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‘Op ontdekkingsreis door kloosterhaar’
een lespakket voor basisschool De Cantecleer in Kloosterhaar

Doel lespakket
De ontwikkeling van Kloosterhaar kan als voor-
beeld gezien worden van de ontstaanswijze
van een dorp  in Overijssel. Het biedt veel 
aanknopingspunten met diverse vakken zoals 
aardrijkskunde en geschiedenis. Dit lespakket is 
een doorgaande leerlijn erfgoed en is een voor-
beeld van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. 
Het heeft tot doel de leerlingen op een onder-
zoekende wijze  het bewustzijn van hun directe 
leefomgeving te vergroten.

Opzet
Het lespakket ‘Ontdekkingsreis in Kloosterhaar 
’ is opgebouwd uit acht lessen voor de boven-
bouw vanaf groep 5. Elke les representeert een 
bepaalde periode. De lessen vallen  binnen het 
leergebied ‘Oriëntatie op de jezelf en de wereld’, 
maar soms ook binnen ‘kunstzinnige oriëntatie’.  
Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de 
directe omgeving van de leerlingen, het dorp 
Kloosterhaar in de desbetreffende periode, 
centraal. In de lessen gaan de leerlingen als on-
derzoeker op verkenning uit waarbij ze diverse 
bronnen gebruiken zoals kaarten, foto’s en de 
situatie zoals die nu is. De lessen zijn vakover-
stijgend en vormen een doorlopende leerlijn. 

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoe-
len voor het basisonderwijs:

Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en 
atlas, beheersen de basistopografie van Neder-
land, Europa en de rest van de wereld en ontwik-
kelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51  De leerlingen leren gebruik te maken van 

eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te han-
teren.

52  De leerlingen leren over kenmerkende aspec-
ten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken 
en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken 
en revoluties; burgers en stoommachines; 
wereldoorlogen en holocaust; televisie en 
computer. De vensters van de canon van Ne-
derland dienen als uitgangspunt ter illustra-
tie  van de tijdvakken.

53  De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit 
de Nederlandse geschiedenis en kunnen die 
voorbeeldmatig verbinden met de wereldge-
schiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
56  De leerlingen verwerven enige kennis over en 

krijgen waardering voor aspecten van cultu-
reel erfgoed.

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
4  De leerlingen leren informatie te achterhalen 

in informatieve en instructieve teksten, waar-
onder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
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Contactgegevens
Bij les 1.  Vondsten uit de grond 

groep 5 en 6 en groep 7 en 8 
Museum Gramsbergen
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
0524-561630
e-mail: info@infocentrumvechtdal.nl
Jan Horsman: 0524-562151 en 06-18407681

Bij les 2.  Klooster Groot Galilea in Sibculo 
groep 5 en 6

Contact opnemen met de stichting voor  
rondleiding:
e-mail secretaris: 
 r.leemhuis@kloostersibculo.nl of  
voorzitter Henk Huisman:  
h.huisman@kloostersibculo.nl  

Bij les 2.  Engbertsdijksvenen 
groep 7 en 8

Staatsbosbeheer Twente
Mevrouw I. van der Linde
e-mail: i.vanderlinde@staatsbosbeheer.nl 
Mobiele telefoon:  06-20696180

Bij les 3.  Joodse werkkampen Balderhaar 
en Kloosterhaar 
groep 7 en 8 

Freddie Ekkel
Dorpsstraat 74,
7694 AE  Kloosterhaar
Tel: 0523-241760
e-mail:  
freddieekkel@dorpsarchiefkloosterhaar.com
website: www.dorpsarchiefkloosterhaar.com

Met speciale dank voor het fotomateriaal:
Bij les 2: stichting Klooster Sibculo
Bij les 3: dorpsarchief Kloosterhaar 

Kloosterhaar
De geschiedenis van Kloosterhaar hangt nauw 
samen met die van het naburige Sibculo, waar 
in 1406 een Cisterciënzer klooster gesticht 
werd. De gebieden Sibculo (Sebbekeloe) en Bal-
derhaar (Berlehare) werden al in 1253 genoemd 
in het “Oorkondenboek van Utrecht.

Na een tijdje kregen de monniken de beschik-
king over de uithof Berlehare (1416) en de Strie-
pe (1418), waar zij een kudde van 1000 schapen 
hielden. Het klooster Sibculo is een zeer belang-
rijk klooster geweest met vele bezittingen. Bij 
de Congregatie van Sibculo waren vele kloosters 
aangesloten. Rond 1580, tijdens de Reforma-
tie, kwam er een eind aan het bestaan en op 11 
maart 1604 besloot Ridderschap en Steden van 
Overijssel om de kerk van Sibculo af te breken. 
De bouwmaterialen werden verkocht aan boeren 
in de omgeving, die hiermede hun boerderijen 
verbeterden of opbouwden. De oudste boerde-
rijen van Sibculo zijn dan ook opgetrokken van 
materialen van het oude klooster. Er bestaan 
aanwijzingen dat deze boeren van oorsprong le-
kenbroeders of meijers (=huurders) van het oude 
klooster waren. In 1776 werd het gehele gebied 
Sibculo-Kloosterhaar dat ruim 1850 hectare 
groot was, door de provincie verkocht aan vijf 
eigenaren.

Rond 1800 zijn langs de oude kloosterweg naar 
Balderhaar verspreid boerderijen gesticht. 
Dit gebeurde voor het merendeel door boeren 
van Duitse afkomst, zoals de families Spalink, 
Luisman, Wigger, Markflüwer, Meijer, Olthof en 
Berghuis, die hier een bestaan probeerden op te 
bouwen. Deze boeren zetten uit eigen middelen 
een boerderijtje op de grond van de grootgrond-
bezitter. Hun bestaan vonden ze in de verbouw 
van boekweit en in de schapen- en bijenhouderij. 
Daarnaast deden ze voor eigen verbruik wat aan 
vervening. De toenmalige burgermeester Weit-
kamp van Ambt Hardenberg vertelde toendertijd naar 
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dat Kloosterhaar vroeger de welvarendste buurt-
schap zijner gemeente was waar boekweit en 
schapenteelt een ruim bestaan opleverden.

