in het kerspel Den Ham 1397-1832 

 
Eerste 
vermelding Omschrijving erf Afkomstig uit  Relatie Toelichting 

Bron 
boerderijboeken 

1832 Oliemolen 

Gesplitst uit oliemolen. 
Waar een woning uit 
ontstond 

Geen familierelatie 
bekend Uit een bestaande oliemolen, wordt een deel afgesplitst. Magele, 146 

1832 Hendrik Horstink 
Versplinterde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. 

Magele, 137 + 
Hammer, 272 

1822 Dijkjan of Diekjan Erve Schultink 
Geen familierelatie 
bekend Verkoop: Zelf gesticht op eigen grond, wegens financiële problemen. Verkoop van erf, exclusief nieuw gesticht erf. Meer, 229 

1811 Het Hekmans Erve Rouwhorst Arbeidsrelatie Hekmans werkte op het Rohorst. Meer, 8 

1809 Vlierjans Erve Vliermaat Familie Familie: Zoon sticht op het erf van moeder een keuterplaatsje. Magele, 30 

1809 Reefhuis / Reef Erve Oldenzaal 
Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Voor f 1000,-. Meer, 259 + 256 

1807 Visschers Afkomstig uit erve Slijkhuis 
Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Afkomstig uit publieke verkoop Slijkhuis voor f 635,-.  Meer, 199 

1797 Kleine Koes Erve Grote Koets 
Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Voor 542,-. Magele, 21 

1784 Pas / Porcus 
Versnipperde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. 

Magele, 134 + 
Hammer, 271 

1784 Draadjans / Mars 
Versnipperde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. Magele, 135 

1778 Bruins, Tikkers 
Versnipperde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. Magele, 137 

1774 Hanen Zwiers Erve Kotten Familie Familie: Zoon van Kotten. Magele, 32 

1769 Post Versnipperde erve Welinck 
Geen familierelatie 
bekend 

Aankoop: In 1755 wordt het erve Welinck door Ridderschap en steden verkocht aan een koopman. De bewoners van het 
erf Welinck waren waarschijnlijk niet in staat het erf te kopen. De koopman verkoopt het erf vervolgens in gedeelten. Magele, 142 

1764 Hanen Martens Erve Hanen Jan Familie Familie: Zoon van Hanen Jan. Magele, 34 

1762 
het Winkelmans of 
Kaampmans Havezathe Mennegjeshave 

Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 35 

1761 
Schutte (aan de 
Bermte) Versnipperde erve Welinck 

Geen familierelatie 
bekend 

Aankoop: In 1755 wordt het erf Welinck door Ridderschap en steden verkocht aan een koopman. De bewoners van het 
erf Welinck waren waarschijnlijk niet in staat het erf te kopen. De koopman verkoopt het erf vervolgens in gedeelten. Magele, 140 

1757 Berges Erve Weidemans Familie Familie: Vader van de bruid schenkt een stuk land op de Vliermaat Magele, 48 

1746 
Veldhuis / Veldman / 
Velthuis Erve Groot Nijenhuis Familie 

Familie: Gerrit Beerninck afkomstig van het erf Groot Nijenhuis sticht op een stuk veldgrond van het erf Groot Nijenhuis 
een keuterplaats. Linde, 215 

1746 
Pols / Pols Assen / 
Arend Dikkers 

Versnipperde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. Magele, 136 

1741 
Het Ekkelenkamp / 
Klein Dubbink Erve Dubbink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Hendrik Hannesz koopt van G.H. Broekotte een stuk land waarop het erve Klein Dubbinck wordt gesticht. Linde, 102 + 91 

1735 De Gloepe  Erve Dubbinck 
Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Gloepstukken gekocht door Gerrit Broekotte uit erve Dubbinck. Linde, 90-91 
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1721 
Golden Kamp / Dasses 
/ Meesters Erve Bossink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Door Jan Helmigs Bossink van familie Ravekes (geen vermelding bedrag) Magele, 149 

1721 Knippers (2) Erve Knippers (1) Familie  Familie: Zoon Knippers (1).  Linde, 138 

1721 
Klodders / Ter Borch / 
ter Burgh / Slotman Erve Nemler 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Voor f 600,- van Johan van Muiden. Meer, 264 

