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Strijd om het land
Zo’n 100.000 jaar geleden is het extreem 
koud in het gebied. De bodem is perma-
nent bevroren en Mastenbroek ligt erbij 

als een kale poolwoestijn. In de loop van 
duizenden jaren verandert dit landschap 
in een dicht moerasbos. Ook daar kan nie-
mand iets mee, maar in de Middeleeuwen 
nemen boeren stukje voor stukje de dras-
sige bos- en graslanden in gebruik. Dat 
gaat niet ongemerkt voorbij aan plaat-

Een korte geschiedenis van Stadshagen (1)

Droge voeten in Mastenbroek

selijke adel en stedelijke regenten. Die 
vinden dat zij recht hebben op de grond. 
In de veertiende eeuw geeft dit aanlei-
ding tot jarenlang geruzie, gekonkel en 
wapengekletter.

Terpen
Wanneer het in 1363 eindelijk vrede 
wordt, wacht de gigantische taak om de 
Mastenbroeker wildernis te ontginnen. In 
slechts 25 jaar tijd verandert het ruige 
landschap in een compleet nieuw land-
bouwgebied. Een ware topprestatie. De 
grond is zeer vruchtbaar en wordt hoofd-
zakelijk voor veeteelt gebruikt. Boerde-
rijen zijn gebouwd op terpen, zodat hun 
bewoners droge voeten houden tijdens 
overstromingen. Die ophogingen zijn tot 
op heden in het landschap te zien. Buiten 
Stadshagen is de Polder Mastenbroek nog 
altijd ingedeeld in de rechthoekige blok-
ken en kavels uit 1390. Nergens anders in 

Op verzoek van de redactie van de  
Vinexpress schrijft Lian Reuvekamp 
de komende maanden voor onze krant 
enkele bijdragen over de geschiede-
nis van Stadshagen.

Lian Reuvekamp (1965) is geboren 
en opgegroeid op boerderij ’t Werkel, 
op de plaats van het vroegere kasteel 
Werkeren en het tegenwoordige Park 
de Stadshoeve in Stadshagen. De fa-
milie Reuvekamp woonde en werkte 
hier 175 jaar, tot ’t Werkel plaats 
moest maken voor de nieuwbouwwijk. 
Lian woonde in Zweden en Singa-
pore, werkte als purser bij de KLM en 
studeerde Gezondheidspsychologie.  
www.lianreuvekamp.nl

 De in 2001 afgebrande boerderij ’t Werkel stond op de plek van het huidige Park de Stadshoeve

‘De naam Mastenbroek 
is ontstaan uit 

het samenvoegen 
van de woorden 

mast- en broekland.’

Nederland is zo'n patroon op deze grote 
schaal te zien. 

Stormvloed
De strijd tegen het water heeft Masten-
broek dan nog niet gewonnen. De inwo-
ners kampen geregeld met fikse over-
stromingen, maar de ergste ramp is die 
van 4 februari 1825. Een combinatie van 
springtij met een noordwesterstorm ver-
oorzaakt op die ochtend 22 dijkdoorbra-
ken. Met donderend geweld stroomt het 
water Mastenbroek binnen. Veel boeren 

zijn op de terugweg van de veemarkt in 
Zwolle en worden verrast door het snel 
stijgende water. Ruim honderd inwoners 
komen om. Duizenden dieren verdrinken 
en ontelbare huizen worden verwoest.

Zwemmend naar huis
Op de plaats van het huidige Park de 
Stadshoeve lag boerderij ’t Werkel. De 
boer dreigt in de Werkelallee (nabij de 
tegenwoordige Arkelsteijnstraat) met 
paard en wagen door het kolkende wa-
ter te worden meegesleurd. Hij overleeft 
ternauwernood door op de rug van het 
paard te klimmen, waarna het dier uit-
eindelijk zwemmend de boerderij be-
reikt. Door de komst van de Afsluitdijk, 
het Mastenbroeker stoomgemaal (1856) 
en andere maatregelen kent het huidige 
Mastenbroek nauwelijks nog de dreiging 
van het water. De laatste overstroming 
dateert uit de Tweede Wereldoorlog, 
toen de bezetters de polder lieten on-
derlopen om te verhinderen dat er geal-
lieerde troepen zouden landen.
Sindsdien hebben de Mastenbroekers 
nooit meer natte voeten gehad. 
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Door Lian Reuvekamp 

Tussen de Arendshorstlaan en de Belvédèrelaan graasden schapen en ter hoogte 
van het winkelcentrum brandde elk voorjaar een paasvuur. De koeien werden 
gemolken in de Boskampstraat, het beste hooiland lag rond de Buckhorstlaan 
en op de Oude Wetering werd in strenge winters geschaatst. Een deel van Polder 
Mastenbroek werd Stadshagen. In twintig jaar tijd is er veel veranderd in dit 
idyllisch groene gebied van grasland, weteringen en bruggen, waar het riet langs 
de slootkanten danste in de wind. Het waren ingrijpende veranderingen, maar 
beslist niet de eerste. En zo idyllisch was het nou ook niet altijd. Er is in Masten-
broek heel wat afgevochten. Tegen de ridders Van Voorst, tegen andersgelovigen, 
tegen de Duitsers, maar vooral tegen de elementen.
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Samen maken wij de krant

Redacteur Geert Jan den Hengst stelt zich voor
Naast voorstellen is uitleg misschien nog 
wel meer op zijn plaats. Mijn naam is 
Geert Jan den Hengst. In de Vinexpress, 
editie september, stond een artikel over 
mij: Gewaardeerd redactielid stopt. Uiter-
aard is het fijn om te lezen dat  mijn werk 
en ik gewaardeerd werden, maar ik was 
toch gestopt?
Sinds zo’n zes jaar was ik lid van de schrij-
vende redactie. Aanvankelijk schreef ik 
over van alles en nog wat. Op den duur 
schreef ik ook nog in een soort van se-
rie over zorginstellingen binnen onze 
wijk en daaropvolgend een tijdje over 

jonge sporttalenten. Onderwijl werd ik de 
vaste schrijver van de rubriek Bijzondere 
Stadshagenaar. Daar kwam de maande-
lijkse column NB (Nota Bene) bij.

Ik ben, wegens mijn ziekte multiple scle-
rose, volledig arbeidsongeschikt en ook 
rolstoel- en zorgafhankelijk. In mijn vo-
rige leven was ik leerkracht Voortgezet 
Speciaal Onderwijs. Na een aantal jaren 
ging dit door fysiek inleveren niet meer 
en kwam ik thuis te zitten.
De tijd ging ik besteden aan vrijwilligers-
werk. Ook schrijven werd een passie. Bij 

de Vinexpress kon ik 
dit combineren. Tot-
dat het vorig jaar te-
veel werd en ik wilde 
stoppen. Omdat het 
missen sterker was 
wilde ik op een lagere 
frequentie toch weer 
graag mijn bijdrage 
kunnen leveren.


