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In Heemse
Nadat, zoals gezegd, de eerste jeugdherberg in 1928 de deu-
ren had geopend, verrezen kort erna de eerste districtsver-
enigingen die de propaganda en de verdere oprichting van 
jeugdherbergen verzorgden. In februari 1929 werd in Am-
sterdam de Nederlandsche Jeugdherberg-Centrale opgericht. 
Iedereen die gebruik wenste te maken van de jeugdherber-
gen, moest toegetreden zijn als lid van de centrale. Het lid-
maatschap bedroeg drie gulden voor volwassenen boven de 
21 jaar en iedereen die jonger was betaalde slechts een gulden 
per jaar. Jongeren beneden de 15 moesten onder geleide 
‘trekken’, van jeugdherberg naar jeugdherberg. Men streefde 
naar een landelijk dekkend netwerk van herbergen met een 
onderlinge afstand van maximaal 50 kilometer.

In 1933, dus nog maar vijf jaar na de opening van de eerste in 
ons land, werd voor het eerst gesproken over het stichten van 
een jeugdherberg in Hardenberg of Heemse. De afstand tus-
sen de jeugdherbergen Zwolle/Kampen richting Drenthe en 
Twente was te groot. In het voorjaar werd in de Landbouw-
winterschool op de Brink in Heemse een vergadering gehou-
den van ingezetenen van de gemeente Ambt Hardenberg, 

met als doel te komen tot de stichting van een jeugdherberg. 
Burgemeester Weitkamp leidde die vergadering. De initia-
tiefnemers hadden de heer Bakker, consul uit Assen, uitge-
nodigd om de vergadering toe te spreken. Hij vertelde dat 
juist de 58ste jeugdherberg van ons land in gebruik was geno-
men. Bakker zei: Voor het toerisme der jeugd is de jeugdher-
berg van groot belang. Wanneer men lid is van de centrale, dan 
kan men op vertoon van zijn lidmaatschapskaart voor één 
nacht logeren in een jeugdherberg. Spreker achtte het voor de 
opvoeding van de jeugd van groot belang dat men zelf ging 
handelen, horen en zien. Dat men ook in aanraking kwam 
met buitenlanders: Amerikanen, Duitsers en Denen. Spreker 
ontwaarde de laatste jaren een almaar groeiende belangstel-
ling voor het zgn. ‘wandel-toerisme’. Hij sloot af met: Het is 

gewenscht dat de herbergen op niet al te grooten 
afstand van elkaar staan; daarom is een jeugdher-
berg in deze omgeving op zijn plaats...

Na de toespraak van de consul werden plaatjes 
vertoond die de verschillende jeugdherbergen in 
beeld brachten en werd uiteengezet hoe men de 
exploitatie van een jeugdherberg kon vormge-
ven. Bij de aanwezigen bleek een grote belang-
stelling voor de zaak te bestaan, terwijl ook het 
gemeentebestuur van Ambt Hardenberg alle me-
dewerking wilde verlenen.

Vervolgens ging de vergadering ertoe over een 
stichtingscommissie te benoemen. Daarin wer-
den gekozen: burgemeester Herman Heinrich 

Weitkamp, Willem Christiaan Theodoor baron van Ittersum, 
notaris Geert Jan Schut, winkelier Jan Berent Oostenbrink, 
gemeentesecretaris Jan Willem Resink, allen woonachtig te 
Heemse, en Jan Mulder junior uit De Krim. Deze commissie 
zou de verdere plannen uitwerken. Alle 23 aanwezigen gaven 
zich staande de vergadering op als lid van de nieuwe jeugd-
herbergvereniging.

