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1 INLEIDING 
 
 
In deze lesbrief zal het gaan over wat er vroeger allemaal gebeurd is in 

Avereest. Dat gebied hoort tegenwoordig bij de gemeente Hardenberg. Daar 

hoort niet alleen de stad Hardenberg zelf bij, maar ook wat vroeger de 

gemeente Gramsbergen was. Deze drie zijn pas sinds 2001 samen, maar heel 

vroeger waren de grenzen niet zo sterk. 

 Aan het begin van de jaartelling bijvoorbeeld bestond Avereest als 

plaats nog niet. Ook Hardenberg en Gramsbergen niet. Alles was nog 

onbebouwd, dus een dorp of stad was nog niet te herkennen. In de loop van 

de tijd hebben de mensen een vaste plek uitgekozen om te gaan wonen. Als er 

nog niet zoveel mensen op één plaats wonen, is het natuurlijk het veiligst en 

het best om samen te gaan werken. Vooral wanneer er in de buurt mensen of 

dieren zijn die groter en sterker zijn, kun je moeilijk in je eentje blijven. Zo gaat 

het ook met dorpjes en kleine steden. Wanneer ze alleen niet sterk genoeg 

zijn, roepen ze de hulp in van een ander, zodat ze samen sterker staan. 

 Ook in de vroegere contacten tussen Avereest en de plaatsen in de 

buurt is samenwerking te zien. De gemeente Hardenberg van tegenwoordig 

werkt eigenlijk ook samen: de gemeenten Avereest, Gramsbergen en 

Hardenberg waren eerst zelfstandig, maar vormen nu één grote gemeente. 

Door samen te werken kun je vaak meer bereiken. Sommige dingen zijn 

natuurlijk nog wel typerend voor Dedemsvaart of Hardenberg, bijvoorbeeld 

Dedemsvaria. Dat is goed, want je eigen geschiedenis is ook belangrijk. Zo 

heeft iedereen zijn eigen stukje geschiedenis, en die stukjes vormen samen 

één verhaal. 

 Voor elk van de drie vroegere gemeenten die tegenwoordig 

Hardenberg vormen, is er een lesbrief. Dus voor Avereest, Gramsbergen en 

Hardenberg. In deze lesbrief wordt een deel van de geschiedenis van Avereest 

verteld. Kijk wat je ervan herkent, lees wat je nog niet wist en bedenk hoe jouw 

geschiedenis er uit ziet en er later nog uit kan gaan zien. 
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2 AVEREEST 
 

 
1 Vroegste sporen Avereest 
Als het om de geschiedenis van Avereest gaat, gaat het vaak over het moment 

waarop begonnen werd het kanaal de Dedemsvaart te graven. Aan dit kanaal 

heeft het dorp zijn naam te danken. Maar de geschiedenis van Dedemsvaart 

en omgeving gaat nog verder terug. 

 Vroeger waren er in het voormalige Avereest maar weinig bewoners. 

Na de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) kwam de levenswijze van de jagers 

op. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer eten er nodig is. Jagen alleen is dan 

niet genoeg: de mensen gaan het land bebouwen en vee houden. Dit werd 

vooral gedaan in de buurt van rivieren en beekjes. Of er binnen de grenzen 

van wat nu Avereest is ook echt zulke mensen geleefd hebben, weten we niet 

zeker. Het riviertje de Reest is bovendien ontstaan in een moerasgebied, wat 

moeilijk bewoonbaar was. 

Toch zijn er in 1976 wel sporen gevonden die wijzen op aanwezigheid 

van mensen. In Oud-Avereest kwamen resten van drie klokbekers 

tevoorschijn. Ze bleken in een grafkuil te liggen. Vermoedelijk zijn deze 

klokbekers rond 2500 voor Christus gemaakt. 

 

 

 
Figuur 1: resten van klokbekers uit ongeveer 2500 v.C. 

 
2 Ontstaan als nederzetting 
Het gebied werd al vroeg Avereest genoemd, maar het heeft nog andere 

namen gekend. Avereest is aan zijn naam gekomen door de plaats waar het 

ligt. Vroeger hoorden de bewoners aan de zuidkant van de Reest bij Drenthe. 

Vanuit de rest van Drenthe gezien, lag het plaatsje ‘over de Reest’. 

  

 
Figuur 2: ‘OverReest’, vanuit Drenthe gezien ligt dit over de Reest (“Resta flu.” genoemd) 

 

 5



De ‘Overreesten’-gebieden werden in oude teksten dus vaak aangeduid met 

een naam die hier op lijkt. De schrijfwijze van woorden kon nog al eens 

veranderen: ieder schreef het zoals hij het zelf uitsprak. In 1236 vinden we 

benamingen als ‘Resten’ en ‘Restura’. Later komen we ‘Restene’ tegen. Zo’n 

driehonderd jaar later zien we al ‘Overreest’ en in 1617 wordt er gesproken 

over ‘De Over Reest’. Zelfs in de 20e eeuw stond de spelling nog niet helemaal 

vast. Er werd rond de jaren ’30 gesproken van ‘Die Ouerreeste’ en ‘Ten Over 

Reeste’. Uiteindelijk is het ‘Avereest’ geworden. Niet helemaal vreemd, 

aangezien vroeger de –o nog wel eens ingewisseld kon worden voor een –a.  

 Tegenwoordig is de Reest gedeeltelijk de grens tussen Overijssel en 

Drenthe. Dit was vroeger niet zo. Al lang geleden was er ruzie tussen boeren 

en natuurbeschermers over hoeveel water afgevoerd mocht worden. Ook het 

recht op visserij zorgde nogal eens voor moeilijkheden: er schijnt veel paling te 

zijn geweest. Veel mensen wilden deze vis maar al te graag hebben. Dat de 

vis gewild was, is te merken aan de rechtszaak die er in 1577 is geweest over 

de vis die twee mannen, Evert Hessels en Jacob Reggers, gevangen hadden. 

