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JACOB VAN FOREEST VAN HEEMSE

Voorwoord

In maart 2020 rondde ik de eerste versie af van mijn boek over Jacob van Foreest van
Heemse. Ik werd daartoe min of meer gedwongen door de omstandigheden. Verder
onderzoek naar Jacob was lastig geworden door de Coronacrisis die zijn intrede had
gedaan. Alle archieven gingen dicht. Daarom besloot ik over te gaan tot publicatie
van de gegevens die ik tot dan toe had verzameld.
Na de publicatie van het boek vond het zijn weg naar lezers in en rond Hardenberg.
Maar ook buiten Hardenberg wisten lezers het boek te vinden. Niet lang daarna kreeg
ik van allerlei kanten reacties. In de Van Foreestallee waren mensen enthousiast omdat
ze iets te weten waren gekomen over de naamgever van de straat. In Hardenberg kreeg
het boek aandacht bij onderzoekers zoals ik, mensen die het leuk vinden om de
geschiedenis van de stad en het omringende platteland uit te pluizen. Een leuk detail
was dat de Gemeente Hardenberg naar aanleiding van mijn boek het straatnaambord
veranderde en aan ‘Van Foreestallee’ ook de titels ‘Heer van Heemse en Collendoorn’
toevoegde. Het nieuwe straatnaambord is aan het begin van dit boek te zien. Landelijk
kreeg ik vooral reacties van nazaten en familieleden van Jacob, veelal mensen van
adel die zich ofwel in de naam ‘Van Foreest’ herkenden, ofwel in één van de adellijke
namen van degenen met wie Jacob omging. Al die waardevolle reacties inspireerden
me om nog wat meer onderzoek te gaan doen. Intussen kon ik ook weer terecht in
enkele archieven.
De eerste druk bevatte nog wat fouten, merkte ik bij nader inzien. Die fouten heb ik
verbeterd. Door nog verder in de materie te duiken kon ik een aantal onderwerpen
verdiepen en verbreden. Ik voegde een hoofdstuk toe over Jacobs invloed op de kerk
in Heemse, waarvoor ik gebruik kon maken van de notulen van de Lambertuskerk in
Heemse, die vanaf 1817 bewaard zijn gebleven. Ook ontstonden er nieuwe inzichten.
Zo vond ik een meer onderbouwde verklaring voor het feit dat Jacobs vader tussen
1787 en 1795 buiten beeld was en ontwikkelde ik een hypothese over Jacobs
opvoeding in Den Haag, terwijl hij toch uit Alkmaar kwam. Ik ontdekte ook hoe de
Franse tijd tussen 1795 en 1813 invloed uitoefende op belangrijke beslissingen die
Jacob later moest nemen als erflater, waarbij hij niet langer in de gelegenheid was om
zijn onroerend goed in één hand te houden. Een kwestie die ik in de vorige versie heb
laten liggen, betrof de grootmoeder van de vrouw van Jacob, Clara Feyoena van
Raesfelt-van Sytzama. Zij is op 1 september 1807 overleden, maar volgens het
begrafenisregister van Heemse pas op 27 november begraven. Daar blijkt een
verklaring voor te zijn. Een andere onderzoeksvraag was in hoeverre de politieke
ontwikkelingen gedurende het leven van Jacob zijn adellijke status hebben beïnvloed
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of uitgehold. Kon hij aan het eind van zijn leven in 1854 nog op net zo veel respect
en eerbied vanuit de samenleving rekenen als bij zijn aantreden in Heemse in 1796?
Behield hij zijn voorrechten als man van adel of werd hij meer en meer een gewone
burger zonder privileges? Kortom: er was alle reden om weer aan de studie te gaan en
verder onderzoek te doen. Het resultaat van die nadere studie is vervat in deze tweede,
uitgebreidere en verbeterde versie over het leven van Jacob van Foreest van Heemse.
Johan Smit
Hardenberg
maart 2021