Water en veen
De Greupe, een beekje dat op Duits grondgebied 
ontsprong, naar Sibculo liep en van daar via 
een dijksloot naar de Vecht, vormde lange tijd 
de enige ontwatering. In de eerste helft van de 
negentiende eeuw werd de vervening echter gro-
ter aangepakt door onder andere Berend Vene-
brugge.  Hij kanaliseerde een oude loop van de 
Bergentheimerbeek en verlengde deze tot aan 
de Duitse grens. Dit werd de Mollinksvaart (Oude 
Vaart) genoemd. Echter met de aanleg van het 
kanaal Almelo-de Haandrik in 1850 en de aftak-
king naar Kloosterhaar (Van Royenswijk) in 1856 
werd deze vaart overbodig en werd de vervening 
pas goed aangepakt. Door het hoogteverschil van 
7 meter tussen Kloosterhaar en Bergentheim 
kwamen er in de Van Royenswijk drie sluizen 
te liggen. Ook waren er na verloop van tijd twee 
ophaalbruggen, namelijk aan de Groenedijk en 
de Verlengde Broekdijk. De Veenderij Van Royen 
is van zeer grote invloed geweest op de verdere 
ontwikkeling van het  dorp.

Kerk en school
In 1862 werd hier een windkorenmolen gebouwd 
en er vestigden zich enkele bakkers. Door de 
werkgelegenheid die de vervening met zich mee-
bracht, vestigden zich hier veenarbeiders, veelal 
uit Drenthe afkomstig. In 1892 werd hier vooral 
door veel inspanningen van godsdienstonder-
wijzer Fredriks (Fredriksstraat) een hervormde 
kerk gesticht, in 1894 gevolgd door een school 
(nu het dorpshuis). In 1904 schreef de toenma-
lige hoofdmeester J. Duijtsch (Duijtschstraat) 
nog een brief aan het gemeentebestuur met het 
verzoek tot aanleg van een weg omdat wanneer 
men vanuit Kloosterhaar naar Hardenberg wilde, 
dit alleen kon bij langdurige vorst of over Duits 
grondgebied! Inwoners van Kloosterhaar hadden 
vroeger vrijstelling tot het betalen van invoer-
rechten.

Deze lange geïsoleerdheid is er mogelijk ook de 
oorzaak van dat bijgeloof hier nog lang de vrije 
hand had, zoals personen die met de helm gebo-
ren waren, of konden heksen. Dikwijls werden er 
ook dwaallichtjes gezien!

Middenstand en verenigingsleven
In 1917 werd er door de veenarbeiders een 
vakbondsafdeling van het toenmalige N.V.V. 
opgericht, diverse stakingen hebben plaatsge-
had om te vechten voor een beter bestaan. De 
middenstand werd in 1919 uitgebreid met de 
Coöperatieve winkel-bakkerij “De Dageraad”. 
In de jaren ’20 kwamen daar nog twee café’s, 
een fietsenmaker, een kruidenierszaak en een 
garage bij. Voor de oorlog was er al een bloei-
end verenigingsleven met o.a. de in 1920 opge-
richte muziekvereniging “Crescendo”, en de in 
1922 opgerichte voetbalvereniging (de oudste 
van de gemeente Hardenberg). Ook was er al 
een korfbal- en een zangvereniging. 

Werkkampen
In de crisisjaren dertig werden hier twee werk-
kampen gebouwd voor onderdak van werklozen 
elders uit het land, die hier te werk gesteld wer-
den in de ontginningswerkzaamheden. Tijdens 
de mobilisatieperiode werden hierin soldaten 
gehuisvest. Van 10 juli t/m 3 oktober 1942 wer-
den beide werkkampen bevolkt met ruim 170 
Groninger Joodse mannen die hier gedwongen 
te werk werden gesteld in de ontginning. Op 3 
oktober werden ze onder het mom van ’gezins-
hereniging’ overgebracht naar Westerbork waar 
inmiddels hun vrouwen en kinderen ook al naar 
toe gebracht waren, voor verder transport naar 
de vernietigingskampen. Slechts weinigen van 
hen hebben dit overleefd! Op 20 april 2005 zijn 
ter herdenking aan deze tragedie monumenten 
onthuld bij beide voormalige werkkampen. De 
oorlogsperiode zijn wij, ondanks dat wij zo dicht 
aan de grens wonen, vrij ongeschonden doorge-
komen. Wel zijn twee inwoners van Kloosterhaar 

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar



groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar

die lid waren van de verzetsgroep Bergentheim, 
gefusilleerd. Dat was een zware slag maar 
verder had men hier genoeg te eten en kon men 
zodoende hongerige mensen uit het westen hel-
pen. Ook hebben in Kloosterhaar talloze mensen 
als onderduiker de oorlog doorgebracht. In deze 
oorlogsperiode vestigde zich hier ook onze eer-
ste huisarts, dr. A. P. M. de Jong.

Na de oorlog 
In de naoorlogse tijd werd de ontwikkeling met 
voortvarendheid aangepakt met woningbouw. 
In 1950 werd de oude kerk, die door talloze 
verbouwingen onstabiel was geworden, vervan-
gen door een prachtige kerk, opgetrokken in 
Twents-Nedersaksische stijl en ontworpen door 
de bekende Twentse architect Jan Jans. In 1951 
werd het dorp beter ontsloten door een brede 
verkeersweg van Bergentheim naar Langeveen. 
De Van Royenswijk werd hiervoor gedempt en 
hierop kwam grotendeels de nieuwe weg te lig-
gen, de Van Royensweg genaamd. In de verdere 

jaren ‘50 werd hier veel energie en aandacht 
gestoken in de verdere ontwikkeling van ons 
dorp, waarbij zelfs een aparte stichting werd 
opgericht ter behartiging van de Sociale en Cul-
turele belangen van Kloosterhaar. Deze stichting 
heeft er voor gezorgd dat hier een Groene kruis 
gebouw kwam (inmiddels weer opgeheven), een 
kleuterschool en het dorpshuis ‘t Haarschut, dat 
in 1960 als oude openbare school vrijkwam na 
de bouw van de nieuwe school. Ook heeft zij veel 
energie gestoken in het tot stand komen van het 
zwembad in 1968. Nadat het veen grotendeels 
verdwenen was en er zich nieuwe brandstoffen 
hadden aangediend (olie/gas), werd vooral ook 
door de grote woningbehoefte in Nederland, het 
zeer geschikte zand dat hier was achtergelaten 
in de laatste ijstijd ontdekt. In 1960 vestigde zich 
hier de “Anker” Kalkzandsteenfabriek dat haar 
hoofdgrondstof zand hier uit de bodem haalt. 
Ook andere ondernemers ontdekten hier het 
geschikte zand, zoals Sierink zand- en grind en 
Mega-Mix. Kloosterhaar heeft zich de laatste 
dertig jaar gestaag uitgebreid. 