1720 
Het Kreijenbelt / 
Kraaijenbelt Erve Reimink Familie Familie: Zoon Hendrik Berends krijgt een stuk land waarop hij een huis bouwt. Meer, 31 

1709 

Koopman / Koopen / 
Tjonk / Bats / 
Goetkoop Versnipperde erve Dercking  

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Verkoop van een gedeelte van het Derkink. Merrie Derkink verkeerde in financiële moeilijkheden. Magele 88 

1707 

Krembers / 
Westermars / 
Kremmers Erve Bergland 

Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 186  

1705 Bloemendal (Het) Erve Reimink 
Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Voor f 1.333,15 uit het erve Reimink. Meer, 108 + 80 

1704 Pijlties 2 / Engberts 
Versnipperde erve 
Leeferdink 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: In de 18e eeuw wordt het erf verkocht aan een koopman die het erf verdeelde en verkocht. Magele, 108 

1688 
Poderks / Westermars 
/ Potderks Erve bergland Familie Familie: Zoon Bergland sticht een woning op de Westermars. Meer, 195 

1686 Leeferts / Ten Have 2 Hof te Meer / Ten Have Familie Familie: Zoon Leefert ten Have heeft het afgesplitst van het erve Ten Have Meer, 155 

1684 
Nellies / Dogger / 
Dugger Erve Holtgreve 

Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. 

Linde, 176 + 
Magele, 196 

1683 
Hannes Jutten / (Hans) 
Jutten / alias 'n Sel Erve Wigbeling 

Geen familierelatie 
bekend Aankoop: Aankoop uit erve Wigbeling (geen vermelding bedrag) Magele, 147 

1682 Kippe / Klein Evers Erve Groot evers Familie Familie: Broer Wijte Everts. Hammer, 226 

1675 Muten / Lambertinck Erve Lamberink Familie Familie:  Zoon Lamberink. Magele, 15 

1668 Keuns Erve Nemler 
Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 262 

1668 Schutmaat Erve Spoelman 
Geen familierelatie 
bekend Spoelman werd in drieën gedeeld. Bewoner waarschijnlijk in financiële nood. Meer, 133-134 

1668 Jan Glas 2 Erve Knelis Dieks Familie Familie: Broer van Klompenmaker op Knelis Dieks. 
Hammer, 332 + 
153 

1663 Schippers Erve Leijdeman 
Geen familierelatie 
bekend Een schipper die het Halve Leijdeman bewoonde, sticht op het Leijdeman een nieuw erf. Meer, 131 

1660 Schultinck / Slieks Erve Noortmerinck Familie  Familie: Zoon Schultink afkomstig van erve Noortmerinck  Meer, 213 + 219 

1631 
Boerman / Buurman / 
Boers / Stoelmans Erve Spoelman 

Geen familierelatie 
bekend Spoelman werd in drieën gedeeld. Bewoner waarschijnlijk in financiële nood. Meer, 133 

1626 het Miskotten Erve Noortmerinck 
Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 188-190 

1610 Kotten / Cotte / Korten Onbekend 
Geen familierelatie 
bekend Een bestaande schuur verbouwd tot woning. Magele,50 

1601 Goos / Klein Halle Erve Groot Halle Familie Familie: Op basis van toevoeging Klein is het waarschijnlijk familie Meer, 65 
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1474 

Weemekamp / 
Frettenkamp / 
Geerlink en Zuidmaten 

Kerkgronden behorende tot 
de kerk van Den Ham 

Geen familierelatie 
bekend Grond is afkomstig uit kerkelanden. Magele, 192 

1457 
Lomes / Lomans / 't 
Loe Erve Groot Halle 

Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 58 

1445 
Sliekhuis / Slijkhuis / 
Slieks Erve Noortmerinck Familie Familie: Zoon Noortmerink. Meer, 224 

1445 

Toeters / Tutert / 
Tuijtert / Klein 
Broekate Erve Broekate Familie Familie: Op basis van toevoeging Klein is het waarschijnlijk familie Linde, 202 