2

Inleiding
Tijdens een straatfeest van de Van Foreestallee in Hardenberg in september 2019
bleek bijna niemand van de bewoners iets te weten over de naamgever van de straat.
Ik zelf kende de naam van Jonkheer Jacob van Foreest -want om hem gaat het- al wel.
Hij was markerichter1 van de marke Gramsbergen-Loozen-Radewijk. Zijn naam
kwam ik tegen toen ik een boek schreef over mijn familie van vaders kant. Mijn
overgrootvader Willem Smidt kocht in 1898 een perceeltje heidegrond in Radewijk
van iemand die dat in 1860 had verkregen bij de verdeling van de marke. En bij die
verdeling kwam de naam van de markerichter voorbij: Jonkheer Jacob van Foreest.
Naar aanleiding van het straatfeest besloot ik een artikel te schrijven over Jacob van
Foreest in ‘Rondom den Herdenbergh’, het kwartaalblad van de Historische
Vereniging Hardenberg. Maar bij mijn naspeuringen kwam ik zo veel materiaal op
het spoor, dat ik er zelfs een boek over kon schrijven. Zo gezegd, zo gedaan.
Meteen na het straatfeest in september 2019 startte ik mijn zoektocht naar Jacob van
Foreest van Heemse. Toen ik zijn naam op internet zocht, kwam er een wereld van
informatie op me af, niet alleen over Jacob, maar ook over zijn voorgeslacht en over
de tijd waarin hij leefde. Meteen al werd duidelijk dat de naam ‘Jacob’ een traditionele
familienaam was binnen de familie Van Foreest. Van geslacht op geslacht werd die
naam doorgegeven. Wie op internet ‘Jacob van Foreest’ intypt, krijgt in één oogopslag
die opeenvolging van Jacobs te zien. Om bij de Jacob uit dit boek uit te komen, is het
handig om de zoekterm ‘Jacob van Foreest van Heemse’ te gebruiken. Want onder
die naam is hij de geschiedenis in gegaan. Jacob blijkt een telg te zijn geweest uit een
bekende adellijke familie uit Alkmaar in Noord-Holland. De familie behoorde tot een
invloedrijk geslacht in steden als Amsterdam, Hoorn en Alkmaar. Bekende geleerden
maakten deel uit van dat geslacht, zoals Pieter van Foreest, wiens naam doorklinkt
nog steeds in een landelijke zorgorganisatie. Ook enkele Nederlandse schakers dragen
de naam ‘Van Foreest’.
Jacob van Foreest ging later in zijn leven het achtervoegsel ‘van Heemse’ gebruiken.
Heemse is, ook nu nog, een buurtschap in de provincie Overijssel, tegenwoordig deel
uitmakend van de stad Hardenberg. In Jacobs tijd was Heemse een zelfstandig
brinkdorp. Het vormde het bestuurscentrum van Ambt Hardenberg, waartoe ook
buurtschappen behoorden als Radewijk, Collendoorn en Rheeze. Jacob werd in
Heemse eigenaar van het Huis te Heemse, een havezate met allerlei voorrechten op
politiek en maatschappelijk gebied. Hoe hij dit eigendom verwierf, zal ik in dit boek
uitvoerig uiteenzetten.
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Maar Jacob was toch ‘van Alkmaar’? Of anders gezegd: hoe komt een adellijke
jongeman uit Alkmaar in Heemse terecht? Hoe kan het dat hij niet in de voetsporen
van zijn voorgeslacht trad en in Alkmaar en Holland carrière maakte, maar zijn
bestemming vond in Overijssel en Heemse? Het was een lange speurtocht om die
vraag te kunnen beantwoorden. Feit is dat hij in 1796 trouwde met een kleindochter
van de toenmalige bewoners van het Huis te Heemse, de in Hardenberg bekende Clara
Feyoena barones van Raesfelt-van Sytzama en haar man Isaac Reinder baron van
Raesfelt. Feit is ook dat Jacob via zijn vrouw het Huis te Heemse erfde, waarna hij
zich Jacob van Foreest van Heemse ging noemen. Gesteund door die titel ontplooide
hij tussen 1796 tot 1854 zijn talenten in Heemse en Overijssel. Via drie erfenissen
werd hij uiteindelijk de vermogende eigenaar van de drie toenmalige havezaten in de
regio, die van Heemse, Collendoorn en Gramsbergen.
In mijn zoektocht naar Jacob van Foreest kreeg ik een inkijkje in de wereld van toen.
Lokaal was dat de wereld van Heemse en Collendoorn. Toen Jacob er kwam wonen,
bestond de omgeving van Heemse nog voor zo’n 70 procent uit woeste grond, in
gemeenschappelijk bezit van de bevolking. Het waren heidevelden, moerasvennen,
zandverstuivingen, bos en wat meer vruchtbare gedeeltes zoals hooi- en graslanden
en graanakkers. Er leefde een overzichtelijke gemeenschap van boeren,
ambachtslieden en enkele burgers, in een nog door de adel gedomineerde
samenleving. Toen Jacob overleed, was dat radicaal veranderd. De
gemeenschappelijke markegronden van de marken Heemse-Collendoorn en
Gramsbergen-Loozen-Radewijk waren zo goed als verdeeld. Het oude woeste
landschap werd doorsneden door een nieuw kanaal, de Dedemsvaart, met tal van
aftakkingen. Nieuwe wegen waren aangelegd. De bodem was twee, drie meter
gedaald nadat er turf was afgegraven. Langs de Dedemsvaart waren nieuwe dorpen
ontstaan: Dedemsvaart, Balkbrug, Lutten en Slagharen.
Provinciaal kwam ik terecht in de wereld van het provinciebestuur van Overijssel.
Daarin had Jacob lange jaren bestuurlijke functies. Het provinciebestuur was begin
1800 nog toebedeeld aan de elite: de gegoede vertegenwoordigers van Steden,
grootgrondbezitters en adellijke ridders. Jacob was één van hen. Vijf jaar lang was hij
Statenlid namens de grootgrondbezitters, de zogenaamde Eigenerfden, en zeventien
jaar namens de Ridderschap, een college van edelen die in het bezit waren van een
havezate. Maar aan het einde van Jacobs leven zag de bestuursstructuur van de
provincie er heel anders uit. In 1848 was de adel als stand opgeheven. Al hun
bestuursfuncties waren vervallen. De adel verloor zijn voorrechten en vaste
inkomsten, met niet zelden als gevolg: gedwongen verkoop van landhuizen en
landgoederen.
Op landelijk niveau zag ik hoe Nederland in de greep kwam van de politieke
ontwikkelingen in Europa. In 1795, een jaar voordat Jacob in Gramsbergen trouwde,
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was Nederland bezet door Franse troepen. De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden was opgeheven, de Stadhouder naar Engeland gevlucht. Daarvoor in de
plaats kwam de Bataafse Republiek met een volksvertegenwoordiging en een
grondwet. De adel werd afgeschaft. In 1806 werd Nederland een koninkrijk onder een
broer van Napoleon en vier jaar later een departement van Frankrijk. Na Waterloo
werd Nederland opnieuw een koninkrijk, nu onder koning Willem I. De elite kreeg
weer invloed, maar dat eindigde in 1848 met de grondwet van Thorbecke. Overal in
Europa waren in dat jaar opstanden tegen de macht van vorsten en adel. Om niet
afgezet te worden, besloot koning Willem II om zijn soevereine macht over te dragen
aan het parlement. In één adem werd ook de adelstand afgeschaft.
Beklemmend is het altijd weer om te lezen hoe aanwezig de dood was in het leven
van mensen uit de negentiende eeuw. Jacob verloor al jong zijn moeder. Voor Jacobs
eerste vrouw was dat nog triester. Zij heeft haar moeder nooit gekend, omdat haar
moeder stierf toen ze twee was, bij de geboorte van het tweede kind. En dan het
verdriet voor Jacob als huisvader en echtgenoot. Hij en zijn eerste vrouw kregen elf
kinderen, van wie er nog maar vier leefden toen hij overleed. Zijn eerste vrouw stierf
jong, net veertig jaar oud. Jacob en zijn tweede vrouw hadden eveneens intens met de
dood te maken. Zij kregen samen vier kinderen. Eén van hen werd dood geboren en
de drie anderen werden niet ouder dan een paar maanden. Wat Jacob waarschijnlijk
het meest verdriet heeft gedaan, was het overlijden van zijn enige zoon. Deze zoon,
intussen in Utrecht afgestudeerd als Meester in de Rechten en beoogd opvolger van
Jacob, overleed op 23-jarige leeftijd ‘aan ene uitterende ziekte’. Aan de dynastie van
de familie Van Foreest in Heemse kwam zo na één generatie alweer een einde.
De vier nog levende dochters en hun partners hadden weinig interesse in het in stand
houden van het Huis te Heemse en de talloze andere bezittingen. Het Huis te
Gramsbergen was door Jacob zelf al verkocht om het te laten slopen. Hetzelfde
gebeurde met de havezate Collendoorn. Ook die werd door Jacob verkocht en enkele
decennia later door de nieuwe eigenaren afgebroken. Alleen het Huis Welgelegen, het
huidige notariskantoor aan de Scholtensdijk 20 in Heemse, zou behouden blijven.
Jacobs dochter Theodora Sophia ging er wonen met haar man Jan Arent baron van
Ittersum. Enkele jaren na de dood van Jacob viel ook het Huis te Heemse onder de
slopershamer. In de tuin van het Huis te Heemse staat nu verpleeghuis Clara Feyoena
Heem. Het bos van het landgoed eindigde als villawijk en sportcomplex De Boshoek.
Langzaam raakte Jacob van Foreest in vergetelheid. Eigenlijk rest van hem in
Hardenberg alleen nog zijn naam, verbonden aan een deftige straat: de Van
Foreestallee.
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Heel jammer is het dat er van Jacob geen beeltenis overgebleven is. Zijn archief is
nergens te vinden. Het zou interessant geweest zijn om hem via een schilderij in de
ogen te kunnen kijken. Nu heb ik het moeten doen met bronnen om hem heen, zoals
archieven, markeboeken, notulen, notariële aktes, aktes van de burgerlijke stand en
oude kranten. Heel informatief was de website van de Stichting Historische Projecten
Hardenberg. Vanuit al deze bronnen heb ik geprobeerd Jacob van Foreest van Heemse
een gezicht te geven.
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I

De familie Van Foreest

Familiewapen van het geslacht Van Foreest

Jacob van Foreest stamde uit een oud adellijk geslacht in Zuid- en Noord-Holland2.
In de vroege middeleeuwen was de familie adel van het platteland, zogeheten
landjonkers. Vandaar de titel ‘Jonkheer’ en ‘Jonkvrouw’ die de leden van de familie
droegen. Vanaf de veertiende eeuw kregen leden van het geslacht toegang tot kringen
die het in de steden Haarlem en Amsterdam voor het zeggen hadden. Zij traden toe
tot de vroedschap, d.i. het college van waaruit gezagsdragers werden gerekruteerd.
Vanaf 1464 zat de familie ook in Alkmaar op het ‘pluche’, een gebruik waarbij
regenten op een kussen zaten om ‘hoger’ te zitten dan de gewone man en ook nog
eens comfortabeler. Ook in Hoorn kwam de familie Van Foreest aan de macht. Het
toppunt van invloed en rijkdom bereikte de familie ten tijde van de Verenigde OostIndische Compagnie. Leden van de familie behoorden toen tot de allerrijksten van
Nederland. Wie in het nationaal archief naar de familie Van Foreest zoekt, krijgt
daarover een filmpje te zien. Pieter van Foreest bespreekt daarin de mogelijke
betrokkenheid van zijn voorgeslacht bij de slavenhandel.
Jacob van Foreest, die zich later ‘van Heemse’ ging noemen, werd op 17 mei 1778
geboren in Alkmaar. Veel bronnen houden het op 7 mei van dat jaar, maar de
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werkelijke geboortedatum moet 17 mei zijn, Die datum staat op zijn grafsteen. Een
geboorteakte ontbreekt in het archief van Alkmaar. Wel is er een bewijs van zijn doop.
Die vond plaats op 24 mei 1778 in de Grote Kerk in Alkmaar.

Doopakte Jacob 24 mei 1778 Grote Kerk Alkmaar

Jacob was de oudste zoon van Jonkheer Nanning van Foreest van Petten en
Wilhelmina Christina le Chastelain. Wilhelmina Christina was de middelste dochter
van de burgemeester van Alkmaar, Mr. Willem Jan le Chastelain en zijn vrouw
Willemina Christina du Tour. Haar naam wordt ook wel geschreven als ‘Wilhelmine
Christine’. In adellijke families was het Frans vaak nog de voertaal. De naam ‘Le
Chastelain’ duidt bovendien op een familie met een Franse achtergrond. Nanning en
Wilhelmina Christina trouwden op 27 april 1777 in de Grote Kerk in Alkmaar. Drie
weken daarvoor, op 6 april 1777, was hun voornemen tot een huwelijk in Alkmaar
aangekondigd.

