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Van de bestuurstafel
Bert von de Zedde

Vonuit het bestuur terugkijkend moeten wij constateren weer een enerverend kwartoal of te sluiten.
Onze verenigingstoekomst is verder vorm gegeven door de aanschaf von een nieuw bibliotheeksy-
steem, een stevige investering von ruim € 3.000,00, díe wij olleen konden realiseren met hulp van

het ledenfonds von de Rsbobsnk gemeente Voorst.

Goed om er te zijn en de contacten te onderhouden.
En tot slot mogen we ook weer nieuwe leden begroeten. Een hartelijk welkom aan:

Mevr. A.M.E. Dijkstra-van der Beld, dhr. en mevr. Lokin, dhr. F. Lugtenberg en dhr. H. Mennes

AGENDA
Zaterdag 1 september-Excursie naar landgoed Beekzicht in Voorst - inschrijving noodzakelijk!!
Op zaterdag 1 september is er voor de leden van de OKV de gelegenheid in te schrijven op een
.excursie naar het landgoed Beekzicht in Voorst.
Jhr ir W.H.J. de Beaufort, één van de eigenaren en bestuurder van Landgoed Beekzicht BV, zal een

inleiding geven in de bongerd van de moestuin van Klein Java. Vervolgens zal er een fietstocht
gemaakt worden over het landgoed, waarbij verschillende gebouwen en landschappelijk interes-
sante plekken worden bezocht. De heer Beaufort zal deze fietstocht persoonlijk begeleiden en

deskundige uitleg geven.

Verzamelen om 9.30 uur met de fiets op Klein Java (Rijksstraatweg 42). De excursie duurt tot onge-
veer L2.30 uur. Er kunnen maximaal 30 personen aan deze excursie deelnemen.
lnschrijven is noodzakelijk en kan via het mailadres van de Kroniek: kroniek@okvvoorst.nl.

Van 24 juli t/m 1 augustus is de bezoekers- en studieruimte gesloten

Er kan dan ook telefonisch geen informatie worden verstrekt.

Donderdag 20 september 2012 -lezing over Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije
Op donderdag 20 september 2OL2 zal er door de heer dr. M.A.M. Franken een lezing worden
gehouden over Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije, een Gelders regent op het breukvlak
der tijden (1750-1816). De heer Franken heeft een boek geschreven over deze adelijke Veluwse
jonker die o.a. eigenaar was van de Poll en de Nijenbeek. Zie ook de artikelen op pag.7 en 20.

De lezing wordt gehouden in het Dorpshuis te Voorst. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

Op donderdag 22 november zal Hans Hermsen een lezing geven over de geschiedenis van landgoed
Het Hunderen. De locatie van de lezing is bij verschijnen van deze Kroniek nog niet bekend.

KRONIEKPOST

Nieuwe aanwinsten voor de bibliotheek
Het Gelderlond Boek
Van mevrouw A. Geerts, archivaris van het Gemeentearchief, heeft onze
bibliotheek "Het Gelderland Boek" gekregen. Aan de hand van oude en
nieuwe foto's en afbeeldingen wordt een beeld geschetst van onze pro-
vincie. ln het boek wordt aandacht besteed aan Gelderland als groene en
waterrijke provincie, aan historische gebeurtenissen, steden, landhuizen en
kastelen enz. Ook komen de verschillende Gelderse fabrieksmerken aan de
orde. Mevr. Geerts heeft aan dit boek meegewerkt door enkele interessante
dingen over de gemeente Voorst aan te leveren. Het is een erg leerzaam en
lezenswaardig boek geworden.
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Na de zomervakantie starten wij met het
implementeren van dit nieuwe systeem en

zullen enkele vrijwilligers een training volgen
in Maarssen bij de leverancier. Daarna vergt
het nog een lange periode van herinrichting
en herbenoeming van foto's en plaatsbepaling
voordat het gebruik optimaal zal zijn. Daarna
willen wij de gegevens gaan koppelen aan een
eigen web-winkel, waarvan de contouren in

de steigers zijn gezet. De OKV was natuurlijk
aanwezig op de 'Beursvloer 2012', gehouden op
16 mei bij SV Twello. Het doel van de beursvloer
is om te komen tot matches met andere vereni-
gingen en bedrijven en -het liefst met gesloten

beurs-activiteiten uit te wisselen. Ook stellen
bedrijven prijzen beschikbaar om een bijzon-
dere activiteit te organiseren voor de winnende
vereniging of stichting, die kunnen oplopen tot
wel € 500,00. Helaas werden wij niet verkozen.
De gehouden ledenvergadering op 19 april was
uiterst geanimeerd en een van de punten betrof
het vernieuwen van het bestuur met drie leden.
Dat is veel en vandaar dat dit vroegtijdig is aan-
gegeven aan de leden. Het bestuur roept leden
op mee te denken in dit proces. Het is noodza-
kelijk om bij de volgende ledenvergadering in

2013 de nieuwe bestuursleden voor te kunnen
stellen. De voorbereidingen voor een actief
historisch klompenfeest (begin september) zijn
in volle gang. De aanzet tot dit feest is gegeven

door de OKV maar helaas ontbreekt het ons aan

de financiële middelen om het op grote schaal

uit te voeren. Het bestuur van het klompenfeest
heeft de gedachte overgenomen en omgezet in

daden. De Dorpsstraat zal historisch worden in-
gericht met Middeleeuwse activiteiten zoals die
toen hebben plaats gevonden. Ze nemen een

specifieke plaats in tijdens de klompenfeesten
op zaterdag 8 en zondag 9 september a.s. De

inzet van de OKV zal bestaan uit een activiteit in
of rondom de Dorpskerk. Dit wordt uitgewerkt
hiervan voor de zomervakantie. Ocrk zullen wij
op vrijdag 7 september de historische speur-
tocht voor basisscholieren uitzetten, zoals wij
dit al vele jaren doen. De opslag van historische
gebruiksvoorwerpen blijft een zorgelijk punt
binnen onze vereniging. Voor de korte termijn
hebben we een tijdelijke opslagruimte kunnen
vinden aan de Leemsteeg nummer 5. Er moet
nu gezocht worden naar een meer permanente
oplossing. Wat kunnen wij met de in de afge-
lopen 25 jaar verzamelde oude gebruiksvoor-
werpen? Willen wij gaan voor bijvoorbeeld een

historische kamer of zoeken wij nu definitief
samenwerking met andere stichtingen voor het
behouden van deze voorwerpen uit vervlogen
tijden? Wie kan en wil helpen?
Door vrijwilligers is op de achterwand van onze

bezoekersruimte een uitvergroting van het
oude gemeentehuis geplaatst. Prachtig om te
zien en gelijk geluiddempend. Nu nog enkele
kleine onderhoudshandelingen verrichten in de

werkruimte en dan moeten wij als vrijwilligers
hier ons 'historische' werk met plezier kunnen
doen. Vanuit het bestuur zijn weer verschillende
bezoeken gebracht aan zusterverenigingen in de

regio. Bij de een was het de nieuw geopende ac-

commodatie en bij de ander een lustrumviering.
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Bidprentjes
Van ons erelid mevrouw J. Schutte-Geurtsen
ontvingen wij voor de bibliotheek als naslag-

werk haar grote verzameling bidprentjes van
personen uit de gemeente Voorst. Het zijn
een tiental mappen, waarvan de inhoud ook

geschikt is voor belangstellenden, die genealo-
gisch onderzoek doen. We roepen iedereen op
deze verzameling aan te vullen met bidprentjes,
die men misschien nog ergens heeft liggen
Wij zullen er zeer blij mee zijn!!

Fotoverzomeling
ln maart heeft de Oudheidkundige Kring Voorst
een verzameling foto's ontvangen, die betrek-
king heeft op locaties en objecten in en rondom
Twello. Deze foto's, gemaakt en geschonken

door de heer C.J.M. Hessels, bestrijken de peri-
ode van 1976toI201.L.
Veelal betreft het nog de oorspronkelijke situatie
alvorens er werd gebouwd of gereconstrueerd.
Ook prachtige sfeerfoto's van diverse gebouwen
maken deel uit van deze verzameling. De foto's
zijn opgenomen in het fotoarchief van onze
vereniging.

Boek over Willem Anne Schimmelpenninck
von der Oije
Van dhr. E. Stol ontvingen we het vervolg op
het boek "Dienaar van Oranje" door dr. M.A.M.
Franken : Willem Anne Schimmelpenninck von
der Oije, een notqbel Gelders regent op het
breukvlak der tijden
Dit boek gaat over de zoon van Andries Schim-
melpenninck van der Oye, nl. Willem Anne
Schimmelpenninck van der Oye.(1750-1816).
Zie ook de lezing op 20 september door de heer

Franken en het artikel 'Geld als water maar
omgekeerd ook', van de heer W. Tempelman.

Overzicht van de "Fqmilie Wiltink"
Wij hebben van de "Elf Marken"uit Gorssel het
genealogisch overzicht ontvangen van de "Fa-

milie Wiltink" in Gorssel, Diepenveen en Voorst.

Dit overzicht is tot stand gekomen in opdracht
van de Historische Vereniging de Elf Marken".