Les 1  Vondsten uit de grond,  
groep 5 & 6 

  Korte samenvatting  
gebeurtenissen/ontwikkelingen:

• Eerste bewoners van het gebied.
• Ontstaan hoogveen.
•  Hoe archeologische vondsten ons informatie 

daarover geven.

Archeologische vondsten
Vondsten in de bodem vertellen het verhaal van 
hoe mensen hier vroeger hebben geleefd. Hoe 
woonden ze? Wat aten ze? Hoe kleden ze zich? 
Wat deden ze? En hoe werden ze begraven? 
Dit verhaal kan worden verteld aan de hand 
van grondsporen en gebruiksvoorwerpen zoals 
werktuigjes, gereedschap, serviesgoed, enz. Bo-
demvondsten zijn bijvoorbeeld aardewerkscher-
ven, urnen, pijlpunten, bijlen, kledingspelden en 
sieraden. Vaak treffen archeologen de objecten 
beschadigd aan. Dit komt omdat de voorwerpen 
zo lang mogelijk gebruikt werden en pas werden 
weggegooid als ze helemaal op of kapot waren.

Jagen in de prehistorie
In de Steentijd leefden mensen als nomaden. Het 
waren jagers, ze trokken achter het wild aan en 
verzamelden zaden en vruchten. Het hoogveen 
was zo nat dat men er in de Steentijd niet kon 
verblijven. De bodem was niet stevig genoeg 
om er een tijdelijk onderkomen op te  bouwen.  
Maar in het hoogveen leefden wel veel vogels, 
vis, reeën, vossen en zelfs elanden. De nomaden 
gingen graag jagen in de hoogveengebieden. Er 
werd gejaagd met pijl en boog en speren. Ook 
werden er strikken en vallen uitgezet en met 
netten kon men vis vangen. Alles van het dier 
werd vroeger gebruikt. Het vlees werd opgege-
ten, maar ook de pelzen, huiden, botten, pezen 
en geweien werden gebruikt. 

Ontstaan van hoogveen
Hoogveen ontstaat op  plekken waar een goede 
afvoer van water ontbreekt. Dode plantenres-
ten kunnen onderwater niet verteren omdat er 
geen zuurstof bij kan. Daardoor wordt het pakket 
van onverteerde plantenresten steeds dikker. 
Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, 
onverteerde, dode plantenresten, voornamelijk 
veenmos. Dit veenmos groeit, soms in de vorm 
van kussens, aan het veenoppervlak en zuigt 
zich als een spons vol met regenwater. Hoogveen 
heeft een bruine tot zwarte kleur en is in duizen-
den jaren uitgegroeid tot een pakket van plaat-
selijk wel zes meter dikte.

Voedsel bereiden
Om voedsel te bereidenkookte men het water 
waarschijnlijk in kookzakken want aardewerk 
kende men nog niet. Kookstenen werden in het 
vuur verhit en in het water in de kookzak ge-
gooid. Op deze manier bracht men het water 
aan de kook. Op het open vuur werd vlees of vis 
bereid: geroosterd, gerookt of op steen gegrild. 
Ook werd er in kuilen gekookt: op een bed van 
smeulende takken en bladeren werd het vlees 
gelegd. Het geheel werd met plaggen afgedekt 
waardoor het vlees langzaam gaar smoorde.

Offers
Vanaf de prehistorie tot na de Middeleeuwen 
voelden mensen ontzag voor moeras of het veen. 
Hier huisden goden en geesten die men maar 
beter gunstig kon stemmen. De voorwerpen 
en lichamen die eeuwen later bij turfwinning 
tevoorschijn kwamen zijn daar ritueel geofferd. 
Veenvondsten vallen vaak op door de uitmunten-
de kwaliteit van conservering. Organisch ma-
teriaal blijft in moerasveen heel goed bewaard 
omdat er geen zuurstof bij komt. 
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Les 2  Klooster Groot Galilea in Sibculo 
groep 5 en 6 

  Korte samenvatting  
gebeurtenissen/ontwikkelingen:

•  1406 stichting van het klooster onder leiding 
van Johan Clemme.

•  1412 klooster wordt ingelijfd bij cisterciënzer 
orde.

•  1579 einde en verval van het klooster.

Klooster Sibculo
De historie van het Cisterciënzerklooster Groot 
Galilea neemt een aanvang in 1406. In dat jaar  
besloot een aantal devote mannen onder leiding 
van de uit Hessen afkomstige priester Johan 
Clemme tot het stichten van een klooster in de 
“wildernisse” van Zybekeloe. In datzelfde jaar 
op 23 oktober, werden de kapel en het kerkhof 
ingewijd door wijbisschop Matthias van Biduane.
Bij besluit van 14 september 1412 werd Sibculo 
officieel ingelijfd bij de orde van Citeaux (Cis-
terciënzers) en werd de abt van het klooster te 
Clairveaux (Frankrijk) als een van de belangrijk-
ste en eerste kloosters van deze orde aangewe-
zen als onmiddellijk superieur.

