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groep 7 & 8

1LES

‘Op ontdekkingsreis door slagharen’
Informatiebestand ter ondersteuning van lespakket Slagharen bovenbouw

1.  Vondsten uit de grond,  
groep 5 & 6, voor 1850

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 de bouwen.  Maar in 
het hoogveen leefden wel veel vogels, vis, reeën, 
vossen en zelfs elanden. De nomaden gingen 
graag jagen in 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 opgegeten, 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 bereiden, kookte 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 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. naar 
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Archeologie rondom Slagharen
Op basis van de Archeologische Waarden- en 
Verwachtingskaart van de gemeente Hardenberg 
ligt het gebied rondom Slagharen binnen een 
laag die wordt getypeerd als stuwwallen’. Deze 
laag kent een middelmatige verwachting. 

 Figuur 5.2: Archeologische Waarden- en Ver-
wachtingskaart  

Figuur 5.3: Uitsnede archeologische beleids-
kaart gemeente Hardenberg 
Bron: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/docu-
ments/NL.IMRO.0160.0000BP00117-OW01/t_
NL.IMRO.0160.0000BP00117-OW01_5.2.html

2.  Van veen en turf, groep 5 & 6,  
1850-1900

Korte samenvatting gebeurtenissen/ 
ontwikkelingen:
•  Ontginning van het veen
•  Aanleg kanaal ‘Lutterhoofdvaart’
•  Bouw korenmolen De Pionier (rijksmonument)

Slagharen is als vervenersnederzetting ontstaan 
rond 1840, toen Duitse veenarbeiders (hanne-
kemaaiers) richting Oost-Nederland trokken. 
De woeste streek ten noorden van de Lutter Es 
(Lutten, Oud Lutten) was vroeger een vrijwel 
onbewoond veengebied, dat naadloos aansloot 
op het Drentse Hooge Veen. Het stond bekend 
als het Lutterveld. Toen het veen in de 19e eeuw 
ontgonnen werd vestigden zich her en der veen-
arbeiders. De naam Slagharen is afkomstig van 
‘slag’, wat stuk grond of land betekent, gecombi-
neerd met ‘haare’, wat hoger gelegen gebied be-
tekent. Dit laatste gegeven vindt men nog terug 
in het feit dat oudere Slagharenaren nog steeds 
‘op Slagharen’ zeggen wanneer zij bedoelen dat 
zich iets binnen de dorpsgrenzen bevindt

Het westen van het Lutterveld werd ontgonnen 
door Duitse grondbezitters die hun arbeiders 
vanuit de omgeving van Osnabrück hier naar 
toe haalden. Deze veenarbeiders waren vrijwel 
allemaal Rooms Katholiek. Vandaar dat Slagha-
ren tot vrij recent een zeer katholieke enclave in 
overwegend Protestants gebied was. 
In 1832 ontstond er ruzie omdat er geweigerd 
werd niet langer te betalen voor het uitgraven 
van de venen rondom Slagharen (wat voorna-
melijk gedaan werd door Duitse veenarbeiders). 
Het gevolg was onder meer dat de eigenaren 
van de Slagharense venen zelf begonnen met 
het graven van wat later de Lutterhoofdwijk zou 
heten. Wilden zij namelijk profijt trekken van hun 
gronden, dan moest er een afvoermogelijkheid 
komen voor de turf. Om zo weinig mogelijk geld 
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uit te hoeven geven, pasten zij het tracé aan, aan 
de gesteldheid van het terrein, wat betekende 
dat de uitmonding van de toen genoemde Schui-
nesloot werd gereed gemaakt als turfvaart. Toch 
gingen de zaken voor de eigenaren niet goed en 
moesten ze wegens te weinig ervaring de gron-
den verkopen aan veenbazen. Het kanaal kwam 
in 1867 gereed. Rond 1884 passeerden 10.729 
schepen de brug in Slagharen. Na de Tweede 
Wereldoorlog verloor het kanaal zijn belang voor 
de scheepvaart en werd het gedeelte in Slagha-
ren gedempt. De N377 werd over het tracé van 
het kanaal aangelegd.