1441 
Het Klein of Lutteke 
Nijenhuis Erve Groot Nijenhuis Familie Familie: Op basis van toevoeging Klein is het waarschijnlijk familie Linde, 141 

1397 
Nieuwhalle / Halle 
Gerse / Klein Halle Erve Groot Halle Familie Familie: Op basis van toevoeging Klein is het waarschijnlijk familie Meer, 44 

1397 
Aalbers / voorheen 
klein Middendorp Erve Groot Middendorp Familie Familie:  Op basis van toevoeging Klein is het waarschijnlijk familie Meer, 153 

1397 
Pol Gerries / Bergland 
/ Pols Verdwenen erve Kuilenhof  

Geen familierelatie 
bekend Geen verdere informatie bekend. Meer, 183 

 

 
 

Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken: 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 
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Bijlage 8 Erven gevestigd op markegrond in het kerspel Den Ham 1601-1825 

 
Gelokaliseerde erven die zijn gevestigd op markegrond 

Gebied Jaar Toelichting markeboek Erf Bron 

Kerkdorp 1601 Schenking van markebestuur aan Hans Eppels vanwege goede diensten als onderschout. Keppels / Poel Hammer, 361 

Kerkdorp 1603 Willem Gerritsen koopt zijn huisstede van de marke. (geen vermelding aankoopbedrag) 
Feubers / op de Hooge 
horst Hammer, 339 

Magele 1607 Aankoop huisstede Geerligch van de marke. (geen vermelding aankoopbedrag)  Geerlich / Geerlig Magele, 200 

Meer 1658 Koppelman heeft zijn huis uitgezet op de marke. Koppelman / Koppeliere Meer, 69 

Noord-
Meer 1661 Tonnis Jansen heeft een huis op de meente gebouwd. Flims / de Flimmerieje Hammer, 276 

Meer 1663 Schot Hannes koopt zijn huisstede en hoekje grond voor 30 gulden van de marke. Schothans / Schot-hans Meer, 83 

Meer 1683 Het markebestuur geeft toestemming een huisje te bouwen op de Spolthorst. Kruiskamp Meer, 76 

Meer 1684 Arme Lubbers mocht tot zijn dood op de marke wonen. Lubbers Meer, 129 

Magele 1764 Hendrik Koks koopt voor f 116,- het keuterplaatsje op markegrond.  Hendrik Koks Magele, 48 

Magele 1764 Aankoop huisstede Vliermaat voor 30 gulden van de marke. Vliermaat Magele, 31 

Magele 1777 Aankoop markegrond om een keuterplaatsje stichten voor 380 gulden. Gebouws / Bouwhuis Magele, 70 

Magele 1782 Aankoop markegrond om een keuterplaatsje stichten voor 125 gulden. 'n Platten Magele, 68 

Magele 1782 Aankoop markegrond om een keuterplaatsje te stichten voor 275 gulden. Apeldoorn / Prikkeboer Magele, 158 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Magele 1800 Keuterplaats in het Armenland op markegrond. Armlastigen mochten hier wonen. Armenhut / ongewaarde Magele, 154-155 

Linde 1804 In 1804 kopen Jan Bartels en zijn vrouw voor 500 gulden een hoek veldgrond van de marke om er een keuterplaatsje te stichten.   Bartels (2) Linde, 43 

Magele 1804 Hendrik Jan Pater te Magele koopt een stuk markegrond om daarop een keuterplaatsje te stichten voor 250 gulden. de Pater Magele, 67 

Magele 1811 Harms Berends koopt een keuterplaatsje voor 310 gulden van de marke.  Koes Harms Magele, 54 

Linde 1811 Huis uitgezet op markegrond van de Dammarke. Het Slooijers Linde, 197 

Noord-
Meer 1825 Huisstede aangekocht voor 100 gulden van het markebestuur Evert Keunst Meer, 262 
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Niet-gelokaliseerde erven op markegrond 

Jaar Toelichting markeboek Erf Gebied Bron 

1607 Willem ten kaete koopt zijn huisstede met dat beltgen bij zijn huis. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 11 