Het klooster Galilaea Maior ( of Groot Galilea) 
is  zeer eenvoudig begonnen, maar groeide later 
uit  tot een zeer belangrijk klooster.
In 1418 werd de Colligatie van Sibculo (Colligatio 
Sibculoensis) opgericht. Dit was een verband 
van in totaal 19 mannen- en vrouwenkloosters 
verspreid over Nederland, Belgie en Duitsland.  
De grootste groei maakte het klooster door 
onder het priorschap van Gerlach van Kranen-
burg(1455-1491). In zijn periode vond er grote 
nieuwbouw plaats van o.a. de kloosterkerk.
De voorganger van Gerlach, Jacob van Dor-

drecht , was rond 1452 al begonnen met de 
nodige voorbereidingen door het bakken van 
stenen in Balderhaar. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat er zich inderdaad te Balderhaar 
(roodbakkende) klei bevindt. De vindplek was in 
de directe nabijheid van het beekje de Greupe en 
deze zal ongetwijfeld als aanvoerroute naar het 
klooster hebben gefungeerd. 
Op 13 juli 1579 kwam de Unie van Utrecht tot 
stand, waaraan Overijssel na lang aarzelen ad-
hesie betuigde. De Hervormde godsdienst werd 
toen ingevoerd. Het convent Galilaea Maior had 
toen geen bestaansrecht meer. Het klooster viel 
ten prooi aan plunderingen en kwam tenslotte 
onder beheer te staan van het Ridderschap en 
Steden (de voorloper van de huidige Provinciale 
Staten van Overijssel).
De goederen van het klooster werden onder 
toezicht gesteld van een rentmeester. De over-
gebleven gebouwen werden als tweedehands 
bouwmaterialen verkocht. Wat nog rest zijn de 
fundamenten, de archieven en de bouwfragmen-
ten van dit eens zo belangrijke klooster.   

Het eerste wat je opvalt als je het kloosterterrein 
oploopt is de put.  De put wordt ook meestal af-
gebeeld op ansichtkaarten als het herkennings-
teken van Sibculo. Onder de grond is de put uit 
Bentheimer zandsteen opgebouwd. De opbouw 
was een ideetje van de heer Ludwig van Heek, 
die een dergelijke put zag tijdens een vakantie in 
Tirol en hem hier na bouwde.

http://www.kloostersibculo.nl/index.php/ct-
menu-item-8
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Les 3  Kloosterhaar op de kaart groep 
5 en 6 

  Korte samenvatting  
gebeurtenissen/ontwikkelingen:

•  De geschiedenis van Kloosterhaar hangt nauw 
samen met die van het klooster van Sibculo, 
dat in 1406 gesticht werd.

•  In 1776 werd het gehele gebied Sibculo-Kloos-
terhaar, dat ruim 1850 hectare groot was, door 
de provincie verkocht aan vijf eigenaren.

•  Rond 1800 zijn langs de oude kloosterweg naar 
Balderhaar verspreid boerderijen gesticht. Dit 
gebeurde voor het merendeel door boeren van 
Duitse afkomst.

•  Na de oorlog is Kloosterhaar gegroeid (wo-
ningbouw en werd de oude kerk vervangen. 
Ook de ontsluiting van het dorp werd verbetert 
door de demping van de Van Royenswijk.

Kloosterhaar lag in een uitgestrekt veengebied 
ten zuiden van Hardenberg aan twee zanddij-
ken: de doorgaande zanddijk van Sibculo naar 
Balderhaar en een zijdijk richting het Duitse 
Striepe. Over het water was het dorp bereikbaar 
via de Van Roijenswijk vanaf Bergentheim, die 
in het veengebied eindigde. Als je in Klooster-
haar woonde lag je bestaan in het veen of in de 
landbouw of daaraan gerelateerde bezighe-
den. Het werken in het veen vond hoofdzakelijk 
plaats tijdens de twaalf tot veertien weken in het 
zomerseizoen omdat het dan mogelijk was het 
turf op natuurlijke wijze te laten drogen. Er werd 
deels met vaste en deels met tijdelijke krachten 
gewerkt. In de zomer moest dus het geld voor 
het gehele jaar verdient worden en daarom de-
den vrouwen en kinderen ook mee. 
Rond 1800 zijn langs de oude kloosterweg naar 
Balderhaar verspreid boerderijen gesticht. 
Dit gebeurde voor het merendeel door boeren 
van Duitse afkomst, zoals de families Spalink, 
Luisman, Wigger, Markflüwer, Meijer, Olthof en 
Berghuis, die hier een bestaan probeerden op te 
bouwen. Deze boeren zetten uit eigen middelen 
een boerderijtje neer op de grond van de groot-

grondbezitter. Hun bestaan vonden ze in de ver-
bouw van boekweit en in de schapen- en bijen-
houderij. Daarnaast deden ze voor eigen verbruik 
wat aan vervening. De toenmalige burgermeester 
Weitkamp van Ambt Hardenberg vertelde toen-
dertijd dat Kloosterhaar vroeger de welvarendste 
buurtschap zijner gemeente was waar boekweit 
en schapenteelt een ruim bestaan opleverden.
In de naoorlogse tijd werd de ontwikkeling met 
voortvarendheid aangepakt met woningbouw. 
In 1950 werd de oude kerk, die door talloze 
verbouwingen onstabiel was geworden, vervan-
gen door een prachtige kerk, opgetrokken in 
Twents-Nedersaksische stijl en ontworpen door 
de bekende Twentse architect Jan Jans. In 1951 
werd het dorp beter ontsloten door een brede 
verkeersweg van Bergentheim naar Langeveen. 
De Van Royenswijk werd hiervoor gedempt en 
hierop kwam grotendeels de nieuwe weg te lig-
gen, de Van Royensweg genaamd. In de verdere 
jaren ‘50 werd hier veel energie en aandacht ge-
stoken in de verdere ontwikkeling van het dorp 
waarbij zelfs een aparte stichting werd opgericht 
ter behartiging van de  Sociale en Culturele 
belangen van Kloosterhaar. Deze stichting heeft 
er voor gezorgd dat er  een Groenekruisgebouw 
kwam (inmiddels weer opgeheven), een kleu-
terschool en het dorpshuis ‘t Haarschut, dat in 
1960 als oude openbare school vrijkwam na de 
bouw van de nieuwe school. Ook heeft zij veel 
energie gestoken in het tot stand komen van het 
zwembad in 1968. Nadat het veen grotendeels 
verdwenen was en er zich nieuwe brandstoffen 
hadden aangediend (olie/gas)werd, vooral ook 
door de grote woningbehoefte in Nederland, het 
zeer geschikte zand dat hier was achtergelaten 
in de laatste ijstijdontdekt. In 1960 vestigde zich 
hier de “Anker” Kalkzandsteenfabriek, dat haar 
hoofdgrondstof zand, hier uit de bodem haalt. 
Ook andere ondernemers ontdekten hier het 
geschikte zand, zoals Sierink zand- en grind en 
Mega-Mix. Kloosterhaar heeft zich de laatste 
dertig jaar gestaag uitgebreid. De tegenwoordige 
uitbreiding van Kloosterhaar vindt plaats in het 
nieuwbouwplan “de Meerstal”.
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Les 4  Wonen werken en leven in  
Kloosterhaar groep 5 en 6 