Tot in de dertiger jaren (1930) was het leven in 
de veengebieden op z’n zachtst gezegd schraal: 
kleine huisjes, veel wijken en zandpaden. De 
gemiddelde veenarbeider werd niet ouder dan 
40 jaar. Ze leefden van aardappels, bonen en 
kool die zij rondom hun hutten hadden verbouwd 
en van geitenmelk en spek als ze dat konden 
betalen. Het bruine veenwater dat uit de turf 
werd ontrokken was ook bedoeld om van te drin-
ken en in te wassen. Vooral de herfst en winter 
waren zwaar om door te komen. Als de turf was 
afgegraven kwam de ondergrond tevoorschijn 
waarop gewassen konden worden verbouwd en 
dieren worden gehouden. Zo konden de veenar-
beiders langzamerhand een iets beter bestaan 
opbouwen. 

De Pionier is een korenmolen aan de Coevorder-
weg 34 te Slagharen, (gemeente Hardenberg). 
Eigenaar is Attractiepark Slagharen.  Het is een 
achtkantige stellingmolen, gebouwd in 1859 
en oorspronkelijk bedoeld voor het malen van 
graan. Het is een houten en met riet gedekte 
molen op een stenen onderbouw met een vlucht 
van 21 meter. De molen is in 1975 gerestaureerd 

en sindsdien geïntegreerd in het attractiepark, 
maar is niet meer als korenmolen in bedrijf. Het 
is de enig overgebleven molen in Slagharen, in 
het verleden stonden er in en rond Slagharen 
meerdere windmolens.

3.  St. Antonius en Slagharen,  
groep 5 & 6, 1900-1950

Korte samenvatting gebeurtenissen/ 
ontwikkelingen:
•  stichting katholiek klooster (en school)
•  eerste landbouw
•  aanleg stoomtramlijn

1914 De Eik in Slagharen
Priester Gerardus Vergouw, sinds 1904 pastoor 
in Slagharen, vond dat er nodig een katholieke 
school in het dorp moest komen. Hij wist het 
echtpaar Geerdes voor zijn plannen te winnen. 
Voor dit doel schonken zij Huize De Eik, een 
villa die zij in 1872 hadden laten bouwen, en de 
eromheen liggende grond. Huize De Eik werd 
omgebouwd tot een geschikt verblijf voor de tien 
Zusters die naar Slagharen zouden komen om te 
onderwijzen. Vanaf 5 januari 1914 heette de ver-
bouwde villa officieel St. Antoniusklooster, naar 
de eerste voornaam van Anton(ius) Geerdes. Ook 
de St. Antoniusschool, een groot nieuw gebouw 
met maar liefst twaalf leslokalen voor jongens 
en meisjes dat los stond van het klooster, kwam 
in 1914 gereed. Er werd begonnen met bijna 200 
leerlingen. In 1915 startte het huishoudonder-
wijs en in 1917 kwam er een ULO. In 1923 kwam 
er een nieuwe vleugel aan de villa klaar, waarin 
tot 1936 een meisjesinternaat was gevestigd.
Op 3 september 1946 werd Kindertehuis De Eik 
officieel geopend. Het internaatsgebouw was 
binnen enkele maanden volledig gevuld met 
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honderd kinderen. Omdat er op de scholen veelal 
beroepskrachten werden benoemd, waren de 
Zusters steeds minder nodig. Toen het kinderte-
huis in 1986 verhuisde naar Oldenzaal, verlieten 
ook de laatste Zusters De Eik. Het jaar erop werd 
hun plaats ingenomen door 325 asielzoekers. 
Het voormalige klooster werd Asielzoekerscen-
trum (AZC) De Eik Slagharen. Het sinds 2003 
weer leegstaande gebouw is nog steeds eigen-
dom van het COA (Centraal Orgaan opvang Asiel-
zoekers) Anno 2015 is het gebouw herbestemd 
tot groepsaccommodatie en zorgappartementen. 
Op het terrein van het klooster bevindt zich een 
sportschool. 
Eerste landbouw in Slagharen

