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Van achterhoek tot Achterhoek 
 
Bennie te Vaarwerk 

 
In 2018 is het 350 jaar geleden dat de dominee-dichter Willem Sluiter de regels dichtte die in 
de negentiende eeuw aan de basis lagen van het geografische begrip Achterhoek. Sluiter zelf 
gaf een positieve draai aan het al bestaande woord ‘achterhoek’:  
 

 
 
Waer yemand duysend vreugden soek, 
Mijn1 vreugd is in dees’ achter-hoek 
 
Het zijn wellicht de beroemdste dichtregels van de in Neede geboren (1627) latere Eibergse 
predikant-dichter (1653-1673) Willem Sluiter. De dichtregels vormen de ondertitel van mijn 
website www.heerlijkheidborculo.nl. Maar bedoelt Sluiter ook de Achterhoek zoals wij die 
term nu gebruiken voor een deel van Oost-Gelderland? Via internet komen steeds meer 
bronnen – vooral gedrukte – beschikbaar.2 Mede daardoor is het mogelijk de 
ontwikkelingsgang van het woord achterhoek door de loop van de eeuwen beter te volgen. 
Dit artikel is een eerste aanzet daartoe.  
 

 
De Tijd, 1 oktober 1846 (via Delpher) 
 
Voor lezers die weinig tijd hebben kan ik mijn bevindingen tot nu toe als volgt samenvatten:  
- het woord achterhoek bestond al vóór Sluiter; 
- Dominee-dichter Willem Sluiter had met ‘achter-hoek’ niet de (huidige) geografische 

Achterhoek op het oog toen hij zijn dichtregels schreef, maar gebruikte het woord als 
tegenstelling tot de hectiek/dynamiek van de Hollandse steden en Utrecht. Daardoor 

                                                      
1
 Er is sprake van een zetfout: er staat duidelijk een – u - , waar een – n – had moeten staan. 

2
 Voor dit onderzoek heb ik hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van de nieuwe website Delpher 

(http://www.delpher.nl) van de Koninklijke Bibliotheek en van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren 
(http://www.dbnl.org/). Geschreven bronnen zijn op een enkele uitzondering na nog buiten beeld gebleven. 
Deze zijn nog niet massaal beschikbaar en bovendien is er nog geen goede zoekmachine voor handgeschreven 
teksten. Dat zoeken leverde ook bij de gedrukte bronnen de nodige problemen op, omdat de OCR-techniek nog 
veel moeite heeft met oudere gedrukte teksten, bijvoorbeeld van teksten die in gotische letters zijn afgedrukt. 
Daarnaast is de herkenning mede afhankelijk van de kwaliteit van de oorspronkelijke druk en de scankwaliteit. 
Kortom, niet elke in de zoekresultaten gepresenteerde achterhoek is ook daadwerkelijk een achterhoek. 

http://www.heerlijkheidborculo.nl/
http://www.delpher.nl/
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heeft het latere geografische begrip Achterhoek later ook een positieve klank 
gekregen. 

- De Achterhoek als geografisch begrip voor een deel van de Graafschap Zutphen werd 
vanaf de jaren ’30 van de negentiende eeuw gebruikt, aanvankelijk regelmatig met 
enige aarzelingen vanwege de oorspronkelijke negatieve betekenis die het woord 
had en soms nog steeds heeft. 

- Van doorslaggevend belang voor het doorzetten van de achterhoek als geografisch 
begrip zijn m.i. enkele publicaties geweest in het midden van de negentiende eeuw, 
die de naam Achterhoek in positieve zin in de titel voerden en daarmee zorgdroegen 
voor verspreiding en uitbreiding van de landelijke bekendheid van de Gelderse 
Achterhoek als dé Achterhoek. 

 
Bestaande omschrijvingen 
Natuurlijk is er ook in het verleden al veel aandacht geweest voor de herkomst van de naam 
Achterhoek. Al in 1867 schrijft het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) bij het 
lemma achterhoek3: 
1.   In 't algemeen. Een achteraf gelegen hoek; eene verwijderde plaats, waar degene, 

die het woord bezigt, zelden of nooit komt. Altijd met zekere minachting gezegd.   
Hij woont in een achterhoek der stad. Wie kan zoo iemand in alle achterhoeken gaan 
opsporen? 

2.   In 't bijzonder, en zonder mv. Gewone volksbenaming der oostelijke gedeelten van 
Gelderland en Overijsel, bepaaldelijk van het landschap Twente en de graafschap 
Zutfen.  (…)  
Afl. Achterhoeker, achterhoeksch. — In gewestelijke spraak ook het bijw. van plaats 
achterhoeks, d. i. in een achterhoek, op eene verwijderde plek, waar iets niet 
opgemerkt wordt. (…) 

 
Bataviaasch 
Handelsblad, 16 april 
1866 (via Delpher) 
 
 
In aanvulling op het 
WNT blijkt dat de 
benaming achterhoek 
zeer verspreid was (zie 
ook bijlage bij dit stuk). 
Wat dan vooral opvalt 
is dat in negentiende 
eeuwse publicaties er 
sprake is van 
(geografische) 

achterhoeken in Drente, Overijssel, Gelderland en Limburg, langs de landsgrens dus en het 
verst verwijderd van de Hollandse metropolen. In Drente heeft de achterhoek vooral 

                                                      
3
 http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M001500&lemmodern=achterhoek& 

lemma=achterhoek 
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betrekking op Coevorden en omgeving, In Overijssel op Twente en binnen Twente op de 
omgeving van Denekamp en Haaksbergen (waar het uiterste zuidoosten van de gemeente 
“Siberië” heet, ook een variant op achterhoek!). De Overijsselse achterhoek lijkt zich dankzij 
de industrialisatie in de negentiende eeuw aan het lot van achterhoek onttrokken te hebben. 
Bovendien had de streek al een mooie oude naam.  
In de Graafschap Zutphen ligt dat anders. De kern van de historische graafschap Zutphen ligt 
langs de IJssel (Zutphen, Doesburg) en Oude IJssel (Doetinchem). De meer oostelijk liggende 
delen van het huidige Oost-Gelderland zijn voor het grootste deel verworven ten koste van 
het voormalige vorstbisdom Münster. Hierbij moet gedacht worden aan de heerlijkheden 
Bredevoort, met de kerspelen Winterswijk, Aalten en Dinxperlo, de heerlijkheid Borculo, met 
de kerspelen Eibergen, Neede, Geesteren, Borculo en het platteland van het kerspel 
Groenlo, alsmede aan Varsseveld en Silvolde die later deel uitmaakten van de heerlijkheid 
Wisch. Men kan vanuit een modern oogpunt verdedigen dat de geografische benaming 
Achterhoek betrekking heeft op deze voormalige nu in Gelderland gelegen kerspelen en 
heerlijkheden van het vorstbisdom Münster. Voor de opvatting, zoals in de Grote Winkler 
Prins encyclopedie (zie verderop), dat de streeknaam Gelderse Achterhoek “tot op zekere 
hoogte een verlegenheidskeuze” was, is dan ook veel te zeggen. Doetinchem, Gendringen en 
Borculo werden al omstreeks het midden van de negentiende eeuw gerekend te behoren tot 
de Achterhoek. Dat gold niet voor Zutphen en Doesburg, die zich, zoals ook de Overijsselse 
IJsselsteden, vaak afgezet hebben tegen het achterland, het platteland van hun kwartier of 
provincie, behalve wanneer dat zo uitkwam, bijvoorbeeld om toeristische redenen (of 
andersom, om er liever niet bij te horen, om economische redenen, zie het krantenartikel uit 
1863: het is van alle tijden!). Men kan zich afvragen of het niet juister zou zijn geweest om in 
plaats van te spreken over de Gelderse Achterhoek (die veronderstelt dat er ook 
Overijsselse, Drentse enz. achterhoeken zijn) te spreken over de achterhoek van (of: in) de 
Graafschap Zutphen, zoals een enkele keer gebeurde in negentiende eeuwse kranten. Maar 
de benaming Gelderse Achterhoek heeft uiteindelijk gezegevierd, als het adjectief al 
toegevoegd werd.  