Trouwboek van de Grote Kerk in Alkmaar, (onder)trouw van Nanning en Wilhelmina
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De trouwerij moet een deftige bedoening zijn geweest. De huwelijksregistratie, die in
het stadhuis of in de kerk kon plaatsvinden (bij Nanning en Wilhelmina in de kerk),
kostte maar liefst 60 gulden, terwijl 3 of 6 gulden gebruikelijk was. In het trouwboek
van de kerk staat, na de opsomming van de naam van bruid en bruidegom: ‘bijde
(=beide) alhier onder de eerste classe dus voor bijde 60 gulden’.

‘60 gulden bijde’

Nanning en Wilhelmina kregen samen vier kinderen: twee dochters en twee zoons.
Jacob was de oudste. Na hem kwamen nog Wilhelmina Johanna Christina (17791848), Francina Jacoba (1780-1782) en Johan Willem Gerard (1787-1793). Het
tweede meisje overleed na twee jaar en het tweede jongetje na iets meer dan vijf jaar.
Jacob kwam zoals gezegd uit een gegoed milieu. Een schets van de carrières van zijn
twee grootvaders en van zijn vader kan dat verduidelijken. Jacob werd vernoemd naar
zijn grootvader Mr. Jacob van Foreest (1731-1783). Deze Jacob was Heer van de
heerlijkheid Petten en Nolmerban en van de heerlijkheid Oudkarspel. Nolmerban was
een smalle strook land tussen de duinen en het riviertje de Zijpe ten zuidwesten van
Petten. Bij een stormvloed, vermoedelijk in 1451, is het in zee verdwenen. Petten was,
zonder Nolmerban, vanaf 1743 door vererving in het bezit gekomen van de familie
van Jacob van Foreest. Dat bleef zo tot aan de Franse tijd, toen de heerlijkheden onder
het motto ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ werden opgeheven. Verder was
grootvader Jacob schout van Alkmaar, een voorloper van de latere burgemeester. Ook
was hij lid van de Provinciale Rekenkamer van Holland. Tevens was hij
hoofdingeland, d.i. voorzitter van het bestuur van het waterschap van de
Heerhugowaard. De andere grootvader, Mr. Willem Jan le Chastelain, was
burgemeester van Alkmaar.
Jacobs vader Nanning van Foreest werd geboren in Alkmaar op 18 april 1756. Die
erfde van zijn vader de titel ‘Heer van Petten en Nolmerban’. Hij liet zich daarom
‘Nanning van Foreest van Petten’ noemen, om zich te onderscheiden van familieleden
met eenzelfde voornaam. In dezelfde tijd was er bijvoorbeeld ook een Nanning van
Foreest burgemeester van Hoorn. In 1773, op zijn achttiende, begon Nanning zijn
carrière als officier in het veldleger van de Republiek der Zeven Verenigde
9

Nederlanden. Voor veel mannen van adel was de militaire dienst een eerste trede op
de maatschappelijke ladder. Hij was vanaf 1773 vaandrig bij de garde-compagnie in
's-Gravenhage en Leiden. Daar werd hij in 1780 bevorderd tot kolonel. Van 1782 tot
1787 was hij ritmeester bij het cavalerieregiment in Breda. Net nadat hij was
overgeplaatst naar de Hollandse troepen in het Gooi, nam hij in 1787 ontslag uit
militaire dienst. Zoals later aan de orde zal komen, hangt dit ontslag
hoogstwaarschijnlijk samen met de nasleep van de Patriottische greep naar de macht
in 1787 en mogelijk ook met het overlijden van zijn vrouw in dat jaar.
Opvallend is dat Nanning tijdens zijn militaire carrière tegelijkertijd functies vervulde
in het burgerleven. Zo was hij kerkmeester van de Grote Kerk te Alkmaar in 1780 en
hoofdingeland van de Heerhugowaard van 1779 tot 1786. Bij dit soort benoemingen
ging het vaak om ereambten: ‘De jonge leden uit de regentenfamilies werden niet
aanstonds tot grote heerlijkheid geroepen. Een opstap was noodzakelijk’ 3. De
nevenfuncties van Nanning dus dienden als voorbereiding op latere leidinggevende
posities in de politiek en de samenleving.
Net zoals veel leden van de stedelijke elite neigde Nanning naar de partij van de
Patriotten. ‘Patriotten’ is een verzamelnaam voor groeperingen die aan het einde van
de achttiende eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de
democratisering van de samenleving voorstonden. Eén groep bestond uit Patriotten
die via een revolutie een radicaal einde wilden maken aan het bestuur van Willem V
en zijn bestuurlijke kliek van orangisten. Een meer gematigde groep streefde naar
democratisering en vernieuwing, maar dan langs de weg der geleidelijkheid. Een
derde groep Patriottisch gezinden was altijd Oranjegezind geweest, maar zag het
stadhouderlijk bestuur vastlopen in conservatisme en een neiging tot absolutisme.
Vooral de radicale Patriotten begonnen rond 1785 steeds meer hun plaats in het
landsbestuur op te eisen en kwamen daarbij tegenover de Prinsgezinden te staan.
In 1787 deden de Patriotten een greep naar de macht en dat leidde later dat jaar tot de
bezetting van de Republiek door Pruisische troepen. De vrouw van Willem V speelde
daarin een cruciale rol. Wegens de onrust in de Hollandse provincies en na
bedreigingen aan hun adres waren Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen
uitgeweken, eerst naar paleis ’t Loo en in november 1786 naar Nijmegen. Vandaar
zouden ze bij toename van de onlusten snel de grens kunnen oversteken naar Kleef.
Die stad maakte deel uit van het Rijk van Wilhelmina’s broer, de koning van Pruisen.
Toen het oproer in Den Haag zo groot werd dat Willem V definitief uit zijn
stadhouderlijke macht dreigde te worden gezet, besloot zijn vrouw Wilhelmina daar
persoonlijk een stokje voor te gaan steken. Ze reisde vanuit Nijmegen af naar Den
Haag om orde op zaken te stellen, maar werd door Patriotten bij Gouda onderschept
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en in Goejanverwellesluis gevangengezet. Nadat ze was vrijgelaten en teruggekeerd
in Nijmegen, beklaagde ze zich bij haar broer. Die accepteerde de vernedering van
zijn zus en zwager niet en stuurde een leger van 20.000 tot 30.000 man naar Nederland
om de Patriotten een lesje te leren. Op 17 september 1787 kwamen de Pruisische
troepen het land binnen en veroverden stad na stad. Amsterdam capituleerde op 10
oktober en daarmee was de Patriottische revolutie voorbij. Willem V werd in zijn
functie hersteld en de orangisten hernamen de macht. Enkele radicale leiders van de
Patriotten werden gevangen gezet, duizenden anderen vluchtten naar Frankrijk, de
anderen doken onder of hielden zich gedeisd. Nanning van Foreest behoorde tot de
laatste groep. Waarschijnlijk bleef hij in Nederland en hield hij zich koest om
vergeldingsacties van de orangisten te ontlopen. Dat verklaart waarom er geen
gegevens over hem zijn tussen 1787 en 1795. Hij bekleedde gedurende die jaren
immers geen openbare, dus in de annalen vastgelegde, functies meer. Hij verviel niet
aan de bedelstaf, zoals andere Patriotten. Als Heer van Petten en Nolmerban behield
hij zijn inkomsten uit de gelijknamige Heerlijkheid.