De eerste jeugdherberg van ons land opende in 1928 haar deuren, en wel in Blaricum. Het van 
oorsprong uit Duitsland afkomstige concept werd ook in Nederland snel populair. De naam ‘her-
berg’ had eerst een wat onaangename klank, omdat de link werd gelegd met dronken mensen. 
Dat verdween echter snel toen de ware strekking van het woord duidelijk werd: nobel, herberg-
zaamheid, gastvrijheid, het verschaffen van onderdak. Veel meer dan in ons land heerste in 
Duitsland een clubgeest. Men trok erop uit, te voet en per fiets, de natuur in. Het was goed voor 
de gezondheid van jongens en meisjes. Men leerde samenwerken, genieten van de landschap-
pelijke schoonheid. Wanneer de tochten al te groot waren, zodat men overnachten moest, dan 
bood een jeugdherberg daarvoor de perfecte gelegenheid.
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Foto van de jeugdherberg ‘t Weidehuis, gemaakt door Pieter van Grieken te Hardenberg, ca. 1935.
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Een ‘bewijs van toegang’ van de Nederlandsche Jeugdherberg-Centrale.

Al enige tijd was, volgens de kranten, de behoefte gevoeld 
aan een jeugdherberg in deze omgeving. De NJHC had zich 
in verbinding gesteld met verschillende verenigingen, zoals 
het Nutsdepartement te Hardenberg, die geacht werden het 
initiatief te kunnen nemen tot de totstandkoming. Dat had 
echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Vervolgens kreeg 
de landelijke vereniging contact met ingezetenen van Ambt 
Hardenberg en, zoals gezegd, dat bleek wel vruchtbaar. Het 
realiseren van een jeugdherberg in Heemse zou niet enkel en 
alleen goed zijn voor de trekkende jeugd, maar ook voor de 
neringdoenden in de regio. Men rekende erop dat de wande-
laars en fietsers geld zouden uitgeven in de plaatselijke win-
kels. De jongelui zou dan meteen kennis kunnen maken met 
het vele schoone dat de natuur in deze omgeving ons biedt. We 
denken dan in de eerste plaats aan de Rheezer Belten en de 
Staatsbosschen, aldus De Vechstreek van 21 april 1934. 

Het oog van het voorlopig comité dat werkzaam was voor de 
stichting van een jeugdherberg viel al snel op een landhuis in 
Heemse. Dat pand had tot 1925 dienst gedaan als Boeren-
leenbank en als woonhuis van de kassier Gerrit Bruins die in 

1906 een van de oprichters van de bank was. Men kon het 
zeer geschikt gebouw, genaamd ‘t Weidehuis, voor dit doel 
huren van de eigenaar, mr. Franssen in Zwolle. Tot voor kort 
was het pand bewoond geweest door landbouwkundig inge-
nieur Pieter Arie den Engelse en echtgenote. Den Engelse 
was als leraar en plaatsvervangend directeur verbonden aan 
de Chr. Landbouwwinterschool.

De afdeling Heemse van de Nederlandsche Jeugdherberg-
centrale kon van een aantal inwoners geld lenen om haar 
plannen te realiseren. De stichtingsakte werd op 6 juni 1934 
gepasseerd. De Vechtstreek deed tien dagen later verslag van 
een bezoekje aan de weldra te openen jeugdherberg:
 
We kunnen nu reeds zeggen, hoe het er straks zal uitzien. Bin-
nentredende ziet men links het dagverblijf, daarachter en er 
mee verbonden kunnende worden een klein dagverblijf. Hier-
achter de slaapkamer en de woonkamer van de herberg-ou-
ders, met veranda. Rechts de slaapzaal en kleinere slaapzaal 
voor de meisjes; daarachter waschgelegenheid voor de meisjes 
met w.c.’s, douches en wasgoot. Hierachter voor de trekkers: ba-
gagerek met waschgelegenheid en w.c. Daar weer achter de 
keuken voor voedselbereiding voor de trekkers en een fietsen-
bergplaats. Aan ‘t uiteinde van de gang is een trekkerskeuken, 
waar de trekkers zelf hun eten kunnen bereiden. Nu op de bo-
venverdieping (met beschoten kap), daar zijn voor de jongens 1 
groote en 1 kleinere slaapzaal; douches, urinoir, w.c. en wasch-
goot. Voorlopig zal er plaats zijn voor 60 bedden. Een groot 
speelterrein zal gelegenheid bieden tot beoefening van allerlei 
sport. Kampeergelegenheid is er echter niet.