 
Dagblad van Zuidholland en ’s-
Gravenhage, 10-7-1863 (via 
Delpher) 
 
De constatering in de 
encyclopedie, dat de naam 
aanvankelijk op een veel beperkter 
gebied betrekking had, is ook juist, 
als we Sluiters dichtregels als 
uitgangspunt nemen. De 
encyclopedie noemt daarbij de 
streek tussen Eibergen en Groenlo. 
Maar dat gebied was tot diep in de 
negentiende eeuw alleen maar 
heide of ‘wildernis’ zoals het 
onontgonnen platteland meestal 
werd genoemd. Ik houd het er 
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maar op dat ze bedoelen aan te sluiten bij Sluiter die met achter-hoek alleen zijn hoekje bij 
de haard in zijn Eibergse pastorie bedoelde. 
 
De Grote Winkler Prins Encyclopedie, zevende geheel vernieuwde druk (1974) geeft bij het 
lemma Achterhoek op: 
“Achterhoek is de naam van een aantal buurschappen van Overijssel en Gelderland, die 
eenmaal tamelijk afgelegen waren. Het is tevens de populaire benaming voor een deel van 
de provincie Gelderland, nl. het gebied beoosten de Rijn en de IJssel met uitzondering van de 
Lijmers (…). Dit gebied wordt soms ook de Graafschap genoemd, welke term is afgeleid van 
het (of: de) Graafschap Zutphen. Deze historische eenheid heeft evenwel nog niet de helft 
omvat van een gebied dat thans zo wordt aangeduid. Het is niet onmogelijk dat de naam 
Achterhoek aanvankelijk ook slechts op een veel beperkter gebied betrekking heeft gehad, 
waarbij dan vooral is te denken aan de streek tussen Eibergen en Groenlo en de Duitse 
grens. Hoe het ook zij, in zijn huidige betekenis gaat de streeknaam Achterhoek niet verder 
terug dan tot het midden van de vorige eeuw. 
De naam is voor het eerst gepropageerd door enige produktieve schoolmeesters-dichters en 
–schrijvers die (gestimuleerd door het succes van de Betuwsche novellen van J.J. Cremer) 
het ‘Achterhoeks’ (of een bepaald ‘Achterhoeks’ dialect)  als voertaal hebben gekozen. Het is 
ook bij hen en hun navolgers (van wie H.W. Heuvel het bekendst is geworden) dat een 
Achterhoeks regionaal bewustzijn naar voren is gekomen. De streeknaam (Gelderse) 
Achterhoek was tot op zekere hoogte een verlegenheidskeuze, omdat er geen oude 
benaming voor het gehele hierdoor aangeduide gebied voorhanden was als gevolg van zijn 
langdurige staatkundige versnippering. Aan de termen Graafschap Zutphen en Kwartier van 
Zutphen kleefde – en kleeft – het bezwaar dat grote delen van de streek zich nimmer op 
Zutphen betrokken hebben gevoeld. In sommige kringen gaat de voorkeur uit naar de 
rationelere naam Oost-Gelderland.” 
 
Wikipedia:4 
“De Achterhoek (Nedersaksisch: Achterhook) is een streek in het oosten van Nederland in de 
provincie Gelderland en beslaat het gebied tussen de IJssel in het westen, de Oude IJssel in 
het zuidwesten, de Duitse grens in het zuiden en oosten en de Overijsselse streken Salland 
en Twente in het noorden. 
Het gebied wordt ook wel De Graafschap genoemd, naar de oude Graafschap Zutphen, maar 
beslaat intussen een groter gebied, met onder andere het gebied van de voormalige 
Heerlijkheid Borculo.  
(…) De vroegst bekende term 'Achterhoek' duikt op in een gedicht van dominee Willem 
Sluyter uit de zeventiende eeuw: "Waer iemant duisent vreugden soek / Mijn vreugt is in 
dees' achter-hoek". Hij doelde daarmee op het gedeelte van de landstreek waar hij werd 
geboren en woonde, de omgeving van de saillant [?] Neede en Eibergen. 
In de negentiende eeuw schreef schoolmeester B.J. Stegeman 't Gif maor enen Achterhook / 
Den Gelderschen, den echten. Hij wordt soms ten onrechte beschouwd als diegene die voor 
het eerst het woord Achterhoek gebruikte voor het graafschap Zutphen. Echter reeds rond 
1850 komt in boeken meermaals de aanduiding Achterhoek voor met betrekking tot de 
gehele streek. (…)” 
 

                                                      
4
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek (30-11-2013) 
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Het woord achterhoek in oude gedrukte bronnen 
 
De pre-Sluiter periode 1569-1668 
De oudste vermelding die ik op het internet vond is er een uit 1569:5 
 
 “…dat syn huys nyet bequaem en ware voer een capiteyn, ende verre in ein achterhoeck 
gelegen, …”. 
 
Het woord achterhoek bestond dus al lang voordat Willem Sluiter het in een gedicht 
gebruikte. Toen hij het gebruikte (1668) was het een beetje een modewoord, want Joost van 
den Vondel (1587-1679) had het in 1641 al in zijn treurspel Petrus en Paulus gebruikt:6  
 
Uw dochter naer 't gemoedt. ick bid u, volght te gader,  
Ay oude Vader, volgh; ghy mede, o goede Vader,  
In dezen achterhoeck, en uit den maneschijn,  
In schaduw van dien muur: dat zal wel veilighst zijn. 
 
In 1671 gebruikte Vondel nog een keer het woord “achterhoecken”, nu in een vertaling van 
een werk van P. Ovidius:7 
 
Men lant behouden, met de moegezeilde doecken, 
Daer Tereus haer verleit in eenzaeme achterhoecken 
Van eenen diepen stal, gedoocken in het wout. 
 

 
Dominee-dichter Willem Sluiter in zijn keuken annex kamer 
van zijn huis in Eibergen in de winter (kale boom door het 
raam). Het vuur, gestookt van zeer droog hout dat het 
Münsterse krijgsvolk had laten liggen (waaruit blijkt dat 
Sluiter zijn gedicht Eemsaem huis- en winterleven heeft 
geschreven na afloop van de Munsterse bezetting in 1666) 
flakkert hoog op. Eenzaam en alleen bracht Sluiter de 
winteravonden door in zijn pastorie. Boeken op de grond en 
een inktpot met ganzenveer op de tafel. Hij las en schreef en  
at zijn brood niet in ledigheid. (Prent afgedrukt in het 
genoemde gedicht). 
 