Portret van Nanning in medaillon
in 1787 door A. Hulk getekend als ritmeester van ‘Hesse Ph’ (ilipsthal)
een bewijs dat hij tot de Patriotten gerekend werd4
11

In 1795 kwam er verandering in de positie van Nanning. De Republiek werd bezet
door Frankrijk en de rollen werden omgedraaid. De orangisten verloren hun posities
en Willem V vluchtte naar Engeland. De macht kwam in handen van de Patriotten.
Dat is het moment dat ook Nanning weer in beeld komt. Als Patriot kon hij zijn plaats
weer innemen bij het besturen van de Republiek.
De bezetting van de Republiek door Frankrijk in 1795 leek op het eerste gezicht
nadelige gevolgen voor Nanning te hebben. Bij de oprichting van de Bataafse
Republiek in 1795 werd de adel afgeschaft. Adellijke titels gingen verloren en
adellijke voorrechten verdwenen. Ook de heerlijkheden werden opgeheven. Nanning
verloor door deze maatregelen zijn titel van ‘Jonkheer’ en ‘Heer van Petten en
Nolmerban’. Maar aan de andere kant kwam -paradoxaal genoeg- zijn carrière in een
stroomversnelling. Nadat op 26 januari 1795 de Bataafse Republiek was uitgeroepen,
moesten er op alle niveaus gekozen volksvertegenwoordigers komen: lokaal, per
district, in elke provincie en in het Provisionele Parlement. Het land werd verdeeld in
kiesdistricten en elk district moest representanten afvaardigen, zowel naar het
provinciebestuur als naar Den Haag. Het kiesdistrict Hoorn koos Nanning als
afgevaardigde naar de provincie Holland (het tegenwoordige Noord- en Zuid
Holland). Zo werd hij op 27 februari 1795 lid van de Vergadering van Provisionele
Representanten van het Volk van Holland. Op 1 maart 1796 werd het Provisionele
Parlement in Den Haag vervangen door de Tweede Nationale Vergadering. Namens
het district Hoorn was Nanning daarvan lid van 20 november 1797 tot 22 januari 1798.
In deze periode was hij drie keer twee weken roulerend voorzitter van het parlement.
Op 22 januari 1798 vond de zogenaamde Unitarische Staatsgreep plaats, een door
Frankrijk georganiseerde omwenteling waarbij het federalisme werd afgeschaft.
Nederland werd een eenheidsstaat in plaats van een federatie van zeven provincies.
Uit onvrede over het afschaffen van het federalisme bedankte Nanning als lid van de
Nationale Vergadering, net als veel andere, gematigde Patriotten. Pas toen er in juni
van dat jaar een tweede staatsgreep plaatsvond, maar nu met een veel milder resultaat,
meldde Nanning zich weer aan als lid van de Tweede Kamer. Hij was dat weer namens
Hoorn, van 31 juli 1798 tot 17 oktober 1801.
Nanning doorstond alle politieke woelingen in de Franse tijd. Toen Nederland op 17
oktober 1801 op last van Frankrijk weer van regeringsvorm moest veranderen en tot
een Bataafse Gemenebest van acht departementen werd omgevormd, vond Nanning
ook daar weer amplooi. Hij werd gedeputeerde in het departement Holland, van 4 juni
1802 tot 31 juli 1805. Na opnieuw ingrijpen van Frankrijk, nu door Napoleon, waarbij
Rutger Jan Schimmelpennick tot raadspensionaris werd benoemd, was Nanning van
19 juli 1805 tot 1 juni 1807 assessor van de Raad van Financiën in Holland.
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Gedurende het koningschap van Lodewijk Napoleon was hij van 8 mei 1807 tot 28
december 1810 assessor in het college van de Landdrost en Assessoren van het
Departement Maasland (d.i. Zuid-Holland). Van 28 december 1810 tot de komst van
de latere koning Willem I in november 1813 was hij ‘conseiller de préfecture’ in het
‘Préfet du Département des Bouches-de-la-Meuse’, d.i. lid van het bestuurscollege
van Nederland.
Nanning had al enige tijd ook functies in Alkmaar. Hij was van mei 1811 tot mei 1813
al eens waarnemend burgemeester (adjuct-maire) geweest en burgemeester van
november 1811 tot november 1815. Om zich geheel aan Alkmaar te wijden trok hij
zich in 1814 terug uit de landelijke politiek. Afwisselend bleef hij er tot aan zijn dood
op 22 september 1828 functies vervullen als raadslid, wethouder en burgemeester. Op
15 april 1815 kreeg Nanning zijn adellijke titel terug, toen koning Willem I een
nieuwe adelstand rekruteerde vanuit de traditionele adellijke families. Daarmee kon
hij lid worden van de Ridderschap van Noord-Holland, het kiescollege voor de
Provinciale Staten.
Zoals eerder genoemd verliet Nanning in december 1787 de militaire dienst5. Op 5
december van dat jaar was zijn vrouw Wilhelmina Christina gestorven, nog maar 27
jaar oud. Ze overleed een week na de geboorte van hun jongste zoon Johan Willem
Gerard, die op 28 november in Alkmaar het levenslicht zag. Op 12 december werd
Wilhelmina in de Grote Kerk begraven. Het begrafenisboek meldt dat ze in de
Zuidergang werd bijgezet op de plaatsen 11 en 12.

Begrafeniskosten van ‘Vrouwe Wilh. Christ. v. Petten, geb. Chastelijn ibidem (= hetzelfde als
hierboven, d.i. de Zuidergang) 11,12. 144,18 gulden’
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Het moet een deftige begrafenis zijn geweest en een duur graf. Waar armere mensen
voor 5 of 6 gulden werden begraven, kostte het graf van Wilhelmina 114 gulden en
18 cent. Jacob was 9 jaar oud, Wilhelmina 7 jaar oud en Johan Willem Gerard een
week oud toen hun moeder overleed. Zusje Francina Jacoba was al in 1782 gestorven.
Johan overleed op 22 februari 1793. Jacob was toen veertien jaar. Nanning van Foreest
bleef elf jaar ongehuwd na het overlijden van zijn vrouw. Hij zou pas in mei 1798 in
Petten hertrouwen, met Cornelia Theodora Vollenhove. Jacob was toen zelf al twee
jaar getrouwd.
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II

De jeugdjaren van Jacob

We weten niet veel van de jeugdjaren van Jacob. Wie zouden hem en zijn zus
Wilhelmina hebben opgevoed na de vroege dood van hun moeder? Zou het vader
Nanning zijn geweest? Die bekleedde immers geen openbare functies tussen 1787 en
1795 en had ogenschijnlijk alle tijd voor zijn kinderen. Of zou hij de opvoeding toch
hebben uitbesteed? Dat laatste lijkt het geval. In het boek ‘Beelden van de
buitenplaats’ schrijven Van der Laarse en Kuiper dat Jacob en zijn zus Wilhelmina
werden opgevoed door hun oom, Frederic van de Poll, op het Huis De Velner6 tussen
Raalte en Wijhe7.

Het Huis De Velner

Op zoek naar nadere informatie over deze oom bleek dat de naam Frederic van de Poll
helemaal niet voorkomt in de familie Van Foreest of Le Chastelain. Wel is er een
andere Van de Poll in de familie bekend. Het gaat om Jan Jansz van de Poll, zoon van
de Amsterdamse Schepen (~wethouder) Jan Pietersz van de Poll. Deze Jan Jansz van
de Poll werd op 14 februari 1760 geboren in Amsterdam (en niet op 10 februari zoals
veel bronnen zeggen). De geboorteakte laat zien dat Jan Jansz uit een aanzienlijke
familie stamde. De geboorteakte luidt:
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Jan,
den 14 Februari 1760 op donderdag
de V(ader) Jan van de Poll Pieters Schepen der stad
de M(oeder) Sara dela Court
de G(rootvader) den W(el) E(del) G(eboren) Heer Mr. Harmen Hendrik
van de Poll oud burgemeester en Raad
en de wel. geb. Vrouwe Anna Elisabeth van
den Bempten wed. den W.E.G. Mr
Jan Six, Heer van Hillegom en Vromade
Burgemeester en Raad dezer stede

Geboorteakte van Jan Jansz van de Poll 14 februari 1760 te Amsterdam

Jan trouwde op 14 mei 1786 in Alkmaar met Lambertina Petronella le Chastelain.
Lambertina was de jongste zus van Jacobs moeder, de jongste van de drie zussen Le
Chastelain. Van het huwelijk van Jan en Lambertina bestaan twee ondertrouwaktes,
één uit Alkmaar en één uit Amsterdam. De Amsterdamse akte heeft twee leuke details.
Allereerst betreft dat het huisadres van Jan van de Poll. Hij woonde op de chique
‘Keysersgragt’, een waardig adres voor de zoon van een Schepen van Amsterdam.
Ook al behoorde Jans tak van de familie Van de Poll niet tot de adel, het was zeker
een welgestelde familie. Verder valt op dat Lambertina ‘Jonckvrouwe’ voor haar
naam heeft gekregen. Die titel heeft ze ook in verschillende notariële aktes in het
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archief van Alkmaar en in een berichtje in de ‘Maandelijkse Mercurius’ van 1786,
waarin haar huwelijk wordt genoemd met Jan van de Poll. Maar van adel was ze niet.

Ondertrouwakte Jan van de Poll en Lambertina le Chastelain, Amsterdam 27 april 1786

De naam van Lambertina wordt Amsterdam met een ‘t’ geschreven, maar in Alkmaar
met een ‘d’, Lamberdina. De schrijfwijze met een ‘d’ is typerend voor Alkmaar en
komt voor in alle aktes van Lambertina in Alkmaar.