De landbouw begon rond 1900. De eerste boe-
ren, meest Gelderse en enkele Groningse, 
kwamen rond 1910. De meeste woningen, ar-
beidershuisjes en boerderijen stonden langs de 
Schuine Sloot (nu Gedempte Schuinesloot). Toen 
was de Schuineslootweg nog een zandweg, die 
soms veranderde in een modderweg met kuilen 
waarin koetsen tot aan de assen inzakten. In 
1920 begon de verharding met sintels. Het werd 
touwtrekken tussen Schuine Sloot en wat nu de 
Schuineslootweg is waar een betere weg moest 
komen. In 1948 werd de sintelweg verhard tot 
klinkerweg. Langs de Schuine Sloot bleef men 
zich behelpen met zandpaadjes langs het water 
en over de smalle vonders, zoals ook langs de 
wijken het geval was. 

Aanleg stoomtramlijn
In 1897 opende de DSM de stoomtramlijn De-
demsvaart - Coevorden, waaraan Slagharen lag. 
In 1905 werd het dorp een knooppunt binnen het 
net van deze maatschappij doordat ook de lijn 
Slagharen - Hoogeveen geopend werd. In 1939 
werd de lijn naar Hoogeveen opgeheven en in 
1947 de lijn naar Coevorden. 
Tussen 1897 en 1947 liep van Slagharen tot aan 
Coevorden de stoomtramlijn van de Dedems-
vaartsche Stoomtramweg-Maatschappij langs 

de zuidoever van het kanaal. In de tweede helft 
van de twintigste eeuw is het kanaal voor de 
scheepvaart gesloten en werden de draaibrug-
gen vervangen door betonnen vaste bruggen. 
Het kanaal vervult nu alleen nog een functie in 
het waterbeheer

4.  St. Alphonsus en Slagharen,  
groep 5 & 6, 1950-heden

Korte samenvatting gebeurtenissen/ 
ontwikkelingen:
bouw katholieke kerk (vanwege groot aantal 
katholieke Duitsers die veen ontgonnen)
wonen in kippenhokken

Katholieke kerk te Slagharen
De ontwikkeling van Slagharen als dorp heeft 
de oorsprong bij de veenarbeiders die zich in dit 
gebied vestigden omdat er veel veengrond moest 
worden ontgonnen. Veel arbeiders kwamen 
uit Duitsland en zo ontstond er een katholieke 
enclave in Slagharen. Met ingezameld geld en 
een gift van het rijk kon er in 1843 een kerk wor-
den gebouwd. Alle schenkers staan op een lijst 
vermeld dat nu een waardevol document is voor 
de vroegere inwoners van Slagharen. De pastoor 
had een flinke klus in Slagharen; “Zedeloosheid 
en onkunde wedijverden onder hen om den voor-
rang. Diefstal, ontucht, onmatigheid, volslagen 
verwaarloosde opvoeding der kinderen, verzuim 
der godsdienstige pligten.” Veel voorkomend 
uit de zeer armoedige omstandigheden van de 
veenarbeiders. Niet zelden werd er gewerkt van 
‘s morgens drie uur tot zonsondergang. Brak de 
zondag aan, dan werd er gedronken. De diefstal-
len betroffen vaak niet meer dan aardappelen 
gestolen uit de omgeving omdat de arbeiders 
geen geld (meer) hadden om eten van te kopen. 
Eerst werden ze opgepakt en in de bedelaars-
kolonie van Ommerschans opgesloten, later liet 
de burgemeester ze gaan omdat insluiting de 
gemeente te veel geld kostte. 
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In 1873 werd een nieuwe kerk naar ontwerp van 
A. Tepe ingewijd. De bouwkosten konden groten-
deels worden betaald door een forse schenking 
van weduwe Groote Staarman. In 1940 bleek 
deze kerk te klein en te  zeer te zijn vervallen en 
voor het geld dat nodig was voor het opknappen 
van de huidige kerk kon ook een nieuwe kerk 
en pastorie worden gebouwd. Door de oorlog 
kwam er alleen geen schot in deze plannen. 
Het ruimtegebrek werd opgelost doordat er een 
kerk op De Belte werd geopend. In 1967 kon 
dan toch een nieuwe kerk naar ontwerp van 
architect Starmans in gebruik worden genomen. 
Als concept voor de kerk diende het model van 
de oude schaapskooi; vijfhoekig met één grote 
in- en uitgang. Het werd een zeer praktisch 
gebouw, aangepast aan de eisen van de nieuwe 
liturgie, waarbij de mensen als gemeenschap 
naar elkaar toe gericht en samen naar het altaar 
gekeerd zitten. 
De naamgevende heilige was  Alfonso Maria 
de’ Liguori. Hij was een Italiaans jurist, bis-
schop en stichter van de redemptoristen .In 1839 
werd Alfonsus heilig verklaard door de Rooms-
katholieke Kerk. In 1871 werd hij tot kerkleraar 
verheven en in 1950 tot patroon van biechtvaders 
en moraaltheologen. Zijn gedenkdag is op 1 
augustus.
Woningnood
Na de tweede wereldoorlog heerste er een grote 
woningnood in Slagharen. Van overheidswege 
kwam geen hulp waardoor Slagharen zichzelf 
moest redden. Een aantal gezinnen vertrokken 
naar elders maar voor 142 gezinnen was er geen 
woning. Zij trokken in bij anderen of bouwden 
een kippenhok. HIermee worden houten krot-
ten bedoeld. Huizen bouwen mocht niet, kip-
penhokken wel. Die dan ook bewoond werden 
door mensen. Onder deze omstandigheden was 
de hygiëne erbarmelijk en waren de omstan-
digheden dus nog steeds niet goed te noemen. 
Aapko Sportel [1892-1985], met ere genoemd 
“burgemeester van Schuinesloot”, beijverde zich 
voor betere (woon)omstandigheden. Tot op hoge 