De OKV is zeer blij met alle vermelde qqnwin-

sten, wqsrvoor wij de schenkers vqn hqrte
dsnken!

"Antiquarische boeken en andere te koop bij de O(V:

"Dienen an de diek", door Bertus van den Bremen (1985) - € 7,5O

"Krek wa'j zek", (spreekwoorden, rijmpjes en uitdrukkingen uitg 't O-Vel. Dialect) (1989) - € 7,50
"Uit de historie van Voorst", door Prof. W.Jappe Alberts(1972) - € 7,5O

"Cvv Avanti-meer dan voetbal", Jubileumuitgave 40jr. Avantie (17 nov. 1960) - € 5,50
"K.D.S. Twello en omstreken",7S jaar-I998 - € 7,5O

"Ons Zilveren Zwart- Wit 1926 - 1951" - € 5,-

"60 jaar sport in Twello , V en K ", (1985) - € 5,-
"V en K '.75 )aar sporthistorie in Twello", (gebonden) (2000) - € 10,-

'Advendo -Wilp -1933 -1993". - € 5,-
"Geïllustreerde Gids voor de omstreken van Voorst", ( uitgave omstr.1935) - € 7,5O

"Van der Kar af gezien", Bezetfingsjaren 1940-L945, Oorlogsdagboek van A.A.Bloem - € 5,-
"Een eeuw vol herinneringen 1904-2004", Rabobank/ O.K.V. ( z.g.a.n.) - € 7,50

"Zicht op Voorst", uitg. OKV 2OO2 (z.g.a.n ) - € 10,-
"Kastelen rond Zutphen dl.ll", Jan Harenberg (o.a. Kastelen bij Voorst/Wilp) - € 2,50

ldem igeb. )afgeschrewven bibliotheekboekje -€ I,-
"Verleden Land-Archeologische opgravingen in Nedetland", J.H.F.Bloemers e.a. (z.g.a.n.) - € 10,-

" Van landijs tot polderland",2000 eeuwen Zuiderzee gebied - € 5,-

"1200 jaar Wilp", (765-1965), J .Vredenberg - € 6,-

"Herinneringsboek Geref. Kerk Twello", (1840 t/m 2009) -Jan Post - € 10,-
"De dokter van Terwolde", J.J.Speelziek - € 5,-

"Een rebelle aan de Vecht", Slot Zuylen en haar bewoners - € 3,-
"Veluws water -Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe" - € 1O,-

"Gietelse school 1847 -1983-Rerinie 24-04-20O4" - € 5,-
"Old Twello-het dorp door de jaren heen" - €25,-
"Wonen en leven in de gemeente Voorst, Erik Geven - € 7,-

"K D S Twello en omstreken ,75 jaar kleindierensport" (1923-1998) - € 5,-

"Randfiguren uit de cartografie", Mr. H.A.M.van der Heijden (z.g.a.n.) - € 10,-

"Oranje Ver. Klarenbeek",T5 jaar (1932-2007), uitg 2008 ( z.g.a.n.) - € 10,-

"De geschiedenis v.d. Markt-en Straathandel", Jac.v.d.Kar (met opdracht) - € 15,-
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Presentatie boek van de hand van Dirk Otten
Op zaterdag 26 mei is in Deventer het nieuwe
boek van de Heerdenaar Dirk Otten gepresen-

teerd. De titel van zijn boek luidt: 'Hoe God ver-
scheen in Saksenland'. Het boek over de Saksen

beschrijft hoe moeilijk het voor dit volk was om
afstand te doen van haar oude Germaanse reli-
gie en het christendom als nieuwe godsdienst
te aanvaarden. ln het nieuwe boek vertelt Otten
hoe het uiteindelijk toch lukte om het Saksische

volk het christendom te laten aanvaarden.
Het boek van Dirk Otten gaat over een periode
in de kerkgeschiedenis waarover tot op heden
(te) weinig bekend was. De ondertitel van Ot-
tens boek luidt 'Widukinds knieval voor Karel

de Grote.' Het boek telt 176 pagina's en 44
illustraties, waarvan een deel in kleur.
De uitgever, de Deventer Universitaire Pers,
geeft verdere informatie op haar site:
deventeru n iversita irepers. nl

Voor al uw drukwerk

drukkerl "Bussloo"
Bonenkampsweg 2 - 7383 RR Bussloo

Iel.:0571 - 261517 Fax: 0571 - 261150
Email : drukkerlbussloo@gmail.com
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Recensie
Ed Stol

ln 2002 is bij de Wolburg Pers Zutphen het boek Dienaar van Oronje Andries Schimmelpenninck van

de Oije (1705-1776) verschenen, auteur is dr. M.A.M. Franken. De ondertitel van het boek luidt: Fen

politíeke en bestuurlijke levensbeschrijving van een Gelderse Luitenant-stqdhouder.

maken tot de machtigste regent van de Veluwe.

Tijdens de Omwenteling van 1747-I748, waarbij
stadhouder Willem lV (Prins van Oranje-Nassau)
aan het bewind kwam, heeft hij zich weten op
te werken tot de machtigste regent van Gelder-
land. Als luitenant-stadhouder vertegenwoor-
digde hij het stadhouderlijk gezag in Gelderland
en vooral in het kwartier Veluwe. Zijn adellijke
afstamming heeft natuurlijk in heel sterke mate
zijn leven bepaald. Door zijn huwelijk met de

rijke erfdochter Woltera Geertruid van Wijnber-
gen, uitvloeisel van de goede relaties tussen de
families Schimmelpenninck en Wijnbergen, was
hij in 1749 op de leeftijd van 44jaar een van de

meest gefortu neerde Vel uwse grootgrond bezit-

ters geworden. Hij kreeg grote invloed op dit
grotendeels zelfsta nd ig f u nctionerende gewest
en werd de vertrouweling van de stadhouder;
zijn vrouw, de regentes Anna van Hannover en

later ook van hun zoon stadhouder Willem V.

Ook beschrijft hij de manier waarop de Repu-

bliek der Nederlanden in de tweede helft van de

achtliende eeuw werd bestuurd en de unieke
positie die Gelderland hierin vertegenwoordig-
de. Zijn kwaliteiten op het gebied van financieel
beheer waren alom bekend en hij kon met recht
een financieel expert worden genoemd. Hij was

een trouw dienaar van Oranje. Op bestuurlijk
gebied heeft hij de weg geëffend voor zijn zoon

Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije.

tsBN 90-5730.190.3
naschrift redoctie:
In 2011 is het vervolg verschenen van de
geschiedschrijving over het geslacht Schim-

melpenninck van der Oije. ln deze Kroniek een

artikel van Wim Tempelman dat mede n.a.v.

Frankens werk is geschreven (pag. 20).
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Va n onze zusterverenigi ngen

Vittepraetje"-16" jrg. Nr 1.(Oudheidkundige
Vereniging Herderwich)
Het 3" artikel over de Hanzestad Harderwijk
in de 1"4" / 1"7" eeuw. Er werd bijv. veel vis

vervoerd naar de steden als Keulen en Kleef
met omstreken. Wanneer de vis over de lJssel/
Rijn vervoerd werd moest de schipper ettelijke
keren tol betalen, nl. in Kampen, Deventer ( de

Katertol en de Bisschopstol), Arnhem en Lobith.
Om deze hoeveelheid tollen te omzijlen werd
de vis over de weg via de Veluwe-Arnhem naar
Duitsland vervoerd.

De "Oudheidkundige Vereniging. Herderwich"
te Harderwijk bestaat dit jaar 40 jaar. N.a.v. dit
jubileum heeft de vereniging een d.v.d. uitge-
bracht met de mooiste punten en gebouwen
van Harderwijk en Hierden. Bovendien is er een
stadswandeling door Harderwijk uitgegeven.

Gerqrd Vrieling

Stichting Regiocontact Vecht/Veluwe/lJssel-
streek. (34 jrg. N11)

Deze keer is hierin opgenomen een fietstocht:
"Schipbeek fietstocht" met als startplats Gors-
sel. De tocht gaat langs de volgende beziens-
waardigheden: touwslagerij en museum, Huize

Dorth, Eendenkooi "de Schoolt'; De Oxerhof,
Dortherbeek. Deze fietsroute is op dinsdag of
woensdag tegen en kleine vergoeding te ver-
krijgen bij de OKV.

Ons Markenboek" 30 jrg. Nr.1 ( Oudhk. Ver.

"de Elf Marken"- Gorssel)
Hierin het tweede artikel over het boerenleven
in de 1" helft van de 20" eeuw. ln het 1" artikel
ging het over het werk van de boer; in dit artikel
gaat het over de werkzaamheden van de boerin.
Het artikel sluit af met het spreekwoord:"Een vrou-
wenhand en een paardentand staan nooit stil".

ln Dienaar von Oranje beschrijft de historicus
het levenswerk van Andries Schimmelpenninck
van der Oije. Hij werd geboren op 09-10-1705 te
Zutphen als zoon van Gerrit Jurriën Schimmel-
penninck van der Oije en Cornelia Constantia van

Middachten, "Heer van beide Pollen, Landdrost

van Veluwen" en is, zoals staat omschreven:
"na bedlegering als gevolg van een borstkwaal
verselt met aanhoudende Koortsen overleden
op 18 november 1776 te Arnhem", op 19 of 20

november overgebracht naàr huis de Pol en op
21 november na de uitvaartdienst in de kerk

van Voorst begraven.

