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Enige publicaties tot nu toe 
• ‘Hofstee in Oosterhesselen. Huwelijkspatronen 1740-1830’, Waardeel. 

Drents Historisch Tijdschrift, 24, nr. 1 (2004) 22-24.  

 

• ‘Migratie en migratiemotieven. Oosterhesselen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw’, Drents Historisch tijdschrift Waardeel, 31 (2011) nr 
1, pp. 6-13. 

 

• ‘The rural succession myth. Occupational careers and household 
formation of peasants’ and farmers’ offspring around 1800’, Tijdschrift 
voor Sociale en Economische Geschiedenis, 8 (2011) no. 4, 44-75.  

 

• ‘In the shadow of nobility. Local farmer elites in the Northern 
Netherlands from the 17th to the 19th century’, in: D. Freist und            
F. Schmekel (eds.), Hinter dem Horizont. Band 2: Projektion und 
Distinktion ländlicher Oberschichten in europäischen Vergleich,        
17.-19. Jahrhundert (Aschendorff Verlag: Műnster 2013) 43-54. 



Twee beelden van het 

‘oude’ Drenthe 

• De traditionele 
boerensamenleving 

 

 

• Het armoedige land van Bartje, 
plaggenhutten, jenever, turf en 
achterdocht 

 

 



Verdeling beroepen Drentse vaders, 1811-1910
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Veel voorkomende niet landbouw-

beroepen in Drenthe, 1811-1912 

• 4,2% schipper 

• 3,3% timmerman 

• 3,1% koopman 

• 1,8% bakker 

• 1,5% schoenmaker 

• 1,4% kleermaker 

• 1,0% smid 

• 1,0% wever 

• 0,8% winkelier 



Beroepen en belastingen (Oosterhesselen 1840) 

 belastingaanslag aantal 

Arbeiders 19 (laag) 33 

Slager/vleeshouwer 26 1 

Wevers 35 5 

Schoenmakers 39 2 

Kleermakers 47 4 

Schoolmeesters 48 2 

Kuiper 48 1 

Winkeliers 49 2 

Timmerlieden 50 8 

Korenmolenaar 65 1 

Boeren/landbouwers 66 78 

Koopman 79 1 

Bakkers 80 1 

Smeden 86 2 

Predikant 94 (hoog) 1 



Bevolkingsopbouw Drents dorp: 

voorbeeld Oosterhesselen rond 1850 

• Het is een jonge samenleving: bijna tweederde van de 
inwoners zijn kinderen en ongehuwde 
jongvolwassenen 

 

• Gehuwden vormen slechts minder dan eenderde van 
de bevolking  

 

• Er is een groot mannenoverschot, wat wijst op of  het 
vertrek van (jonge) vrouwen (dienstmeiden?) en/of op 
een hogere sterfte onder vrouwen 

 

 



Het inwonend personeel-systeem 

• Tot circa 12 jaar gaat vrijwel iedereen naar school in 
Drenthe in de negentiende eeuw 

 

• Kinderen van arbeiders en keuters gaan vanaf 12/14 
jaar werken als inwonend personeel: Burgerlijke stand 
noemt boerenknecht, dienstmeid (zijn inwonend en 
meestal ongehuwd) 

 

• Kinderen van grotere boeren blijven veelal thuis wonen 
tot aan hun huwelijk (werk genoeg op de boerderij) 

 

• Jongens kunnen ook proberen een ambacht te leren, als 
inwonende knecht bij een kleermaker, schoenmaker en 
dergelijke 



Gezinsarbeid op de boerderij 

• In de negentiende eeuw is men in de bronnen zeer 
spaarzaam met melden beroepen van vrouwen: 

 

• Gehuwde vrouwen en thuiswonende dochter zijn 
vaak in Burgerlijke Stand zonder beroep: maar 
werkten wel mee 

 

• Op de boerderij vaak verdeling van taken naar 
sekse: er zijn daardoor zowel voldoende mannen 
als vrouwen nodig 



BEDRIJFSOPVOLGING 

 

Vererving en erfenissen in de 18e 

en 19e eeuw  

(voorbeeld Oosterhesselen) 



Oudste tot nu bekende Drentse 

boerengezinsbedrijf: de Kleine 

Scheer bij Coevorden 

• Eerste vermelding Berend Geertsen                     
van der Scheer in 1632, overleden 1670 

• Evert Berents van der Scheer c1640-na 1691 

• Berend Everts van der Scheer c1675-1749 

• Evert Berents van der Scheer 1720-? 