Alkmaarse ondertrouwakte Jan van de Poll en Lamberdina le Chastelain, 30 april 1786

Jan van de Poll maakte al jong carrière, eerst binnen de West-Indische Compagnie en
later in de politiek in Haarlem. Op zijn twintigste was hij bij de West-Indische
Compagnie al contra-boekhouder, een soort accountant. Op zijn achtentwintigste
verhuisde hij met Lambertina naar Haarlem, waar hij Schepen en lid van de Raad
werd, om in 1794 burgemeester te worden8. In een krantenberichtje over het huwelijk
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van Jan en Lambertina wordt Jan van de Poll ‘grondbezitter te Wijhe’ genoemd. Die
aanduiding klopt, want in 1796 verlieten Jan en Lambertina de provincie NoordHolland om zich in Overijssel te vestigen. In de buurt van Wijhe had hij grote
bezittingen verworven9. Mogelijk heeft het tijdstip van de verhuizing te maken gehad
met de bezetting van de Republiek door Frankrijk, het jaar ervoor, waardoor zijn
burgermeesterambt in Haarlem onder druk was komen te staan. In elk geval zocht en
vond het echtpaar een representatief onderkomen in de buurt van Wijhe, waar Jan zijn
landgoederen had.
Jans carrière in Overijssel verliep voorspoedig. Na de stichting van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1814 kon hij als vermogend man en grootgrondbezitter toetreden tot
de Provinciale Staten van Overijssel. Eerst was hij Statenlid van 19 september 1814
tot 1 juli 1821 namens Hasselt, landelijke stand. Van 3 juli 1821 tot aan zijn dood op
22 januari 1840 was dat namens Raalte, landelijke stand. In de laatstgenoemde periode
was hij gedeputeerde. Hij overleed in de buurtschap Wengelo bij Wijhe, waar het gros
van zijn bezittingen lag. Jan van de Poll is later gescheiden van Lambertina, wanneer
precies is onbekend. De scheiding komt ter sprake in notariële aktes uit de jaren 1820.
Daarin wordt Lambertina steevast ‘gesepareerde echtgenote van Jan van de Poll’
genoemd.

Wijhezicht in Wijhe10
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Terug naar Van der Laarse en Kuiper, de schrijvers van ‘Beelden van de buitenplaats’.
Hun informatie over de opvoeding van Jacob en zijn zus bij hun oom en tante baseren
zij op de autobiografie van Marguerite Isabelle de Ittersum11. Deze adellijke Isabella
van Ittersum (1783-1808) werd geboren in Leeuwarden waar haar vader als militair
gelegerd was. Het eigenlijke thuis van de familie was het landgoed het Relaer tussen
Heino en Raalte, in de buurt van havezate De Velner. Isabella verloor al jong haar
moeder en werd vervolgens opgevoed door een tante in Leeuwarden. Als zestienjarig
meisje keerde ze terug op het Relaer en kwam bij haar vader wonen. In haar in het
Frans geschreven autobiografie vertelt Isabella dat ze Jacobs zus Wilhelmina van
Foreest regelmatig heeft ontmoet. Zij beschrijft hoe ze het echtpaar Van de Poll-le
Chastelain in 1796 zag verschijnen als huurders van havezate De Velner. Een jaar
later verhuisde het echtpaar naar het landhuis Wijhezicht in Wijhe omdat de familie
Van Ittersum het Huis De Velner te koop zette wegens geldgebrek. Isabella vertelt dat
meneer Van de Poll tot kort daarvoor burgemeester van Haarlem was.
Het echtpaar Van de Poll had een nichtje in huis, zegt Isabella, Wilhelmina van
Foreest, door Isabelle ‘Freule Foreest’ genoemd. Dat nichtje had volgens Isabella haar
opvoeding in Den Haag gehad, bij haar oom en tante. Isabelle raakte bevriend met
Wilhelmina en de jonge vrouwen trokken een tijd intensief met elkaar op. ‘Mannen’
en koketterie waren daarbij belangrijke thema’s. De keurige en wat gereserveerde
Isabella keek haar ogen uit bij de vrijmoedige familie Van de Poll en de al even vrije
Wilhelmina, die feest na feest gaven of bezochten. Maar toen Wilhelmina zich op een
Ommer Bissing, een jaarlijks volksfeest in Ommen, uitbundig liet zoenen door het
manvolk en Isabella daarin meezoog, distantieerde Isabella zich geschrokken van
Wilhelmina. Ze wilde niet over de tong gaan. Ze hield voortaan afstand tot
Wilhelmina.
Kort na dit ‘incident’ maakte ze met haar vader in de ‘sjees’ een reeks reizen door de
provincie. Zo kwam ze in augustus 1799 ook op het Huis te Heemse. Daar ontmoette
ze Jacob, die ze beschrijft als de ‘kleinzoon’ van meneer en mevrouw Van Raesfelt.
Die beschrijving klopt, want Jacob was intussen al drie jaar getrouwd met de
kleindochter van meneer en mevrouw Van Raesfelt. Isabella vond het overigens
vreselijk in Heemse met de 70-plussers die Clara Feyoena en Isaac van Raesfelt toen
al waren. Een troost was dat Jacob haar nog wel de omgeving en zijn huis in
Collendoorn liet zien, plus de werkzaamheden aan de verdedigingswerken bij de
Veneschans. Maar voor de rest vond ze al die heide en al dat zand afschuwelijk. Ze
was blij dat haar vader haar de volgende dag weer in de sjees mee naar huis nam.
Gezien de gedetailleerdheid van de biografie van Isabella van Ittersum, moeten we
ervan uitgaan dat haar verhaal over Wilhelmina van Foreest klopt en dat Wilhelmina
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door haar oom en tante is opgevoed. Het lijkt erop dat Isabella daarmee verwijst naar
de familie Van de Poll-le Chastelain. Dat de familie Van de Poll-le Chastelain ook
Jacob onder zijn hoede zou hebben gehad, wordt door Isabella echter in het geheel
niet genoemd. De bewering van Van der Laarse en Kuiper hierover is ongegrond. Aan
de andere kant: Jacob heeft wel iets met zijn tante Lambertina gehad. Nadat zij
gescheiden was van Jan van de Poll, kwam zij richting Hardenberg. Ze woonde na
haar scheiding eerst bij haar zus Johanna, op het Huis in Gramsbergen. Na het
overlijden van haar zus in 1821 huurde ze van Jacob in 1822 de havezate Collendoorn.
Ze bleef er wonen totdat zij niet meer kon. Toen is ze door Jacob opgevangen in het
Huis te Heemse, waar ze op 17 mei 1831 is overleden. Jacob en buurman Hendrikus
Jagers deden op 18 mei 1831 aangifte van haar overlijden bij de burgemeester van
Ambt Hardenberg, Antoni van Riemsdijk.

Overlijdensakte Lambertina Petronella le Chastelain, tante van Jacob

Als Jacob niet door zijn oom en tante Jan van de Poll en Lambertina le Chastelain in
Den Haag zou zijn opgevoed, waar en door wie dan wel? Is hij gewoon bij zijn vader
in Alkmaar gebleven? Als dat zo is, dan zou Jacob de Latijnse School in Alkmaar
bezocht kunnen hebben, de school bij uitstek voor de elite van die dagen. Maar
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volgens het archief in Alkmaar komt zijn naam niet voor in het register van leerlingen.
Er was ook nog een Franse school in Alkmaar, maar daarvan zijn geen
leerlingenregisters bijgehouden. Jacobs vader zal zeker een huis in Alkmaar hebben
gehad. Van latere jaren is bekend dat Nanning van Foreest een dubbel huis had aan
de Langestraat, tegenwoordig nummer 52/54. Hij kocht het in 1807 en in 1822
woonde hij er met zijn tweede vrouw Cornelia Theodora Vollenhove, haar ongehuwde
zus, drie kleinkinderen De Thouars (van zijn dochter Wilhelmina) en twee meiden.
Het huis werd na de dood van Nanning in 1828 verkocht aan Lubertus Josephus
Westendorp, medicinae doctor te Alkmaar12.
In 1793, in de periode waarin er geen informatie over Nanning van Foreest is, is er
toch nog één levensteken van zijn gezin. Het gaat om de begrafenis van het jongere
broertje van Jacob, Johan Willem Gerard. Het is overleden en wordt op 22 februari
1793 in de Grote Kerk in Alkmaar begraven. In het ‘Dootboek’ van de Grote Kerk in
Alkmaar staat dat hij die dag in de Zuidergang in graf nummer 12 bij zijn moeder is
bijgezet tegen betaling van 10 gulden en 12 cent. De begrafenis in Alkmaar hoeft niet
te betekenen dat Nanning van Foreest en zijn gezin op dat moment in Alkmaar
woonden. Ze kunnen ook elders hebben gewoond en besloten hebben om het jongetje
bij zijn moeder te begraven.