Anderen wilden de vis terug, omdat Evert en Jacob die gevangen hadden in 

het water langs hùn land. Ze kregen gelijk van de drost (een soort rechter op 

het platteland): de vis moest teruggegeven worden. 

Vanaf de 13e eeuw wordt gesproken over ‘marken’. Dat waren kleine 

gebieden die bewoners in de buurt gebruikten. Avereest was in die tijd één van 

de vele ‘marken’. De grond werd door boeren niet gebruikt voor de landbouw. 

Deze grond was ook belangrijk, bijvoorbeeld vanwege het hout (denk aan 

stoken en huizenbouw), voedsel voor de dieren, het weiden van vee etc. 

Iedereen van zo’n marke had recht om een bepaald gedeelte van de 

markegrond te gebruiken. Daar golden natuurlijk ook regels voor. 

Restina of Avereest bestond zeker al in 1236. Een aanwijzing 

daarvoor is dat Otto III, de Utrechtse bisschop, in 1236 toestemming gaf om er 

een kerk op te richten. De originele oorkonde (de bewijstekst) hiervan is 

verloren gegaan. We weten wel dat de kerk waarschijnlijk een eenvoudig 

gebouwtje geweest is van hout, met een dak van riet of stro, en dat de vloer 

bedekt was met keien. Huizen werden in die tijd van dezelfde materialen 

gemaakt. De pastoor van de kerk had een naastgelegen boerderijtje, waardoor 

hij tegelijk ook boer was. De grond die bij zijn boerderijtje hoorde werd ‘De 

Weeme’ genoemd. ‘De Weeme’ bestaat nu nog: het is een 

natuurinformatiecentrum. 

Het kerkje uit 1236 heeft er zo’n 400 jaar gestaan. We weten verder 

ook dat Avereest al voor het jaar 1600 een schooltje had. Waarschijnlijk was 

de meester ook de koster, dat kwam vaker voor in die tijd. Na zo’n 400 jaar 

stortte het kerkje in. Met geld van de Gedeputeerde Staten van Overijssel werd 

er een nieuw kerkje neergezet op dezelfde plaats. Zij betaalden ƒ 600,-. Dat is 

ongeveer €272,-. Je moet daarbij wel bedenken dat geld in die tijd een andere 

waarde had: zo verdiende dominee Ter Mate in twee jaar tijd (1673-1674) 

ongeveer €242,-. Dat was toen heel veel geld. De nieuwe kerk werd deze keer 

gebouwd van steen en dakpannen. Toch kende deze ook slechtere tijden. Het 

werd helemaal leeggeplunderd door het leger van bisschop Bernard von 

Galen, die ook wel ‘Bommen Berend’ genoemd werd. Dat was omdat hij had 

geprobeerd Groningen te veroveren door kanonnen met bommen af te 

schieten. Zijn leger verwoestte de molen aan Den Kaat. Pas veel later werd er 

weer een nieuwe gebouwd, op een plaats iets verder weg. Het werd ook een 

ander type molen. In 1925 is die uiteindelijk afgebroken. 
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3 Belangrijkste ontwikkelingen van het dorp/de gemeente 
Natuurlijk zijn er in de loop van de tijd veel veranderingen geweest in het 

gebied Avereest. Er zijn allerlei ontwikkelingen geweest die er aan hebben 

bijgedragen dat Dedemsvaart en Balkbrug er tegenwoordig zo uit zien. Deze 

ontwikkelingen hebben te maken met de mensen en cultuur, met geldzaken, 

met politiek of met het geloof. 

 

Mens & cultuur 
Tijdens de groei van Dedemsvaart als veenkolonie (zie ook § 2.4 over Baron 

van Dedem) kwamen er natuurlijk steeds meer huizen. In 1817 werd de eerste 

woning van steen gebouwd. Ook kwamen er steeds meer winkels in het dorp. 

Rond 1842 waren er zelfs al 77. Een paar daarvan verkochten kleding en 

stoffen. Daarnaast waren er wel ongeveer 100 kroegbazen. In vergelijking met 

nu is dat erg veel. Het komt doordat de veenwerkers heel veel alcohol dronken 

bij en na hun werk. Telkens als er weer een praam (een bootsoort met platte 

bodem) vol was geladen met turf, gingen er twee flessen jenever rond. Er 

gingen verhalen dat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en kinderen 

daarvan dronken. 

 Het gebouw van de Hervormde Kerk in Dedemsvaart is in 1834 

gebouwd (zie ook de paragraaf over ‘Geloof’ hierna). In 1959 werd de kerk 

vernieuwd. Niet alleen aan de buitenkant, ook aan de binnenkant. De oude 

preekstoel werd toen vervangen door een nieuwe. In 1969 werd de kerk een 

monument. Ongeveer twintig jaar later moest het interieur weer in de oude stijl 

gebracht worden. Toen is een heel oude Amsterdamse preekstoel uit 1630 

gekocht. Nog steeds is deze preekstoel van bijna 400 jaar oud in de kerk te 

zien. 

 In 1923 begon Mien Ruys in de kwekerij van haar ouders met het 

ontwerpen van tuinen. Ze probeerde veel planten en vormen uit. Vooral 

natuurlijke beplanting was kenmerkend voor haar ontwerpen. In de loop der 

jaren zijn haar tuinen steeds uitgebreid. Drie zijn op dit moment zelfs een 

Rijksmonument, omdat ze uniek zijn in Europa. 

