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Samenvatting
De leerlingen maken via internet kennis met de 
geschiedenis van Havezathe Gramsbergen. Dat doen 
ze niet individueel, maar in groepjes.  Met behulp 
van concrete zoekopdrachten op internet gaan ze 
vragen beantwoorden over het landgoed, om zo 
een beeld te krijgen van de geschiedenis van de 
voormalige havezate; hoe zag het er ooit uit, van wie 
was het en wat is er nog van over?

Doel van de les:
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
raadplegen diverse bronnen via internet de 
geschiedenis van Havezathe Gramsbergen op 
hoofdlijnen verwoorden / in beeld brengen.

Werkvorm
Stap 1
Introduceer de les klassikaal aan de hand van een 
aantal vragen:
•  Hoe zoek je informatie op internet? 
•  Wat zijn goede bronnen? En welke niet? 

•  Hoe zou je de informatie die je gevonden hebt 
kunnen verwerken? 

•  Wie kent havezate Gramsbergen
•  Bestaat het nog?
•  Wie zouden er gewoond hebben?

Stap 2
De leerlingen gaan zelfstandig met behulp 
van zoekopdrachten op internet zoeken naar 
informatie om hun vragen te beantwoorden op het 
opdrachtenformulier. 

Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: zijn de 
leerlingen erin geslaagd om de informatie van het 
internet boven water te krijgen en kennen ze door 
het beantwoorden van de vragen op hoofdlijnen de 
geschiedenis van havezate Gramsbergen? 

Tijdsduur 
•  45 min (1 lesuur)
•  Bij koppeling aan beeldende vorming meerdere 

lesuren 
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Lesbenodigdheden
Computers met internet

Bron afbeeldingen: 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Boek: monumenten in Hardenberg 

EXTRA SUGGESTIES:
•  Koppel deze opdracht aan een les beeldende 

vorming en laat leerlingen op basis van wat 
ze gevonden hebben zelf de havezate tekenen 
of bouwen. Ook kan via het spel Minecraft 
de havezate bij benadering of interpretatie 
nagebouwd worden, bijvoorbeeld als werkstuk.  

•  In het bijgeleverde pdf is een lesbrief uit 
2009 over de havezate opgenomen, gemaakt 
door gemeente Hardenberg. Hierin staat 
veel informatie speciaal voor basisonderwijs. 
De lesbrief kan uitgeprint of digitaal) als 
naslagwerk dienen. 
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We gaan een aantal vragen beantwoorden met behulp van internet
1.  Wanneer werd de havezate gebouwd?
2.  Hoe zag het er toen uit (in grote lijnen)?
3.  Wie hebben er gewoond?
4.  Wanneer is het eerste huis verdwenen?
5.  Wanneer is het herbouwde huis verdwenen?
6.  Waar heeft het ongeveer gestaan?
7.   Is er nu nog wat van over?

Aan de slag! 

Ga naar google
Type in “havezathe Gramsbergen” (havezate kan ook). 
De eerste site die in de lijst met zoekresultaten staat is die van wikipedia. Dat is een goede site om snel 
eerste informatie van iets te krijgen. Klik open en lees de informatie. Je kunt hiermee al een heleboel 
vragen beantwoorden. Beantwoord zoveel mogelijk vragen van bovenstaande lijst.

In de zoekresultaten staat verder een site van de gemeente. Ook hier staat veel informatie, maar deze is 
bedoeld voor volwassenen en moeilijker geschreven. Lees de tekst toch eens door. Kun je er nog informatie 
uithalen die je op Wikipedia niet gevonden hebt?

In de zoekresultaten staat ook een site van kastelen in Overijssel. Klik hier eens op. Deze tekst is iets 
minder moeilijk dan de tekst van de gemeente. Helemaal onderaan kun je klikken op foto’s. Er staan foto’s 
bij van niet zo lang geleden, maar die zijn niet van het huis. Kun je aan de hand van deze foto’s vraag 7 
beantwoorden? 

Er staat ook een foto bij van een tekening van het oude huis. Zoek die op. Wat weet je nu?
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We weten alleen nog niet waar het ongeveer gestaan heeft. Daarvoor gaan we een kaart bekijken. Type in 
het google zoekveld in “topotijdreis”. En klik op het eerste resultaat uit de lijst.
Rechtsboven is een zoekveldje. Type hier Hardenberg in en klik op het vergrootglas. Je ziet een kaart van 
1925 van Hardenberg en omgeving. Zoom in op Gramsbergen; met de muis kun je kaart sturen en links 
bovenin kun je met + en – de kaart in of uitzoomen.

Je ziet als het goed is GEEN havezate. Die was immers in 1925 (datum van de kaart) allang verdwenen. 
Helemaal links kun je een andere tijd kiezen. Sleep de knop naar 1850. Op deze zwart witte kaart zie je links 
van de titel ‘Gramsbergen’ een vierkant . Onthoud waar dat ongeveer ligt en sleep de knop nu eens naar 
2017. Je kunt dan zien welke straten er nu liggen op de plek waar vroeger de havezate lag en kun je vraag 6 
beantwoorden. 
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1 Wanneer werd de havezate gebouwd?
Waarschijnlijk in 1339

2 Hoe zag het er toen uit (in grote lijnen)?
De Havezathe bestond uit muren en torens en was omringd door een gracht. Het was een kasteel.

3 Wie hebben er gewoond?
Heer Hendrik I van Gramsbergen
Familie van der Eze
Familie Van Aeswijn
Familie van Haeften 

4 Wanneer is het eerste huis verdwenen?
In 1674 nadat er een grote overstroming was geweest. 

5 Wanneer is het herbouwde huis verdwenen?
In 1822 door Jacob van Foreest

6 Waar heeft het ongeveer gestaan?
Op de plek van de huidige straten: 
Goudenregenstraat
Goordijk
Acaciastraat 

7 Is er nu nog wat van over?
Er zijn meerdere archeologische vondsten op de plek van het oude kasteel gevonden. In de gracht zijn delen 
van de oude muur teruggevonden. De poortpijlers zijn er ook nog en er zijn ook diverse beeldhouwwerken 
opgegraven. 
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