Hij is opgegroeid als eenvoudig landjonker. Op

11 mei 1730 werd hij op 24-jarige leeftijd al

toegelaten tot de ridderschap van Veluwe en

als ambt5jonker van het schoutambt Brummen.
Hiermee was zijn eerste stap gezet voor een po-

litieke en bestuurlijke carrière die hem uiteinde-
lijk de hoogste functie, het landdrostambt van

het kwartier Veluwe zou opleveren en hem zou
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2OL2: Het Jaar van de Historische Buitenplaats
en Open Monumentendag

Voor zover bekend zetten de volgende buitenplaatsen zaterdag 8 september hun poorten open

Terwolde:
De Matanze Peter Brummel, de tuinbaas, is beschikbaar om vragen te beantwoorden

overtuin en kassen.

Mogelijkheid om op het landgoed onder een pagodetent een 3-gangen

lunch te gebruiken ( € 30,- per couvert). Keuze: van 12:00 tot L4:00 uur

of 14:00 tot 16:00 uur. Max. 40 pers per sessie'

Vooraf reserveren bij restaurant't Diekhuus, Jan Klercq O57L-273968

's Avonds is er een toneelvoorstelling op het landgoed,

informatie bij A. van Lenth tel: 06 t5O9 tI47

Zorgvliet

Twello:
Bruggenbosch

De Dijkhof

Kleine Noordijk

O.a. presentatÍe van (uitgevoerde) plannen

Presentatie ontwikkeli ngsplan

Deel van het landgoed is te bezichtigen

Om 11.00 en 14.00 uur is er een rondleiding over de Kleine Noordijk
van ca.30 minuten.
ln het Koetshuis een doorlopende diavoorstelling over landgoederen
rond Twello (van Gerard van Zijl). Tevens foto-tentoonstelling in het koets

huis over de geschiedenis van het landgoed Ook de koets van het
landgoed de Kleine Noordijk is deze dag te bewonderen.

en
T'IENTENOA6

De Open Monumentendag 2Ot2 op 8 en 9

september (in de gemeente Voorst alleen op
zaterdag 8 september!) heeft dit jaar als thema
'Groen van Toen'. De Open Monumentendag
haakt aan op het Jaar van de Historische bui-
tenplaatsen. Bij vele historische buitenplaatsen
vormen tuin of park een bijzonder eenheid met
de gebouwen. Het zijn deze historische buiten-
plaatsen die dit jaar op Open Monumentendag
hun bijzondere culturele waarde tonen.
Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien wor-
den van de omgeving waarin het is opgetrok-
ken. Maar de Open Monumentendag beperkt
zich niet tot buitenplaatsen en landgoederen.
Landelijk komen groene monumenten in het
tweede weekend van september aan bod: van

hofjes tot plantsoenen, van begraafplaatsen tot
kloostertuinen, van stadswallen tot stadspar-
ken, van grafheuvels tot terpen, van villaparken
tot tuindorpen, van lanen tot houtwallen. Op
Open Monumentendag 2012 leren we mo-
numentaal Nederland nog beter kennen: van
binnen en van buiten. Vrijwel alles wat we in
Nederland aan groen hebben, is immers door
mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de
gebouwde 'stenen' omgeving. ln de gemeente
Voorst is de open Monumentendag gericht op
buitenplaatsen en landgoederen.

QP
mÓnu
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Redactíe Kroniek
in somenwerking met M. Schneiders, gemeente Voorst

De OKV wil in de Kroniek dit jasr extro asndocht
besteden osn de buitenploatsen en landgoederen in
onze gemeente. Dit in het koder vqn het Themojaor
Historische Buitenplootsen 2012, dot er op gericht is
om mensen bekend te maken met historische buiten-
plaatsen en dssrmee oqndocht te vrogen voor het
behoud von dit belongwekkend culturele erfgoed. ln
dit nummer wordt De Mqtqnze in Terwolde belicht.

Omdat de gemeente Voorst landelijk gezien wel
een heel bijzondere positie inneemt met het
grote aantal buitenplaatsen en landgoederen,
kan dit niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom
heeft het als thema 'Buitengewoon groen' .

Niet alle activiteiten zijn nog bekend, maar op
8 september heeft u dus een unieke kans om
een aantal landgoederen te bezoeken, waarvan
de eigenaren met veel inzet en passie proberen
dit cultureel erfgoed te bewaren voor de toe-
komst.
De OKV verzorgt vanaf 1 september een expo-
sitie over dit thema in de hal van het gemeen-
teh u is.

JAAR VAN DE
HISTORISCHE
BUITENPTAATS

Landgoed
Sterrebosch

ln het koetshuis is een doorlopende videopresentatie over particulier flora-
en faunabeheer.
Sterrebosch is het eerste Landgoed in Nederland dat binnenkort online is te
volgenl Dit is een nieuwe manier van openstellen. ledereen kan vanaf 24 juli

via internet meekijken wat er zoal gebeurt, groeit en leeft op een landgoed.
Op lnternet nu al diverse filmpjes te bewonderen:
www.yo utu be.com/la ndgoedsterreboschln het volgende nummer

staat het Landgoed Krepel

centraal. De redactie wil
in het decembernummer
aandacht besteden aan

landgoed 't Schol' in Wilp.
lndien u hierover informa-
tie heeft of misschien wel
iets wil schrijven, horen
we dat graag van u.

Reacties op:
kroniek@okvvoorst.nl

Klqrenbeek:
Landgoed Krepel Deel van landgoed en enkele gebouwen zijn toegankelijk

Voorst:
Beekzicht O.a. bezoek moestuin en kas en rondleidingen,

kaarten wandel-en fietsroutes over het landgoed zijn aldaar verkrijgbaar

Ekeby O.a. een open beeldhouwles

De gemeente Voorst geeft samen met de VVV Voorst eind augustus een boekje uit met meer

informatie over de buitenplaatsen en activiteiten. ln ieder geval tijdig verkrijgbaar bij de VVV.
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De geschiedenis van De Matanze te Terwolde
door Jqn Groenenberg en Auke Vlietstro

ln vrijwel olle qrtikelen díe zíjn geschreven over De Motqnze in Terwolde is te vinden dqt De Mqtanze
is gesticht kort nodot de Zilvervloot door Piet Heyn werd veroverd. Het |ijkt er sterk op dot de ver-
schillende quteurs elkqor hebben gekopieerd zonder onderzoek te hebben gedoon in de orchieven.
De eerste vermelding vqn de naam 'Baja de Motance' vinden we in 1662. Op L8 augustus vqn dat
jaar vindt een belening ploots oon het echtpaor Boldewijn van Lqer tot Langeveltsloo en Morgareto
Aleida von Laer. Het betreft het "Redinges goedt, nu Baja de Motonce". Voordqt de noam Motonze
werd gebruikt heette het goed dus Redinges goed. De geschiedenis hiervqn goat veel verder terug
don het jaar 1628 toen Piet Heyn de Zilvervloot veroverde in de Boqi vqn Motonze.

ri,i&t.t'I$gl lx 9'al sAx
ItrrÍtr Ítt1íÈrtÍ ll*rs
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De eerste vermeldingen
ln archief van het bisdom Utrecht vinden we
in de rekening van de rentmeester van Salland
over dejaren 1499-1500 de naam Redingesgoed
al terug. Het Redingesgoed viel toen onder de
Hof te Colmschate.
De naam Redingsgoed heeft waarschijnlijk iets
te maken met het voornamelijk in Overijssel -in
en rond Vollenhove- voorkomende ridderma-
tige geslacht Reding. Welk verband er precies is

blijft tot nu toe onbekend.
Het duurt ruim honderd jaar voor we weer In-
formatie vinden over het Redingesgoed. Vanaf
1622 vinden we gegevens over het Redinges-
goed, later De Matanze, in het leenregister van
ambt en Hof te Colmschate.
Voor L622 was het echtpaar Johan ten Have
en Catharina Evertzen beleend met het Redin-
gesgoed. Zij verkopen het in 1622 aan Volkert
Scharff (of Scherff) en Gesina Splithoff. (of
sp lijthoff ).

w.r.c.
ln het jaar 1,624 werd in Deventer een in-
schrijving gehouden om deel te nemen in de
West-lndische Compagnie (W.l.C.). ln totaal
werd voor 110.000 gulden ingeschreven. Bij

een bedrag hoger dan 100.000 gulden mocht

een stad een bewindhebber aanwijzen. Behalve
een viertal wijken -vernoemd naar straatnamen
(Waterstraat, Norenbergstraat, Bisschopstraat
en Overstraat)- die samen voor ongeveer
70.000 gulden inschreven, schreven ook de stad
Deventer en vijf particulieren zich in voor ieder
6000 gulden. De particulieren waren Volcker
Scherff en Jhr Gijsbert van Hemert en de drie
schepenen: Johan van Hemert, Thomas Varwer
en Adriaen van Boeckholt. De schepen Johan
van Hemert werd aangewezen als bewindheb-
ber der West-lndische Compagnie in de kamer
Amsterdam.
De genoemde Volcker Scherff had het Redinges
goed in 1622 gekocht. Hij overleed op 8 mei
1625. Dat was dus vóór de verovering van de
Zilvervloot. Zijn dochter Aaltien (of Algonda)
trouwde met Gijsbert van Hemert. Gijsbert was
een zoon van Johan van Hemert.
Het is dus aannemelijk dat de families Scherff
en van Hemert grote winsten hebben gemaakt
toen Piet Heyn de Zilvervloot veroverde (1628).
Gesina Splitthoff overleed in 1635.
Gijsbert van Hemert wordt in 1"64L genoemd in
een leenakte van het Redinges goed. Blijkbaar
werd toen de naam Matanze nog niet gebruiktl
Een dochter van hun Christina van Hemert
trouwt met J(oh)an van Laer.