Johan Willem Gerard van Foreest begraven in de Zuidergang, graf nr. 12, kosten fl. 10,12
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Jacob was veertien toen zijn broertje overleed. Als hij niet in Alkmaar op school heeft
gezeten, waar dan wel? Alles wijst erop dat het toch, overeenkomstig wat Van der
Laarse en Kuiper schreven, in Den Haag moet zijn geweest. De eerste aanwijzing
daarvoor komt uit het register van lidmaten van de Hervormde Kerk in Heemse. In
1797 wordt in dat register vermeld dat Jacob van Foreest op 9 september van dat jaar
als lid van de Hervormde Kerk van Heemse werd ingeschreven. Tussen haakjes staat
erachter: ‘komt uit ’s Graavenhaage’. De manier waarop Jacobs lidmaatschap van de
kerk in Heemse wordt omschreven, wijst erop dat hij al eerder belijdenis van het
geloof moet hebben gedaan, maar niet in Heemse. Door de vermelding ‘komt uit ’s
Graavenhaage’ zou dat in Den Haag geweest kunnen zijn. En inderdaad, die
veronderstelling klopt. In het overzicht van leden van de Hervormde Kerk in Den
Haag13 staat dat Jacob van Foreest daar ‘tegen Paasschen 1794’ belijdenis heeft
gedaan en daarop is ingeschreven als lidmaat van de kerk. Hij deed belijdenis bij de
Haagse predikant Ds. Heringa. De preses van de kerkenraad, de heer Bolderman, was
erbij als vertegenwoordiger van de kerkenraad. Jacob was toen bijna zestien jaar. Dat
is voor huidige begrippen jong, maar het zou kunnen dat het doen van belijdenis was
gekoppeld aan het eindexamen van de (Latijnse) school, voorafgaande aan een studie
aan de universiteit. Bijzonder is dat in het register ook het adres van Jacob wordt
genoemd, de Nieuwe Molstraat, een zijstraat van de Wagenstraat, ook nu nog. Het
huisnummer ontbreekt helaas.

Registratie belijdenis en lidmaatschap Jacob in Grote kerk Den Haag 1794

Om belijdenis te kunnen doen, volgde een catechisant in de regel een jaar lang de
zogenaamde belijdeniscatechisatie. Jacob zal dat ook gedaan hebben. Hij moet dus al
een jaar voor Pasen 1794 in Den Haag hebben gewoond, dus al vanaf 1793, het jaar
dat zijn broertje op 22 februari in Alkmaar werd begraven. Jacob is het enige gezinslid
dat is ingeschreven in het register van lidmaten van de Haagse Hervormde Kerk. De
namen van zijn vader en zusje ontbreken. Dat Jacobs vader niet in het register
voorkomt, lijkt logisch. Hij bleef ingeschreven in Alkmaar. Dat Jacobs zus in het
lidmatenregister ontbreekt, zegt ook niet zo veel. Ze was te jong om al lidmaat van de
kerk te zijn.
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Er is nog een tweede, indirecte, aanwijzing dat Jacob in Den Haag gewoond moet
hebben. Die aanwijzing komt van Isabella van Ittersum. Zij vertelt dat Jacobs zus
Wilhelmina in Den Haag is opgevoed door haar oom en tante. Daar heeft Wilhelmina
haar stadse en al te vrije manieren aangeleerd, zegt Isabella. Isabella zal haar
vermelding van Den Haag als woonplaats van Wilhelmina ongetwijfeld uit de mond
van Wilhelmina zelf hebben vernomen. Maar met die vermelding zijn we automatisch
ook weer terug bij Jacob, die ook in Den Haag heeft gewoond. Zou het dan toch zo
zijn dat Jacob en zijn zus Wilhelmina samen, in dezelfde tijd en in hetzelfde huis in
Den Haag hebben gewoond? En stel dat dit waar is, zijn het dan tante en oom Van de
Poll-le Chastelain geweest bij wie Jacob en Wilhelmina in huis woonden? Maar Jan
Jansz van de Poll was in die tijd toch burgemeester van Haarlem? Kan het bestaan dat
een burgemeester van Haarlem tijdens het uitoefenen van zijn ambt in Haarlem
woonachtig is geweest in Den Haag? Het lijkt onwaarschijnlijk.
Er is misschien nog een andere, betere verklaring voor Jacobs verblijf in Den Haag.
Daarbij gaat het ook om een oom en tante, maar dan om tante Johanna Geertruida le
Chastelain en oom Leopold Casimir graaf Van Rechteren. Tante Johanna Geertruida
was de oudste zus van Jacobs moeder. Zij trouwde in 1779 met Leopold Casimir graaf
van Rechteren, de jongste zoon van Reinhard Burchard Rutger graaf van Rechteren.
Reinhard van Rechteren was een telg uit het Overijsselse adellijke geslacht van
Rechteren uit Almelo. Reinhard kocht in 1727 de havezate Gramsbergen bij een
openbare verkoop. Door het bezit van die havezate kon hij toetreden tot de
Ridderschap van Overijssel en vandaaruit functies vervullen, zowel in Overijssel als
in het landelijk bestuur in Den Haag. Reinhard deed dat met verve. Hij zat in de Staten
van Overijssel, maar werd al snel uitgezonden naar Den Haag, waar hij namens
Salland jarenlang gedeputeerde was in het bestuur van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. In de jaren erna maakte hij tot aan zijn dood in 1780 deel uit
van de rekenkamer in Den Haag.
Gramsbergen was in naam weliswaar het hoofdverblijf voor Reinhard en zijn gezin,
maar in werkelijkheid woonde hij voornamelijk in Den Haag. Alleen in de zomer
wilde hij nog wel eens in Gramsbergen zijn. In Den Haag werden zijn kinderen
geboren, daar overleed hij zelf in 1780 en daar woonde ook zijn weduwe tot haar
overlijden. We weten verder dat Reinhards op één na jongste zoon Christiaan
Lodewijk er in 1801 woonde. Toen de enige zoon van Christiaan Lodewijk, Reinhard
Isaac, ernstig ziek werd, verruilde hij Utrecht waar hij studeerde, voor Den Haag om
er bij zijn vader te sterven14.
Toen Reinhard van Rechteren in 1780 overleed, kregen zijn net getrouwde zoon
Leopold Casimir en schoondochter Johanna Geertruida le Chastelain het Huis
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Gramsbergen toegewezen van de moeder van Leopold, Maria Louise van den
Boetzelaer. Maar het verging Leopold net als zijn vader. Hij kon vanuit Gramsbergen
toetreden tot de Overijsselse Ridderschap, maar in het dagelijks leven ging hij er niet
wonen. Leopold was als kolonel van de landmacht altijd op pad, ook in het buitenland.
Zijn vrouw Johanna le Chastelain moest het veelal alleen uitzoeken. Om niet in
Gramsbergen te verpieteren, bleef ze in Alkmaar wonen. Het enige kind van Leopold
en Johanna is daarvan het bewijs. Het dochtertje Maria Louisa kwam in juni 1780 in
Alkmaar ter wereld en stierf daar een jaar later. Johanna kon daarna geen kinderen
