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Anders dan velen misschien denken en ook anders dan in 
veel publicaties staat vermeld, is het Jachthuis in Lutten niet 
gebouwd voor of door jagers. Sterker nog, daar heeft het he-
lemaal niets mee te maken. Het pand dat we tegenwoordig, 
en de laatste eeuw, als het Jachthuis kennen, was voor 1900 
bekend als het Jaaghuis of het Jagthuis. Die eerste naam geeft 
al veel meer duidelijkheid over de vroegere functie van het 
oude pand. Het hield namelijk direct verband met de jaag-
schuit. 
 
De speurtocht
Het onderzoek naar de geschiedenis van ’t Jachthuis begint 
thuis, op internet, namelijk in de gedigitaliseerde krantenda-
tabase van het Nationaal Archief. Via www.delpher.nl zijn 
ruim een miljoen Nederlandse kranten, boeken en tijdschrif-
ten online raadpleegbaar gemaakt. Na het invullen van de 
zoekwoorden Jachthuis en Lutten wordt een resultaat ge-
toond van 49 krantenartikelen. Niet alles gaat dan specifiek 
over het Jachthuis, maar wel wordt in al die artikelen het 
Jachthuis vermeld. Het varieert van de aankondiging van een 
openbare veiling in het Jachthuis tot en met persoonlijk leed. 

Zo schreef de Overijsselsche Courant op 21 mei 1940 dat te 
Lutten, nabij het Jachthuis, mej. Smit-Veneman bij een stuk 
gereden brug aan de zuidzijde van de Dedemsvaart in het 
water was gevallen. Gelukkig kon zij snel op het droge wor-
den gebracht, zodat het ongeval goed afliep.

Ook onze eigen krantendatabase is een goede bron. Daarin 
zijn edities van het Salland’s Volksblad, De Vechtstreek en 
Het Noord-Oosten gescand raadpleegbaar. Het zoeken daar-
in vergt echter de nodige ervaring en vraagt veel geduld. De 
oude kranten uit onze regio zijn te vinden via de website 
Mijn Stad Mijn Dorp, een initiatief van het Historisch Cen-
trum Overijssel in Zwolle. In die database vinden we vele ar-
tikelen waarin Het Jachthuis wordt genoemd. 

Zo werd in het Salland’s Volksblad van 19 december 1924 
door notaris Kelder te Avereest aangekondigd dat hij op 30 
december, in opdracht van J. Koers, publiek zou inzetten: het 
in vol bedrijf zijnde hotel en café ‘Het Jachthuis’, met erf en 
tuin, bewoond door en in gebruik bij A. Steenbergen. De heer 
Steenbergen was dus niet de eigenaar. Kennelijk huurde of 
pachtte hij het pand. Deze advertentie in de krant geeft een 
eerste houvast voor nader onderzoek in de archieven. In het 
voormalige rijksarchief (nu HCO in Zwolle) worden alle no-
tariële akten bewaard. Nu we weten dat notaris Kelder te 
Avereest verantwoordelijk was voor de veiling van het Jacht-
huis, is het niet ingewikkeld om de daarbij behorende akten 
terug te vinden.

Alle archieven in het HCO zijn ontsloten via de landelijke 
website www.archieven.nl. In toegang 122 is de inventaris op 
de notariële archieven geplaatst. Daarin vinden we dat het 
archief van notaris Kelder is gerubriceerd onder nummer 2.5, 
met de daarbij behorende inventarisnummers 6075 tot 6105 
en het repertorium nummer 6106. Zo’n repertorium is eigen-
lijk niets anders dan een verzameling van zeer beknopte sa-
menvattingen van alle akten die de notaris heeft gepasseerd. 
In het chronologisch overzicht lezen we dat notaris Kelder op 

De geschiedenis van ‘t Jachthuis in Lutten begint al in de eerste helft van de negentiende eeuw. 
Van heel weinig, nog bestaande, panden uit die tijd weten we exact wanneer deze gebouwd 
zijn. Het Jachthuis vormt dan ook een interessante uitzondering: het precieze bouwjaar is 
namelijk 1841. 

Hoe weten we dat zo zeker? In dit artikel zal naast een beschrijving van de geschiedenis van 
’t Jachthuis geprobeerd worden iets te vertellen over de wijze waarop onderzoek kan worden 
gedaan in de kadastrale en notariële archieven. Die bergen aan papier vormen voor velen een 
ondoordringbare hooiberg, waarin de welbekende speld soms moeilijk te vinden is...