Piet Heyn ligt's nachts met 20 schepen err 11
jachten van de West-lndische Conrpagnie bij
Cuba in opwachting, als een Spaanse zilver-
vloot van L8 schepen afkomstig uit Mexic;
dwars door de Nederlandse vloot heen zeih:.

De Nederlanders weten direct 9 schepen in te
nemen, maar eje 6 belangrijkste ontsnappen.
De vloot van Piet Heyn zet de achtervolging
in en probeert de Spanjaarden de pas af te
snijden. De Spaanse schepen zijn zo zwaar

beladen, dat zij zichzelf nauwelijl<s kunnen

verdedigen. De Spanjaarden hebben geen an

dere keus dan uit te wijken naar de baai van

Matanzas, waar zij alle aan de grond lopen en

nu volkomen weerloos zijn.

Verovering van de Zílvervloat doar Píet Heyn op B september 1628

ïijdens een chaoïische poging tot ontruiming
gaat ool< de Spaanse admiraal aan wal en het
kost Piet Heyn en de zijnen niet meer dan

enl<e le salvo's met geschut en musketten om

de achtergeblevenen te overmeesteren.
Ir worden een hoeveelheid zilver ter waarde
van 7,8 miljoen gulden en een hoeveelheid
andere koloniale waren {parels, goud, verfstof
zijde, huiden, amber etc.), ter waarde van 3,7
mil.ioen gulden buit gemaakt. ln de Republiek

wordt de inname van de Zilvervloot bij Cuba

uitbundig gevierd, onrdat de Spaanse vijand
een zo gevoelige slag is toegebracht"

Eron: Nederlands lnstituut voor Militaire Historie
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Baja de Matance
Noch het Redingesgoed noch de "Baja de

Matance" wordt met naam genoemd in het
verpondingskohier van 1648 van Terwolde. Het
was in die tijd eigendom van Johan van Laer en

we vinden het terug als'. "Het huijs von joncker

van Laer met den bongordt van joncker von Lqer
groot L mergen sijnde noch jonck, getoxeert op
60 gulden jaerlicx."
Zoals in de inleiding is aangegeven wordt de

naam 'Baja de Matance' voor het eerst gebruikt
in een leenakte uit 1662. De akte gaat over het
aanstellen van een nieuwe hulder (plaatsver-

vanger die namens de beleende de hulde en

leeneed aan de leenheer deed). Er staat o.a.: "de

Hooghedel geboren jonker Boldewijn vqn Lqer

toe Langeveltsloo ende vrouwe sijn huijsvrouwe

L.....1 belheend mits desen met het hoffiorige
erve ende goedt voor desen Redingsgoedt, nu
Baja de Matqnce genoemt, in den ampte van

Voorst, carspel ter Woolde gelegen". De have-
zate Langeveldslo lag in het schoutambt Wijhe
in de buurschap Tongeren.
Deze Margareta Aleida van Laer was de dochter
van Johan van Laer en Christina van Hemert. Zij

trouwde in 1658 haar achterneef Boldewijn van

Laer

Na het overlijden van Boldewijn van Laer her-
trouwt Margareta Aleida van Laer in 1680 met
Willem Bentinck. Zij verkopen De Matanze op
26 nov. 1681" aan dominee Joannes van Duren,
predikant te Deventer en zijn echtgenote
Lucretia Rouse. Van dit echtpaar is een aantal
schilderijen bewaard gebleven. ln het archief
van de familie Van Sypesteyn vinden we twee
koopaktes van De Matanze. ln augustus 1-687

verkocht de familie Van Duren-Rouse De Ma-
tanze aan Eufemia Heidenrijcks, de weduwe van

de Deventer burgemeester Henrick ter Borch.

Verkoopakte von De Mdtonce uit het orchief von Sypesteyn, NHA, Haorlem

De predikont Jon von Duren, Gerord ter Borch, 1681

Collection Richord ond Morcio Ehrlich, Beverly Hills
Lucretia Rouse door Gerord ter Borch, 1680
Rijksmuseum Twenthe, Enschede
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Een aanvullende bepaling was dat er niets mocht
worden verkocht. ln het testament werden als

erfgenamen benoemd haar schoonzuster Anna
Mechteld Sina Jordens, haar neef Gerhard Gis-

bertioan van Suchtelen en haar neefSibrand de
Schepper; ieder voor 1/3 deel.

Vanaf 1787 staat Geertruid Bruiningh weduwe
van Sibrand de Scheppel als eigenaar in de
hulderschapsakten voor zowel De Matanze,
de Vollehandsweide en De Dijkkamp. Na haar
overlijden in 1802 zal De Matanze zijn overge-
gaan op haar zoon. Na zijn overlijden gaat het
vruchtgebruik naar zijn vrouw Wilhelmina Ag-
nes barones Sloet tot Grimberg. Het eigendom
gaat naar hun kinderen.

Op 26 mei 1821 werd in Deventer "het buiten-
goed, De Matance gelegen onder Terwolde in

Gelderland nabij Deventer" geveild. De koper
was Herman Johan Jordens, de griffier van de

Deventer rechtbank. Na zijn overlijden in 1851
wordt zijn erfenis gedeeld dosr twee kinderen,
zijn dochter, nl. Johanna Aleida Jordens en haar
broer mr. Willem Herman Cost Jordens.
Johanna Aleida erft onder andere "Het bui-
tengoed Matance genaamd met den daorbij

behoorende buitenwaard en de kqterstede
Dijkman en Lugtemokers", gewaardeerd op
15.000 gulden. Haar broer had geen interesse
in De Matanze, hij bezat al sinds 1840 de nabij
Deventer gelegen buitenplaats 't Schol. ln de
periode 1857-1861 laat Johanna Aleida Jordens
de door haar bewoonde buitenplaats verbou-
wen. Het moet een ingrijpende verbouwing
zijn geweest, alleen al dê aannemers rekenden
10.000 gulden.
ln 1876 overleed Johanna Aleida Jordens en

verkochten de erfgenamen De Matanze. Het
complex blijkt dan te bestaan uit De Matanze
zelf, de boerderij Kolkenstein en de katersteden
Lugtemakers, De Dijkkamp (in het veilingboekje
staat Dijkman) en Broekhuis.
ln het veilingboekje wordt het ruim 7 hectare
grote landgoed omschreven als "Het Buitengoed
Mqtance, bestqonde in een sierlijke villo, om-
ringd door een prochtige woterkom, verder in
Koetshuis met tuinmanswoning, prachtige eiken,

beuken en ondere boomen, tuin met fijne vrucht-
bomen, druivenkqst enz., uitmuntend bouw-,
weiland en boomgoord gelegen qqn den Veluw-
schen lJsseldijk en grindweg op Heerde, en oon
den grindweg op Voossen, op % uur goons van

Deventer, onmiddellijk qan het dorp Terwolde."

De Motonze in zijn oude stoot als spijker Vermoedelijk een in 7825 vervoordigde tekeníng door Frederik Bosch

Haar zoon Bernhard Heidentrijck ter Borch,
rentmeester van het klooster te Diepenveen,
breidde zijn goed De Matanze verder uit met
o.a. de Vollenhandsweide. Ook werden er
"eenige Ianderijen vsn d'kercke vqn ter woolde
bij sijn goet Montse gelegen" gekocht. ln 1732
koopt Bernhard de naast De Matanze gelegen

katerstede De Dijkkamp.

Na de dood van Bernhard in 1738, vererft De

Matanze op zijn twee nog levende kinderen,
Maria Henrika en Bernardina Henrica ter Borch.
Bernardina trouwt in 1728 te Deventer met
Hendrik Rudolf Jordens.
Bernardina Henrica ter Borch overleed zelf
op 16 april 1773. Zij had op 29 mei 1770 een
testament opgesteld.