leeftijd (89) was hij voorzitter van streekbelang. 

1.   Restaureren als archeoloog,  
groep 7 & 8, voor 1850

Korte samenvatting gebeurtenissen/ 
ontwikkelingen:
•  Archeologie in Nederland 
•  Waar belanden de vondsten die in Overijssel 

(rond Slagharen) gevonden worden?

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 
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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 moge-
lijk. Het is immers een dichtbevolkt land waar-
van de schaarse ruimte nodig is om te wonen, 
werken en recreëren. Er wordt in Nederland 
dus regelmatig opgegraven. Na het verdrag van 
Malta zijn de kosten hiervan voor de ‘verstoor-
der’. Dit kan de overheid zijn of het bedrijf dat 
het initiatief neemt tot de verstoring. Dit heeft 
geleid tot de opkomst van commerciële archeo-
logische bedrijven die in opdracht van de over-
heid, 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. 

2.  Slagharen op de kaart,  
groep 7 & 8, 1850-1900

Kenmerken van een hoogveenkolonie
•  een recht kanaal (door de mens gegraven)
•  rechte zijkanalen haaks op het kanaal (wijken 

of sloten)
•  het dorp ligt aan het kanaal

Definities
Topografische kaart = Een topografische kaart 
(topo = plaats, grafisch = beschrijvend) is een 
kaart die bedoeld is om zo getrouw en volledig 
mogelijk een deel van het aardoppervlak te be-
schrijven door de weergave van onder meer het 
reliëf, de natuurlijke kenmerken, de infrastruc-
tuur, de bebouwing, de natuurlijke grenzen en 
de bestuurlijke grenzen.
Historische kaart = hierop vindt men allerlei 
historische gegevens van een bepaald land
Legenda = De verklaring van de symbolen en 
kleuren op een kaart.
Schaal = De kaartschaal, kortweg vaak schaal, is 
de verhouding tussen een afstand op de kaart en 
de overeenkomstige afstand in werkelijkheid.
Noordpijl = de pijl op een kaart of tekening die de 
windrichting aangeeft (die het noorden aanwijst)

Noemenswaardige onderdelen van de histori-
sche kaarten uit 1850 en 1900
•  Lutterhoofdwijk (structuurdrager van de veen-

ontginning)
•  Dedemsvaart
•  Hogere delen De Belte en De Lutten
•  Schuinesloot aan de Schuine sloot