H e t  J a c H t H u i s  i n  L u t t e n

Een jaagschuit was een vaartuig, gebouwd om te worden voortgetrokken vanaf 

de wal (gejaagd). Afhankelijk van de grootte van het vaartuig vond het jagen 

plaats met mankracht of paardenkracht.
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30 december 1924 onder aktenummer 2814 overging tot de 
inzet van het hotel Het Jachthuis te Lutten aan de Dedems-
vaart. Dat nummer gebruiken we om de akte erbij te zoeken. 
In de ‘minuten van notariële akten’ is onder inventarisnum-
mer 6100 te vinden dat daarin alle akten bewaard gebleven 
zijn tussen de nummers 2701 en 2821. Daarbinnen valt ‘onze’ 
akte 2814 en dus is dat het pakket stukken dat aangevraagd 
kan worden.

Uit de krochten van het HCO wordt door een van de mede-
werkers een dikke stapel archiefstukken gehaald en ter inzage 
aangeboden. In de netjes genummerde en goed geordende 
stapel is aktenummer 2814 rap gevonden. Het begin van de 
akte luidt:

Heden den dertigsten december negentienhonderd vierentwin-
tig, des voormiddags elf uur, in het Hotel ‘Het Jachthuis’ te Lut-
ten, gemeente Ambt Hardenberg, ten verzoeke van den heer 
Jan Koers, zonder beroep, wonende te Zuidwolde, ben ik Be-
rend Hendrik Kelder, notaris ter standplaats Avereest, overge-
gaan tot de openbare eerste veiling van Het Hotel ‘Het Jacht-
huis’ te Lutten, kadastraal bekend gemeente Ambt Hardenberg, 
sectie M nommer 3078, groot vijftien are, vijftig centiare.

Het voert veel te ver om de volledige akte hier weer te geven. 
De inzate was de eerste veilingdag. Die inzate geschiedde bij 
afslag of inschrijving en de eindveiling geschiedde bij opbod. 
Jan Prins uit Hoogeveen was degene die bij inschrijving  
7.010 gulden bood. De eindveiling werd gehouden op 13 ja-
nuari 1925, eveneens in het Jachthuis. Bij opbod werd het 

hoogste bedrag uitgebracht door Jan Knol, assistent bij een 
boterfabriek, wonend in De Wijk. Hij bood f. 7.120, oftewel 
110 gulden meer dan Jan Prins. Echter omdat Knol geen be-
wijzen van gegoedheid kon overleggen - hij had niet vol-
doende financiële borgstelling - werd zijn bod afgewezen en 
viel men terug op het bij inzate geboden bedrag van Jan Prins 
uit Hoogeveen. Waarvan akte.

Zo gebeurde het dus dat het Jachthuis begin 1925 van eige-
naar veranderde. De eigendommen gingen over van Jan 
Koers uit Zuidwolde op Jan Prins uit Hoogeveen. Het etablis-
sement bleef in Drentse handen. Het is waarschijnlijk dat de 
uitbater dezelfde bleef, namelijk A. Steenbergen als huurder 
of pachter. Die A. Steenbergen heeft een tijdje de scepter ge-
zwaaid in Het Jachthuis. Het werd toen ook wel Café Steen-
bergen genoemd. Dat lezen we o.a. in een advertentie in het 
Salland’s Volksblad van 7 februari 1923. Daarin werd de vei-
ling aangekondigd van een vruchtbaar boerenplaatsje aan de 
Modderwijk, in opdracht van de weduwe Wolf. De verkoop 
werd gehouden in Café Steenbergen.

Terug in de tijd
Aan de hand van de gevonden informatie kan de speurtocht 
worden voortgezet. Een vraag die zich aandient, is wanneer 
de oude eigenaar Jan Koers het Jachthuis op naam heeft ge-
kregen. Daarvoor kunnen we gebruik maken van het kadas-
traal archief. Zoals in de notariële akte vermeld staat, was het 
Jachthuis in 1924/1925 bekend onder de kadastrale gemeente 
Ambt Hardenberg, sectie M-3078. Zo’n kadastraal perceel is 
uniek. In het omvangrijk archief van het kadaster, ontsloten 

Print-screen van toegang 122 (notarissen in Overijssel), betreffende notaris Berend Hendrik Kelder te Avereest. Onder inventarisnummers 6075 t/m 6105 worden de 

minuten van alle door de notaris verleden akten bewaard en onder nr. 6106 is het Repertorium (een chronologisch overzicht) bewaard.
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via toegang 145, kunnen we een perceel op verschillende ma-
nieren terugvinden. Dat kan bijvoorbeeld via het alfabetisch 
register, door te zoeken op de naam van Jan Koers. Eenvou-
diger is het om gebruik te maken van de zogenaamde regis-
ters 71. Die bevatten verwijzingen van de perceelnummers 
naar het artikel van de kadastrale legger, per sectie en in de 
volgorde van het perceelnummer. Het kadastraal perceel sec-
tie M-3078 verwijst in het register 71 naar legger 8280/2 van 
de gemeente Ambt Hardenberg. In deze groot-formaat boe-
ken is het perceel waarop het Jachthuis staat terug te vinden 
op de tweede regel. Meteen zien we twee dingen. Enerzijds is 
opgeschreven van welk vroeger leggernummer het perceel 
afkomstig is, maar anderzijds kunnen we vooruit in de tijd en 
vinden we naar welk leggernummer het perceel uiteindelijk 
is overgegaan.