 

 
Willem Sluiter 
Willem Sluiters Eensaem huis- en winter-leven verscheen in 1668. Op bladzijde 44 van dat 
werkje vinden we de beroemd geworden dichtregel:8 

                                                      
5
 Tijdschrift voor Geschiedenis, via http://www.delpher.nl/ 

6
 http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe04_01/vond001dewe04_01_0035.php. De werken van Vondel. Deel 

4. 1640-1645 (1930). J.van den Vondels Peter en Pauwels. Treurspel in 5 bedrijven. 
7
 http://www.dbnl.org/tekst/vond001dewe07_01/vond001dewe07_01_0019.php?q= 
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Waer yemand duysend vreugden soek/ 
Mijn vreugd is in dees’ achter-hoek.  
 
Het gedicht als geheel komt over als een verdedigingsgeschrift9. Dat blijkt al uit de eerste 
regels:  
 
Indien ge vraegt hoe ’t met mij gaet 
Hier achter af/ en van de straet 
En of dit eensaem leven mij  
niet moeylijk in den winter zij  
 
“Achter af”, het voelt al Achterhoeks. 
 
Sluiter had de smaak te pakken. Al een paar regels na de beroemde dichtregels schrijft hij 
(en maakt hij ook duidelijk wat hij onder achterhoek verstaat):  
 
Ik ben gants niet van sulk een aert/ 
Dat ik in ’t hoekje van den haert/ 
Wat lang sou sitten sonder werck/ 
Of eenig loff’lijk oogemerck. 
Ick houde niet van sulke lien/ 
Die slechts in ’t vuer wat mannekens sien/ 
 
Het hoekje bij de haard: dat is Sluiters achterhoek.  
Twee laatste dichtregels kunnen gezien worden als een afrekening met het volksgeloof, de 
corebusiness van latere regionalisten als H.W. Heuvel en Hendrik Odink. Een predikant 
hoorde zich natuurlijk ook tegen het volks- of bijgeloof te verzetten.   
 
Op de volgende bladzijde komen de woorden ‘achter’ en ‘hoek’ nog eens terug: 
 
’t Is niet / om dat ik / in mijn hoek/ 
Hier achter niet meer raet en weet/ 
Waer in mijn tijd sal zijn besteedt;  
 
Opnieuw is het duidelijk: Sluiter bedoelt met zijn achterhoek een hoek bij zijn haard in de 
pastorie in Eibergen. Op de prenten in het gedicht zien we dan ook regelmatig een man 
alleen aan de tafel bij het hoog vlammende vuur van de haard. Een hond en een kat zijn het 
enige gezelschap. Boeken en een inktpot op de tafel of op de achtergrond, zodat de lezer 
met beelden overtuigd wordt dat de predikant zijn brood niet in ledigheid eet.  
Het lijkt erop dat Sluiter met zijn beroemde dichtregels niet de (latere)geografische Gelderse 
Achterhoek of (een deel van) de Graafschap Zutphen op het oog heeft gehad.10 Als Sluiters 

                                                                                                                                                                      
8
 Hier geciteerd naar de versie van Eensaem huys- en winter-leven, in  Alle de werken van Willem Sluiter. In 

leven Predikant te Eibergen en naderhand te Rouveen (Rotterdam 1838), blz. 44. 
9
 Veel meer over Sluiter en de wetenschappelijke waardering van zijn werk: C. Blokland, Willem Sluiter 1627-

1673 (Assen 1965). De bespreking van Eensaem huis- en winterleven op de bladzijden 206-213. Blokland 
waardeert het als een ‘eenvoudig gedicht’. 
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achterhoek al verbonden kan worden met de geografische Achterhoek dan is dat eerder 
ondanks hem dan dankzij hem.  
Toch lijkt hij in een brief11 in rijmvorm van 14 juni 1670 aan dominee N. Versteeg van 
Drempt en Keppel ook te refereren aan een achterhoek in de latere geografische betekenis, 
als hij afsluit met de regel: ‘Hier achter in ons eensaam hoekje’. Versteeg had in gezelschap 
van anderen op 13 juni 1670 een geslaagd bezoek aan Sluiter in Eibergen gebracht. Wijn en 
bier waren op, maar het gezelschap had zich goed vermaakt ‘met twee fluitjes en een boekje, 
hier achter in ons eensaam hoekje’, tot aan de avond toe:  
 
‘En waren noch, soo ’t schijnt, niet moe 
Van ’t over-een-gestemde fluiten, 
Omtrent de Berckelstroom, hier buiten, 
Tot dat de duisternis ons’ oog  
‘t Musijk-boek met gewelt ont-toog.’ 
 
Waar woonde Willem Sluiter? 
Als Sluiters achterhoek in de eerste plaats zijn hoekje bij de haard in Eibergen was en meer 
specifiek zijn pastorie, dan is het van wezenlijk belang om te weten waar die pastorie stond. 
Een antwoord is niet gemakkelijk te geven. Duidelijk is dat na de Reformatie, die in de 
Heerlijkheid Borculo als gevolg van de overgang van het vorstbisdom Munster naar 
Gelderland pas in 1616 plaatsvond, het oude Whemererve niet door de predikant gebruikt 
werd als pastorie. Ds. Rumphius, de voorganger van Sluiter, pachtte het erve wel van het 
Geestelijk Rentambt Borculo, dat alle voorheen geestelijke goederen van de voormalige 
parochies beheerde, maar hij woonde elders in het stadje. Volgens Hendrik Odink12 woonde 
Sluiter na zijn intrede in Eibergen (24 juli 1653, formele intrede, 12 augustus 1653 feestelijk 
inhalen) “eerst een jaar bij een burger als kostganger, daarna woonde hij in de pastorie met 
een of meer zijner zusters samen en na hun huwelijk met een dienstbode”. Maar waar deze 
pastorie stond wordt uit zijn artikel niet duidelijk. In Eensaem huis- en winter-leven schrijft 
hij wel het een en ander over zijn woning waar hij meestal alleen woont (Sluiter is 
weduwnaar en zijn kinderen waren in Deventer ondergebracht), “gelijk een kluys’naer in sijn 
kluys”. Zijn keuken was tevens zijn kamer, zodat hij uit zuinigheidsoverwegingen (calvinisten 
eigen) “geen twee vueren stook[t]”.  
 