De opening 
Na een aantal aanpassingen en verbouwingen konden op 3 
juli 1934 de deuren van de jeugdherberg officieel geopend 
worden en meldden zich ook al de eerste trekkers. Het pand 

werd geëxploiteerd door jeugdherbergouders 
Enne Snel en Hilligjen Jantina Bosch. Zij waren 
afkomstig uit Gramsbergen en vestigden zich 
op 2 juli 1934 in het Weidehuis, huisnr. A-81 in 
Heemse, samen met hun zoon Gerrit Jan. Daar 
werd hun tweede zoon, Pieter, ook geboren op 
20 december 1935. De herbergvader en -moe-
der waren verantwoordelijk voor het dagelijks 
toezicht. Zij hielden een oogje in het zeil en wa-
ren het eerste aanspreekpunt voor de komende 
en vertrekkende jeugdige toeristen.

De opening van de jeugdherberg vormde de 
aanleiding tot het oprichten van een plaatselijke 
afdeling van de Vereeniging tot Bevordering van 
Vreemdelingenverkeer (V.V.V.) voor Hardenberg 
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Boven: Propagandamateriaal van de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale.

Toegangshek voor de oprijlaan naar de jeugdherberg, gefotografeerd door Pieter van Grieken, ca. 1935.
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en Heemse. De oprichters zagen kansen om meer toeristen 
naar onze regio te krijgen. Dat zou goed zijn voor de lokale 
economie die het toch al moeilijk had vanwege de grote crisis 
die er in die tijd heerste.
 
Rond de opening van de jeugdherberg werd onder voorzit-
terschap van burgemeester Weitkamp een huishoudelijk re-
glement vastgesteld, waarna men overging tot de verkiezing 
van een definitief bestuur en een raad van toezicht en advies. 
De burgemeester werd benoemd tot voorzitter, baron Van It-
tersum tot penningmeester, Jan Willem Resink tot secretaris 
en algemeen leider, Jan Berent Oostenbrink tot algemeen ad-
junct en Enne Smit Jzn. tot vice-voorzitter. De commissie 
van toezicht en advies werd gevormd door de heren R. Koe-
slag en J. Olthoff.

Nog geen maand na de opening bleek dat de jeugdherberg in 
Heemse daadwerkelijk in een behoefte voorzag. Driekwart 
van de aanwezige bedden kon bij vooraanmelding gereser-
veerd worden. De overige bedden moesten beschikbaar blij-
ven voor trekkers die onaangekondigd bij ‘t Weidehuis aan-
klopten. In augustus 1934 waren op enig moment alle bed-
den bezet en moest zelfs een aantal trekkers ondergebracht 
worden bij particulieren...

Eind augustus schreef De Vechstreek over het grote succes 
van ‘t Weidehuis. De komst van de 1000ste bezoeker werd 
van de daken geschreeuwd. Men had aanvankelijk de ver-

wachting dat die duizendste pas in januari gehaald zou wor-
den, maar niets bleek minder waar. De bedden in de jeugd-
herberg waren nacht aan nacht bezet. Een schitterend bewijs 
van het bestaansrecht der inrichting, aldus de krant. En, zo 
vervolgde de correspondent, de trekkers blijven veelal twee of 
drie dagen overnachten. Ze vinden in de Staatsbossen, het Va-
rel, de Rheezer Belten en ook in het nieuwe zwembad op de 
Marsch in Hardenberg zoveel aantrekkelijks, dat verscheiden 
hunner voor den tweeden, derden, ja zelfs voor den vierden 
maal terugkomen. Ook plantenliefhebbers blijken in deze om-
geving volop hun lust tot botaniseren te kunnen bevredigen.

Die plantenliefhebbers waardeerden ook de bij de jeugdher-
berg ingerichte tuin van Enne Snel. Eind 1935 ontving hij 
bericht dat het hoofdbestuur van de jeugdherbergcentrale 
hem de eerste prijs had toegekend voor de mooiste tuin bij 
jeugdherbergen in ons land. Dat was een mooie opsteker 
voor Snel en goed voor de landelijke bekendheid.