• Berend van der Scheer 1753-1820 

• Evert van der Scheer 1807-1887 

• Berend van der Scheer 1844-1888, weduwe hertr 
1890 neef Jan Harm van der Scheer 1854-1918 

• Johannes Hendrikus van der Scheer 1877-1953 etc 



Het ideale 

gezinsplaatje voor 

erfopvolging 

• Ouders trouwen rond 30-ste,  

• Ouders krijgen 1 zoon en 1 dochter 

• Ouders sterven rond hun 60-ste 

• Zoon volgt op, huwt rond 30-ste als ouders net 
zijn overleden 

• Dochter huwt met zoon van iemand anders rond 
27-ste, brengt al spoedig erfenis in van haar 
ouders. Code Napoleon 1811: zoons en dochters 
krijgen even groot deel erfenis (in geld) 



Het starten van een 

huishouding: bruidspaar-> 

Trouwen tussen 20 jaar en 40 jaar: meestal tussen 25 en 
33 jaar in Drenthe, vrouwen iets jonger dan mannen 

 

• Of overnemen boerderij/nering/huis van een van de 
ouderparen (drie-generatiehuishouden?)  

• Of kapitaal (geld) nodig om iets dergelijks te kopen (soms 
toch een paar jaar zoeken)  

• Of wachten en bij ouders blijven: drie-generatiehuishouden  

 

De erfenis van de ouders zal een belangrijke rol spelen. 

 

NB: Vaak in de eerste jaren na huwelijk verhuizen, op zoek 
naar een goede plek (huis/dorp) om te wonen. Of wonen 
thuis. Definitieve vestiging pas 5-15 jaar na huwelijk 



Wanneer komt echter de 

erfenis pas echt vrij? 
• Problemen: 

– Een of beide ouders pas laat dood (oplossing:  1. huwelijksgiften, 2. 
ouders ‘pensioneren’, 3. geld lenen met als garantie de ouderlijke 
erfenis) 

– Ouders gaan allebei te vroeg dood, erfenis is nodig om de kinderen te 
onderhouden 

– Ouders hadden geen bezit, werden bijvoorbeeld bedeeld: geen erfenis 

– Ouders hadden wel bezittingen, maar vrijwel even grote schulden 

– Ouders hebben veel overlevende kinderen: kleine erfenis 

 

• Kansen: 
– Huwelijkspartner heeft al wel zijn of haar erfenis binnen 

– Erfenissen van familie (echter die komen meestal ook bij de oudere 
generatie terecht en niet de kinderen) 

– Bij hertrouwen vader of moeder wordt de helft van de erfenis vaak 
uitgekeerd aan de kinderen 

– [Sparen als inwonend meid of knecht: is moeizame weg] 



Verdeling van overdracht van 

boerderijen in Oosterhesselen 

(1740-1860) 



Op eerste gezicht: vrij weinig 

familiecontinuïteit op 

boerderijen in Oosterhesselen 

• Oorzaak: pachtboerderijen vrijwel geen familie-

continuïteit 

 

• Echter: familie-continuïteit op de grote eigenerfde 

boerderijen was wel hoog (daarbij soms slechts tijdelijk 

verhuur) 

 

• In Drente was de positie van dochters (kans 1 op 5) en 

van weduwen (verlaten vaak boerderij) in de 

bedrijfsopvolging erg zwak. Grote voorkeur voor 

opvolging in mannelijke lijn. 

 



Wie volgde op op de boerderijen in 1807 in de 

oostelijke Marne (Groningen) en in 

Oosterhesselen (Drente) 
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Beroep van overlevende 

kinderen van boeren in 

Oosterhesselen rond 1807 
Opvolging op boerderij van ouders of schoonouders 

(gehuwd) 

17% 

Verwerving van een boerderij op een andere manier: koop 

of pacht (gehuwd) 

25% 

‘Middenstander’ (gehuwd) 17% 

Arbeider (gehuwd) 18% 

onbekend (gehuwd) 8% 

Permanent ongehuwd (30 jaar en ouder) 15% 

N=totaal aantal kinderen 363 



Conclusies 

• In de loop van 18de en 19de heeft een steeds 
groter deel van de Drentse bevolking geen echt 
boerenbedrijf 

 

• Er is maar weinig continuïteit in de boerderijen 
over de generaties.  

– Echter eigenerfde families houden boerderij wel 

– Bij grotere boerderijen is ook meer continuïteit 

 

• Mannen (zoons) hebben nog lang meer veel kans 
op op te volgen. Weduwen hebben minder greep 
op de boerderij 



• Het boerenfamiliebedrijf 
Met Drentse voorouders heb je al snel boeren in de 
familie. Richard Paping vertelt over de boerderij als 
familiebedrijf in de 18de en 19de eeuw. Welke rol speelden 
de boer, boerin, thuiswonende volwassen kinderen, 
inwonende (groot)ouders, maar ook het inwonend 
personeel? Hoe verhield het boerenbedrijf zich tot de 
ambachten die werden uitgeoefend in een Drents dorp? 
Waren de boeren de rijksten van het dorp, of kon je beter 
ook ander werk hebben? En hoe zat het met de vererving 
van de boerderij  binnen boerenfamilies? Paping samen 
met Erwin Karel deed onderzoek naar het wedervaren van 
alle inwoners van Oosterhesselen, Gees en Zwinderen in 
de 18de  en 19de eeuw en kwam zo tot een reconstructie 
van de gehele bevolking.  
 