We kiezen er nu voor om de geschiedenis in te duiken. De 
eigendoms- en bewoningsgeschiedenis van het Jachthuis ná 
1925 kunnen we namelijk via andere bronnen wel achterha-
len. Zo zullen inwoners van Lutten misschien nog wel weten 
dat Roelof Pierik het pand in 1957 verkocht aan de heer 
Smeeman uit Nijverdal die er vervolgens nog vele jaren een 
café-hotel annex zalencentrum had. Pierik had het Jachthuis 
op zijn beurt in 1935 gekocht van Hillegonda Geertruida 
Kuiper-Zwiers te Meppel. 

De weduwe Kuiper-Zwiers had eerder dat jaar bij een open-
bare veiling het hoogste bod uitgebracht. Jan Prins was na-
melijk in financiële problemen gekomen. Hij kon de hypo-
theekrente niet meer opbrengen. De crisis van de jaren dertig 
eiste ook in dit geval haar tol. Jan Koers, de oude eigenaar van 
het Jachthuis, had Jan Prins in 1925 een bedrag van 3500 gul-
den geleend toen deze het Jachthuis van hem kocht. Wegens 
wanbetaling liet Koers gerechtelijk beslag leggen op zijn 
vroegere eigendommen en vervolgens werden deze bij opbod 
verkocht.

Zoals gezegd gaan we terug in de tijd. Door de realisatie van 
nieuwbouw, mogelijk een schuurtje of iets dergelijks, en door 
afsplitsing van een gedeelte grond, werd het kadastraal per-
ceel in 1923 gewijzigd. De legger vermeldt dat het perceel 
M-3078 afkomstig is uit perceel M-3011. Dat perceel is af-
komstig van legger 8428/1. Die legger stond ook op naam 
van Jan Koers, maar dan staat bij zijn beroep aangetekend dat 
hij caféhouder te Hoogeveen was. Verder zien we dat het per-
ceel afkomstig is van legger 8278/2. Die legger stond op naam 
van Gerrit Jan Grooters, fabrieksopzichter van beroep.

Daarmee hebben we de vorige eigenaar van het Jachthuis in 
de kadastrale administratie getraceerd, namelijk Gerrit Jan 
Grooters. In diezelfde legger vinden we dat het bewijs van 
eigendomsoverdracht is terug te vinden in het zogenaamde 
Register van Overschrijving (RvO) nummer 640/126. Zo’n 
register bevat de inschrijving van alle notariële akten betref-
fende de eigendomsovergang van onroerende goederen, bij 
het kadaster bekend als registers hypotheken no. 4. In de eer-
der genoemde toegang op het notarieel archief is dat register 
terug te vinden onder inventarisnummer 7690. Daar lezen 
we bij akte no. 1593: 

Heden den 25 februari 1920, des namiddags om twee uur, ten 
verzoeke en in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Grooters, fa-
brieksopzichter te Lutten in het Jachthuis aldaar, wordt door 
mij Johannis Zwamborn, notaris ter standplaats Heemse, over-
gegaan tot de openbare verkoop van na te melden onroerend 
goed, ingevolge de bekendmakingen: het hotel het Jachthuis 
met erf en grond, uitmakende een gedeelte zooals op het terrein 
is afgepaald van de percelen Ambt Hardenberg sectie M nrs 
2781 en 2782.

Het Salland’s Volksblad van 6 februari 1920 bevatte aanvul-
lend de advertentie waarin de veiling werd aangekondigd: 

Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 11 febr. in te zet-
ten het van ouds zeer gunstig bekende welbeklante hotel het 
Jachthuis, gelegen aan de Dedemsvaart, aan tramlijn en kruis-
punt van harde wegen, bevattende ruime gelagkamer, eetzaal, 
kantoor, zeven slaapkamers, ruime droogzolder etc.

De akte in het register van overschrijving vermeldt dat het 
Jachthuis voor f. 8300 was verkocht aan de inzetter Jan Koers, 
caféhouder te Hoogeveen. Daarmee hebben we dus gevon-
den dat Jan Koers het Jachthuis in 1920 kocht van Grooters 
en begin 1925 weer verkocht aan Jan Prins.

Het Jagthuis van Middendorp
Fabrieksopzichter Gerrit Jan Grooters had het Jachthuis dus 
in 1920 verkocht aan Jan Koers. Om te zien wanneer Groo-

Prentbriefkaart van hotel-café-restaurant ’t Jachthuis van eigenaar H. Smee-

man, anno 1965.