Omstreeks 1961 werd de klinkerweg van de 
Schuineslootweg een fraaie asfaltweg in het 
kader van de streekverbetering. In de zeventiger 
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jaren kreeg het (meer ‘Protestantse’), noorde-
lijke gedeelte van Slagharen een eigen dorps-
naam: “Schuinesloot”. De streeknaam van (het 
overwegend ‘Katholieke’) ‘De Belte’ is afkom-
stig van een zandhoogte in het oorspronkelijke 
veenlandschap. Op de grens van Overijssel en 
Drenthe ligt ‘De Braamberg’ ; een streeknaam 
afkomstig van een nabij gelegen zandhoogte.

3.  Ondernemers in Slagharen,  
groep 7 & 8, 1900-1950

1963 Ponypark Slagharen
De toeristische sector in de gemeente Har-
denberg levert “een essentiële bijdrage aan de 
naamsbekendheid en de aantrekkelijkheid op 
het gebied van wonen, werken en recreëren”, al-
dus een gemeentelijke nota. Slagharen heeft aan 
deze sector haar steentje bijgedragen in de vorm 
van het uitgaanscentrum De Bonte Wever (1980- 
2001) en het befaamde Ponypark (1963-nu).

Pony’s en nog eens pony’s
Henk Bemboom, winkelier in Slagharen, had 
iets met pony’s. Toen hij merkte dat steeds meer 
mensen hun inkopen in grotere plaatsen gingen 
doen, bracht hij de winkels naar hen toe door 
middel van een mobiele winkelstraat. Hij trok 
van braderie naar braderie met een karavaan 
die de Shetlandshow werd genoemd: een flink 
aantal Shetlandpony’s, gevolgd door een lange 
rij zware trailers met paardenstallen, draaior-
gels en tientallen kiosken die samen een lange 
winkelstraat vormden. Een 50-tal Slagharenaren 
begeleidde het reuzentransport. In 1963 begon 
Henk op een stuk landbouwgrond rond een oude 
boerderij met de bouw van 24 vakantiehuisjes. 
Hij kwam op het idee om bij elk huisje een echte 
Shetlandpony en een wagentje aan te bieden. 
Het concept was uniek: pony’s waren toen in ons 
land zeldzaam en vakantiehuisjes kende men 
nog amper. Met Pinksteren werd Ponypark Slag-
haren officieel geopend. De belangstelling was 

zo groot dat nog hetzelfde jaar het aantal huisjes 
werd uitgebreid.

Zwemmen, zwieren, zwaaien
Omdat vakantiegangers en hun kinderen tijdens 
hun verblijf vermaakt wilden worden, ver-
schenen er een speeltuin en een zwembad. Dit 
laatste was zo bijzonder, dat veel mensen ook 
een dagbezoek wilden brengen aan het Pony-
park. Elk jaar werd er sindsdien geïnvesteerd in 
nieuwe attracties. Voor elk ervan moest apart 
worden betaald. In 1972 voerde Bemboom één 
entreeprijs in voor het hele park: hij merkte 
namelijk dat veel bezoekers ‘s middags vroeg de 
poort uitgingen met jengelende kinderen die nog 
lang niet uitgespeeld waren. Ook wilden ouders 
niet meer telkens voor elke afzonderlijke attrac-
tie betalen. Het systeem van één toegangsprijs 
werd een groot succes. In de jaren zeventig werd 
het park steeds bekender, onder meer door 
opnames voor tv-programma’s als Stuif es in. De 
opname in het dagtochtenprogramma van de Ne-
derlandse Spoorwegen was ook zeer succesvol: 
vier jaar lang was het park de meest verkochte 
dagtocht.