 

 
Figuur 3: Mien Ruys aan het ontwerpen (± 1950) 

 

De Elfstedentocht is een winterse traditie die de laatste jaren bijna niet 

meer gereden kan worden. In 1963 werd er wel een gereden, en de winnaar 

was deze keer een Dedemsvaarter: Reinier Paping. De tocht van 1963 staat 

bekend als de zwaarste Elfstedentocht die ooit gereden is: maar 127 van de 

ongeveer 10.000 mensen haalden de eindstreep. 

 

Geldzaken 
In 1809 wordt toestemming gegeven voor het graven van een kanaal dat van 

Hasselt naar Gramsbergen liep. Het kanaal wordt De Dedemsvaart genoemd, 

naar Willem Jan baron van Dedem (zie ook § 2.4). Hij komt uiteindelijk in 
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financiële problemen door dit grote project. Het kanaal is van grote waarde om 

veen en turf te vervoeren. Niet alleen het graven, ook het veen zelf is goed 

voor de handel. Het grootste deel van de gemeentebodem was veengrond, 

maar een klein stukje bestond uit zandgrond.  

 Ook begonnen sommige schippers aan beurtvaarten om goederen, 

dieren en passagiers mee te nemen. De gemeente had in die tijd inmiddels 

ongeveer 900 inwoners. In de gemeente Avereest ontstond op een gegeven 

moment de veenkolonie Dedemsvaart (eerst ook wel Nieuw-Avereest 

genoemd). 

 Rond 1850, wanneer de vervening zorgt voor welvaart van de 

veenkolonie Dedemsvaart, ontstaat er een nieuwe stand, de hogere 

middenklasse. Dat waren de mensen met veel geld. Zij stopten geld in de 

veenhandel. Ze verdienden daar goed aan en gebruikten het geld om mooie 

grote huizen te bouwen, bedienden aan te nemen etc. Daardoor wordt 

uiteindelijk zelfs een Kamer van Koophandel en Fabrieken Avereest opgericht. 

Eind 19e eeuw komen er spoor- en tramlijnen op het platteland van 

Overijssel. Op 15 juni 1885 om precies te zijn, werd de Dedemsvaartsche 

Stoomtramweg-Maatschappij opgericht. Die moet een stroomtramweg 

aanleggen langs de Dedemsvaart. Zo werd een verbinding tussen 

Dedemsvaart en Avereest gemaakt. De DSM werd een succes en het netwerk 

groeide snel. In 1947 werd deze uiteindelijk opgeheven. 

Eerder al bleek dat landbouw binnen Overijssel één van de 

belangrijkste manieren was om geld te verdienen. Na de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918) gaat het slechter: er is schaarste. In de jaren ’20 dalen de prijzen 

die boeren voor hun producten kunnen krijgen en in de jaren ’30 volgt een 

economische crisis die in de hele wereld te merken is. 

Een belangrijke en succesvolle fabriek wordt in 1952 door Herman 

Wehkamp opgericht: Wehkamps Fabriekskantoor. Dat is tegenwoordig één 

van de grootste postorderbedrijven van ons land. In het begin stond het in 

Slagharen, later verhuisde het naar een Dedemsvaarts industrieterrein. In de 

jaren ’50 was het een nieuw idee, maar het bleek zo goed aan te slaan, dat 

Wehkamp landelijk bekendheid heeft gekregen. 

 

Politiek 
Vroeger hoorde het Kerspel Avereest (ook wel de Marke Avereest genoemd) 

bij het schoutambt Ommen en Den Ham. In de tijd van Koning Willem I zijn er 

plannen gemaakt voor een nieuwe gemeente-indeling. De bedoeling was dat 

Avereest samengevoegd werd met Nieuwleusen, Ruitenveen en een paar 

kleinere plaatsen tot de gemeente ‘Avereest en Nieuwleusen’, dat daarvoor 

nog bij het Schoutambt Ommen hoorde. In 1818 werd Avereest echter een 

zelfstandige gemeente. Wel kende Avereest tot 1852 dezelfde burgemeester 

als de gemeente Nieuwleusen. 

 In de 20e eeuw is er een tijd geweest waarin andere mensen dan 

normaal (zoals de burgemeester en wethouders) de macht hadden. Dat was 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers onder leiding van Hitler bezetten 

Nederland en bepaalden steeds meer de regels in heel het land.  

 

Geloof 
Dedemsvaart, eerst dus Avereest, is altijd een plaats geweest waar het geloof 

een grote rol speelde. In § 2 werd het eerste kerkje van Avereest al genoemd. 

Dat was in 1236 gesticht door mensen uit een Zwols klooster. Toen het na 

ongeveer 400 jaar instortte, werd het weer herbouwd op dezelfde plek. Een 

kerk was voor de omwonenden dus erg belangrijk.  
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Toen het gebied rond Avereest alsmaar groeide door het werk aan het 

kanaal en het veen, kregen de mensen ook behoefte aan een nieuwe kerk. 

Een Rooms-katholieke kerk werd in 1819 gebouwd in Dedemsvaart, maar de 

Hervormden moesten nog altijd naar Avereest lopen – een behoorlijk eind voor 

kinderen en oude mensen. In 1830 was een brief aan de Koning gestuurd om 

te vragen of hij het goed vond dat de “Hervormden aan de Dedemsvaart” een 

eigen kerkgemeente zouden oprichten en of hij het ontbrekende geld voor de 

bouw wilde betalen. De Koning betaalde f 13800,- (dit is ongeveer €6250,-), de 

Provincie gaf f 2500 (ongeveer €1125,-), de mensen zelf betaalden f700,- 

(ongeveer €300,-). In 1834 werd er een nieuw kerkgebouw voor de 

Hervormden in gebruik genomen. In datzelfde jaar was er ruzie: een groep 

Hervormden wilde een eigen nieuwe gemeente oprichten en niet meer bij de 

Hervormde Kerk blijven. 