4

ters het pand op naam heeft gekregen, kunnen we eenzelfde 
zoekvraag stellen. Het procedé gaan we hier niet beschrijven, 
want dat is een herhaling van zetten. Het register van over-
schrijving toont ons dat de vorige eigenaar een dame was, 
genaamd Roelofje Horstra, weduwe van Jakob Middendorp. 
Daarmee hebben we dan ook meteen de link naar een andere 
advertentie in de krant, gevonden via Delpher. In het Nieuws-
blad van het Noorden van 28 juni 1919 werd de openbare 
veiling van het Jachthuis namelijk aangekondigd: 

Notaris Zwarmborn te Heemse is voornemens dinsdag 1 juli 
1919, om twee uur in het Jachthuis te Lutten te doen inzetten 
en 14 dagen later ter zelfder uur en plaatse finaal te verkoopen 
voor mej. de wed. Jac. Middendorp: het van ouds zeer gunstig 
bekende wel beklante Hotel HET JACHTHUIS, gelegen aan de 
Dedemsvaart, aan tramlijnen en kruispunt van harde wegen, 
bevattende ruime gelagkamer, eetzaal, kantoor, zeven slaapka-
mers, ruime droogzolder, groote kelder, keuken, ruim achter-
huis en verdere gemakken met daarbij gelegen tuin en uitmun-
tend grasland ter gezamenlijke grootte van 2.94.70 H.A. te 
veilen in 6 perc. in comb.,’ alles in de onmiddellijke nabijheid 
van de aardappelmeelfabriek de Baanbreker.

In het notarieel archief worden niet alleen de akten van over-
dracht bewaard, maar ook testamenten, boedelscheidingen 
en dergelijke. Zo vinden we in toegang 145, inventarisnum-
mer 7680, aktenummer 106 dat het Jachthuis ook voorkomt 
in een boedelverdeling. Hotelhoudster Roelofje Horstra was 

namelijk in algehele gemeenschap van goederen gehuwd ge-
weest met Jakob Middendorp. Uit dat huwelijk waren vijf 
kinderen geboren, waarvan er vier de volwassen leeftijd be-
reikten: 
-  Geesje, gehuwd met Hendrik Brunsting, bierbottelaar en 

caféhouder te Hoogeveen
-  Jantje, gehuwd met Evert Bulder te Breda
-  Francina, gehuwd met Leendert Jacobus van der Hoeven, 

koopman te ’s-Gravenzande
-  Hendrik Warner, geboren 28-08-1889 te Lutten aan de De-

demsvaart en daar overleden  01-11-1890
-  Jentje, geboren 21-03-1893 te Lutten aan de Dedemsvaart

Logementhouder Jakob Middendorp was op 15 maart 1908 
in het harnas gestorven en sindsdien had Roelofje het Jacht-
huis met behulp van haar dochters en schoonzoons draaien-
de weten te houden. De gemeenschappelijk bezeten boedel 
werd op 2 juni 1919 verdeeld. Die boedel bestond uit ver-
schillende percelen onroerend goed, waaronder hotel het 
Jachthuis, maar ook uit de roerende goederen in en bij het 
hotel begrepen. Alle baten uit de boedel werden toebedeeld 
aan de weduwe. In ruil daarvoor moest zij elk van haar kin-
deren 2000 gulden betalen.  Daarna was de weg vrij om met 
het hotel te handelen naar haar eigen goeddunken. Roelofje 
besloot de maand erop haar eigendommen bij opbod te laten 
verkopen, zoals we eerder zagen. Het Jachthuis, bekend on-
der sectie M-2782, werd toen verkocht aan Gerrit Jan Groo-
ters voor 10.915 gulden.

Prentbriefkaart van het Jachthuis, anno 1907.
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Gedoe met de DSM
In de tijd dat de familie Middendorp het hotel bestierde, lag 
ze in de clinch met het bestuur van de Dedemsvaartse Stoom-
tramwegmaatschappij (DSM). Artikelen in het Salland’s 
Volksblad van begin 1904 geven aan dat er onenigheid was 
over tramrails die in de tuin van Middendorp lagen. De 
tramlijn vanuit Heemse maakte bij de brug over de Dedems-
vaart, bij de fabriek De Baanbreker, een bocht door de tuin 
van het Jachthuis. In 1903, na de ingebruikname van het 
nieuw gebouwde station, had Middendorp geëist dat de 
tramrails uit de tuin werden gehaald. Die eis was in eerste 
instantie toegewezen, waarna de rails werden opgebroken. 
De tram van Hardenberg kon daardoor slechts tot aan de 
brug rijden. In de krant werd zelfs verslag van de rechtszaak 
gedaan. Daarin staat onder andere dat het perceel tuingrond 
vroeger eigendom was van een zekere A. ten K. en daarna, en 
wel sedert augustus 1887, van Middendorp. In oktober 1904 
deed het Gerechtshof in Arnhem uitspraak over het hoger 
beroep. Middendorp werd in het gelijk gesteld.