Salland’s Volksblad, 16 augustus 1935: 

“... Een afgesluisterd gesprek ... Plaats: Jeugdherberg Wieringen. Twee Engelsche 

touristen, die reeds vele plaatsen in ons land bezochten, spraken van geen enkele 

plaats, dat die hen nu eens bijzonder getroffen had. Alleen... roemden ze Heemse 

en deszelfs jeugdherberg. Deze omgeving vonden ze mooi. Laat ons nederig 

blijven...!”
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Toen de jeugdherberg het eerste lustrum kon vieren, wijdde 
het Salland’s Volksblad een groot artikel aan de lokale ‘trek-
pleister’. In de editie van 30 juni 1939 schreef de krant dat het 
Weidehuis inmiddels een belangrijke schakel was geworden 
in de keten van tehuizen in Nederland, waarvan het aantal op 
dat moment 64 bedroeg. De bezoekers van de jeugdherberg 
waren vooral zeer te spreken over de mooie omgeving, de 
vaak nog ongerepte natuur. 

Helaas bleek kort na het verschijnen van de krant dat de 
jeugdherberg dat jaar helemaal niet gebruikt kon worden 
voor het oorspronkelijk doel. De jeugdige toeristen konden 
in de herberg geen slaapplaats vinden, want 
het pand werd in de zomer van 1939 gevor-
derd door het Nederlandse leger in het kader 
van de algemene mobilisatie. Het was inmid-
dels wel duidelijk dat een oorlog onvermijde-
lijk werd. Zo ging een heel seizoen voorbij tot 
veler teleurstelling.

Oorlogsjaren
Het jaar erop echter opende ‘t Weidehuis ‘ge-
woon’ weer haar deuren, slechts enkele weken 
nadat de Duitsers ons land waren binnenge-
vallen en hadden bezet. Het leven ging door, 
ook dat van de jeugdige toeristen. De Provin-
ciale Overijsselsche en Zwolsche Courant mel-
de op 4 juli 1940: 

Niet in roulatie gebrachte postzegel van de N.J.H.C., anno 1944.

‘t Weidehuis zal dit seizoen weer zijn nuttige functie voor de 
vakantiegangers kunnen vervullen. Met bekwamen spoed is de 
restauratie ter hand genomen. Schilders en timmerlieden heb-
ben in korten tijd het interieur weer zodanig gemaakt, dat de 
trekkers er met genoegen zullen verkeeren. Gisteren konden de 
eerste overnachtingen worden geboekt, terwijl ook reeds meer-
dere vooraanmeldingen voor overnachtingen in de komende 
vacantiemaanden konden worden ingeschreven.

Dat het jaar 1940 voor ‘t Weidehuis een jaar was als vanouds, 
blijkt o.a. uit het feit dat eind september, ondanks de latere 
openstelling per 17 juli, de duizendste bezoeker van dat jaar 
kon worden ingeschreven. Het was daarmee zelfs drukker 
bezocht dan in 1938.

In het derde jaar van de oorlog werden door de stichting 
nieuwe jeugdherbergouders aangesteld. Men vond het echt-
paar Sies uit Rotterdam bereid deze verantwoordelijke taak 
op zich te nemen. Het is niet bekend waarom het echtpaar 
Snel ‘t Weidehuis verliet. Enne Snel zou vele decennia later, in 
1982, overlijden en zijn weduwe stierf in 1994, beiden in Har-
denberg.

Het Agrarisch Nieuwsblad van 25 maart 1942 schreef over de 
komst van het nieuwe herbergechtpaar uit Rotterdam. Pieter 
Sies was op 6 oktober 1913 geboren in Barendrecht en ge-
huwd met Catharina Johanna Wilhelmina Maaskamp. Ze 
vestigden zich op 17 maart 1942 in ‘t Weidehuis, huisnr. A-81 
in Heemse. Ze hadden al een dochter die in 1936 geboren 
was, genaamd Catharina Johanna Wilhelmina, maar in 1942 
en in 1945 kregen ze nog twee dochtertjes in de jeugdher-
berg: Marrigje Augusta en Hermina Elizabeth. 

Gedurende de oorlogsjaren was de jeugdherberg volop in be-
drijf. Zo liet de Nederlandsche Jeugdherbergcentrale in het 

Kleurendia van de voormalige jeugdherberg, gemaakt door ds. E.J. Loor, ca. 1960.
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Drentsch Dagblad van 5 juli 1944 weten dat ‘t Weidehuis in 
Heemse weer voor het trekkersverkeer was opengesteld. 