  Korte samenvatting  
gebeurtenissen/ontwikkelingen:

•  In 1892 werd hier vooral door veel inspan-
ningen van godsdienstonderwijzer Fredriks 
(Fredriksstraat) een hervormde kerk gesticht, 
in 1894 gevolgd door een school (nu het dorps-
huis).

•  De oude school bestond van 1806-1894, 
daarna werd een andere school gebouwd aan 
de Dorpsstraat. Deze school is inmiddels in 
gebruik als dorpshuis.

•  De ‘nieuwe’ school, De 
Cantecleer, was in 1960 
klaar.

De huidige Dorpsstraat in 
Kloosterhaar heette vroe-

ger de Hooidijk. Aan de hooidijk stond de Her-
vormde kerk waar  vanaf 1913 Johannes Fre-
driks de godsdienstonderwijzer werkzaam was 
als een soort hulppredikant. Hij zou zich door 
zijn sociale aanpak onderscheiden en geliefd 
worden.  In het veengebied was drankgebruik 
een grote bron van zorg. Fredriks richtte daarom 
in 1901 een geheelonthoudersvereniging op. 

Scholen 
De eerste school in dit gebied stond aan de weg 
tussen Kloosterhaar en Sibculo en telde slechts 
één lokaal. Het toilet bevond zich buiten. Het 
was een openbare school maar zoals vastgelegd 
in de schoolwet van 1806, werd er bij begin en 
eind van de les gebeden. Naar school gaan was 
beslist geen vanzelfsprekendheid in die tijd, 
hoewel kinderarbeid sinds 1874 al wel verboden 
was. De school heeft bestaan tot 1894.

 
Omdat de oude school te Sibculo dringend 
vervangen moest worden en omdat het meren-
deel van de kinderen uit Kloosterhaar afkomstig 
was, besloot de gemeente Hardenberg in 1855 
om een nieuwe school halverwege Sibculo en 
Kloosterhaar te bouwen. De grond werd gratis 
ter beschikking gesteld door de Veenderij Erven 
Mr. I.A. van Roijen. Deze school heeft bestaan 
tot 1894. In dat jaar werd de Openbare Lagere 
School, het huidige dorpshuis ’t Haarschut, 
naast de kerk in gebruik genomen. Het oude 
schooltje aan de zogenaamde Zanddijk werd in 
1895 verkocht aan de Gereformeerde kerk van 
Hardenberg. Door een wijziging van kerkelijke 
grenzen werd vervolgens de Gereformeerde 
Kerk van Vroomshoop eigenaar. In 1923 moest 
het voormalige schooltje vanwege de verharding 
en verbreding van de weg Sibculo-Brucht wor-
den afgebroken. Het voormalige schooltje werd 
herbouwd aan de Gemeenteweg in Sibculo (zie 
bovenstaande foto).

De nieuwe school (1895-1960)
Omdat de school voordien de naam van Open-
bare Lagere School Sibculo had werd deze naam 
meegenomen naar de nieuwe school. De situatie 
was toen omgekeerd  aan de situatie voor 1855. 
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De kinderen uit Sibculo moesten nu naar Kloos-
terhaar voor onderwijs. Ook werd de Christelijke 
Rehoboth School in Westerhaar (toen ook nog 
Sibculo geheten) door een flink aantal leerlin-
gen uit Sibculo bezocht. Deze situatie duurde tot 
1908 toen Sibculo weer de beschikking kreeg 
over een eigen openbare lagere school. Vanaf 
die tijd werd onze school de Openbare Lagere 
School Kloosterhaar genoemd. Beide onder-
staande foto’s zijn nog van vóór deze situatie.
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Les 5  Bodemvondsten groep 7 en 8
Opkomst van de archeologie in  
Nederland
Archeologie is een relatief jong vakgebied. Pas 
aan het begin van de negentiende eeuw werden 
de eerste archeologische opgravingen uitge-
voerd. Een mijlpaal was de aanstelling van mr. 
Dr. C.J.C Reuvens in 1818 als buitengewoon 
hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit 
Leiden, de eerste hoogleraar archeologie ter 
wereld. De archeologie van Nederland was in die 
tijd nog een ondergeschoven kindje. Er bestond 
nog geen archeologisch onderzoek op Neder-
landse bodem. Het was ook niet mogelijk om 
Nederlandse archeologie te studeren, alleen de 
archeologie van Egypte, Griekenland en Rome 
kwamen op de universiteit aan bod. Aan het 
begin van de twintigste eeuw kwam hier ver-
andering in. De directeur van het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden, Jan Hendrik Holwerda 
en Albert Egges van Giffen, directeur van het 
Biologisch-Archeologisch Instituut in Groningen, 
onderzochten talrijke vindplaatsen in heel Ne-
derland. Dit leidde tot een grotere belangstelling 
voor Nederlandse archeologie.
Ondanks de nieuwe Monumentenwet 1988 
kwamen door allerlei economische activiteiten 
zoals landbouw, stadsuitbreiding en infrastruc-
tuur archeologische vindplaatsen in toenemende 
mate onder druk te staan. Deze bedreiging van 
de archeologie baarde de Europese regeringen 
zorgen. Dit leidde tot het Europees cultureel 
verdrag dat in 1992 door Nederland op het eiland 
Malta werd ondertekend. In het verdrag van 
Malta kwamen de Europese landen overeen dat 
vindplaatsen in de ruimtelijke ordening beter 
beschermd moeten worden, dat wil zeggen; ze 
moeten zo veel mogelijk intact worden gelaten 
ten behoeve van later onderzoek. Dit wordt ‘be-
houd in situ’ genoemd.