Het idee om van de Hervormde Kerk weg te gaan kwam uit 

Groningen, van dominee De Cock. Hij vond dat de Hervormden de regels van 

de Bijbel niet goed volgden. In 1834 ging hij weg bij zijn Hervormde Kerk in de 

provincie Groningen; die gebeurtenis heet de ‘Afscheiding van 1834’. In 1836 

deden de mensen in Dedemsvaart hetzelfde. Ze begonnen met dominee Van 

Raalte een Gereformeerde Kerk met negentien leden. Jaren later volgden nog 

meer onenigheden, zodat er nog meer nieuwe kerkgemeenten gevormd 

werden met een eigen kerkgebouw. 

In Dedemsvaart leefde ook een aantal Joodse inwoners. Door een 

brief weten we dat er in ieder geval al in 1835 Joden in Avereest woonden, en 

op een gegeven moment waren het er ongeveer 60. Veel inwoners kenden 

hen vanwege hun slagersvak; daarvan waren er namelijk vijf in het dorp. Aan 

de Markt heeft vanaf 1856 een synagoge gestaan (achter de herdenkingsster). 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge niet meer gebruikt en 

uiteindelijk in 1988 afgebroken. Er heeft in Dedemsvaart ook een Joodse 

school gestaan voor de Joodse kinderen. Uiteindelijk zijn bijna alle Joodse 

inwoners van Dedemsvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen in 

concentratiekampen. 

 
4 Bijzondere verhalen over Avereest 
In dit hoofdstuk kun je twee bijzondere verhalen over Avereest in de 

geschiedenis lezen. Er zijn er natuurlijk veel meer, maar alle verhalen vertellen 

zou te veel zijn. De verhalen hieronder gaan over de naamgever van 

Dedemsvaart en de Tweede Wereldoorlog. 

 

De Dedemsvaart – Baron van Dedem 

Eerst lag Avereest in een gebied met moerassige vlaktes, heide en bruin 

veenwater. Dit water kon nergens wegstromen en werd een ‘meerstal’ 

genoemd. Nu kun je dit nog terugzien in de naam Kotermeerstal. Die drassige 

gebieden moesten geschikt worden gemaakt voor landbouw, dat heet 

ontginnen. De Zwolse burgemeester Gerrit Willem van Marle had dit idee al 

eerder, maar door moeilijkheden met de regering ging dit niet door. Zijn 

schoonzoon, Willem Jan Baron van Dedem, kreeg het wel voor elkaar. De 

manier waarop is een bijzonder verhaal. 
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Figuur 4: Huize Rollecate, de woning van Willem Jan Baron van Dedem 

 

Door zijn huwelijk met Judith van Marle werd Van Dedem eigenaar 

van een aantal veengronden. Zijn schoonvader, Gerrit Willem van Marle, had 

bedacht om tussen Avereest en Hasselt een kanaal te graven. Om het plan 

goed uit te kunnen voeren is Van Dedem eerst nog gaan kijken bij het kanaal 

in Annerveen. Daar ontmoette hij de aannemer Kruizinga. Van Dedem vond 

dat het kanaal, dat naar hem ‘de Dedemsvaart’ genoemd zou worden, heel 

groot moest worden. Dan kon het ook nuttig zijn voor de landbouw. 

 In de tussentijd, toen hij toestemming wilde krijgen voor het plan, had 

ook Zwolle een plan om een kanaal aan te leggen naar Hardenberg. Hier 

komen we bij de slimme zet van Van Dedem. Via zijn vriend Zacharias Tijl (die 

was secretaris in Hasselt) kwam zijn plan onder de aandacht van koning 

Lodewijk Napoleon. Zijn ideeën had hij goed voorbereid: alle grond waar 

gegraven moest worden, had hij in bezit. Toen in 1809 koning Lodewijk 

Napoleon uit Frankrijk door Overijssel reisde, kwam hij ook in Deventer. Van 

Dedem wilde zijn plan direct aan de koning laten zien. De tegenstanders uit 

Zwolle vermoedden al zoiets en vroegen of hij inderdaad zelf naar de koning 

zou gaan met zijn plan. Omdat Van Dedem wist dat ze hem dan zeker zouden 

gaan dwarszitten, zei hij er niks over en regelde hij dat Zacharias Tijl het aan 

de koning liet zien. De koning bekeek de kaarten met de plannen van Van 

Dedem en het plan van Zwolle. Over de laatste zei hij dat het niet deugde. Van 

Dedems idee beviel hem wel, omdat hij zelf de veenderijen in de omgeving 

bekeken had. Van Dedems aanvraag keurde hij goed. De toestemming, die 

Van Dedem in het geheim kreeg van de Franse koning, heeft er dus voor 

gezorgd dat de Dedemsvaart uiteindelijk gegraven werd. Op 9 juli 1809 (200 

jaar geleden) werd in Hasselt begonnen met het graven. 