Men siet nu hier / bij winter tijd 
Door ’t bladerloos geboomt heel wyd. 
Ik kan/ van vinn’ge kou bewaert 
Hier blijven sitten by mijn haert/ 

                                                                                                                                                                      
10

 Zelf meende ik lange tijd dat het geografische begrip eigenlijk alleen van toepassing zou kunnen zijn op de 
voormalige Heerlijkheid Borculo (inclusief Lichtenvoorde), die pas in 1616 werden geïncorporeerd in de 
Graafschap of het Kwartier van Zutphen. En omdat de Heerlijkheid tot 1616 nooit behoord had tot de 
Graafschap, en eerder tot Münsterland, kan zij als achterhoek – ver weg liggend gebied - in het vorstbisdom 
Münster (tot 1616) en de graafschap Zutphen (daarna) beschouwd worden. Het geografische begrip 
Achterhoek duikt in het tweede kwart van de negentiende eeuw juist op in het zuiden van de Graafschap, 
reden waarom een beperking tot Borculo en omgeving inderdaad te beperkt is. 
11

 Gelders Archief, 0389 Huis Enghuizen, inv.nr. 281, Gedicht van W. Sluiter te Eibergen, gewijd aan N. Versteeg, 
predikant te Drempt en Keppel, die met enige andere gasten op 13 juni een bezoek aan Sluiter had gebracht, 
1670 juni 14. 
12

 Hendrik Odink, Uit kroniek en volksmond van de Gelderse Achterhoek (Enschede 1976
2
), blz. 221-222 
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En sien nochtans / door ’t ope veld/ 
De zon so vrolijk als een held/ 
Haer ommeloop te sneller spoen/ 
En flikk’ren op ’t berijpte groen/ 
En door mijn glase vensters heen. 
’t Gemakje is wel slecht en kleen 
Maer licht en lucht is na mijn sin/ 
 
Zo beschrijft Sluiter zijn eenvoudige (‘slechte’) en kleine pastorie. Kennelijk heeft hij uitzicht 
op het open veld. Dat betekent voor het Eibergen van die dagen dat hij aan de zuidoost- of 
oostkant gewoond moet hebben. De woningen aan de zuidkant keken uit op de Hagen, die 
waarschijnlijk begroeid was met bomen en/of struikgewas. De zuidoost- en oostzijde is de 
kant van de tegenwoordige J.W. Hagemanstraat, die in Sluiters tijd Nieuwstraat heette en 
waaraan nog maar net de eerste huizen gebouwd waren. De weg liep naar het Eibergse Veld. 
Het was niet altijd zo idyllisch geweest zoals Sluiter in zijn gedicht beschrijft. In 1664 had hij 
bezwaar aangevoerd tegen de plannen van Claes Hendricksen, die in de tuin van zijn 
schoonvader, Hendrick Beckinck, een smederij wilde bouwen. Deze tuin lag naast Sluiters 
huis. De dominee-dichter meende door de uitvoering van de plannen in zijn studie gehinderd 
te worden en verzocht daarom het Eibergse stadsbestuur die smederij op een andere plek in 
de “Eybergsche gemeente”, op de markegrond dus, buiten de stad,  te laten bouwen.13 Het 
lawaai en de angst voor brand maakten dat Hendricksen zijn smederij, zoals later ook 
anderen, buiten de stad moest bouwen. In het verpondingskohier van 1646 komt een 
Hendrick Beckinck voor die een huis in Eibergen bezit. Hij heeft o.a. een perceel veldgrond in 
pacht van de weduwe Bloems. Bij die naam gaan de gedachten naar de Blomsgaarden, die 
ligt tussen de Hagemanstraat en de vroegere Simmelinkgoot. Uit de context is de exacte 
locatie niet op te maken, maar het is aannemelijk dat Sluiter gewoond heeft in het 
historische oostelijk deel van de huidige J.W.Hagemanstraat tussen het Wapen van Eibergen 
en Gellekink, dat in zijn dagen nog Nieuwstraat heette. Chris Smeenk, medewerker van 
Museum De Scheper in Eibergen, meldde mij dat in het in 1927 verschenen boekje Eibergen 
voorheen en thans van H.A. Huender de locatie van de pastorie nader omschreven wordt. Ik 
citeer de betreffende passage in Huenders boek: 
 
‘Volgens de overlevering heeft Willem Sluyter gewoond achter het huis nu bewoond door 
den winkelier G. ter Weeme en heeft hij daar zijn lofzangen op Mallem, Holterhoek, Olden 
Eibergen en Hupsel gedicht.’ 
 
Chris stuurde een kopie van een oude ansicht mee van de Groenloschestraat, zoals de straat 
ook tot en met de Tweede Wereldoorlog heette. Volgens hem zou dat achter het huis met 
de bomen en de vrouwen zijn (2de huis rechts). Inderdaad kan vanaf die locatie Sluiter goed 
zicht gehad hebben op het (begin van het) Eibergse veld. 
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 Hendrik Odink, Land en volk van de Achterhoek, (Enschede 1970), blz. 8. 



                       Van achterhoek tot Achterhoek/Bennie te Vaarwerk 
 

www.heerlijkheidborculo.nl  9 

 

Daarom is het wrang dat juist dat gedeelte van de huidige Hagemanstraat gesloopt is en de 
gemeente Berkelland alsmede de projectontwikkelaar geen respect lijken te tonen voor de 
plek van waar het woord achterhoek die positieve betekenis kreeg die nu ten grondslag ligt 
aan de naam Achterhoek.  
 
In de Gids voor Eibergen en Groenlo (1922) van H.W. Heuvel, wordt het volgende gemeld 
over de woonplaats van Sluiter: 
 
‘Op den hoek bij het nieuwe logement van Wormmeester splitst zich de dorpsstraat: links 
gaat het op Neede en Haaksbergen, rechts op Groenlo. Aan de Groenlosche straat, waar nu 
het huis met winkel van L. H. Elbrink staat, was volgens een overlevering de Wehme van 
Sluyter. Van hier gaat rechts een achterstraat, ongeveer evenwijdig met de Dorpsstraat, die 
ons brengt op den B r i n k, waar nog enkele oude gevels zijn te zien. Het verlengde dezer 
straat heet M e l k w e g, nog voor kort een gewone zandweg met hier en daar een woning. 
Zuidwaarts lag in de 1e helft der 19e  eeuw nog een turfveentje, waar nu vruchtbaar 
bouwland is.’ 
 
Dat het wel zeker is dat Sluiter aan de toenmalige Nieuwststraat heeft gewoond, blijkt uit de 
overdracht op 17 september 1688 door dominee Johannes Sluyter, predikant te Raelte, en 
zijn zuster Charlotte Gertruid Sluyters van het huis en hof die daarachter ligt ‘binnen de stadt 
Eybergen in de Nieuwstraete (...) staende ende gelegen’ aan dominee Johannes Adolphus 
Meiling, predikant te Eibergen, en diens vrouw Anna Rhemincks. 14  Johannes en Charlotte 
waren de kinderen van de Eibergse dominee-dichter.  
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 ECAL, ORA Borculo, inv.nr. 40., blz. 207, 17 sept. 1688. 
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Na Sluiter 
Sluiters werk raakte langdurig wijd en zijd bekend. Vooral in gereformeerde kringen moet hij 
generaties achtereen veel gelezen zijn. In die kringen moet ook het woord achter-hoek zijn 
blijven hangen. Hoe dat proces in zijn werk ging onttrekt zich nog grotendeels aan de 
waarneming. In alle formele stukken over de streek werd zoals voorheen gesproken over de 
graafschap of, vaker nog, het kwartier van Zutphen als een van de oorspronkelijk vier 
bestuurlijke kwartieren die samen het hertogdom Gelre en later de provincie Gelderland 
vormden. Na 1811, toen de nieuwe eenheidsstaat opgelegd werd, speelde het Kwartier van 