Uit het geopende testament van Bernardina
Henrica ter Borch:
"...mijn uitdrukkelijke wille en begeeren, dat
mijn erve en goad Baja de Mqntonce genoamd,

so als vanoudt is geweest en dsqr meede onder
begreepen de boomgoorden, De Dijkkamp met
de koterstede, het huis de Kappe met het Hooge
Veld, Lugtemokers hofstede, de Swanenkomp,
de Spijkerkamp, de Vaaldkomp, de Vollehqndt
Weide en de twee morgen londs bos bij de
Rourderkolk qlles in Terwolde gelegn en don
nog de twee morgen weíland genaomd Poters
twee morgen, of het Rentmeesterkompjen of
Roskamps twee morgen in het Nieuwe Broek
gelegen, niet vqn den onderen gescheiden,

msqr te somen in eene der drie portien zal
worden gelegt".
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Detoil van de Hottingerkoart uit 1788, blod L3
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Hun vier kinderen lieten het -behoudens korte
perioden- onbewoond en verkochten het uit-
eindelijk in 1983 aan de 82-jarige J. Ravensteijn,
die De Matanze onderbracht in een BV. Hij wilde
zijn drie dochters ieder een kasteel nalaten. Eén

dochter kreeg een kasteel in Frankrijk en voor
een andere bouwde hij een kasteel in Canada.

Zijn dochter M. van Dormolen-Ravesteijn erfde
De Matanze. Samen met haar echtgenoot P.

van Dormolen werd De Matanze gerenoveerd
en geëxploiteerd als restaurant. ln 1986 werd
de heer Deenink eigenaar van de BV. Ook hij ex-
ploiteerde de buitenplaats als restaurant, maar
de aan- en verbouw tot een hotel en de inrich-
ting van een camping kwamen niet tot uitvoer.
De overname door de heer Deenink eindigde in
een faillissement. De Matanze kwam daarna in
bezit van de heer Zantman, die o.a. een nieuw
voorplein met een rond bloemenperk heeft
aa ngelegd.

Huidige bewoners
ln 1998 kwam De Matanze in handen van de

huidige eigenaren, jhr A.RÍ. van Rijckevorsel van

Kessel en zijn echtgenote M.D. van Rijckevorsel
van Kessel-Brouwer.
Zij hebben de verwaarloosde tuin- en parkaan-

leg met veel energie aangepakt en onderdelen
van het huis en bijgebouwen gerestaureerd.
Ook de kassen zijn gerestaureerd en werden
in 2003 op zijn derde verjaardag door de op
het landgoed geboren zoon Floris (voluit jhr
F.E.K. van Rijckevorsel van Kessel) geopend.

ln 2009 werd er -als nieuw element- ook een

hertenkamp aangelegd, zoals vroeger vaker bij
buitenhuizen was te zien.
ln 2010 is er een beheerplan gemaakt voor de
periode 2010 t/m 2015. Uitgangspunt is het be-
houd en versterken van de historische parkaan-

leg. De historische bouwwerken zullen worden
gerestaureerd en nieuwe bouwwerken zullen

Verbouw en uitbreiding von De Motonze in 1879. Links is het oude, gepleisterde gebouwgedeelte te zien
(foto: huisorchief De Motonze)

De koper van De Matanze was Albert Hendrik
Servatius (1838-1918). Na zijn opleiding aan de

Groninger Landbouwschool voor de Cultures,
ging hij in 1858 naar Nederlands-lndië, waar
het diverse ambtelijke functies vervulde en ook
vennoot werd in een tabaksplantage. Hij keerde
in 1874 naar Nederland terug.
Ook Servatius laat De Matanze ingrijpend
verbouwen en zo ontstaat het huis in zijn hui-
dige verschijning in de zgn. eclectische stijl (het
combineren in een enkel werk van elementen
van verschillende stijlen of stromingen). Aan

de zuidzijde werd een stuk aan het huis aange-
bouwd met trappenhuis, veranda, wintertuin

en brug. ln de wintertuin, maar ook in de vele
bijzondere boomsoorten die in het park te
vinden zijn is de interesse van Servatius voor
uitheemse gewassen te herkennen.
Na de dood van Albert Hendrik Servatius in

1917 blijft zijn weduwe Maria Cornelia Lorentz
(1858-1945) samen met hun zoon Johan Peter
op De Matanze wonen, die trouwde met Jeanne

Constantia Albarda.
Na hun overlijden erfde Hendriëtta Servatius
(dochter uit een eerder huwelijk van Jeanne

Constantia met Nicolaas Gerard Servatius) het
landgoed. Zij trouwde in 1947 te Soerabaja met
Evert Jan Wils. De Motonze omstreeks 1885. (foto: huisorchíef De Motanze)
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zorgvuldig worden ingepast in de historische
aanleg. Verder worden de zichtlijnen versterkt
en worden verschillende rondwandelingen
hersteld door ontbrekende padfragmenten op-
nieuw aan te leggen.
Sinds 2000 staat er een beeld in de tuin van
Piet Heyn gemaakt door de Rotterdamse beeld-
houwer Willem Verbon, dit ter herinnering aan

de verovering van de zilvervloot in de baai van
Matanzas, waaraan de naam van het landgoed
is ontleend. Het zelfde beeld staat ook in Cuba

aan de baai van Matanzas.

Beeld von Piet Heyn, door W. Verbon,
(foto: huisorchief De Motonze)

Dient nog vermeld te worden dat De Matanze
in 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst
is geplaatst en in het jaar 2000 is aangewezen
als complex historische buitenplaats in het
kader van de Monumentenwet 1988.

ln de Tweede Wereldoorlog werd De

Matanze geconfisceerd door de Duitsers,
die de buitenplaats gebruikten als hoofd-
kwartier. Uit overlevering is bekend dat
toen naast het zilverwerk ook een tweetal
kostbare jachtgeweren van het merk
Hol land&Hol la nd werden veiliggesteld door
ze in het park te begraven. Omdat de Eiken

waarop markeerpunten waren aangebracht
door de Duitsers werden gekapt, zijn zowel
het zilverwerk als de geweren tot op heden
nog niet teruggevonden.

foto : F ietsg ilde Ape ldoorn

Bronnen
- Ds. J.W. Schaap - Het adellijke geslacht Reding.

rn VMORG 81 (1966), 6s-78.
- Beheersplan De Matanze (2 maarï 201,0\,

Stichti ng Pa rticu I iere H istorische Buiten plaatsen

- Stadsarchief Deventer: archief Ambtman
Colmschate, notariële akten en informatie
over de W.l.C.

- Gemeentearchief Voorst: informatie van An-
nemarie Geerts en kadastrale gegevens

- Gegevens van diverse families in: Nederlands
Adelsboek, de Wapenheraut, Gens Nostra, de

Navorscher en de Nederlandsche Leeuw
- Noord Hollands Archief, archief Van Sypesteyn

Met de pen door Voorst

't Hartelaer
Vanaf 1394 wordt 'het goed den Hertelair' in de
leenregisters van Overijssel vermeld.
Waarschijnlijk was het reeds in de dertiende
eeuw een buitengoed van aanzienlijke beteke-
nis. Dit zou afgeleid kunnen worden uit het feit
dat in die eeuw een geslacht voorkwam, dat ter
aanduiding van eigendom aan zijn eigennaam
"to Hertler" (Herteler) toevoegde.
Het gebied 't Hartelaer was aanvankelijk een

zelfstandige hofmark, met het huis als hoofdhof.
Tal van geslachten hebben in de loop der tijden
op 't Hartelaer gewoond. Na verschillende
eigenaren werd het goed in 1,866 gekocht door
C.A.A. baron van Hóvellvoor 87.000 gulden. Het
landgoed was toen ongeveer 100 morgen groot.
Baron Van Hóvell was eigenaar van het nabijge-
legen landgoed het Wezeveld. Na zijn overlijden
in 1927 werd het goed door vererving bezit van

Tekst: Ada van der Goot-van Eck

Tekening: Jan Lubberts

de familie Van Voorst tot Voorst-van Hóvell. Via

hun dochter kwam het in bezit van de familie
Von Redwitz Jordan-van Voorst tot Voorst. Hun

dochter mevrouw Van Embden-von Redwitz
Jordan maakte het weer geschikt voor bewoning
en bewoont het nog met haar familie.
ln 1978 werd het huis grondig gerestaureerd.
Tot het landgoed behoort een aantal boerde-
rijen en woningen.
Boerderij Laanzicht, in de nabijheid van het huis,
werd jarenlang bewoond door mevrouw Grada

Hurenkamp-Bosgoed die hier op 100-jarige
leeftijd en toen als Nederlands oudste inwoner
overleed.
't Hartelaer wordt onder de naam Auberge
't Hartelaer gebruikt voor speciale gelegenhe-

den en doet tevens dienst als trouwlocatie in de
gemeente Voorst.

{
ll,

Somen met de aongrenzende boerderij sedert L968 op de Rijksmonumentenlijst.
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Geld als water maar omgekeerd kon ook
Wim Tempelmon

Op de bovenzoal van het Voqssense kasteel de Connenburch hongt qqn de oostwond een impone-

rend schilderstuk. De vrijwilliger von dienst kon dqarover één en ander vertellen. Met vuur en verve.

Mijn weergave in deze stomt nog uit de tijd dot bezoekers, vergezeld van een gids, een rondleidinkie
trokken door de Voossense veste. Nu gedoteerd. Moderniteit sloeg toe. Een qudiotour werd de hype.