 Tijdens het graven waren er wel problemen. Delen van het gebied 

waren zo drassig, dat ze eerst drooggelegd moesten worden. Dat kostte heel 

veel geld. Van Dedem wilde alles zelf betalen, maar dat kon hij niet. Er moest 

daarom veel geleend worden, in 1817 bijvoorbeeld ƒ 430.000,- (dit is bijna € 

200.000,-). Ook begon hij aan een tweede kanaal. Dit heet nog steeds de 

Hoofdvaart. Later ging het met de geldzaken weer niet goed. Daardoor moest 

hij in 1826 de vaart verkopen aan het Rijk. Vier jaar later heeft hij samen met 

Jan Heere (een koopman en vervener uit Amsterdam) de Dedemsvaart weer 

teruggekocht. Dit lukte ze voor ƒ 390.000,- (ruim € 175.000,-), hetzelfde bedrag 

als waarvoor hij het in 1826 verkocht had. De Dedemsvaart had een lengte 

van 17 km, dat is ongeveer 170 voetbalvelden lang. Later zijn delen ervan 

weer drooggelegd, zoals de weg van Dedemsvaart naar Balkbrug. 
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Figuur 5: De Dedemsvaart bij Balkbrug in 1910 

  

Omdat Willem Jan Baron van Dedem tot Rollecate (zo was zijn 

officiële naam) zo belangrijk was geweest voor Dedemsvaart en omgeving, 

waren er heel veel mensen die in 1851 naar zijn begrafenis kwamen. Er was 

zelfs nog een kleine onenigheid tussen de twee predikanten over wie van hen 

als eerste bij het graf mocht spreken. De predikant van Dedemsvaart, dominee 

Hissink, vond dat hij dat mocht doen, omdat Van Dedem bij de kerkgemeente 

van Dedemsvaart lid was. Maar de dominee van Avereest, dominee De 

Koning, vond dat hij daar meer recht op had, omdat Van Dedem burgemeester 

was geweest van Avereest. Hissink had hier een simpele, maar stiekeme 

oplossing voor. Terwijl ze in de begrafenisstoet liepen, glipte hij door een huis 

naar de voorkant van de stoet, zodat hij eerder op de begraafplaats aankwam. 

De Koning had niks door en zag pas op de begraafplaats dat Hissink al aan 

het woord was bij het graf. 

De Tweede Wereldoorlog 
Het was begonnen in mei 1940. Ondanks dat op 9 mei via de Duitse radio nog 

gezegd was dat Nederland bevriend was met Duitsland, kwam die volgende 

nacht toch een inval. Het Duitse leger viel wel aan. Omdat Nederland eerst 

terug probeerde te vechten, kwam het Duitse leger met een tegenaanval: 

Rotterdam werd door vliegtuigen totaal verwoest. Als Nederland bleef 

terugvechten, zouden de Duitsers dit elke dag bij een andere stad blijven 

doen. Nederland was niet sterk genoeg om daar tegenin te gaan en heeft zich 

daarom op 14 mei 1940 overgegeven. Dat was het begin van een jarenlange 

strijd tegen de bezetters. 

 De oorlog is een moeilijke periode geweest. Natuurlijk voor de mensen 

zelf, maar ook voor iedereen die vocht voor de vrijheid. Andere landen gaven 

ook hulp en probeerden Nederland te bevrijden, zoals Engeland en Canada. 

Veel mensen zijn bij die strijd omgekomen. In Balkbrug zijn drie piloten 

begraven die op 14 mei 1943 zijn omgekomen: twee Canadezen en één Brit. 

Nog steeds zijn hun “Oorlogsgraven voor het gemenebest” te bezoeken op de 

Algemene Begraafplaats Avereest. 

 
Figuur 6: oorlogsgraven van de drie omgekomen piloten 
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Ook de burgers zelf kregen het steeds moeilijker. Er kwamen regels 

die dingen verboden voor Joden en mensen moesten werken voor de Duitsers. 

Verder waren er mensen die de Duitsers stiekem dingen vertelden over 

onderduikers, terwijl het verzet juist probeerde onderduikers te helpen en het 

Duitse leger dwars te zitten. Je wist niet meer wie wel te vertrouwen was en 

wie niet. 

 Nu, al bijna 70 jaar na het begin van de oorlog, worden nog steeds de 

mensen, die met gevaar voor eigen leven in het verzet zaten, als een soort 

helden gezien. Door de verzetsstrijders konden veel mensen ontsnappen aan 

gevangenneming of zelfs de dood. Een goed voorbeeld is het Amsterdamse 

meisje Henny van ’t Vlie, die vlak voor de oorlog met haar ouders naar Zwolle 

was verhuisd. In de oorlog hebben haar Joodse schoolvriendinnetje Hansje 

Keizer en haar moeder bij hun thuis ondergedoken gezeten. Het was natuurlijk 

wel gevaarlijk toen er Duitsers aan de deur kwamen, maar ze hebben het 

overleefd. Hansje en haar moeder zijn later naar Israël geëmigreerd. Hansje 

kreeg uiteindelijk dertien kinderen en bijna honderd kleinkinderen. Zonder de 

hulp van Henny en haar familie hadden zij niet bestaan. 

 Niet alleen de onderduikers, maar ook de verzetsstrijders zelf liepen 

gevaar. Verzet tegen de Duitsers werd hard bestraft, tot aan het einde toe. Dat 

blijkt ook wel uit de verhalen van de dag vlak voor de bevrijding van 

Dedemsvaart en omgeving.  

 Begin april 1945 was de bevrijding dichtbij. Helaas betekende dat niet 

meteen dat alle zorgen voorbij waren. De geallieerden (bondgenoten van 

Nederland) waren druk met het vliegen van jachtvliegtuigen en 

bommenwerpers. Maar de Duitsers reageerden daar op met invallen, 

arrestaties en executies. 

Zo kwamen op 6 april in Dedemsvaart drie Canadese tanks binnen. 

Veel mensen dachten dat dit de bevrijding was, maar de tanks waren er alleen 

om het dorp alvast te verkennen voor de volgende dag. Ondertussen was aan 

de Duitsers in Balkbrug verteld dat er in Dedemsvaart Duitse soldaten en 

NSB’ers gevangen waren genomen en dat de Canadezen alweer vertrokken 

waren. De Duitsers gingen er heen en namen vijftien Dedemsvaarters mee 

naar Balkbrug. Ze hadden het plan om ze door SS’ers dood te laten schieten. 