Zutphen geen bestuurlijke rol 
van betekenis meer. Ook dat 
kan op den duur bijgedragen 
hebben aan de omwenteling ten 
gunste van het begrip 
Achterhoek. Tegelijkertijd blijft 
in de weinige gedrukte media 
die tot nu toe online 
beschikbaar zijn, het woord 
achterhoek ook zijn negatieve 
betekenis behouden. Enkele 
voorbeelden om dit te 
illustreren:  

 
Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen, 1791, blz. 55 (via Delpher) 
 
Ook Haaksbergen mocht zich tooien met de titel ‘achterhoek’ [van Twente]: 

 
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 20 juni 1853 (via Delpher) 
 
Maar ook Twente werd betiteld als ‘Overijsselschen Achterhoek’. In 1913 werd nog 
geschreven: 
 
‘Twente heeft na de bevrijding van het Fransche juk in 1813 zeer groote veranderingen 
ondergaan. De vroegere Saksische gewoonten en gebruiken bij feestelijke gelegenheden zijn 
in die eeuw in onbruik geraakt; de eenvouw in zeden, huisvesting en kleeding ging verloren; 
zelfs zijn taal wordt er bijna niet meer gesproken. Daardoor verdwenen de eigenaardigheden 
waarop de echte Twentenaar met recht trotsch was, al waren juist zij de oorzaak dat de 
verfijnde [!]  Hollander deze geheele streek met den naam van “Overijsselschen Achterhoek” 
bestempelde’.15  
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 A. Benthem Gz., Twente 1813-1913 (Enschede 1913), blz. 3. 
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Gelukkig weten wij meer dan  een eeuw later dat Twente toch veel van zijn tradities 
behouden heeft ( en voor de ‘ echte’ Achterhoek  is dat niet minder waar). Maar misschien 
was hier de wens de vader van de gedachte. 
 
En tenslotte deze, vermeld in de Rotterdamsche Courant, 29-6-1864 (via Delpher) 

 
 
 
Negentiende eeuw: de achterhoek wordt Achterhoek 
In een postscriptum in een brief van het rooms-katholieke Eibergse kerkbestuur aan 
aartspriester Terwindt van Gelderland in Zeddam van 1 februari 1831 wordt het begrip 
Achterhoek in geografische zin gebruikt.16 Voor zover mij bekend is dit tot nu toe de oudste 
vermelding voor het geografisch gebruik van de naam Achterhoek voor Oost-Gelderland. :  
 
“En ook, indien het UHEw even gevoeglijk uitkoomt, zouden wij in het vervolg gaarne uwe 
brieven etc. over Doetinchem met den voerman Rademaker ontvangen, die alle weeken door 
den Achterhoek passeert.”  
 
Verder onderzoek in nog niet gepubliceerde schriftelijke en gedrukte bronnen zullen 
ongetwijfeld nog meer (en oudere) vermeldingen aan het licht brengen.17 De tijd zal hier zijn 
werk doen. 
 
Bij Sluiters opvatting van een achterhoek sluit de volgende beschrijving in de Arnhemsche 
Courant van 24 februari 1835 goed aan. Maar tegelijkertijd  gaat het al duidelijk richting het 
geografisch begrip Achterhoek. Wat deze beschrijving verder bijzonder maakt is de 
vermelding als “achterhoek18 der graafschap Zutphen”, waarmee tevens wordt aangegeven 
dat de twee begrippen niet volledig samenvallen of uitwisselbaar zijn.  
 
“Gendringen, den 16den Februarij. 
Hoe menig stadbewoner schroomt niet, den winter buiten door te brengen, wanende dat 
men buiten de stadsmuren dien gezelligen omgang moet missen, welken men bij de lange 
winteravonden zoo zeer behoeft. 

                                                      
16

 Utrechts Archief, Archief Hollandse Zending, inv.nr. 1757, brief d.d. 1 februari 1831 
17

 In het liber memoriaal van de St.-Mattheusparochie van Eibergen, gebruikte pastoor Van den Hurk het 
geografische begrip Achterhoek ca. 1874 voor de aldaar gelegen voormalige parochies van het bisdom 
Münster. Dit waren: Groenlo, Eibergen, Borculo, Winterswijk, Aalten, Silvolde en Hengelo. In 1856 gebruikte de 
in Ulft residerende deken van Groenlo, J.H. Nijkamp, het begrip Achterhoek ook in geografische zin (Utrechts 
Archief, Archief Aartsbisdom Utrecht, inv.nr. 233, brief deken aan aartsbisschop d.d. 26 juli 1856). Het ligt meer 
voor de hand vroege vermeldingen van het geografische begrip juist te verwachten in archieven van 
Hervormde (gereformeerde) kerken, vanwege het beroep en achtergrond van Sluiter). 
18

 In verband met de interpretatie heb ik het al of niet gebruiken van hoofd- of kleine letter 
achterhoek/Achterhoek  exact overgenomen uit de bron. 
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Ik ondervond dezer dagen hoe ongegrond deze vrees is en hoe men ook in een klein dorp, in 
den zoogenaamden achterhoek der graafschap van Zutphen, een’ gezelligen omgang en 
vermakelijkheiden vindt, welke het kenmerk dragen van edele beschaving. In het sedert vier 
jaren uit zijne asch herrezene dorp Gendringen vindt men, in eene kring van zeer beschaafde 
menschen een’ gullen omgang, even zoo verwijderd van het ceremonieel der groote steden, 
als van haarkloverijen en het gebabbel der kleine plaatsjes. 
Men heeft er niet, zoo als in de steden, die societeiten of koffijhuizen, waar sommige heeren 
soms meer  te huis zijn, dan in hunnen huiselijken kring; doch men heeft er, behalve de 
wederkeerige bezoeken tweemaal in de week de gelegenheid, om er de winteravonden, al 
pratende of onder het spelen van een partijtje door te brengen.” (Over leesgezelschappen 
ten plattelande, in de Arnhemsche Courant van 24 februari 1835). 
 
“Het is hier de plaats niet, noch is het het doel dezer regels, de oorzaken op te sporen en aan 
den dag te leggen, waarom deze liefelijke landsdouwe sinds onheugelijke tijden steeds 
stiefmoederlijk is behandeld. De in den mond des volks overgegane bijnaam van Achterhoek 
bewijst genoegzaam den graad van misachting voor deze streek, hoezeer ook niet minder 
het haar aangedane onregt.” (Uit een ingezonden stuk in de Arnhemsche Courant van 9 juli 
1843 over de aanleg van een weg van Doesburg naar de Pruissische grenzen) 
 

 
 
In een dienstregeling uit 1847 van de Nederlandsche Rijn-spoorweg, die toen een station in 
Arnhem had, wordt vermeld:  
 
“Na aankomst van den 1e en 2e trein te Arnhem, vertrekken Wagens van Koens en van 
Heumen naar Doesburg, Terborg en den geheelen achterhoek, naar Zutphen, Deventer en 
Zwolle”. (De Tijd, 1-7-1847).  
 