1607 Warner Gaijkens koopt zijn huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 11 

1607 Willem Gerrijtsen koopt zijn huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 11 

1607 Weduwe van Geert Derpens koopt haar huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 11 

1607 Heckhuis koopt zijn huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Heckhuijs (waarschijnlijk) Onbekend Transcriptie markeboek, 10 

1607 Leer Lambert koopt zijn huisstede voor 50 goud gulden en 45 stuver. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 9 

1607 Jan Thonissen Koopt zijn huisstede voor 90 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 9 

1607 Decker Egbert koopt zijn huisstede voor 45 goud gulden en 4 dagen werk in de kerk. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 9 

1607 Junghe Luijcken koopt zijn huisstede voor 200 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 9 

1607 Marten Willemsen en zijn vrouw ontvangen een huisstede voor het werk aan toren en kerk. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 13 

1607 Willem Esgien en zijn vrouw kopen een huisstede met een klein stukje land. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 13 

1608 Geert Kosters en zijn vrouw Jenneken Strijken kopen huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 14 

1610 Geert van Lemlo kopen hun erf met huisstede en een stukje land voor 8 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 17 

1610 Jan Janse van den Hardenbergh en zijn vrouw kopen een huisstede met een stukje grond voor 28 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 17 

1610 Er wordt voor (bastaard) dochter van Monsieur Twickel een huisstede gebouwd op de marke.  Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 17 

1610 Gerrit Lubbers koopt een huisstede voor 13 goudgulden en 20 stuivers.  Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 17 

1614 Hendrick Hansen koopt een huisstee op de Hoge horst voor 25 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 23 

1616 Weduwe Lame Hansen mag haar huisstede levenslang gebruiken tot haard dood voor een paar hoenders per jaar. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 24 

1616 Lamme Egbert Alberts mag een huisstede bouwen waar hij levenslang mag wonen voor een paar hoenders per jaar Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 24 

1624 Lambert Jansen koopt een huisstede Blauwe schaap voor 90 goudgulden. Waarschijnlijk Blauwe schaap Onbekend Transcriptie markeboek, 30 

1624 Fenne Jansen koopt een huisstede voor 33 goudgulden. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 30 

1624 Jan Willemsen koopt huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 30 

1624 Egbert Alberts koopt een huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 30 

1624 Jan Jansen koopt in de kaetermars een betimmerde huisstede met een hoekje land voor 31 goudguldens. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 32 

1624 Jan Egbertsen Mollers koopt een huisstede met een hoekje land voor 18 goudguldens. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 32 
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1643 Kinderen overleden predikant wordt aangeboden een huis te bouwen op markegrond. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 39 

1644 Seijne Wijtte koopt een huisstede met een stukje grond. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 39 

1644 Arent Cost koopt een huisstede. (geen vermelding aankoopbedrag) Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 39 

1651 Dries Hendriksen krijgt een hoekje grond om een huis op te bouwen. Onbekend, geen vermelding Onbekend Transcriptie markeboek, 41 

1661 Albert Egbert koopt een huisstede op de Stuvela voor f 70 en 14 stuivers. Stuvela (waarschijnlijk) Onbekend Transcriptie markeboek, 42 

1661 Geert koopt een huisstede op de Horst te Linde voor f 56. Onbekend, geen vermelding Linde Transcriptie markeboek,  42 

 

Toelichting afkortingen bronnen boerderijboeken en transcriptie markeboek: 

Afkorting Bron 

Magele Kleinjan, A.G. & Hesselink, G. (2008) De erven in de buurschap Magele : in de gemeente Den Ham. Den 

Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Meer  Kleinjan A.G. & Roelofs, E. (2004) Meer en Noord-Meer : Beschreven en beschouwd. Den Ham: 

Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Linde Kleinjan, A.G., Bos, C.J. & Klaassen, L. (2012) Linde : Historie en erfgoed. Den Ham: Oudheidkundige. 

Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Hammer Ruiter, R. de. (2019) Hammer Huizen en mensen : Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis van het Overijsselse 

dorp Den Ham. Den Ham: Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop. 

Transcriptie 

markeboeken 

Kleinjan, A.G. (1975) Transcriptie markeboeken van Ham en Linde 1603-1722. 
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