Daarmee hebben we opnieuw een andere eigenaar gevon-
den. Kennelijk - als we de krant mogen geloven - was het 
Jachthuis dus in 1887 overgegaan van ene A. ten K. naar Ja-
kob Middendorp. Dat vraagt om nader onderzoek. Het ka-
dastraal archief toont aan dat het kadastraal perceel M-2782, 
voorheen M-2454 en daarvoor M-2059 was.

Dat perceel vinden we terug op een zogenaamd kadastraal 
vervolgminuutplan uit ca. 1880. Bij de invoering van het ka-
daster in 1832 werd het oorspronkelijk minuutplan gemaakt, 
als het ware een opname van de situatie op dat moment. Na 
decennia waarin vele perceelwijzigingen waren doorgevoerd, 
werd het rond 1880 tijd voor zo’n nieuwe momentopname. 
De plankaarten zijn alle bewaard gebleven en gedigitaliseerd. 
Deze zijn via www.archieven.nl (voor de gemeenten Ambt 
Hardenberg, Stad Hardenberg en Gramsbergen) raadpleeg-
baar gemaakt. Onder catalogusnummer 7741 is de kadastrale 

vervolgminuutplan van de gemeente Ambt Hardenberg, sec-
tie M blad 1 terug te vinden. Daarop is het gebied van de 
Westerslagen te Lutten aan de Dedemsvaart getekend. Per-
ceel 2059 ligt aan het kanaal, tegenover een brugje, en bevat 
een redelijk groot pand: het Jachthuis. De trambaan staat er 
niet op, want die zou pas enkele jaren later worden aange-
legd.

Het Jaaghuis van Ten Kate
Volgens het krantenartikel was Jakob Middendorp in 1887 
eigenaar van het Jachthuis geworden. We zoeken uit of dat 
klopt. Opnieuw geven zowel het notarieel als het kadastraal 
archief antwoord op onze vragen. Op 15 mei van dat jaar 
verscheen voor notaris Gerard de Meijier uit Heemse, zete-
lend in het logement Het Jachthuis, ene Berend Eleveld, 
landeigenaar te Hoogeveen. Deze handelde uit hoofde van 
zichzelf, maar ook uit naam van zijn familie. Gezamenlijk 
waren ze de erfgenamen van wijlen Harm Eleveld, in leven 
landeigenaar, overleden te Hoogeveen op 30 april 1887, en 
van de al eerder gestorven Jantjen Alberts Steenbergen. 

Het echtpaar Eleveld-Steenbergen had op 19 april 1886 een 
financiering verstrekt van maar liefst 8.275 gulden. Dit was 
vastgelegd door notaris Bakker te Zuidwolde. Het geld was 
geleend aan Albert ten Kate, logementhouder te Lutten aan 
de Dedemsvaart. In ruil daarvoor had deze tot onderpand 
gesteld: een woonhuis en erf met schuren, het Jachthuis ge-
naamd, met daarbij behorende tuin etc., aan de noordzijde 
der Dedemsvaart, sectie nummers 70, 71, 72, 73, 75, 83, 84, 
2058 en 2059. Het Jachthuis met de daarbij staande schuren 
stond op het laatstgenoemde perceel.

Kennelijk heeft Albert ten Kate niet aan zijn financiële ver-
plichtingen kunnen voldoen, want de familie Eleveld liet het 
Jachthuis bij opbod verkopen. De hoogste bieder bij de vei-
ling op 29 juli 1887 bleek, inderdaad, Jakob Middendorp.

Prentbriefkaart van aardappelmeelfabriek De Baanbreker. De 
foto toont de elkaar kruisende tramlijnen van de D.S.M.

Fragment van de kadastrale minuutkaart, 1880. Het Jachthuis 
is nr. 2059. Ook de brug over de Dedemsvaart is ingetekend.
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Maar wie was Albert ten Kate? De logementhouder was al in 
1851 getrouwd met Grietje Mulder. Dat vinden we in de bur-
gerlijke stand van de gemeente Avereest. De bruidegom was 
afkomstig uit Dedemsvaart en de bruid was geboren in de 
gemeente Ambt Ommen. Het echtpaar bezat en bewoonde 
het Jachthuis. Ze kregen zes kinderen: Roelof (1852), Jan 
(1854), Egbert (1857), Annigje (1859), Geertje (1862) en nog 
een Roelof (1865), allen geboren te Lutten aan de Dedems-
vaart.