De moderne tijd sluit aan op het karrenspoor. Het lijkt de N18-discussie wel! 
 

 
NRC, 27-5-1853 (via Delpher) 
 
Actueel was in de jaren ’50 van de negentiende eeuw ook de discussie over de aanleg van 
een, laten we maar zeggen, ‘noordtak’ van de spoorlijn die Arnhem met Utrecht en 
Duitsland verbindt. Men wil hem aanvankelijk aanleggen vanaf Zevenaar over Borculo naar 
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Enschede. Uiteindelijk kwam er niets van terecht, omdat Zutphen (en andere IJsselsteden) 
vreesden geen aansluiting te krijgen op de moderne tijd. En die waren toch net een maatje 
groter. 
 

 
Groninger Courant, 15-6-1856 (via Delpher) 
 
In 1851 sloot koning Willem III de door wijlen zijn vader op particuliere basis voortgezette 
stoeterij in Borculo wegens te hoge kosten. Wat nu te doen met het 200 hectare grote 
complex? O.a. W.C.A. Staring dacht dat het een geschikte locatie zou zijn voor een (hogere) 
landbouwschool, zeg maar een voorloper van de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Een 
eerder plan om een dergelijke instelling in ’s-Heerenberg op te richten was mislukt. Het 
Borculose plan bracht het in ieder geval tot wetsontwerp, maar het Staatsblad zou het niet 
halen.  
 

 
 
Het artikel in het Algemeen Handelsblad van 12-4-1851 eindigt aldus: 

 
(via Delpher) 
 
Ook de Achterhoek raakte in de ban van de industrialisatie. Men hoopte dat de streek 
daardoor “opgebeurd” zou worden “uit zijn verachterden toestand”, zoals de Zuidhollanders 
konden lezen in een ingezonden stuk onder de titel “Uit den Achterhoek”, in het Dagblad 
van Zuid-Holland en ’s Gravenhage van 4 juli 1863: 
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“(…)  De tijd is verre voorbij, dat met een zeker gevoel van minachting gesproken werd van 
de streek mijner woonplaats. De jaren zijn lang vervolgen, toen men zich den Achterhoek 
voorstelde als een oord “waarachter geen land meer was”, zoo als de zoon des volks het 
eigenaardig uitdrukte. De dagen liggen in een ver verleden, toen men bij het uitspreken van 
dien naam dacht, aan onbereikbare, of alleen met het gevaar van leven, enz. te bezoeken 
streken, waar de bevolking op den laagsten trap van beschaving staat (…). Neen, dat alles 
leeft alleen in de herinnering. De Achterhoek is geen Achterhoek meer; uitvindingen en 
ontdekkingen in stoom en nijverheid, verbindingen met andere streken, door het aanleggen 
van goede wegen (…) hebben den Achterhoek opgebeurd uit zijn verachterden toestand. 
(…)” 
 
In dit ingezonden stuk zien we de ‘verheven’ achterhoek voortbestaan naast de Achterhoek 
als streeknaam. De schrijver was de schaamte voorbij. 
 
Boeken en artikelen met Achterhoek in de titel 
Als in de loop van de negentiende eeuw het aantal gedrukte media, kranten en boeken, 
toeneemt, dan verspreid zich de benaming Achterhoek eerst via de landelijke en later ook 
regionale/provinciale kranten. Vanaf 1851 verschijnen er boeken en artikelen met de 
benaming Achterhoek in de titel. Voorbeelden:  
 
A. Beeloo, Phantasien in den Achterhoek (o.a. Middelburgsche Courant, 30-1-1851); 
Arnold, Eene Begrafenis Schets uit den Achterhoek (Proza, advertentie in de Opregte 
Haarlemsche Courant, 2-5-1852); 
J.A. Klokman, Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek; bevattende eene topographische 
beschrijving van onderscheidene plaatsen in en om het arrondissement Zutphen, benevens 
geschiedkundige merkwaardigheden, zeden, gebruiken, enz., (Vermelding in Nieuwsblad 
voor den boekhandel, 24-4-1856); 
Ds. De Waal, Uit eene pastorie in den Achterhoek (advertentie in de Opregte Haarlemsche 
Courant, 3-12-1860); 
A. de Visser, Vijf novellen uit den Achterhoek (advertentie in de Opregte Haarlemsche 
Courant, 04-02-1863); 
J.A. Klokman, Een Oudejaarsavond in den “Achterhoek” (Met eene plaat) (Vermelding in de 
Opregte Haarlemsche Courant, 4-1-1865); 
J.A. Klokman, ’n Noaber-prentjen uit den Achterhoek (over de Veepest) (Vermelding in  de 
Opregte Haarlemsche Courant, 5-6-1867); 
J. Craandijk en P.A. Schipperus, Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Deel V. 
Afl. 9 en 10. (In den Gelderschen achterhoek. Met 2 platen) (Vermelding in: Nieuwsblad voor 
den boekhandel, 1-10-1880) 
H. Blink, Wandelingen in den Achterhoek en in Twente (vermeld in: Vragen van den Dag, 01-
01-1889) 
H.G. Hartman Jz., Van de Veluwe en Uit den Achterhoek in vroegere tijden. Verzamelde 
schetsen. (Vermelding in: Nieuwsblad voor den boekhandel, 17-9-1889) 
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Opregte Haarlemsche Courant, 03-12-1860 (via Delpher) 
 

 
Nieuwsblad voor den boekhandel, 24-4-1856 (via Delpher) 
 
Achterhoeks volkslied 
 
“'t Gif moar ênen Achterhook, 
Den Geldersen, den echten, 
't Land, woar onze wêge stond, 
Op eeuwenolden Saksengrond, 
Woar w' altied an zôlt hechten.” 
 
Dit “Achterhoeks volkslied” is geschreven door de Winterswijkse onderwijzer B.J. Stegeman 
en te vinden op het internet.19 Op Wikipedia wordt erbij vermeld dat het in de negentiende 
eeuw geschreven werd en dat het hierin vermelde “Achterhook” de “eerste officiële 
vermelding” is. Of dit volkslied daadwerkelijk negentiende eeuws is waag ik te betwijfelen. Er 
is nog geen volledige biografie over Stegeman op internet of in de Gelderse biografieënreeks 
beschikbaar en de dialectkring Achterhoek en Liemers wijdt geen woord aan dit ‘volkslied’. 
Gelet op het veelvuldig voorkomen van combinaties van landstreek en achterhoek, zeker in 
de negentiende eeuw, is de formulering van Stegeman wel wat merkwaardig. Juist omdat er 
meerdere achterhoeken waren was toevoeging van het adjectief Gelders(en) wel nodig om 
deze te onderscheiden van al die anderen. 
 