Ponypark wordt Attractiepark
In 1990 werd de leiding overgenomen door de 
jongere generatie Bemboom. Het aanbod voor 
de bezoekers werd verbreed, onder meer met de 
Wigwam Wereld, waarbij gasten overnachtten in 
echte wigwamtenten, maar wel met het comfort 
van een vakantiehuisje. In 2008 werd de naam 
veranderd van Ponypark Slagharen in Attrac-
tie- en vakantiepark Slagharen. Een jaar later 
werd het flexibele prijsbeleid geïntroduceerd, 
waarbij de entreeprijs per dag kon verschillen. 
Op rustige dagen betaalde men bijna de helft 
van het bedrag dat men op drukke dagen kwijt 
was. Door de jaren heen is Ponypark Slagharen 
met jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers 
uitgegroeid tot één va de meest complete at-
tractieparken voor jong en oud in Europa. Ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het 

naar 
begin

inhoud

slagharen



park heeft de bevolking, als eerbetoon aan de 
man die Slagharen op de kaart heeft gezet, mid-
den in het dorp een standbeeld opgericht. Niet 
van Bemboom, maar van een Shetlandpony.
Bonte wever
In Slagharen was het recreatiecentrum De Bonte 
Wever gevestigd, tot het op maandag 7 mei 2001 
volledig in de as werd gelegd. Dit recreatie- en 
congrescentrum was oorspronkelijk ontstaan in 
de fabriekshallen van weverij de Nederlandse 
Bontweverij na het faillissement van dit bedrijf. 
De bontweverij van Gerrit Hukker maakte eerst 
voornamelijk uienzakken maar later werden er 
ook hand- en theedoeken geweven. Deze indus-
trie heeft een stoot gegeven aan Slagharen dat 
tot dan toe weinig werkgelegenheid bood. Eige-
naar en Slagharenaar Hennie van der Most zou 
het concept van hergebruik van bedrijfspanden, 
dat bij De Bonte Wever voor het eerst door hem 
werd toegepast, nog meerdere malen herhalen 
op andere plekken zoals bij de Koperen Hoogte 
en in Kalkar.

4.  Mijn familie,  
groep 7 & 8, 1950- heden

Voor en achternaam
Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat 
iedereen een voor en een achternaam heeft. 
Vroeger was dat wel anders. Tot in de tijd van 
Napoleon ( rond 1800) hadden de meeste Ne-
derlanders alleen 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 onderscheiden 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 moge-
lijkheid 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 doorgege-
ven. Zo ontstond dan een familienaam, een naam 
die van vader op zoon en dochter werd doorge-
geven. 

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 
achternaam, en die naam werd nu officieel 
opgeschreven. 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 gemeentehuis 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, 
Venemans, Plaggenmars 
(herkomstnamen) 

Huis  Brinkhof, Hofstede, Olden-
kamp, Veldhuis (boerderij-
naam/huisnaam)

Beroep  Timmerman, Smit, Bakker, 
Molenaar, De Boer (beroeps-
namen)

Eigenschap  De Lange, De Groot, De Rode, 
De Bruin (uiterlijke eigen-
schapsnamen)

   De Goede, De Slegte, Goed-
hart, Vlug (karaktereigen-
schapsnamen) 

Dieren De Haan
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Akte van geboorte
Bij de geboorte van een kind komt er een nieuwe 
burger bij in de gemeente. Die moet daarom 
aangegeven worden bij het gemeentehuis. Dit 
wordt dan officieel door de ‘ambtenaar van de 
burgerlijke stand’ opgeschreven in een geboor-
teakte. Het kind kreeg vroeger, als de vader en 
moeder getrouwd waren altijd de achternaam 
van de vader. Waren de ouders niet getrouwd dan 
kreeg het de achternaam van de moeder. Nu mo-
gen de ouders kiezen of het kind de achternaam 
van de vader of van de moeder krijgt.

Archief
De overheid houdt al eeuwenlang van alles bij 
van haar burgers. Belangrijke documenten 
worden naar een archief gebracht. In het ar-
chief worden dus oude documenten bewaard. 
Zonder die oude papieren zouden we niet meer 
weten wat er vroeger is gebeurd. Voor stam-
boomonderzoek is er een speciale instelling in 
Den Haag, het Centraal Bureau voor Genealogie. 
Dit is een documentatiecentrum waar de stam-
boomonderzoeker 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
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