In Nederland is behoud in situ vaak niet mo-
gelijk. Het is immers een dichtbevolkt land 
waarvan de schaarse ruimte nodig is om te 
wonen, te werken en te recreëren. Er wordt in 
Nederland dus regelmatig opgegraven. Na het 
verdrag van Malta zijn de kosten hiervan voor 
de ‘verstoorder’. Dit kan de overheid zijn of het 
bedrijf dat het initiatief neemt tot de verstoring. 
Dit heeft geleid tot de opkomst van commerciële 
archeologische bedrijven die in opdracht van de 
overheid een bedrijf of particulier archeologisch 
onderzoek verrichten. Door de economische 
crisis en de stagnatie in de bouw zijn deze com-
merciële onderzoeksactiviteiten de laatste jaren 
weer afgenomen.
Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot Overijssel
Na meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek 
zijn alle bodemvondsten uit de provincie Overijs-
sel, met uitzondering van Kampen en Zwolle, in 
Deventer onder één dak gebracht. Een veevoe-
dersilo uit 1899 werd ingericht als een pak-
huis met ruim 1500 kastplanken. Het provinciaal 
en gemeentelijk depot voor bodemvondsten is 
vernoemd naar voormalig provinciaal archeoloog 
dr. Ad Verlinde, die een belangrijke rol heeft ge-
speeld in de ontwikkeling van het archeologisch 
onderzoek in Overijssel.
Het depot beheert en documenteert de archeo-
logische vondsten uit Overijssel. Het depot is een 
plek  waar geïnteresseerden kunnen aanklop-
pen met vragen en waar de vondsten en docu-
mentatie van het Overijssels bodemarchief voor 
iedereen toegankelijk zijn. Het depot herbergt 
documentatie, tekeningen en vondsten van 
opgravingen uit begin 20ste eeuw tot heden. 
Onbekende scherven kunnen worden gedetermi-
neerd aan de hand van de vergelijkingscollectie 
of worden opgezocht in naslagwerken. 
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Les 6  Engbertsdijksvenen groep 7 en 8 
  Korte samenvatting  

gebeurtenissen/ontwikkelingen:
De Engbertsdijksvenen (in het Nedersaksisch: 
de Pluus) is een natuurgebied dat in beheer is bij 
Staatsbosbeheer. Het is ongeveer 1000 hectare 
groot. Het gebied bestaat uit uitgestrekte veen-
gebieden met heideterreinen en vennen. Het is 
een restant van het grote veenmoeras dat ooit 
het noordoosten van Nederland bedekte. Omdat 
het één van de weinige plaatsen in Nederland 
is waar nog actief hoogveen te vinden is, wordt 
het aangemerkt als van grote natuurwaarde. Op 
korte afstand van elkaar liggen verschillende 
landschappen. 
Het gebied kent duidelijke hoogteverschil-
len. De zandige hogere delen worden haren 
genoemd, de hoogste zijn bedekt met bos. Het 
toponiem komt geregeld voor in dorpsnamen in 
de omgeving zoals Kloosterhaar, Westerhaar-
Vriezenveensewijk en Bruinehaar. In de 15e 
eeuw begonnen de monniken van het klooster in 
Sibculo met de afgraving van het hoogveen.

In de Engbertsdijksvenen bleef de invloed van 
de mens tot in de 19e eeuw beperkt tot het 
weiden van schapen, enige boekweitcultuur en 
kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik. De 
koloniale vervening met de bijbehorende optrek-
kende verkaveling heeft plaatsgevonden in de 
periode 1850-1950. De aanleg van de kanalen 
en wijken (1890-1895) gaf de aanzet voor groot-
schalige vervening vanuit Vriezenveenschewijk, 
het latere Westerhaar-Vriezenveensewijk. Door 
deze vervening op grootschalige voet heeft het 
natuurgebied een groot deel van zijn huidige 
unieke karakter gekregen. Mede hierdoor zijn 
er nu ook grote plassen van open water in het 
gebied te vinden.

Het veen in de Engbertsdijksvenen ontwikkelde 
zich na de laatste ijstijd. Uit pollenanalytisch on-
derzoek is gebleken dat de veenvorming reeds in 

het begin van het  Holoceen in de lage kommen 
van het Laatglaciale landschap is begonnen. Tot 
ongeveer 8000 jaar geleden bleef de veenvor-
ming beperkt tot de kommen. Vanaf toen werden 
onder invloed van het stijgende grondwater ook 
de hogere terreindelen waaronder een lage 
stuwwal, bedekt. Alleen de stuwwallen bij Kloos-
terhaar en Sibculo staken nog boven het veen 
uit. De dikte van het veenpakket is plaatselijk 
rond de 7 meter. Het gebied is in vroegere tijden 
grotendeels vergraven en ontwaterd ten behoeve 
van de boekweitcultuur. Tegenwoordig wordt de 
hoogveencultuur in stand gehouden met behulp 
van dammetjes en dijken. De Engbertsdijks-
venen behoren tot de zogenaamde zeldzame 
rustende hoogvenen en zijn daarom aardkundig 
zeer waardevol.

De in het gebied voorkomende veenkoloniale 
gronden of dalgronden zijn zogenaamde rand-
veenontginningen. Na de ontginning werd daar 
de grond opgehoogd met zand uit nabijgelegen 
dekzandkoppen en -ruggen. De bodem in de 
Engbertsdijksvenen bestaat uit veengronden 
met een veenkoloniaal dek (zeggeveen, rietzeg-
geveen of moerasbosveen, eventueel met zand), 
vlierveengronden en moerige podzolgronden. 
In de Engbertsdijksvenen groeien bijzondere 
planten, zoals veenpluis, zonnedauw, veenbes en 
verschillende orchideeën. Er komen veel vogel-
soorten voor zoals de blauwborst, kraanvogel, 
taigarietgans en de geoorde fuut. Ook leven in 
de Engbertsdijksvenen adders, zandhagedissen 
en heikikkers. De kleine watersalamander wordt 
er regelmatig waargenomen. Boven het water 
scheren ‘s zomers viervlek en grote keizerlibel 
en het heideblauwtje fladdert er rond. 