Money moking in optímo formo! Een teken des tijds, meenden de bestuurders. En vooruitgang,

vonden ze. Mij hoor je nÍet! Ben nog slechts donoteur.

Bezoekers zien het paneel- een schilderij kun
je het nauwelijks noemen- bij herhaling aan

voor een stamboom. En dan ben je toch echt
op het verkeerde been gezet! 't Gaat hier om

de kwartierstaten van Elbert van lsendoorn en

Maria Hadewijch (Hedwig) van Essen. Voor de

duidelijkheid: bij een stamboom staat de stam-
vader onderaan en het nageslacht in de takken
daa rboven, een kwa rtierstaat'lees' je a ndersom,

daar staan de oudste geslachten juist bovenaan.

De afbeeldingen worden op dit houten paneel

weergegeven in heraldische uitvoering. Hele-

maal links onder is de oudst bekende weergave

van de Cannenburch afgebeeld en rechtsonder
die van het ouderlijk kasteel van.Hadewijch, de

Swanenborch, gelegen in de nabijheid van Vorch-

ten. Totaal verdwenen overigens. Maar nog niet
in 1645 en zeker niet op de twaalfde oktober
van dat jaar. Toen trad Elbert -en dan nu maar

even in alle volledigheid- van Isendoorn à Blois

in het huwelijk met zijn Hadewijch. Ze was de

dochter van de dijkgraaf van Veluwe, Rijckwijn

van Essen. Als priester van dienst trad op pater

Johannes van den Eeckhoute. Al wat katholieke
Gelderse adel vertegenwoordigde was aanwe-

zig: de Van Voorsten, de Van Steenbergens,
de Van Stepraedts en de Hackforts. Dat rooms

en protestant in die dagen nog best door één

deur konden, bleek uit het feit dat uitgerekend
Conradus Goddeus (1634-1656), zoon van een

predikant (protestanter kan nauwelijks), een

20

huwelijkszang schreef voor de jonggehuwden.

Maar ja, ook zijn schoorsteentje moest roken

en dus trachtte hij met zijn huwelijkspoëem een

wit voetje te halen bij de, in gelukzalige sferen

verkerende, roomse bruidegom Elbert!

Detoil kwartierstoot, foto W. Tempelmon

Kroniek 2012-2

De verbintenis mocht helaas niet lang duren. Een

jaar later, 26 augustus 1646, stierf Hadewijch in
het kraambed. Een klap voor het Cannenburchse
huwelijksgeluk. De rampspoed zou dat jaar nog
toenemen: ook Elberts schoonvader Rijckwijn
verwisselde in dat jaar het tijdelijke voor het
eeuwige.
Bij al deze droefheid kwam toch ook de realiteit
van alle dag om de hoek kijken. Door het overlij-
den van zijn schoonvader kwam Elbert van lsen-

doorn in 1646 in het bezit van het dijkgraafschap
van Veluwe. Een aantrekkelijke inkomstenbron,
meenden ook andere Gelderse edelen en, ver-
wijzend naar de aanhef van dit artikel, het bracht
een flinke stuiver in het laatje ook. En die stuiver
kon je dan ook nog, zonder regels te overtreden,
naar eigen goeddunken, verhogen tot, pakweg,

een dubbeltje! De Van Essens'voeren er wel bij
van het midden van de zestiende tot het midden
van de zeventiende eeuw en de Cannenburchers

hadden er (om in stijl te blijven) een "dijk" van

neveninkomsten aan vanaf de zeventiende tot
medio achttiende eeuw.
Pecunia non oletI

Hoe kom je eraon
Hoe kwamen de Van Essens aan die lucratieve
baan? Het begon bij hertog Arnold van Gelre
(1,423 - 1473). Die had regelmatig geld nodig
voor het uitoefenen van zijn bestuurlijke taken.
Geen nieuws onder de zon. De hertog leende

her en der geld en gaf ambten en functies uit
in onderpand. Zo ook het ambt van dijkgraaf
van Veluwe. Zeer rendabel. De verkrijger van

deze aanbeden functie, betaalde de hertog
een bedrag en "kocht" de baan. Hij verkreeg
tevens het recht dit ambt in erfopvolging over
te dragen of anderszins te vergeven. Via de vele

fa m i liebanden geraa kte de dijkgraaffu nctie eens

in bezit van Coenraad van Leesten. Die liep niet
netjes volgens de paadjes die voor hem uitgezet
waren -meende de Gelderse hertog - destijds

in de persoon van Karel van Egmond. Coenraad

vloog eruit en verspeelde zijn pandschap. Maar

ook zijn inkomsten was-ie kwijt en dat kneep

doorl Het kwam latertot een verzoeningtussen
hertog en Coenraad maar dan wel volgens de

toen ook al geldende regels: "voor wat hoort
wat". Coenraad doneerde, zogenaamd vrijwil-
lig(!), twee honderd Rijnse guldens plus ioorliiks
vijfiig mud hover en kreeg zijn ambt terug. ln

1-555 kwam het dijkgraafambt, zoals eerder
genoemd, in bezit van de Van Essens van de

Swanenborch. Door dat huwelijk van jonker Van

lsendoorn en Maria Hadewijch van Essen werd
daarna de Vaassense Cannenburch in 1646

feitelijk de nieuwe dijkstoel.

Gemqkzucht
Om eerlijk te zijn: de Van lsendoorns koesterden

dat ambt van dijkgraafschap van Veluwe. Het

was een welkome inkomstenbron; zo'n f 1000,-
per jaar. Vergelijkenderwijs mag je stellen dat f
2000,- in die dagen binnen adellijke gelederen
gold als solide basis voor een huwelijk. Het

dijkgraafschap maakte bijna twee eeuwen deel

uit van de inkomsten van de familie. Die was er
zo mee vertrouwd geraakt dat vrijwel niemand
nog weet had van dat pandschap. Behoorde

tot hun vaste inkomsten. De meest lucratieve
en fel begeerde inkomstenbron voor zonen van

een adellijke familie bestond overigens uit een

legerfunctie. Een aantal Van lsendoorns waren
per generatie actief in Staatse dienst en be-

kleedden voorname posten in de landsarmee.
Voor veel adellijke families een uitkomst: de

'i 
n komste n, verkrege n u it staatsfi na nciën, wa re n

verzekerd en drukten niet op het familiebudget.
De werkzaamheden van het dijkgraafschap
lieten de Vaassense dijkmeesters bij voorkeur
over aan bekwame ondergeschikten: verwalters
of plaatsvervangend dijkgraven. Vier geslachten

lsendoorn lieten de boontjes doppen door even

zoveel plaatsvervangers. Eéntje -Adolph Hen-

drik Putman- hield het zelfs achtendertig jaar in
dat ambt uitl En die substituten lieten uiteraard
niet na goed voor zichzelf te zorgen.
De tijd vergleed en de reformatie verspreidde
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zich over de Gelderse gewesten. Yanaf 1732
werd het voor katholiek (gebleven) edelen
verboden nog te fungeren als ambtsjonker van

Veluwe. Niet iedereen tilde daar zwaar aan. Je

kende elkaar van diner en galabal eí niemand
deed al te moeilijk. Toch kwam de kentering.

Anna Morgoretho von Renesse-von Elderen

ln tTTL stierf Johan Frederik van lsendoorn
à Blois. Hij was niet álleen de pater familias
maar tegelijkertijd de meest invloedrijke Van

lsendoorn. Door zijn huwelijk met de steenrijke
Anna Margaretha van Renesse-van Elderen had

hij zich en zijn familie niet alleen verzekerd van

huisraad voor een schier leeg kasteel maar

tevens van een goed gevulde portefeuille. Met
zijn overlijden kwam de vraag aan de orde of
het dijkgraafschap, bij gemis van het ambtsjon-

kerschap, nog wel op de Cannenburch en in het

bezit van de Van lsendoorns kon blijven.
Een heikele aangelegenheid.

Mon bon Poll

Een aantal Gelderse edelen zagen wel wat in

die vrijkomende functie. Maar hoe zat het ook

al weer met dat pandschap? Na zoveel eeuwen
wist niemand het meer exact. Daartoe had

stadhouder Willem V een pasklare oplossing.