In vele krantenadvertenties vinden we ’t Jachthuis terug in 
de tijd dat Ten Kate het pand in eigendom had. De oudst 
bekende dateert van begin 1854. Toen maakte notaris Wil-
lem Swam uit Gramsbergen in de Zwolsche Courant bekend 
dat hij in opdracht van bakker Willem Dorgelo een kruide-
nierswinkel annex bakkerij en tapperij zou veilen ten huize 
van den logementhouder A. ten Kate aan de Dedemsvaart. 
Het logement van Ten Kate werd niet alleen gebruikt voor 
openbare veilingen. In 1857 bijvoorbeeld liet het gemeente-
bestuur van Ambt Hardenberg er de bouw van een nieuw 
schoollokaal aan de Dedemsvaart aanbesteden.

De naam ‘het Jaaghuis’ was verbonden met het café van Ten 
Kate. Toch werd het niet consequent gebruikt. De ene keer 
wordt gesproken over het logement van Ten Kate en de an-
dere keer over ’t Jaaghuis of het Jagthuis. Op 18 april 1851 

maakte burgemeester Van Delden van de gemeente Ambt 
Hardenberg bijvoorbeeld bekend dat de nieuwe brug over het 
kanaal de Dedemsvaart bij het Jaaghuis geheel voltooid is en 
thans zoowel door rijtuigen als door voetgangers kan gepas-
seerd worden.

Het jaar erop verkondigden de kranten dat de plannen steeds 
realistischer werden om een grindweg aan te leggen langs de 
Dedemsvaart, vanaf de Ligtmis tot het Jaaghuis. Het Jachthuis 
was in het midden van de negentiende eeuw een belangrijke 
pleisterplaats. Niet alleen kon men er terecht voor een hart-
versterker, maar ook werd er twee keer per jaar een markt 
georganiseerd. Die ‘jaarmarkten’ werden om en om gehou-
den bij het Jachthuis en bij het markthuis aldaar.

Zwolsche Courant, 27-09-1853: 

“Woensdag jl. verliet de slager S.D. aan de Dedemsvaart zijne woning met eene 

zware vracht vleesch. Aan het Jagthuis komende, nam hij het vleesch op zijn hoofd 

en ging er mede venten. Te Lutten klaagde hij over ongesteldheid, en sedert is hij 

nog niet tot de zijnen terug gekeerd.  

Thans verneemt men dat men den vermiste bij eenen landbouwer onder Beilen 

heeft aangetroffen en is daar van aan zijn ontruste huisgenooten kennis gegeven. 

De ongelukkige moet door het zware dragen zijne hersenen hebben beleedigd en 

aan krankzinnigheid lijdende zijn”.

Fragment van een kadastrale hulpkaart van Lutten aan de Dedemsvaart, met o.a. het perceel M-76, het Jachthuis van Albert ten Kate, 
anno 1864.
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In de zomer van 1855 ontving de familie Ten Kate hoog be-
zoek. Niemand minder dan de Commissaris van de Koning 
in Overijssel, jonkheer Cornelis Backer, bezocht de gemeen-
ten Gramsbergen en Ambt Hardenberg en logeerde twee 
nachten in het Jaaghuis. Het jaar erop werd gesproken over 
de aanleg van een grindweg vanaf het Jaaghuis naar Heemse, 
de huidige Jachthuisweg. Vijf jaar later, in 1860, werden plan-
nen gemaakt voor de aanleg van zo’n zelfde grindweg vanaf 
het Jaaghuis, langs de Dedemsvaart, richting Gramsbergen. 
Toch zou de realisatie nog jaren duren. Op 27 april 1864 werd 
in het Jaaghuis vergaderd door de burgemeesters van Ambt 
Hardenberg (Jan van Delden), Avereest (Herman Frederik 
Deel), Coevorden (Louwerens Rikkers) en Gramsbergen (Al-
bertus François Stroïnk) om met elkaar te spreken over de 
aanleg van een kunstweg vanaf het Jaaghuis over Gramsbergen 
naar Coevorden. De bijeenkomst had resultaat. In de zomer 
van 1867 werd de aanleg van de weg aanbesteed.

Een ander plan dat de gemoederen in het midden van de ne-
gentiende eeuw veelvuldig bezig hield, was het graven van 
een kanaal vanuit de Dedemsvaart naar Heemse. De stad 
Hardenberg wilde ook graag profiteren van de voordelen van 
een kanaal. De rivier de Vecht was eeuwenlang bevaren door 
zompen die, bij voldoende waterstand, goederen en mensen 
transporteerden. De regenrivier was echter ook geregeld on-
bevaarbaar. Door nu een kanaal te graven door het Heemser-
veen kon een einde komen aan het isolement van de stad en 
het aangrenzende Heemse. Daarnaast bleek dat het water in 
de Dedemsvaart vaak niet voldoende kon afvloeien. De veen-
gebieden bleven te lang onder een te hoog waterpeil. Door 

het kanaal in verbinding te brengen met de Vecht kon dus 
een tweeledig doel worden bereikt. De eerste ideeën daartoe 
dateren al uit 1831, maar het zou nog vele jaren duren voor er 
een uitgewerkt plan ter tafel kwam. Een van de opties was om 
de reeds gegraven Jan-Mulderswijk, die haaks op de Dedems-
vaart gegraven was, in zuidelijke richting door te trekken. 