Na de oorlog is de jeugdherberg niet meer als zodanig in ge-
bruik genomen. Het gezin Sies ging in 1946 terug naar Rot-
terdam. ‘t Weidehuis werd intern verbouwd waarna het pand 
onderdak kon bieden aan enkele gezinnen. De woningnood 
was namelijk groot en het algemeen belang werd groter ge-
acht dan het belang van de jeugdige toerist. Door het sluiten 
van de jeugdherberg waren er bijna geen mogelijkheden 
meer om gasten onder te brengen in de gemeente. De plaat-
selijke Handelsvereniging betreurde dat enorm en deed ver-
schillende pogingen om het vreemdelingenverkeer te bevor-
deren, maar die liepen alle op niets uit.

In 1951 bood de voormalige jeugdherberg onderdak aan 
maar liefst drie gezinnen, onder wie het gezin van onderwij-
zer Antoni Johan Hietkamp. Hij was op 3 december 1903 ge-
boren in Gorssel en gehuwd met Harmina Antonetta Johan-
na Wijers. Zij waren op 22 mei 1946, kort na het vertrek van 
het echtpaar Sies, in de voormalige jeugdherberg gaan wo-

nen, samen met de kinderen Gerrit, Sophia Jacomina, Hen-
drik Johan Gerard en Johanna Hermina. In januari 1959 ver-
huisde het gezin Hietkamp van Heemse naar Heino.

Een ander gezin dat huisvesting had gevonden in ‘t Weide-
huis was dat van Roelof van den Berg en Zwaantje Breukel-
man. Zij vestigden zich in mei 1950 in huisnr. A-81 en zou-
den er vijftien jaar blijven wonen. Roelof van den Berg was 
opgeleid als timmerman en had vele bazen gediend. Enkele 
jaren voordat hij zich vestigde in de voormalige jeugdherberg 
was hij gaan werken bij de Heidemij. Hij had zijn standplaats 
in de loods bij het station en onderhield daar alle materialen. 
Daar werden bijv. schuilketen hersteld en opgelapt, maar ook 
alle eenvoudige voorbereidingen getroffen die voor een goed 
verloop van zaken noodzakelijk waren. Toen Van den Berg in 
1963 met pensioen ging, werd de werkplaats bij het station 
afgebroken en meteen naar Vroomshoop verplaatst. Zolang 
Van den Berg er de scepter zwaaide, had men het niet willen 
verwijderen... Toen Roel’f uut de jeugdherbarg van z’n oude 
dag kon gaan genieten, kreeg hij ook meer tijd voor zijn 
grootste hobby: muziek maken, samen met zijn zonen. Het 
gezin Van den Berg bezat verschillende instrumenten. Ze 
zorgden ervoor dat er muziek bleef zitten in de voormalige 
jeugdherberg, waar ongetwijfeld gedurende het decennium 
dat de jongeren er hun slaapplekken hadden, regelmatig mu-
ziek zal zijn gemaakt.

In de zomer van 1965 kon Jan Riekele Smit, met zijn uit Ca-
nada teruggekeerd gezin, ook woonruimte betrekken in ‘t 
oude Weidehuis dat toen bekend stond als huisnr. A-93 in 
Heemse. Jan Riekele was geboren in Heemse, als zoon van 
meester Eeltje Smit en Antje Bijma. De remigranten waren 
van plan zich permanent te vestigen in Heemse, maar de 

nieuwe woning op De Norden was nog 
niet gereed. Nog voor de jaarwisseling 
konden ze de voormalige jeugdherberg 
weer verlaten om zich te vestigen aan de 
Jan Steenstraat 19.

Niet veel later, in januari 1966, zou de 
gemeente het pand op perceel B-7702 bij 
openbare inschrijving laten amoveren, 
oftewel slopen. Daarmee kwam een defi-
nitief einde aan ‘t Weidehuis dat slechts 
tien seizoenen dienst heeft kunnen doen 
als jeugdherberg. 