Er lag in de Engbertsdijksvenen in het verleden 
ook een smalspoorlijntje, dat vroeger gebruikt 
werd bij de veenontginning. Tussen 1999 en 2006 
liet Staatsbosbeheer er een excursietrein (de 
‘Veentrein’) over rijden. Toen Staatsbosbeheer 
in 2008 een keileemdam aanlegde in het natuur-
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gebied, om verdroging tegen te gaan, werden de 
laatste rails verwijderd uit het gebied.
(bron: wikipedia)

Het gebied dankt zijn naam aan de boerenfami-
lie Engberts. De Engbertsdijksvenen zijn relatief 
laat verveend. De vervening in Vriezenveen en 
omgeving was tot in de 19de eeuw een kleinscha-
lig gebeuren. Men gebruikte het veen voor de 
eigen behoefte, om kachels mee te stoken. In het 
begin van de 20ste eeuw werd het vervenen van 
de Engbertsdijksvenen en omgeving grootschalig 
aangepakt. Het veengebied was als gevolg van 
de aangelegde kanalen inmiddels wat droger 
geworden, waardoor het makkelijker bereikbaar 
was. Via de kleinere zijwijken kon de turf in grote 
hoeveelheden worden afgevoerd door het Veenka-
naal, dat in 1907 werd verbonden met de huidige 
Engbertsdijksvenen. Tot ongeveer 1950 is hier 
op grootschalige wijze veen gewonnen. Tot in de 
jaren zeventig werd het veen nog gebruikt voor 
de productie van turfstrooisel. Daarna kwam de 
economische exploitatie stil te liggen. Hierdoor is 
het één van de laatste plaatsen in Nederland waar 
dit proces van duizenden jaren veenvorming nog in 
zijn oorspronkelijke vorm te zien is.

Sporen van de vervening
De sporen van de eeuwenlange vervening zijn te-
rug te vinden in de vorm van kleine en grotere,met 
water gevulde veenputten. Als de bovenlaag van 
buntgras, heide en struiken van het veen was 
verwijderd, werd er een veenput gegraven. Dit was 
uitermate zwaar werk, omdat men door diverse 
plantresten moest heengraven om bij het uitein-
delijke veen te komen. Hoogveengebieden zoals 
de Engbertsdijksvenen waren nat en zeer drassig. 
Met het graven van sloten probeerde men de veen-
putten droog te leggen. Had men de putten niet 
tijdig voor de winter redelijk droog gekregen, dan 
bevroor het veen en duurde het erg lang voordat 
men na de winter weer turf kon steken. Tijdens de 
grootschalige vervening werden ook wel grote en 
diepe veenputten gegraven met  behulp van ma-

chines. Tegenwoordig staan de veenputten weer 
vol water, zodat het langdurig proces van veenvor-
ming weer een kans krijgt.

De Engbertsdijksvenen als natuurgebied
Vanaf 1953 kocht Staatsbosbeheer gronden in 
de Engbertsdijksvenen. In 1984 werd er voor het 
laatst turf afgegraven in de Engbertsdijksvenen. 
Dat jaar werden alle nog bestaande vervening-
rechten door de Nederlandse Staat afgekocht en 
kwam het gebied geheel in handen van Staats-
bosbeheer. Na vele jaren van zware arbeid werd 
het gebied weer ‘teruggegeven’ aan de natuur. 
Hierdoor konden de Engbertsdijkvenen uitgroeien 
tot een prachtig natuurgebied. Het gebied bestaat 
uit 1000 ha. Een kleine kern veen van ongeveer 17 
ha is niet verveend en heeft nog de oorspronke-
lijke dikte van circa 4 tot 7 m. In Nederland is nog 
maar 25 ha ‘levend’ hoogveen waarvan 17 ha in de 
Engbertsdijksvenen.

Gekoesterd eldorado
Staatsbosbeheer probeert het vormingsproces van 
hoogveen door de groei van veenmossen zoveel 
mogelijk te stimuleren. In 2008 is er rond de ei-
genlijke hoogveenkern een grote dam van keileem 
gelegd. Tevens worden er door Staatsbosbeheer 
dammetjes aangelegd die de waterhuishouding op 
peil moeten houden. De Engbertsdijksvenen heeft 
in meerdere opzichten een beschermde status 
gekregen. Het Staatsnatuurmonument is tevens 
is het aangewezen als Natura 2000-gebied. Het is 
daarmee onderdeel van een Europees netwerk van 
hoogwaardige natuurgebieden. Het is een interna-
tionaal wetland en het grootste en belangrijkste 
hoogveengebied van West-Europa. Voor vogellief-
hebbers, natuurliefhebbers en voor wandelaars 
is het een waar eldorado en door de inzet van vele 
vrijwilligers het best onderzochte faunagebied van 
Nederland. Aan de rand van het gebied ligt Veen-
museum ‘Vriezenveenseveld’, dat het leven, wonen 
en werken in het veen uit de periode 1850-1950 in 
beeld brengt.
(bron: regiocanon)
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Les 7  Joodse werkkampen Balderhaar en 
Kloosterhaar groep 7 en 8 

  Korte samenvatting  
gebeurtenissen/ontwikkelingen:

Aan het eind van de jaren ’30, de crisisjaren in 
Nederland, werden door de ‘rijksdienst voor de 
werkverruiming’ in met name noord- en oost 
Nederland werkkampen opgericht voor werkloze 
Nederlandse mannen. Deze mannen kwamen 
voornamelijk uit de randstand en verrichtten 
werkzaamheden in de bosbouw en ontginnings-
werkzaamheden voor de Heidemaatschappij. 
De werkkampen waren vrijwel allemaal op de-
zelfde wijze opgebouwd in ingericht. Ze bestonden 
uit twee rijen houten barakken waarin gewoond 
en geslapen werd. De twee rijen barakken werden 
aan de voor- en achterzijde afgesloten door rijen 
barakken met diverse voorzieningen zoals de keu-
ken. Hierdoor ontstond een groot middenplein dat 
toegankelijk was via een poort met de naam van 
het kamp. Een barak bood plaats aan 8 mensen. 
De kampen in Kloosterhaar en Balderhaar konden 
samen ongeveer 96 personen huisvesten.
Kamp Balderhaar stond aan de Verlengde broek-
dijk, naast de boerderij van Nijeboer. Kamp Kloos-
terhaar stond aan de Groenedijk, de ingang was 
naast de voormalige kapper Botter.