Omdat de plannen in 1848 in een ver gevorderd stadium wa-
ren aanbeland, konden ze bij de provincie worden ingebracht 
voor advies. Om het plan te illustreren, hadden de initiatief-
nemers een kaart laten maken door landmeter Justus Salo-
mon Boeijenk uit Hardenberg. Op die kaart staat het Jagthuis 
aan de Dedemsvaart vermeld. Precies tegenover het huis is de 
Jan Mulderswijk (de latere Olsmanswijk) te zien. Helaas voor 
Hardenberg en Heemse bleef het slechts bij plannen. Nog tot 
1857 werd erover gedelibereerd, maar de plannen werden 
nimmer gerealiseerd.

Albert ten Kate had het Jachthuis gekocht in hetzelfde jaar als 
zijn huwelijk: 1851. Dankzij de bewaard gebleven notariële 
akten en de kadastrale archieven kunnen we nu nog een stap 
verder terug in de geschiedenis. Het kadastraal perceel sectie 
M-2059 was afkomstig uit sectie M-76 en dat perceel was 
weer getrokken uit de oude sectie B nummer 2350. Dat was 
weer afkomstig uit B-2091 en daarvoor uit B-1485. 

Toen Albert ten Kate in 1851 eigenaar van het Jachthuis 
werd, had het sectienummer, B-1485. In het bijbehorende re-
gister van overschrijving vinden we van wie Ten Kate het lo-
gement had gekocht.

Fragment van een topografische kaart anno 1848, gemaakt ten behoeve van een niet gerealiseerd kanaal van de Dedemsvaart naar 
Heemse.
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De Hasselsche Jaagschuit
De notariële akte van overdracht werd verleden door mr. 
Hendrik Jan Carsten, notaris ter standplaats Hoogeveen. Op 
3 juni 1851 verscheen voor hem Jan Berkenbosch, onderwij-
zer der jeugd te Hoogeveen. Hij was gemachtigd door Geesje 
Egberts Kremer, weduwe van wijlen Roelof Berkenbosch. Zij 
was logementhoudersche van beroep, voorheen te Ambt Har-
denberg, maar op dat moment wonend in Assen. Zij handel-
de voor haarzelf, maar ook als moeder en voogdes van Eg-
bertus, Pieter en Hendrik Berkenbosch, de kinderen van haar 
en haar wijlen echtgenoot Roelof Berkenbosch. Verder ook 
namens Roelof Oostergetel, schrijnwerker, en zijn echtgenote 
Roelofje Berkenbosch te Assen, en namens Roelof Berken-
bosch, schilder te Assen.

De familie Berkenbosch verklaarde een onderhandse ver-
koop te zijn aangegaan met Jan Mulder, vervener te Avereest. 
Op zijn beurt verklaarde Mulder de koop te hebben gesloten 
voor en in naam van Albert ten Kate, van beroep logement-
houder, wonende te Ambt Hardenberg. Het ging om een huis 
en erf, benevens enige percelen hooiland, weiland, bouwland 
en veengrond, gelegen aan de Dedemsvaart, sectie B 1207, 
1485, 1618, 1619 en 1778, tezamen groot drie bunders, elf roe-
den en vijftig ellen. Zoals we eerder al zagen, was sectie B-1485 
het perceel waarop het Jachthuis stond. De onderhandse ver-
koop was aangegaan voor een bedrag van f. 6075 en het on-
roerend goed kon meteen worden aanvaard. 

Wie was nou die Roelof Berkenbosch? In onze genealogische 

database vinden we dat hij op 12 september 1802 was ge-
doopt in Hoogeveen. Gedurende zijn werkzame leven had hij 
verschillende beroepen. Bij zijn huwelijk was hij blaauwver-
ver te Beilen. Het huwelijk werd daar gesloten op 28 april 
1827. Later was Roelof administrateur der Dedemsvaart, tap-
per en logementhouder. 