Gedurende de bestuursperiode van zijn voor-
gangeq de vierde Willem, (overleden in 1751)

had Andries Schimmelpenninck van der Oije

zich in bestuursaangelegenheden opgewerkt
tot Landdrost van Veluwe en vertrouweling van

de Oranjes. Meer dan dat. Oranjeklant pur sang

was-ie. Bijna lichtgevend oranjel Zijn eerstge-

borene maakte dan ook zijn entree in de wereld
onder de naam Willem Anne. Een eerbetoon
aan stadhouder Willem lV en prinses Anna
van Hannover. Die toonden omgekeerd hun
genegenheid door het peetouderschap van de

boreling te aanvaarden. Zo sterk was de weder-
zijdse genegenheid dat prinses Anna in de cor-

respondentie met haar Gelderse raadsman niet
zelden de vriendschappelijke titulatuur: "mon

bon Poll" bezigde. Landgoed De Pol(l), gelegen

aan de lJsel, tussen Zutphen en Deventer, ge-

raakte in bezit van de Schimmelpennincks door
het huwelijk van Andries met de gefortuneerde
Woltera Geertruid van Wijnbergen. Stadhouder
Willem V, onbekend met de nu vigerende gang

van zaken waar het de vacante functie van dijk-
graaf betrof, ging te rade bij zijn trouwe Gelderse

vazal. Andries verdiepte zich in de kwestie en

kwam tot de conclusie dat hier sprake was van

een pandschap en dat het ambt nooit erfelijk
was geweest. Door het pandschap te voldoen
met betaling van die "250 hele gold Rijnsche
guldens von gewígte" aan de weduwe van Van

lsendoorn à Blois kon'het Veluws dijkgraafschap
daarna in bezit komen van elke willekeurige
Veluwse (adellijkel) familie. De landheer van de

Pol, gepokt en gemazeld in dit soort aangele-

genheden en immer kien op een voordeeltje -en

al zeker als het een soort "levensverzekering"
voor zijn nazaten betrof- kreeg guldentekens in

zijn ogen. Dat zou immers héél goed zijn familie
kunnen zijn !

Andries Schimmelpenninck von der Oije

Een wit voetje verguld
Zoals eerder opgemerkt: er waren meer edel-
lieden geïnteresseerd in die functie. Vandaar
dat Schimmelpenninck van der Oije schielijk de
pen ter hand nam. Hij schuwde daarbij niet een

staaltje pluimstrijkerij van de eerste orde aan

de dag te leggen: "Mijne joeren soo verre ge-

avanceert en mijn constítutie dogelijks swacker
wordende sol Uw D(oorluchtíge) H(oogheid) Iigt
begrijpen hoe aengenaem het voor mij wesen

souw een kind voor mijn einde met soo een post

begunstigt te zijn", soebat de Landdrost op 1-1

mei L77I. Goede argumenten dienden voor
zo'n benoeming ook voor handen te zijn. Geen

probleem! "lkvertrouwe dot Ihij] sig nae behoo-

ren zouw ocquiteren ter oorsoeke [omdat] ons

buytengoed qen die dijk gesitueert is en [hij]
dserom voor de conservatie von den selve meer
attentie en selfs meer particulier intrest hebben
moest ols wel een onder" , memoreert vader
Andries. Een betere kruiwagen kon Willem Anne
zich niet wensen. Pa deed het voorkomen alsof
zoonlief, desnoods gestoken in lieslaarzen, de

blubber zou trotseren! Zo erg was het in wer-
kelijkheid niet maar de vele inspecties te voet,
per paard of koets en zelfs per boot vereisten
wel degelijk een goede conditie. De stadhouder
geraakte door deze aangrijpende bede van zijn

vertrouweling in een lastig parket. Zou hij im-
mers het verzoek van de Gelderse Landdrost in-
willigen dan voorzag hij juridische controversen
met de Cannenburcher familie Van lsendoorn.
Deze had zich altijd loyaal opgesteld en, zij het
vanuit een andere religieuze insteek, het stad-
houderlijk beleid gesteund. Willem V had het er
maar moeilijk mee. Hij deed ook niet gelijk een

uitspraak maar nam de tijd voor zijn oordeel.
Dat duurde de oudste Schimmelpenninck van

der Oije toch beangstigend lang. Hij herinnerde
de stadhouder in een schrijven van augustus
nog even fijntjes -als een terzijde- aan de juist-

heid van zijn oordeel en herhaalde zijn verzoek.

Willem V bleef zwijgen. Als een donderslag bij
heldere hemel benoemde de stadhouder, eind
1771-, Willem Anne dan toch tot dijkgraaf van

Veluwe.
Het hele gezin dat het Arnhemse Walburgen
bewoonde en regelmatig op de Poll vertoefde,
haalde opgelucht ademl

Restte nog de terugbetaling van het pandschap

aan douarière Van lsendoorn à Blois. Die strib-
belde hevig tegen, met name over de "keursa-

den" (belastingen) die jaarlijks aan de dijkstoel
verschuldigd waren. "Het is mij Edele Mogende
Heeren deesen aongoande voorgekoomen, dot
het ompt von Dijkgraoff vqn Veluwen in den
jaere 1520 aon J"'(jonker-w.t.) Knippenburg voor
eene somma van twee hondert und vijftig enkel
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golde Rijnsse guldens van gewigt in pandschap

ís uitgedaan en zeedert die tíjd bij de Fqmilie van

wíjlen mijne Eheheer successivelijk is beseeten
geweest". Dat de douarière niet volledig op de

hoogte was van de reeks opeenvolgende dijk-
graven moet haar, met het oog op de voorbije
twee honderd vijftig jaren, vergeven worden. Ze

vervolgde:"Dat nu wíjders bij de pontbrieff daar-
van afgegeeven, en waarvan niet ondienstig
hebbe geoordeeltt een copíe híerbij te voegen,

onder qnderen, gevonden word, dat men den

DijkGraaf nog desselfs Erfgenamen niet van dqt
ampt sol ontsetten voor en aleer de pandpen'
ningen wederom gegeeven sryn." Daarenboven
vroeg ze zich af hoeveel het pandschap uit 1520

op dit moment, dus 1771, waard was omdat
"....esn míj de voldoeninge vqn den pandpen-
ning wel is geoffereert, maar doenmaals bíj
gebrek vqn genoegsame informatie hoedanig
het daaromtrent geleegen wqs, door mij niet

Oude en Nieuwe Pol, 1730, gewossen pentekening door C. Pronk

heeft kunnen opgegeeven worden". Beide par-

tijen kwamen er niet uit en legden de zaak voor
aan het Hof van Gelre. Deze instantie bepaalde
dat het pandschap afgekocht kon worden voor
een bedrag van f 825,-. Dat had Willem Anne

bij wijze van spreken los in z'n achterzak. En

zo niet hij dan toch zeker zijn vader wellAl op

10 december 1771" werd Willem Anne door de

Staten van Gelderland officieel als dijkgraaf van

Veluwe geïnstalleerd. Spoedig daarna ontving
hij ook het Vaassense archief. Dat was nu niet
bepaald op ordel Samen met zijn dijkschrijvers
Engelbert Brascamp uit Twello en Gerrit van

Dompseler uit Oene bracht hij de noodzakelijke
ordening aan in de administratieve chaos na de

Cannenburcher periode. De jonge Schimmel-
penninck van der Oije, al in 1769 tot doctor in

de rechten gepromoveerd, zou zich gedurende
zijn bestuursperiode ontwikkelen tot een kundig

bestuurder en administratief leidsman.

Daaraan kwam in 1795 met de Bataafse Republiek een einde. Tevens verdwenen formeel de
pandschappen. Het principe vrijheid, gelijkheid en broederschap deed opgang en de adel verloor
bestuurlijk overwicht en aanzien. Na een korte periode zou echter blijken dat vertegenwoordigers
van die stand toch weer hun plaats op het "waterige" pluche van de Veluwse polder innamen. Maar
liefst zes baronnen, twee jonkheren en één ridder legden daarvan nog tot 1-979 getuigenis af.

Literotuur en bronnen
- lnventaris van het archief van het polderdistrict Veluwe 1595 - 1984.
- Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, E. de Jonge, H. van Boven en Th. J. Petri
- Dienaar van Oranje, Andries Schimmelpenninck van der Oije, dr. M.A.M. Franken
- Willem Anne Schimmelpenninck van der Oije, een notabel Gelders regent op het breukvlak der
tijden, dr. M.A.M. Franken

- De Cannenburch en zijn bewoners, red. D.J.G. Buurman.
- Archief OKV

Hoewel hij zich veiligheidshalve in

Groningen vestigde is nooit gebleken

dat Willem Anne Schimmelpenninck
van der Oije na de Franse interventie
in gevaar geraakte. Wel was hij op de
hoogte van de afkeer van de bezetters
van alles wat naar aristocratie neigde.
ln 1795 werden gelijke rechten vooralle
burgers afgekondigd en werd daarmee
de adelstand (met al haar privileges)

afgeschaft. Met andere woorden: Wil-
lem Anne verloor zijn adellijke status
en was gewoon burger, Uitingen,
Utels en uiterlijkheden van adeldom
werden taboe. Met vooruitziende blik
-en om erger te voorkomen- liet hij het
rouwbord van vader Andries bijtijds
uit de kerk van Voorst weghalen. Het
kreeg een prominente plaats in de

ridderzaal van kasteel Nijenbeek dat
hij inmiddels aangekocht had. Tot na

de Tweede Wereldoorlog bleef het
imposante bord daar aanwezig. Het

overleefde zelfs de oorlogsbeschie-
tingen om echter daarna in onbruik te
geraken en op onverklaarbare wijze te
verdwijnen.
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Het Markenboek van Voorst en Noord Empe (3)
B.W van't Erve en J. Lubberts

De heer B.W vqn't Erve is in het gemeentearchíef bezíg met het inventqriseren en trqnscriberen van

morkenboeken in de gemeente Voorst. Wij mogen zijn tronscripties en inventarisqties gebruiken

voor de Kroniek. De eerste schriftelijke gegevens vqn de mqrke Voorst-Noord Empe zijn van 160L.