meer krijgen en bleef kinderloos.
Hoe het precies verder is gegaan met Johanna, blijft gissen. Maar het zou als volgt
gegaan kunnen zijn. Gezien de goede relatie die Jacob later met haar had, zou het zo
maar kunnen dat zij zich in Alkmaar op Jacob en Wilhelmina heeft gericht, de
kinderen van haar middelste zus Wilhelmina en haar zwager Nanning van Foreest die
toen nog in Alkmaar woonden. Toen haar zus in 1787 overleed, raakte Johanna nog
meer betrokken bij Jacob en Wilhelmina. Ze werd hun tweede moeder. In dezelfde
tijd dat haar zus overleed, kwam ook haar zwager Nanning in zwaar weer terecht. Als
patriot moest hij eind 1787 onderduiken na het onderdrukken van de patriottische
revolutie door Pruisische troepen. Johanna wist daarop wel raad. Ze kende een veilig
schuiladres, namelijk in Den Haag, bij haar schoonouders, de familie Van Rechteren.
Haar schoonmoeder Maria Louise van Rechteren-Van den Boetzelaer was al een paar
jaar weduwe en had in haar Haagse stadsvilla ruimte genoeg om Nanning, Jacob en
Wilhelmina van Foreest onderdak te bieden. Het is bekend dat Johanna daarbij kon
bogen op een goede relatie met haar schoonmoeder. Toen haar echtgenoot Leopold
Casimir rond 1794 in het buitenland overleed, tijdens een militaire missie in
Koningsbergen, kreeg ze van haar schoonmoeder de havezate Gramsbergen cadeau,
met alle goederen en landerijen die daarbij hoorden15. Zo was Johanna Geertruida
verzekerd van een inkomen en een onderkomen.
Als het waar is dat Jacob bij de familie Van Rechteren onderdak kreeg, zal hij in Den
Haag ook kennis gemaakt hebben met het hoofse leven van de familie Van Rechteren.
Goede manieren, bekwaamheid in het dansen, muziek, het spreken van de Franse taal,
kennis van het recht en de vaderlandse geschiedenis: het speelde een belangrijke rol
in het leven van de familie Van Rechteren. We weten dat Reinhard van Rechteren veel
belang hechtte aan deze ‘kwaliteiten’ bij het opvoeden van en het onderwijs voor zijn
vijf zoons16. De betrokkenheid bij het hofleven in Den Haag maakt aannemelijk dat
in huize Van Rechteren met een zekere stijl, vrijmoedigheid en feestelijkheid werd
geleefd. Als Isabella van Ittersum in haar biografie een opmerking maakt over de vrije
manieren van Jacobs zus, dan doelt dat precies op het joyeuze milieu van de familie
Van Rechteren. Het is precies dit stadse leven waarop de grootouders van Jacobs latere
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echtgenote kritiek zouden hebben. Jacob zal in Den Haag ook kennis hebben gemaakt
met de rest van de familie Van Rechteren. En dat kan zo maar verklaren hoe Jacob op
het spoor kwam van zijn latere vrouw Maria Clara van Rechteren. De vader van Maria
Clara was namelijk de broer van Jacobs oom Leopold Casimir. Stel dat Christiaan
Lodewijk een keer bij zijn moeder en broer in Den Haag op bezoek is geweest en
Maria Clara had meegenomen, dan zal ze daar vast haar leeftijdsgenoot Jacob van
Foreest zijn tegengekomen.
Het kan natuurlijk ook anders gegaan zijn. Isabella van Ittersum vertelt in haar
memoires dat Wilhelmina van Foreest wel eens ging logeren in Gramsbergen bij haar
tante Johanna. Net zoals Wilhelmina zal ook Jacob zal daar wel eens gelogeerd
hebben. Tijdens één van zijn logeerpartijen zal hij zeker ook naar het naburige Heemse
en Collendoorn zijn gegaan, op bezoek bij de adellijke families Van Raesfelt en Van
Rechteren. Dan zal hij in contact zijn gekomen met Maria Clara van Rechteren. Het
kan ook andersom zijn geweest en dat Maria Clara op bezoek ging in Gramsbergen.
Johanna Geertruida van Rechteren-le Chastelain was namelijk óók een tante van
Maria Clara. Bij een bezoek aan haar tante kan Maria Clara daar Jacob ontmoet
hebben. Het Huis te Gramsbergen moet in elk geval een vertrouwde omgeving zijn
geweest voor zowel Jacob als Maria Clara. Als ze later trouwen, doen ze dat op het
Huis te Gramsbergen, het symbolische middelpunt van hun familie.
W. Veldsink geeft in zijn boek ‘Rond de Heemser toren’ een geheel eigen verklaring
van het feit dat Jacob naar Gramsbergen is gekomen. Hij schrijft dat Jacob in
Gramsbergen een baan kreeg als ‘commies der belastingen’17. Hij vermeldt helaas niet
waar hij die informatie vandaan heeft. Zijn mededeling is op zich wel interessant.
Merkwaardig genoeg heeft Veldsink nooit een verband gelegd met de familiaire
relatie tussen Jacob en de families Van Rechteren en Le Chastelain. Maar door de
vermelding dat Jacob al eerder in Gramsbergen aan de slag was dan dat hij er trouwde,
wordt nog eens versterkt dat Jacob met zijn tante Johanna optrok. Toen zij in 1795
eigenares werd van het Huis Gramsbergen en daar ging wonen, ging Jacob met haar
mee vanuit Den Haag. Veldsink keek trouwens nogal neer op het ‘baantje’ van Jacob
als commies der belastingen. Hij vond het beneden de stand van een jongeling van
adel. Zoals we later zullen zien, had Veldsink het niet zo op Jacob van Foreest. Hij
meent uit de baan van Jacob af te moeten leiden dat Jacob een parvenu en profiteur
moet zijn geweest. Volgens hem waren er voor iemand van adel wel betere banen
beschikbaar.
Al met al staat vast dat Jacob, voordat hij naar Overijssel kwam, in Den Haag heeft
gewoond. Hij heeft daar op school gezeten of thuisonderwijs genoten van een
‘gouverneur’. Gezien zijn latere carrière moet zijn opleiding van hoog niveau zijn
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geweest, passend bij een jongen van adel en afkomstig uit een patriciërsgeslacht. Alles
was daarbij gericht op een maatschappelijke carrière in bestuur en politiek. Misschien
was hij al begonnen met een universitaire opleiding. Dat kon in die tijd al op jeugdige
leeftijd. Hij zal die zeker niet hebben afgerond, gezien de jonge leeftijd waarop hij
trouwde. Hij zou dan ongetwijfeld rechten hebben gestudeerd en de titel ‘Mr.’ hebben
gebruikt, want hij hechtte aan die titel. Als zijn enige zoon later komt te overlijden,
wordt in diens overlijdensadvertentie uitdrukkelijk vermeld dat de jongen Meester in
de Rechten is.
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III