Dan gaan we nog een stapje terug in de tijd. Het kadastraal 
archief laat zien dat Roelof Berkenbosch in 1845 verscheen 
voor notaris Freislich in Hasselt. Hij was echter niet alleen. 
Ook compareerden (verschenen) schipper Jan Kruithof, pro-
cureur mr. Martinus Lambertus Tijl en het Hasselter raadslid 
Ulrich Christiaan Keidel. Gezamenlijk bezaten de heren een 
firma, genaamd Jan Kruithof en Compagnie. Roelof Berken-
bosch was een van de vier firmanten. Voor gezamenlijke re-
kening hadden zij, zo blijkt uit de notariële akte, in 1841 een 
huis met stal en schuur laten bouwen aan de Dedemsvaart. 
De grond waarop de gebouwen waren gerealiseerd, hadden 
ze op 24 juli 1841 onderhands kunnen kopen van een drietal 

Advertentie in de Overijsselsche Courant van 31 december 
1844.

Kadastrale hulpkaart, getekend door landmeter Boeijenk in 1842, met de eerste intekening van het Jaaghuis, sectie B-1485.



9

heren, namelijk mr. Isaac Antoni van Roijen, advocaat en no-
taris in Zwolle, Jan Mulder en Hendrik Scholten, beide veen-
eigenaren aan de Dedemsvaart. Hieruit is onomstotelijk ko-
men vast te staan dat Het Jachthuis in Lutten eind 1841 werd 
gebouwd. Waarom waren de firmanten overgegaan tot de 
bouw van het Jachthuis? Ook daarover geeft het notarieel 
stuk van 7 januari 1845 duidelijkheid. De firmanten gingen 
namelijk over tot de openbare verkoop van:

Een huis annex stal en schuur, voor weinige jaren gebouwd, en 
erf, met de daarbij gelegen en behorende tuin, bouw-, wei- en 
hooilanden, wordende gebruikt tot logement onder de naam 
De Hasselsche Jaagschuit, staande aan de Dedemsvaart, Ambt 
Hardenberg, sectie B no. 1485. De verzoekers verklaren voor 
gezamenlijke rekening, onder de firma Jan Kruithof en Com-
pagnie, het huis annex stal en de schuur in den jare 1841 te 
hebben gebouwd. 

Twee weken later werd het etablissement, dat door de firma 
werd verhuurd aan tapper Gerrit Jan Meulink, bij mijning 
gekocht door de Roelof Berkenbosch. Hij moest drie-vierde 
van het mijnbedrag afrekenen aan zijn medefirmanten voor 

een bedrag van f. 3548,25. In de koopovereenkomst bedon-
gen de verkopers nog wel dat het huis zou moeten blijven 
functioneren als het veerhuis van de jaagschuit van de ver-
koopers. Verder werd bepaald dat de bewoners van hetzelve 
verpligt zijn de goederen en pakjes voor de jaagschuit aan te 
nemen en te bestellen, alsmede de paarden van de jaagschuit te 
stallen, zonder daarvoor iets aan de ondernemers in rekening 
te brengen. De koper Roelof Berkenbosch of de overige drie 
firmanten stond het vrij om deze afspraken te beëindigen, 

Advertentie in de Overijsselsche Courant van 30 augustus 
1839.

mits ze een jaar van tevoren door een van de twee partijen 
werd opgezegd.

En daarmee hebben we dan het absolute bewijs in handen dat 
het pand, wat we nu kennen als het Jachthuis, indertijd is ge-
bouwd om te dienen als ‘postkantoor’ en ‘eindhalte’ voor de 

jaagschuit. Die jaagschuit, met aan 
het roer kapitein Jan Kruithof, was 
een door de vier firmanten geëxploi-
teerde trekschuit die vanaf 1839 
heen en weer voer over de Dedems-
vaart tussen Hasselt en Lutten. Dat 
weten we door een advertentie in de 
Overijsselsche Courant van 30 au-
gustus 1839. Daarin maakte de firma 
Jan Kruidhof en Compagnie bekend 
dat men met trekschuiten ging varen 
langs de Dedemsvaart, tussen Has-
selt en het huis van J.H. Staarman. 

Hoewel het pand sinds 1841 waar-
schijnlijk wel verbouwd is, kunnen 
we op dezelfde locatie van de vroe-
gere ‘Hasselsche Jaagschuit’ nog al-
tijd het Jachthuis vinden, geadres-
seerd aan de huidige Dedemsvaart-

seweg-Noord 108 in Lutten. Tegenwoordig is het pand ge-
splitst in twee wooneenheden. Het linker gedeelte wordt be-
woond door de familie Kuiper. Zij runnen er een bed and 
breakfast, genaamd: Het Jachthuis.

Met dank aan:
* J. Wigger, Historisch Centrum Overijssel, Zwolle
* Fam. Kuiper, Lutten

Prentbriefkaart met foto, gemaakt ter hoogte van Het Jachthuis. De afzender schreef er in 
1912 achterop: “Waar op deze ansicht de meisjes met de fiets staan, woont Ten Kate”.