De eerste groep van vijf mannen moest met hun rug richting het water van de 

Dedemsvaart gaan staan, dat er toen nog was (zie ook figuur 3). Eén van hen, 

Jan de Boer, riep dat ze vijf onschuldige mensen zouden doodschieten, maar 

dat deed de Duitsers niets. Vier van de vijf hadden een list bedacht om niet 

doodgeschoten te worden. Bart Boertjes ontweek de kogel en zette het op een 

lopen; een tweede, Jaap Meerding, liet zich op tijd vallen en hield zich dood. 

De andere twee, Jan de Boer en Marinus Timmer, lieten zich achterover in het 

water vallen. Na zich ook dood te hebben gehouden konden ze in het donker 

wegzwemmen. Daarna werden de andere tien mannen door de Duitsers één 

voor één tegenover een Nederlandse soldaat in Duits uniform gezet. In totaal 

werden 9 van de 15 doodgeschoten– één avond voor de bevrijding. Niet alleen 

in Dedemsvaart, ook in bijvoorbeeld Hardenberg waren de eerste dagen van 

april 1945 spannend, zo vlak voor de bevrijding. In zulke situaties lijken de 

grenzen tussen plaatsen als Dedemsvaart, Hardenberg en Gramsbergen niet 

echt meer te bestaan: de mensen voelen zich vooral Nederlander in plaats van 

Dedemsvaarter, Hardenberger of Gramsbergenaar. Het gaat er om samen te 

werken en elkaar te helpen in een moeilijke tijd, net zolang als nodig is. Dat 

bleek uiteindelijk vijf jaar te zijn. Vijf moeilijke jaren, tot in april 1945. Zoals 

meneer Lensen in zijn herinneringen aan de oorlog zei: “De bevrijding was er, 

maar zij werd duur, heel duur betaald.” 
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Figuur 7: Bevrijding van Dedemsvaart in april 1945; wagens van het Canadees Legerkorps 

 
5 Avereest in kaart door de eeuwen heen 
Hier volgen verschillende kaarten die in de loop van de tijd van Avereest en 

Dedemsvaart gemaakt zijn. Al heel lang geleden zijn mensen begonnen met 

kaarten maken. Zulke precieze meetinstrumenten als tegenwoordig om 

afstanden te berekenen hadden ze nog niet, dus afstanden op een kaart 

klopten vaak niet helemaal. Dat was ook niet het belangrijkste. Voor de 

bisschop van Utrecht bijvoorbeeld, die plaatsen in Drenthe in zijn bezit kreeg, 

was het belangrijker om te zien over welke plaatsen hij de baas was. Daarom 

kreeg hij daar in 1524 een kaart van. Verder ging het er om dat een kaart 

globaal liet zien welke plaatsen in de omgeving lagen en hoe je van de ene 

naar de andere plaats kon komen. 

 
Figuur 8: ‘Ouer Reest’ op de kaart van Pynacker 

 

De kaart hierboven is gemaakt in 1634 door Cornelius Pynacker. Deze kaart 

ging vooral over Drenthe, maar Avereest wordt ook genoemd. Veel details zijn 

niet te zien. Er staat een kerkje, dat aangeeft dat het om een dorpje gaat. De 

gele lijn geeft de provinciegrens aan. Op deze kaart valt Avereest dus op de 

grens tussen Drenthe en Overijssel. De afstanden klopten inmiddels wel beter, 

omdat de geleerde Gemma Frisius een speciale manier had uitgevonden om 

afstanden te berekenen. 
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Uit 1645 is er de kaart van Bartholdus Wicheringe (figuur 7). De 

belangrijkste kenmerken die mensen buiten konden zien, waren getekend: 

water, hoofdwegen, de belangrijke plaatsen en daarnaast zijn ook de 

gemeentegrenzen getekend. Hoe het landschap er uit ziet, is ook geprobeerd 

weer te geven: er is veel groen gebruikt en heuvelachtige delen worden ook 

aangegeven. Andere belangrijke informatie geeft het woord ‘paludes’, wat 

Latijn is voor ‘moeras’. Deze zelfde kaart van Bartholdus Wicheringe is nog 

vaker gemaakt. Er is er namelijk ook nog een bewaard uit 1664. 

 
Figuur 9: deel van een kaart van Overijssel door Bartholdus Wicheringe uit 1645 

 

 

 

 

 

 

Een nieuwe kaart door een andere kaarttekenaar (ook wel ‘cartograaf’ 

genoemd) komt uit 1652, dus uit ongeveer dezelfde tijd als de kaarten van 

Wicheringe. Die man heette Nicolaas ten Have. Op figuur 8 zie je dat de naam 

Avereest geschreven is zoals wij dat doen. Ook de (Koter)meerstal, die nu nog 

bestaat, is getekend. Toch is de kaart nog steeds niet heel precies, want er 

staat nog niet op waar de mensen wonen, waar de kleine wegen zijn etc. 

 

 
Figuur 10: deel van een kaart van Overijssel door Nicolaas ten Have uit 1652 
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De kaart van figuur 9 is een gedeelte van een kaart uit 1860 van de 

vroegere gemeente Avereest. Hier is goed te zien hoe de Reest (de donkere 

kronkelende lijn bovenin) de grens vormt met de provincie Drenthe. De Reest 

heeft nog altijd de vorm die ze van nature had. Anders dan het kanaal de 

Dedemsvaart: dat is door mensen gegraven (zie ook § 2.4). Op het kaartje is 

dat ook te zien: dat water loopt in rechte lijnen. Verder is er weinig anders te 

zien dan de belangrijkste wegen als de Sponturfwijk en de Langewijk. In de 

gemeente woonden toen ongeveer 4500 mensen, wat voor die tijd best veel 

was. Van april tot juli waren het er vaak 6500, omdat er dan veel werk was in 

het turfsteken. 