Eibergen, 30 november 2013     

Bijgewerkt: 10-12-2013; 22-12-2013; 22-2-2015, 23-4-2017 
 

Bennie te Vaarwerk 
 

                                                      
19

 http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoeks_volkslied  

http://www.dialectkring.nl/schrijvers/a-j/b.-stegeman/


                       Van achterhoek tot Achterhoek/Bennie te Vaarwerk 
 

www.heerlijkheidborculo.nl  16 

 

Kaart uit het Streekplan Oost-Gelderland, 1975. De gemeenten langs de IJssel (Gorssel, 
Zutphen, Warnsveld en Steenderen, alsmede de voormalige Kleefse enclave Wehl, werden 
gerekend tot Oost-Gelderland te behoren. De Liemers (inclusief Didam) werd als een 
afzonderlijk gebied beschouwd. Het provinciale Oost-Gelderland werd onderverdeeld in drie 
deelgebieden: het “Gebied van Zutphen” (met de gemeenten Zutphen, Gorssel, Warnsveld, 
Steenderen, Vorden en Ruurlo, die ook ooit de historische Graafschap Zutphen vormden), de 
“Oost-Achterhoek” (met Borculo, Neede, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk en 
Aalten) en de Oude-IJsselstreek omvatte de overige toenmalige Oostgelderse gemeenten. 
Een Zuid- en een West-Achterhoek waren er niet, wat nog eens duidelijk maakt dat niet alle 
gemeenten in 1975 in de Achterhoek wilden liggen. 
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Bijlage 
 
Losse vermeldingen (via www.delpher.nl, niet volledig, niet gerubriceerd, wel 
chronologisch): 
 

Nederland werd als geheel ook wel eens 
beschouwd als een achterhoek (economisch) 
(Arnhemsche Courant, 7 april 1846, via 
Delpher) 
 
 
 
 

 
- “…kwetste de kogel het dier slechts in den achterhoek van het onderste 

kaakebeen.”(Sparman, Reize naar Kaap de Goede Hoop, 1787, via Delpher); 
- “… en in eenen gemeenen achterhoek van den Haag gelegen (…). F.L. Kersteman, Het 

Leven van F.L. Kersteman, 1792, blz. 103); 
- “en ten anderen, om te voorkomen, dat ‘er geen bedorven of stinkende visch in 

eenigen achterhoek dezer stad [Amsterdam] wierde aangebragt (…)”. (Handelingen 
van de Municipaliteit der stad Amsterdam, 1795); 

- “… eenen of anderen achterhoek van ons Vaderland, … (Letterkundig Magazijn van 
wetenschap, 1824); 

- “Zoo al niet de schrijvers zelve, dan althans zijn hunne, in het Nederduitsch vertaalde, 
schriften door een legio van nieuwe romans verdrongen en, voor een groot gedeelte, 
bij het Nederlandsch, romanlezend publiek, in eenen achterhoek geplaatst en 
vergeten; (…) (Letterkundig Magazijn van wetenschap, 1827); 

- “Jan. Zoo assewei et nou veur hebt, geleuf ik dat et hier veur den heelen Achterhoek 
et beste is: dan kömt de steenweg te Dinsper an de sausé [straatweg] nao ’t 
Munsterland…” (Arnhemsche Courant, 11-2-1845). NB. “Achterhoek” is in dit 
dialectverhaal in het Nederlands geschreven; 

- “Een onderwijzer, die zich teekent: uit den achterhoek van Gelderland, schrijft ons, 
dat hij, zoo als vele onderwijzers ten platten lande, bestuurder is van een 
leesgezelschap in zijn dorp, en dat hij de boeken moet kiezen.” (De Wekker, 14-3-
1845); 

- “Mijn Heer de Redacteur! Ik lees gaarne Couranten – Ach! Wij wonen ook in zulk een 
bedroefden achterhoek. – Behalve de Boekzaal der geleerde wereld, het groote 
huiskruis, Aaltje de zuinige keukenmeid en eenige verschimmelde tractaatjes, komt 
er geen boek bij ons op tafel.”(Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 6-5-
1845); 

- “Doetinchem, 29 Sept. Men schrijft uit den zoogenaamden achterhoek in Gelderland, 
dat de rogge aldaar tamelijk wel is uitgevallen, doch dezelve is klein van korrel en 
brengt niet zoo veel op als andere jaren…”. (De Tijd, 1-10-1846); 

- “Men meldt uit Gelderland, dat op vele plaatsen de behoefte meer en meer 
ontwaakt aan kolonisatie. Uit den achterhoek toonen zich vele afgescheidenen 
bereid, om een ander vaderland te zoeken.” (Groninger Courant, 27-3-1846); 

http://www.delpher.nl/
http://www.delpher.nl/
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- “Om die reden moet men ons niet meer zetten in den achterhoek, als domme 
menschen: - wij willen zitting hebben in onze polderbesturen en heemraadschappen; 
(…) (De Tijd, 14-8-1847); 

- “(De Twentsche Courant had dezer dagen het artikel dat wij hieronder mededeelen. ’t 
Zijn Lessen uit den zoogenaamden Achterhoek van ons Land, die, tot weznelijk heil 
van het volk, de verspreiding beter waardig zijn dan die, welke onlangs in onze 
hoofdstad uit Parijs werden gehaald.”(De Nederlander, 31-8-1848); 

- “… welk belang hij heeft bij Koevorden, hoe klein dat plaatsje dan ook zij en in welken 
achterhoek van ’t Rijk verschoven!” (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 
14-5-1850); 

- “en het ware eindelijk tijd, dat lieden, in den een of anderen achterhoek des lands 
woonachtig en ten eenemale onkundig met de gevoelens der personen die ons 
regeren, zich ten deze beter lieten inlichten en zich intusschen onthielden van 
beweringen welke van allen grond ontbloot zijn” (Arnhemsche Courant, 18-5-1848); 

- “Moge spoedig deze schoone stichting in Gelderlands te vaak vergeten achterhoek 
tot stand komen!” (Over de stichting van een landbouwschool op de voormalige 
domeinen/paardenstoeterij te Borculo) (Algemeen Handelsblad 12-04-1851); 

- “Holland en de overige provinciën. (…) Zal men het ontkennen, dat Friesland en 
Groningen bij velen Siberië heet; dat Drenthe voor één groot heideveld, en Overijssel 
voor achterland wordt gehouden?  (…) Alleen Utrecht wordt als eene eigene zuster 
erkend, en daar ieder de heerlijke omstreken van Gelderlands hoofdstad heeft 
bezocht en naar waarde schat, zoo is menigeen wel geneigd te erkennen, dat deze 
bloeijende streek toch geen achterhoek is.” (Groninger Courant, 19-11-1852); 

- “hier of daar in een kleine achterhoek” (NRC, 07-09-1853); 
- “dooden achterhoek” (NRC, 14-7-1854); 
- “merkwaardigen achterhoek van Overijssel” (NRC, 22-7-1854); 
- “in den achterhoek van Gelderland (De Oostpost, 20-6-1855 en 24-9-1857); 
- “in den duistersten achterhoek van het land”, (Opregte Haarlemsche Courant, 29-6-

1857); 
- “Weerdinge zou dan als het ware van Drenthe worden afgescheurd en een 

achterhoek van Groningen uitmaken” (Provinciale Drentsche en Asser Courant, 13-8-
1857); 

- “in een achterhoek van het gebouw” (Oostpost, 11-3-1858); 
- “den achterhoek van Wilp en Twello” (Tijdschrift voor staatshuishoudkunde, ca. 01-