Het bestuur.
De eerste schriftelijke gegevens van de marke

Voorst-Noord Empe zijn van 1,601.

Het markenboek begint met een klacht, die als

volgt luidt: " De morkenrichter en de gemene

erfgenamen bevinden dat in de marke groot
misbruik is onder de inwoeneren, meyeren,

boeren ende koters wqqrdoor onze mqrken-
velden, broecken, brincken, straeten, ende

holtgewos qls onze gemeinte en de andere
gerechtigheíden onser voorschreven buirschop
verkleint, vermindert ende toeniete gemaokt

ende misbruickt worden. Het gevolg was dat de

msrkenrichter en enige principalen de geërfden

bijeengeriepen".
Het markenboek van Gietelo begint letterlijk
gelijk aan het markenboek van Voorst-Noord
Empe. Schijnbaar schreef de een het van de

ander over. De markenboeken van Aard en

Aarderbroek en van Silvolde (Teuge) begonnen

met hetzelfde onderwerp, maar de tekst was

niet gelijk.
De vergaderingen van de marke Voorst-Noord
Empe werden gehouden in de kerk van Voorst.

Onmiddellijk komt de vraag op ons af; wie is die

markenrichter en wie zijn die principalen die de
geërfden bijeenriepen.
De markenrichter kan men vergelijken met de

functie van voorzitter van de marke. Hij had de

bevoegdheid om de gewaarden in de marke bij-
een te roepen. ln deze vergaderingen werden de

belangen van de marke behandeld. Niet alleen

van de woeste gronden, maarvoor een deel ook

van de gehele buurschap. Zij deelde ook boetes
uit. Wanneer we de boetes bekijken die in het
markenboek omschreven werden dan blijkt dat
het altijd boetes waren betreffende misbruiken
in de woeste gronden: zoals loslopend vee, te
veel turf of plaggen steken, hout weg nemen en

dergelijke. Ook werden boetes uitgedeeld voor
het niet goed onderhouden van wegen en wa-
terlopen. De boetes voor onderhoud van wegen

en waterlopen betroffen de gehele buurschap.
Voor het overige werd rechtgesproken door het
Veluwse landgericht. Dat was een rechtbank die

tweemaal per jaar van schoutambt naar schout-
ambt trok om recht te spreken volgens het Ve-

luws Landrecht. Het gerecht werd in naam van

de landsheer voorgezeten door de drost van

Veluwe. De drost was een voormalig rechtelijk-
en bestuursambtenaar. ln het markenboek van

Gietelo werd vermeld dat aan de drost van

Veluwe werd voorgelegd wanneer iemand zijn

boete, door het markenbestuur opgelegd, niet
wilde betalen. ln de marke Voorst-Noord Empe

zal het niet anders geweest zijn. De rechtszit-

tingen werden meestal in Voorst gehouden. Een

enkele keer in Wilp en zelden in Twello.

Nergens in het markenboek van Voorst en

Noord Empe staat hoe, wanneer en door wie de

markenrichter werd gekozen, aangesteld of be-

noemd. Het is waarschijnlijk dat de eerste mar-

kenrichter is gekozen door en uit de gewaarden.

Vermoedelijk is tijdens een bijeenkomst van

boeren die rechten lieten gelden op de woeste
gronden de marke opgericht en een markenrich-

ter gekozen. Het markenrichterschap werd vaak
gebonden aan een boerderij die dan meestal de
titel kreeg van Hof. Voorbeelden hiervan zijn de
Hof te Gietel, de Hof te Voorst, de Hof ten Tuyl

en Hofte Presinck.
De eigenaar van de betreffende boerderij kreeg
in de marke Voorst -Noord Empe het marken-
richteischap in erfpacht. Hiervan is niet bekend
wanneer, maar ook niet hoe het erfmarkenrecht
verkregen werd. Het markenrichterschap was
in de marke Voorst-Noord Empe verbonden aan

de Hof te Voorst. Dat hield in dat de eigenaar
automatisch markenrichter was, met gevolg

dat de markenrichter soms ver van de marke
woonde, maar ook een vrouw kon zijn. Soms

was een momber (voogd) van minderjarige kin-

deren markenrichter. ln 1648 stuurden de erf-
genamen een dreigbrief aan de markenrichter
Rutger Huygens. Deze Rutger Huygens woonde
in den Haag op het Noordeinde. ln deze brief

Kroniek 2072-2

werd vermeld; dat hij elk jaar een vergadering
moest uitschrijven en bijwonen. Bleef hij in ge-

breke dan zouden de erfgenamen twee nieuwe
markenrichters aanstellen. Hieruit blijkt dat
de markenrichters zich niet altijd hielden aan

de voorschriften. Uit dit schrijven zou men de

conclusie kunnen trekken dat de geërfden de
macht hadden om een markenrichter uit zijn
functie te zetten en een nieuwe te benoemen.
ln sommige marken werd vermeld dat de mar-
kenrichter werd gekozen zoals in de mark Aard
en Aarderbroek.
Nadat de familie Schimmelpenninck van de
Oye in 1-756 in bezit kwam van het erfmarken-
richterschap bracht zij het erfrecht hierop over
van de Hof te Voorst -ook wel het Kleine Hoen
genoemd- op de boerderij het Hoen, hoewel
deze buiten de Marke Voorst- Noord Empe lag.

wordt vervolgd

Hoeve 't Hoen, Hoenweg 9 Voorst
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Áèn- en verbouw

cetrÉlête bêdkàfrers

Utilile:tsbouw

Resta!aaiie

Cndèrhóud

IIRSTINK
KWAI IT.F.IÍS,8OT.IW.ERS VAN HUIS U.IT!

ZtrtrFDtsUKKtrRIC
KLUNDEB
Gespecioliseerd in het drukken v0n:

* Paraplu's * Katoenen/nylon tassen
* Reclameborden * Stickers
* Posters * Display's
* Diverse Kunststoffen
* Digitaal grootÍormaat printen op

diverse materialen
* En bekend met Speciale inkten.

b.v. krasloten - geur en glitter inkten

Op wwweigenshirt.nl vindt u het drukken van:
* Textiel: van t-shirts tot bedrijÍskleding

t-shitts vanaf 1 exemplaar ook mogelijk

Oude Rijksstraatweg 19, Twello
Tel. O571-276622

www. klunderzeeÍd ruk.nl

Bakker Bril Voorst
Het ruim twee eeuwen oude pand van
bakker Bril is nog steeds (na enkele
verbouwingen) in gebruik.

Het pand staat op de monumentenlijst
De bakkerij bestaat meer dan '150 jaar
en zoon Paul is de 5e generatie Bril.

Het bedrijf is tegenwoordig uitgebreid
met een koffie/theeschenkerij waar
fietsers en wandelaars een welkome
pauze kunnen houden.
De bakkerij is geregeld doel van
excursies.
Er gaan dan steevast eigengemaakte
produkten mee naar huis.

Foto uit 1960,

bakker Bril met de bestelauto op weg om brood te bezorgen. I
r!.
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oolman ,r-{Tel. 0571 - 271423 - Stationsstraat 1

7391 EG Twello

Hof van Twello
Ruksstraatweg 17a - 7391 MH Twello
Tel.057'l-270014
www.hofvantwello.nl

Voor Catering en Blote Voetenpad:
o6-"t2635320
info@hofuantwello.nl

Geopend:
Dinsdag t/m zondag van 1 0.00 tot 1 7.00 uur.

Van 1 november tot 21 maart dinsdag en zondag gesloten.

Al meer dan 800 jaar wordt er geboerd op de grond

waar nu Hof Van Twello gevestigd is. En dat niet zon-

der reden. ln de bodem bevinden zich leem en oerla-

gen die het waterhoudend vermogen van de grond

verhogen. En dat was veel waard in een tijd zonder

beregeningsinstallaties. Nog steeds profiteren wij van

deze bodem-eigenschap. Onze wijngaard bijvoorbeeld

groeide zeer vooÍtvarend weg, en ook onze groenten,

kleinfruit en boomgaarden hebben elk seizoen baat

bij deze prima grond. Het bewijs leveren wij elke week

in onze streekwinkel waar niet alleen onze eigen pro-

ducten maaÍ ook die van andere ambachtelijke pro-

ducenten uit de streek te koop zijn. Van karnemelk

tot geitenkaas, van hertenvlees tot de heerlijkste bief-

stukken. Ook voor al uw catering staan wiJ klaar!

lnformeer hier eens naar: info@hofvantwello.nl

Elke dag een streekmenu

rekken l* lïl Lokaal

ilF

. ontwerp/dtp/webdesign

. kopiêren zwlw en kleur

. grootformaat zwlw en kl

. textielbedrukking

. inbinden studiemateriaal

. lamineren klein en groot

. print je eigen behang

. pop-up doek incl. display

Van Ghentstraat 25 17391 CR TWELLO lT 0571-77 ll04
f 057 I 77343) | # info@riwa-copy.nl l$ www.riwaprintendesign.nl

Hei ontbrekende pt,izzelstirl<je voor al g'1,, p;^int- eÍl iirbi:id"rt'er^l<