In 1940 begint de oorlog in Nederland. In de begin-
jaren van de oorlog hebben de kampen nog enige 
tijd dienst gedaan als werkkamp, zoals ze voor de 
oorlog bedoeld waren. In 1942 wordt duidelijk dat 
de Duitsers stelselmatig bezig zijn met het uit-
roeien van Joden. Er komen vanaf juli 1942 Joodse 
mannen uit Groningen naar de kampen die daar in 
eerste instantie nog te werk worden gesteld. Het 
blijkt echter alleen een tijdelijke opvang te zijn 
want vanaf oktober 1942 worden de groepen man-
nen via station Bergentheim getransporteerd naar 
kamp Westerbork en van daar uit naar de vernieti-
gingskampen in Oost- Europa.
Na het deporteren van de Joodse mannen heb-
ben de kampen een paar maanden leeg gestaan. 

De Duiters waren intussen bezig met het aanleg-
gen van de Atlantikwall, een verdedigingslinie die 
liep van Frankrijk tot aan Denemarken. Hiervoor 
werden ook grote delen van de Nederlandse kust 
gesloopt en de mensen die daardoor hun huis kwijt 
raakten werden opgevangen in Kloosterhaar en 
Balderhaar. 

Na de oorlog werd kamp Kloosterhaar in 1949 
afgebroken door de aanleg van de Van Roijensweg. 
De kantine van het kamp heeft nog jaren dienst 
gedaan als verenigingsgebouw, tot in 1964 de oude 
school werd omgebouwd als dorpshuis. De grond 
werd verkocht aan de kapper Botter die daar een 
winkel begon. Werkkamp Balderhaar werd in 1953 
ontruimd en voor afbraak verkocht. De onder-
grond, die in eigendom was van Nijeboer, werd 
deels gekocht door de firma Sierink, die er een 
zandwinningsbedrijf begon. 

Bron: uitgave Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar 

van de werkgroep Joodse werkkampen
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Les 8  Mijn familie groep 7 en 8
 
Namen 
Voor- en achternaam
Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat ie-
dereen een voor- en een achternaam heeft. Vroe-
ger was dat wel anders. Tot in de tijd van Napoleon 
( rond 1800) hadden de meeste Nederlanders al-
leen een voornaam. Dat was wel eens lastig, want 
in een dorp of een stad liepen wel meer mensen 
met dezelfde naam rond. Om ze van elkaar te on-
derscheiden kregen ze een bijnaam. Als je het had 
over Jan de bakker, of Jan de slager of Jan van het 
kerkhof, dan wist iedereen wie je bedoelde. Een 
andere mogelijkheid om personen met dezelfde 
voornaam te onderscheiden was het toevoegen 
van de vadersnaam. Zo was Pieter Janszoon de 
zoon van Jan en Willem Klaaszoon de zoon van 
Klaas. Later werd dit makkelijker gemaakt en had 
men het over Pieter Jansen en Willem Klaassen. 
Nog later werden deze bijnamen en vadersnamen 
steeds vaker aan de eigen kinderen doorgegeven. 
Zo ontstond dan een familienaam, een naam die 
van vader op zoon en dochter werd doorgegeven. 

Burgelijke stand
In 1811, de tijd dat de broer van Napoleon koning 
over Nederland was, werd elke burger verplicht 
zijn naam te laten registreren (opschrijven) bij de 
gemeente. Veel mensen hadden al een achter-
naam, en die naam werd nu officieel opgeschre-
ven. Je mocht je naam later niet meer veranderen, 
ook de spelling van je naam niet. Deze officiële 
namen werden voortaan gebruikt in de burgerlijke 
stand. Bij de burgerlijke stand op het gemeen-
tehuis wordt alles opgeschreven over iemands 
geboorte, huwelijk en overlijden.

Verschillende typen achternamen
Vernoemd   Jansen, Klaassen, Simons, 

(patroniem, letterlijk: naam 
van de vader) 

Plaats/Landschap Van Loenen, Van de Bos, Ve-
nemans, Plaggenmars (herkomstnamen) 

Huis  Brinkhof, Hofstede, Oldenkamp, Veld-
huis (boerderijnaam/huisnaam)

Beroep  Timmerman, Smit, Bakker, Molenaar, 
De Boer (beroepsnamen)

Eigenschap  De Lange, De Groot, De Rode, De 
Bruin (uiterlijke eigenschapsnamen)

  De Goede, De Slegte, Goedhart, Vlug 
(karaktereigenschapsnamen) 

Dieren  De Haan

Akte van geboorte
Bij de geboorte van een kind komt er een nieuwe 
burger bij in de gemeente. Die moet daarom aan-
gegeven worden bij het gemeentehuis. Dit wordt 
dan officieel door de ‘ambtenaar van de burger-
lijke stand’ opgeschreven in een geboorteakte. 
Het kind kreeg vroeger altijd de achternaam van 
de vader indien de ouders getrouwd waren. Waren 
de ouders niet getrouwd, dan kreeg het de achter-
naam van de moeder. Nu mogen de ouders kiezen 
of het kind de achternaam van de vader of van de 
moeder krijgt.

Archief
De overheid houdt al eeuwenlang  gegevens bij 
over en van haar burgers. Belangrijke documenten 
worden naar een archief gebracht. In het archief 
worden  de oude documenten bewaard. Zonder die 
oude papieren zouden we niet meer weten wat er 
vroeger is gebeurd. Voor stamboomonderzoek is 
er een speciale instelling in Den Haag, het Cen-
traal Bureau voor Genealogie. Dit is een docu-
mentatiecentrum waar de stamboomonderzoeker 
bijvoorbeeld na kan gaan of anderen al onderzoek 
naar zijn of haar familie hebben gedaan. 
 
Onderzoek
Je kunt onderzoek doen naar je voorouders door 
middel van:
• trouwkaarten;
• geboortekaartjes;
• bidprentjes;
• advertenties in de krant;
• begraafplaats;
• gemeentearchief.