01-1859); 
- “Vijfentwintig jaren geleden hadden Barend Smit en zijne vrouw, destijds zijn meisje, 

het vrijwat minder breed op de wereld dan thans. Naar het zeggen van hunne 
toenmalige stadgenooten, te Borculo in den Gelderschen Achterhoek, heeft Barend 
weleer zijn huishouden opgezet van twaalf gulden in de week, meer niet.”(C.D. 
Busken Huet, “De Mantel der liefde”, in: tijdschrift Nederland, 1859); 

- “In eene komende eeuw, zullen ook wel de palen, langs welke die draad wordt 
gespannen in den achteroek geplant worden. Doch laten wij den electrischen 
telegraaf niet vooruit snellen en ons verheugende in het verkregene, juichende in de 
tweede helft der XIXde eeuw, als wanneer Geldria’s hoofdplaats, van des morgens 
afgerekend, slechts 27 uren benoodigd zijn om een brief naar Borculo, het Parijs van 
den achterhoek [!], Groenlo, Eibergen en environs over te maken, (…)” (Algemeen 
Handelsblad, 07-11-1859); 
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- “… den achterhoek van Overijssel” (Algemeen Handelsblad, 25-06-1860); 
- “In den achterhoek van Twenthe aan de Hannoversche grenzen, ligt de gemeente 

Denekamp” (Provinciale Drentsche en Asser Courant, 26-7-1860); 
- “… dat eindelijk in een achterhoek in een oud vervallen huis …”(Provinciale Drentsche 
- en Asser Courant, 24-9-1861); 
- “achterhoek van Parijs” (Nederlandsche Staatscourant, 28-3-1862); 
- “achterhoek van Limburg (NRC, 15-5-1862); 
- “een achterhoek des Rijks te voorschijn is gehaald”(NRC, 25-4-1862); 
- “Apeldoorn, 23 Sept. Gisteren morgen zag men op onze gewone markt ten verkoop 

aangeboden eene kudde geiten, bijeengebracht door kooplieden uit den Achterhoek, 
uit Paterborn en omstreken (…)”. (Nieuw Amsterdamsch Handels- en effectenblad, 
25-9-1862); 

- “Wat baat een net van spoorwegen in een achterhoek, gelijk Nederland zal worden, 
wanneer de schepen het meer en meer voorbijzeilen om zijne slechte zeegaten.”(De 
Tijd, 17-11-1862); 

- “De tijd is verre voorbij, dat met een zeker gevoel van minachting gesproken werd 
van de streek mijner woonplaats. De jaren zijn lang vervlogen, toen men zich den 
Achterhoek voorstelde als een oord “waarachter geen land meer was”, zoals de zoon 
des volks het eigenaardig uitdrukte.” (Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage, 4-
7-1863); 

- Gemeente Berkenwoude in de Krimpenerwaard, “in het westeinde van den 
Achterhoek” (Nieuw Amsterdamsch Handelsblad, 22-9-1863); 

- “de schrijver hield zich in den achterhoek eener loge verborgen” (Algemeen 
Handelsblad, 21-3-1866); 

- “boerenwoning van H. Stoelhorst in den zoogenaamden Achterhoek van de -
gemeente Markelo … (Rotterdamsche Courant, 23-10-1866); 

- “Een tiental jaren geleden behoorden spoorwegen in den weinig bezochten, 
oostelijken achterhoek van ons land nog geheel en al tot de illuzieën, welke de 
geduldige inwoners dier streken elkander op lange winter-avonden 
voorspiegelden.”(A.J. ten Brink, Willem van Harpen’s leerjaren (1867)); 

- “Ingezonden stukken. De heeren Van Gend en Loos worden dringend uitgenoodigd 
hunne attentie eens te vestigen op het vervoer van passagiers en goederen in den 
Gelderschen achterhoek, bepaaldelijk tusschen Logchem en Groenlo. Op één uur 
rijdens wordt nog 10 á 15 minuten halt gehouden tot drenking van postillon en 
paarden, terwijl de rijtuigen in zeer deplorabelen toestand verkeeren en te eng zijn, 
om het bepaalde aantal passagiers te bevatten.” Er verandert ook niets! (NRC, 6-7-
1867); 

- “Hollandsche achterhoek” (Nederland, ca. 1-1-1868); 
- “noordelijken achterhoek dezer provincie” [Drenthe] (Provinciale Drentsche en Asser 

Courant, 14-1-1868); 
- “uit den achterhoek der provincie” [onbepaald] (Nederland, ca. 1-1-1869); 
- “van eene ruwe deerne uit den achterhoek” (Stemmen voor waarheid en vrede, jrg. 6, 

1869, volgnr. 2); 
- “Twentsche brieven, 20 januarij 1869. (…) Eene gunstige gelegenheid, dacht ik, om 

ook de belangen van Twenthe aan zijne aandacht te bevelen, - van Twenthe, dat om 
zijne ligging soms de achterhoek, om zijne tallooze fabrieken te regt het nijvere 
Twenthe genoemd wordt, van Twenthe, dat, voor de grootste helft katholiek, 
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nogthans in de behartiging zijner katholieke belangen zich door de pers zoo 
stiefmoederlijk bedeeld ziet.” (De Tijd, 23-11-1869); 

- “Aangenaam waren de dagen door de sollicitanten in Gelderlands Achterhoek 
doorgebracht. Allen hadden kosteloos verblijf. De meesten waren bij burgers van 
Borculo en Geesteren gehuisvest, de overigen hadden vrij logies in ’t logement. Door 
verreweg de meesten werd die streek voor ’t eerst in hun leven bezocht, maar allen 
prezen luid de voorkomendheid en gastvrijheid van Borculo’s en Geesteren’s 
ingezetenen.” (De Wekker, weekblad voor onderwijs en schoolwezen, 6-7-1872); 

- “van de hemel weet welken achterhoek van ons vaderland”(De Wekker, weekblad 
voor onderwijs en schoolwezen, 26-3-1873); 

- “in den achterhoek der gedachten geschoven” (De Wekker, weekblad voor onderwijs 
en schoolwezen, 30-09-1874); 

- “Maar wij zitten ook in een achterhoek, waar de nieuwere ideën [!] over straffen en 
beloonen zoo niet zijn doorgedrongen” (De Wekker, weekblad voor onderwijs en 
schoolwezen, 17-02-1875); 

- “zoolang verwaarloosde Indische achterhoek” (Tijdschrift uitgegeven door de 
Nederlandsche Maatschappij …, 1877); 

- “in een achterhoek van Gelderland” [daar ’t leven te moeten slijten] (tijdschrift 
Nederland, 1878); 

- “Kan nog iemand twijfelen aan de noodzakelijkheid eener wetsherziening en aan 
verbetering van het schooltoezicht, als zulke klachten niet uit een achterhoek, maar 
uit een provinciale hoofdstad opgaan?” (De Wekker, 13-2-1878) 

- “Ergens in een achterhoek, waar geen land meer achter is” (De Wekker, 2-10-1878); 
- “Daar ginder in den zoogenaamden achterhoek van ons land …” (tijdschrift 

Nederland, 1881, volgnr. 1, p. 451); 