 
Figuur 11: kaart van de gemeente Avereest rond 1860 

 

  

 

 

Figuur 10 laat een kaart zien uit het begin van de 20e eeuw. Hier is 

heel goed te zien hoe de verschillende wijken als stroken naast elkaar liggen. 

Aan de belangrijkste wegen en kanalen (zoals de Dedemsvaart) zie je grijze 

vlekjes: dat zijn de huizen en andere gebouwen. De mensen woonden dus 

vooral aan de grote wegen of aan het water. Vergeleken met de eerdere 

kaarten is deze kaart veel preciezer. Niet alleen de belangrijkste dingen zijn 

getekend, ook veel kleine wijken, wegen en kanalen. 

Figuur 12: kaart van de gemeente Avereest rond 1904 

 

Opvallend is dat er in de loop van de jaren vooral veel is bijgebouwd. 

Een plattegrond van nu zou veel meer grijze stukken hebben waar huizen, 

winkels en fabrieken staan. Tegenwoordig zijn kaarten nog veel preciezer. 

Vooral via internet wordt er veel gebruik van gemaakt (denk bijvoorbeeld aan 

de routeplanner en aan Google Maps). Zolang Dedemsvaart verandert, blijven 

we ook nieuwe kaarten nodig hebben. Dat gebeurt dus zeker al sinds 1634. 
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6 2001: een nieuwe gemeente 
Het gebied, dat eerst Avereest genoemd werd, groeide later uit tot de plaats 

Dedemsvaart. Het is al die jaren blijven groeien. Dedemsvaart was een groot 

dorp en kreeg steeds meer te maken met de omliggende plaatsen. Op 1 juli 

1818 werd officieel de gemeente Avereest ingesteld, nadat was besloten om 

de geldzaken van Avereest en Nieuwleusen te scheiden. De veenkolonie 

Dedemsvaart had vanaf 1819 een Rooms-katholieke Kerk. In 1826 volgde een 

school en in 1833 een eigen begraafplaats. Een jaar later kwam er een 

Hervormde Kerk bij. Er werd gevraagd om het grondgebied te mogen 

vergroten. De Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) 

moest dit voorstel goedkeuren of afkeuren. Vanaf 1 januari 1837 bestond de 

gemeente Avereest met de grenzen zoals deze tot en met eind 2000 bestaan 

heeft. Er was een gedeelte van het oude Ambt Ommen bij gekomen en een 

deel van het Ambt Hardenberg. De gemeente werd hierdoor bijna twee keer zo 

groot als daarvoor. De totale oppervlakte was toen 7366 hectare (ongeveer 

11.000 voetbalvelden). 

 Veel gemeenten voerden al een eigen gemeentewapen. In 1888 werd 

er een voorstel gedaan om dit ook voor Avereest te laten gelden. Er werden 

verschillende tekeningen gemaakt. Het ontwerp dat uiteindelijk werd gekozen 

had twee klaverbladen, een korenschoof, twee turfschoppen en een golvende 

witte balk. Hiernaast is het oude gemeentewapen van Avereest te zien. 

 
Figuur 13: gemeentewapen van Avereest 

 

Zoals in de vorige hoofdstukken al te lezen was, is de gemeente 

Avereest zich in de loop van de jaren blijven ontwikkelen. Niet alleen groeide 

het aantal gebouwen in de gemeente, ook het aantal inwoners bleef maar 

toenemen. Zo zijn er in ongeveer twintig jaar (tussen 1981 en 2000) 1500 

mensen bij gekomen. Op 1 januari 2009 waren er 12.044 inwoners in 

Dedemsvaart. Met de 3879 mensen uit Balkbrug erbij zou dat betekenen dat 

de vroegere gemeente Avereest bijna 16.000 inwoners zou hebben. Een heel 

verschil met de ‘maar’ 8869 in 1920. 

 Tegenwoordig bestaat de gemeente Avereest niet meer. Samen met 

Balkbrug en Oud-Avereest is Dedemsvaart opgenomen in de nieuwe 

gemeente Hardenberg. De oude gemeente Avereest heeft al met al bijna 200 

jaar bestaan; tot het moment waarop veel Nederlandse gemeenten opnieuw 

werden ingedeeld: de gemeentelijke herindeling. Die ging gelden op 1 januari 

2001. Ook is er toen een nieuw gemeentewapen ontworpen. Het moest 

natuurlijk wel passen bij alle drie de oude gemeenten. Wat bij Hardenberg, 
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Gramsbergen en Dedemsvaart altijd belangrijk is geweest, is water. Daarom is 

het volgende wapen ook gekozen voor de nieuwe gemeente Hardenberg. 

 
Figuur 14: gemeentewapen van Hardenberg (vanaf 2001) 

 

De twee blauwe golvende balken staan voor de rivieren de Vecht en de Reest, 

het klaverblad geeft aan dat de boeren een belangrijke rol spelen in de 

gemeente. 

Door de herindeling zijn de gemeentehuizen nu samen gekomen in 

Hardenberg. Iedereen uit de vroegere gemeenten Hardenberg, Gramsbergen 

en Avereest werkt vanaf dat moment samen aan één nieuwe grote gemeente. 

Helemaal nieuw is dat eigenlijk ook niet. Al eerder hebben mensen moeten 

samenwerken, over de grenzen van de oude gemeenten heen. Denk 

bijvoorbeeld maar eens aan de oorlogstijd, waarin boeren de mensen uit de 

stad hielpen om aan eten te komen. 

