
ARRIËN
Arriën en het Arriërveld

Het voornaamste erf hier in Arriën was vroeger
de Ridderinkhof, een boerderij met een rijke
historie. In deze boerderij zou naast de
markerichter ook een ridder gewoond hebben.
De kans dat deze ridder ook daadwerkelijk deel
uitmaakte van het Ridderschap is vrijwel nihil. 

Het is waarschijnlijker dat het hier een vrije
boer betrof die zoveel macht had dat mensen
in moeilijke tijden voor hem werkten in ruil
voor bescherming. De boerderij staat nu onder
monumentenzorg en de bewoners ervan
dragen nog steeds de bijnaam Ridderboer. 

In 1837 werd Albertus Christiaan van
Raalte de eerste predikant van de in 1835
van de Hervormde kerk afgescheiden
gemeente. 

De oprichting van deze Gereformeerde
Gemeente vond plaats op Ridderinkhof
(Ridderinkweg 4). 
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Vechtdal Overijssel
De gemeente Ommen bestaat uit de buurtschappen: Archem,
Arriën, Beerze, Besthmen, Eerde, Junne, Nieuwebrug,
Ommerschans, Varsen, Vinkenbuurt, Beerzerveld, Dalmsholte,
Giethmen, Lemele, Ommen, Stegeren, Vilsteren, Witharen en
Zeesse en maakt deel uit van het Vechtdal Overijssel. Een gebied
met uitgestrekte landerijen, bossen, heidevelden, landgoederen,
oude buurtschappen en natuurlijk de rivieren de Vecht en de
Regge. Het Vechtdal Overijssel is daarom een uniek gebied om te
recreëren en de natuur en cultuur te beleven. 
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De Ridderinkhof

Boeren aan het werk aan
de Ridderinkweg. 
Foto: HKO

De buurtschap Arriën is van oorsprong een esdorp, waarbij
de akkercomplexen op de hoger gelegen es tussen de Vecht
en het dorp in lagen. De lager gelegen marsgronden
bestonden uit grasland en werden gebruikt om koeien te

laten grazen. Ten noorden van Arriën ligt het Arriërveld, een
buurtschap dat tot de marke Arriën behoorde. Het Arriërveld
was oorspronkelijk een groot heideveld, waarvan vroeger
een groot gedeelte van de woeste grond gecultiveerd is. 

Keuters  
De markegenoten, ook wel erfgenamen
of gewaarden genoemd, kwamen
regelmatig bij elkaar om markezaken te
bespreken. Deze bijeenkomsten stonden
onder leiding van de markerichter. De
bezitters van het erf Ridderinkhof
hebben hier in Arriën door de eeuwen
heen steeds het markerichterschap
opgeëist. Dit opeisen van het marke -
richterschap  bleek, tijdens een recht-
zaak aangespannen door de erfge-
namen, niet rechtmatig. Sindsdien werd
de markerichter door de erfgenamen

gekozen.
Naast eigenaren van gewaarde
boerderijen (zelfstandige boeren met
meer dan een kwart waardeel) konden
ook nietgewaarden gebruik maken van
de markegronden. Dit alleen op
beperkte schaal. Deze zelfstandige
boeren met een kwart waardeel of
minder werden keuters of katers
genoemd. Keuters namen dus op
beperkte schaal deel in de marke, maar
niet in het bestuur. Naast het toezicht
op de gronden, zorgde het
markebestuur ook voor zaken als het

onderwijs,
politie, het
onderhoud aan wegen
en waterlopen. Deze
zaken werden uiteindelijk
in de eerste helft van de
negentiende eeuw aan het
gemeentebestuur overgedragen. 

De ondergang
De macht van de marken werd beperkt
door de burgerlijke gemeente in de
Franse tijd. Koning Willem I stimuleerde
de scheiding van de markegronden,
door wettelijk vast te leggen dat één
waardeelhouder een scheiding van de
gehele marke kon eisen. Op deze wijze
werd al het land tussen 1834 en 1870
verdeeld onder de waardeelhouders. De
marken hielden hierdoor op te bestaan. 
In de marke Arriën wordt ook vanaf
begin 1800 begonnen de onverdeelde
grond stukje bij beetje te verkopen.
Eerst het noordelijke gedeelte en later
het zuidelijke. Op 29 juni 1853 wordt de
akte van scheiding opgemaakt

Van boerenhuiskamer tot kerk 

De schaapskooi van de Ridderinkhof,
Ridderinkweg 4, 1964

Het ontstaan en de ondergang van de marken 
De gemeente Ommen telde vroeger maar liefst 14 marken, te weten Varsen, Arriën, Stegeren,
Vilsteren, Besthmen, Archem, Giethmen, Zeesse, Junne, Beerze, Dalmsholte, Eerde, Lemele en Ommen
zelf. Marken zijn hoogst waarschijnlijk in de dertiende eeuw ontstaan om het gebruik van het
ongecultiveerde land te reguleren. De marken kwamen voornamelijk voor op de zandgronden in het
oosten van Nederland. Als onverdeeld grondgebied was ze in gezamenlijk eigendom van de
eigenaren van de boerderijen in de buurtschap. Iedereen had een vast gesteld aandeel in de marke,
dat ook wel een waardeel werd genoemd. Hoeveel vee men mocht weiden of hoeveel plaggen men
mocht steken, hing af van het aantal waardelen dat men bezat. De marke Arriën bestond uit 16
gewaarde hoeven met elk 1 waardeel.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de financiële
bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Ommen.