 Verandering geeft je vaak het idee dat alles anders wordt en dat alles 

van de tijd daarvoor ‘oud’ is. Maar als je kijkt naar Avereest, moet je één ding 

toegeven: ondanks de verandering blijft er ook veel hetzelfde, denk 

bijvoorbeeld aan de Kalkovens die er al lang staan. Daarvoor hebben mensen 

moeten samenwerken. Niet alleen om iets hetzelfde te houden, maar ook om 

voor verandering te kunnen zorgen. Door te doen wat je doet, ‘maak’ je 

eigenlijk ook nu geschiedenis. Of dat nou thuis is, met de hele school, later in 

je werk of met iedereen in Nederland. Iedereen heeft zijn eigen stukje 

geschiedenis. Geschiedenis is dus helemaal niet ‘oud’ en ‘stoffig’: het laat zien 

wat er allemaal verandert, het leeft! 
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3 CONCLUSIE 
 
 
Kort samengevat komt de geschiedenis van Avereest op het volgende neer: 

In Oud-Avereest zijn in grafkuilen sporen gevonden uit ongeveer 2500 v.C.: 

klokbekers. Dat betekent dat er mogelijk mensen van het Klokbekervolk in dit 

gebied geleefd hebben. 

 Vroeger heette het gebied rondom Dedemsvaart ‘Avereest’. Deze 

naam werd eraan gegeven, doordat het (vanuit Drenthe gezien) over de Reest 
lag. Tegenwoordig is dit riviertje de grens tussen Overijssel en Drenthe. De 

grond in Avereest was opgedeeld in ‘marken’. Die leverden hout, diervoedsel 

en weidegrond op. In 1236 gaf bisschop Otto III de opdracht in ‘Restina’ een 

kerkje op te richten. Rond 1600 kwam er een schooltje. Kort daarna werd op 

de plek van de ingestorte kerk een nieuwe gebouwd van steen. 

 Avereest is door de eeuwen heen behoorlijk veranderd. Wat betreft 

cultuur is dat vooral te zien aan de bouw van steeds meer huizen en winkels, 

later vooral van steen. Kenmerkend voor de veenkolonie Dedemsvaart waren 

de vele kroegen waar alcohol gedronken werd. Ook kerken zijn er veel 

gebouwd en verbouwd. Niet alleen de buitenkant, ook de binnenkant werd 

aangepast. Van belang zijn ook de tuinen van Mien Ruys en de Elfstedentocht 

van 1963, waarbij de Dedemsvaarter Reinier Paping de winnaar werd. 

 Als het om geldzaken gaat, is het gegraven kanaal van belang 

geweest: het zorgde voor werk, handel en vervoer. Er komt een welvarende 

klasse op. Het verdiende geld stoppen ze in het bouwen van mooie grote 

huizen langs het kanaal. Van 1885 tot 1947 heeft in Avereest een tram 

gereden. Een slechte tijd brak aan na de Eerste Wereldoorlog: schaarste en 

een crisis zorgen voor veel problemen. Wehkamp opent in de jaren ’50 als een 

goedlopende fabriek die nog altijd succesvol is. 

 Wat politiek betreft, is de belangrijkste ontwikkeling de vorming van de 

zelfstandige gemeente Avereest in 1818. Vanaf 1833 was er een 

burgemeester die de gemeente leidde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

alles bepaald door de Duitsers onder leiding van Hitler. 

 Geloof is altijd van belang geweest voor Avereest. Vanaf 1236 hebben 

er één of meer kerken in het gebied gestaan: een Rooms-katholieke, een 

Hervormde, een Gereformeerde. Ook hadden de Joodse inwoners een eigen 

synagoge en school. Zij zijn bijna allemaal omgekomen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

Avereest kent enkele bijzondere verhalen. Bijvoorbeeld dat over de 

Baron van Dedem, die het kanaal liet aanleggen waar Dedemsvaart zijn naam 

aan te danken heeft. De verhalen van bevrijders, onderduikers en 

verzetsstrijders blijven indrukwekkend. Tot aan de allerlaatste dag van de 

oorlog was het vechten voor je leven, ook in andere plaatsen rondom 

Dedemsvaart. 

Avereest is in ieder geval vanaf de 17e eeuw op kaarten 

weergegeven. Als je de kaarten vergelijkt, zie je in de loop van de tijd een 

ontwikkeling naar een weergave met steeds meer details en een groei van de 

plaats. 

Sinds 1818 bestond de gemeente Avereest officieel. Deze gemeente – 

Dedemsvaart, Balkbrug en Oud-Avereest – is in 2001 opgehouden te bestaan 

en samengevoegd met Hardenberg en Gramsbergen. 

Vanaf de prehistorie tot nu: de plaats waar Avereest ligt, blijft 

veranderen. Langzaamaan is zijn we van Veen naar de Varia gegaan. Wie 

weet wat er in de toekomst nog allemaal staat te gebeuren.. 
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4 VERDER LEZEN 
 
In deze lesbrief staat informatie over veel verschillende onderwerpen die met 

Avereest en haar geschiedenis te maken hebben. Misschien is er nog veel 

meer wat je te weten zou willen komen, of heb je informatie nodig over andere 

onderwerpen. Daarom volgt hier een lijst met literatuur die je daarbij kan 

helpen. In deze lijst staan teksten die voor deze lesbrief al gebruikt zijn, maar 

ook nieuwe teksten. Het kan gaan om boeken, websites, kaarten, 

archiefstukken enzovoort. Daarnaast kun je natuurlijk altijd in de bibliotheek of 

in het gemeentearchief zoeken wat er nog meer over Avereest geschreven is. 

De literatuur is hieronder geordend aan de hand van een aantal mogelijke 

onderwerpen. 
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Deze lesbrief is opgezet door de Gemeente Hardenberg om de leerlingen van de hogere 

basisschoolgroepen kennis te laten maken met de geschiedenis van hun eigen regio en, bij het 

zoeken naar informatie daarover, de stap naar het gemeentearchief te verkleinen. 

Laura Schipper, augustus 2009 
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