Het geslacht Van Rechteren

Vanaf het moment dat jonkheer Jacob van Foreest met Maria Clara gravin van
Rechteren trouwde, begon zijn geschiedenis met Overijssel en de havezaten Heemse,
Collendoorn en Gramsbergen in de latere gemeente Hardenberg. Hij trad door zijn
huwelijk binnen in de adellijke families Van Raesfelt en Van Rechteren,
grootgrondbezitters en eigenaren van drie havezaten in de regio. Maria Clara was de
dochter van Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren (1744-1820) en Armgerd Ebella
Juliana barones van Raesfelt tot Heemse (1757-1780). Maria Clara’s moeder Armgerd
was het enig kind van Clara Feyoena van Sytzama en haar man Isaac Reinder baron
van Raesfelt.

Reinhard Burchard Rutger graaf van Rechteren op jeugdige leeftijd

Van Armgerd van Raesfelt weten we eigenlijk alleen haar afstamming, haar huwelijk,
haar twee kinderen en haar vroege dood. Van Christiaan Lodewijk van Rechteren is
veel meer bekend. Hij was een echte Van Rechteren. Hij was de op één na jongste
zoon van Reinhard Burchard Rutger graaf Van Rechteren, de eigenaar van de havezate
Gramsbergen. Reinhard zelf stamde af van de Almelose tak van het geslacht Van
Rechteren, dat eeuwenlang vooraanstaande militairen heeft geleverd aan het Staatse
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Leger. De ridders van het geslacht Van Rechteren waren militairen in hart en nieren
en maakten eerst graag carrière in het leger, om daarna belangrijke posities in de
burgermaatschappij in te nemen. Ook Christiaan Lodewijk verging het zo. Hij koos
primair voor een militaire loopbaan, in zijn geval bij de marine. Voor later en ‘erbij’
werd er op het thuisfront ook al een plaats voor hem ingeruimd. Een graaf als hij
streefde traditioneel naar het lidmaatschap van de Ridderschap in Overijssel. In eerste
instantie was hij lid van de Ridderschap via de havezate Gramsbergen. Dat was van
1772 tot 1776. In 1776 vond er een ‘ruil’ plaats met zijn broer Adolph Hendrik. Die
was eigenaar van de havezate Collendoorn, maar verruilde Collendoorn voor
Gramsbergen. Die ‘ruil’ werd ingegeven en geregeld door hun vader, Reinder van
Rechteren, voorafgaande aan het huwelijk van Christiaan Lodewijk met Armgerd van
Raesfelt. Door de havezate Collendoorn van Adolph Hendrik te kopen kon hij de
havezate als huwelijkscadeau aan Christiaan en Armgerd geven. Reinder had daarbij
geregeld dat de ouders van Armgerd bij het huwelijk ook hun deel inbrachten.
Daarover later meer.
Christiaan Lodewijk was de vierde zoon van Reinhard Burchard Rutger graaf van
Rechteren en Maria Louise barones van den Boetzelaer. Hij werd geboren in Den
Haag op 21 mei 1744. Drie dagen later werd hij daar in de Grote Kerk gedoopt. Hij
groeide deels op in Den Haag en deels op het Huis te Gramsbergen. Christiaan
Lodewijk kreeg van jongs af aan een opleiding die was gericht op een militaire
carrière. Zijn vader speelde daarin een belangrijke rol. Die vond het voor een militaire
carrière van belang dat zijn zonen galante manieren moesten hebben, van muziek en
dans moesten houden en de adellijke etiquette moesten beheersen, passend bij de
leefwijze van de aristocratie. Ook moesten ze leren schermen en vloeiend Frans leren
spreken, de voertaal aan het Hollandse Hof en binnen de krijgsmacht. Toen Reinhard
voor één van zijn zonen moest kiezen tussen de universiteit van Franeker of Breda,
koos hij voor Breda, omdat het onderwijs in de Franse taal daar goed verzorgd was 18.
Reinhard van Rechteren zorgde ook voor begeleiding van zijn zonen als ze naar de
universiteit gingen: ‘De jeugdige graven Van Rechteren verschenen met een
livreiknecht voorop en een gouverneur in hun kielzog aan de universiteit’. 19
‘Noblesse oblige’ was en is een diep verankerde waarde voor de adel, die tot
uitdrukking kon worden gebracht in een maatschappelijke carrière, maar die ook werd
vormgegeven in een huwelijk op stand. Via onderlinge huwelijken bevestigde de adel
haar ‘van god gegeven’ invloedrijke positie in de samenleving. Toen Christiaan
Lodewijk wilde trouwen, was een huwelijkspartner op stand dichtbij. Eén havezate
verderop woonde Armgerd Ebella Juliana barones van Raesfelt en met instemming
van beide ouderparen was een huwelijk snel geregeld. Christiaan was dertig en
Armgerd zeventien. Het leeftijdsverschil was weliswaar dertien jaar, maar dat deerde
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niet. Zo trouwde ‘graaf’ Van Rechteren in Heemse op 21 april 1775 met ‘barones’
Van Raesfelt20.
Op het moment van het huwelijk tussen Christiaan Lodewijk en Armgerd Ebella was
Christiaan Lodewijk werkzaam als militaire commandant binnen de zeemacht. Dat
was een aanzienlijke en goedbetaalde functie. Maar voor iemand van Overijsselse adel
zoals hij was het goed als hij ook alvast een havezate met leenrecht zou bezitten. Dat
gaf toegang tot de Ridderschap en goedbetaalde ambten. Om die reden hielpen
adellijke ouders, als zij daartoe maar enigszins in staat waren, hun zoons bij het
verwerven van zo’n havezate. In het geval van Christiaan Lodewijk en Armgerd
Ebella werkten beide ouderparen daarbij samen. Dat deden ze via de huwelijkse
voorwaarden. Langs die weg kreeg het jonge echtpaar Van Rechteren-Van Raesfelt
de havezate Collendoorn in bezit. De ouders van bruidegom Christiaan Lodewijk
gaven de opstallen en landerijen van de havezate. De ouders van bruid Armgerd
schonken het ‘leenrecht’21.
Zonder leenrecht gaf een havezate geen recht tot toelating in de Ridderschap.
Bijzonder genoeg was het leenrecht van de havezate Collendoorn ooit gescheiden
geraakt van de landerijen en het fysieke huis. Dat gebeurde na het overlijden van de
laatste telg uit het geslacht Blanckvoort, dat generaties langs eigenaar was geweest
van de havezate Collendoorn. Na de dood van Jan Melchior, de laatste Blanckvoort
die eigenaar was van de havezate Collendoorn, verkocht zijn weduwe de havezate in
twee delen. Het leenrecht ging naar Pier Willem van Sytzama, de vader van Clara
Feyoena. Het huis en de landerijen gingen naar Christiaan Albrecht van Rechteren22
die na zijn dood de havezate Collendoorn aan zijn broer naliet, de vader van Christiaan
Lodewijk. Door het huwelijk van Armgerd en Christiaan en door de inbreng van de
wederzijdse ouders kwamen het leenrecht en de havezate weer bij elkaar en gaf de
havezate Collendoorn het recht om toe te treden tot de Ridderschap van Overijssel.
Christaan Lodewijk maakte er dankbaar gebruik van.
Er is discussie over de vraag of Christiaan en Armgerd ook op de havezate
Collendoorn zijn gaan wonen. De havezate zou niet meer dan een veredelde boerderij
zijn geweest met hoogstens een aangebouwde nette kamer voor de af en toe langs
komende eigenaar. Maar de geboorteakte van hun eerste kind, Maria Clara, zegt dat
Maria Clara op 18 mei 1777 in Collendoorn is geboren. Ook de doopakte van het
tweede kind, hun zoon Reinhard Isaac, gedoopt op 7 februari 1779 in de
Lambertuskerk in Heemse, vermeldt als woonplek Collendoorn. Het is dus wel zeker
dat Christiaan en Armgerd er hebben gewoond. Later trouwde Maria Clara vanuit de
havezate Collendoorn. Dus ook toen was het Huis Collendoorn nog in gebruik.
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Het huwelijk tussen Armgerd en Christiaan was van korte duur. Een jaar na de
geboorte van hun tweede kind overleed Armgerd op 24 januari 1780, slechts 22 jaar
oud. Christiaan Lodewijk bleef achter met twee kleine kinderen. Maria Clara was drie,
haar broertje één. Voor brood op de plank, maar ook vanuit militair engagement, bleef
Christiaan eerst nog in militaire dienst. Hij voerde als kapitein o.a. het commando
over een marineschip dat Staatse koopvaardijschepen beschermde in de Middellandse
Zee. In 1785 beëindigde hij zijn militaire loopbaan en keerde terug in de
burgermaatschappij. De kinderen waren intussen bij hun grootouders op het Huis te
Heemse en werden daar opgevoed. Oma Clara Feyoena heeft een aantal gedichten aan
haar inwonende kleinkinderen gewijd. Opa en oma Van Raesfelt behielden een
opvoedende rol toen Christiaan in 1788 werd benoemd tot Landdrost in IJsselmuiden.
Hij werd daar verantwoordelijk voor het wettelijk gezag, voor de openbare orde en
veiligheid, en voor de inning van belastingen. Verder had hij de leiding bij
bestuursverkiezingen. Weer was hij vaak van huis.

Huis Welgelegen anno 2020, vlak bij de kerk in Heemse

Het Huis in Collendoorn bleef eigendom van Christiaan Lodewijk. Hij stelde het in
1796 ter beschikking aan Jacob en Maria Clara en hun gezin. Toen die dertien jaar
later naar Heemse verhuisden, ging het Huis Collendoorn in de verhuur of stond leeg.
Christiaan ging niet meer terug naar Collendoorn. In 1795, dus al vóór het huwelijk
van Jacob en Maria Clara, kocht hij één helft van het huis Welgelegen in Heemse om
er te gaan wonen. Op 14 januari 1805 kocht hij het andere deel erbij23. In 1820 is hij
30

daar overleden. In 1818 werd zijn gezondheid zwakker. Op 10 april van dat jaar liet
hij zijn testament opmaken en vermaakte per direct zijn bezittingen aan zijn
kleinkinderen.
De overlijdensakte van Christiaan Lodewijk laat zien dat de adel nog sterk verbonden
was met de Franse taal, die nog heel lang de ‘hoftaal’ was in chique kringen. Zijn
naam wordt in de akte als ‘Chretien Louis’ geschreven. De aangifte van overlijden
werd gedaan door toentertijd bekende namen in Heemse. De eerstgenoemde is Jan
Odink, Dirkszoon, lid van de raad der gemeente. De tweede is Jacob van Foreest, ‘lid
der Ridderschap dezer Provincie’. De derde is Harm Jan Dorgelo, schoolmeester in
Heemse, maar ook luider van de kerkklokken bij begrafenissen.

Overlijdensakte ‘Chrétien Louis Graaf van Rechteren’

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 over de drie havezaten in Heemse, Collendoorn en
Gramsbergen komen de families Van Raesfelt en Van Rechteren nog een keer
uitgebreid aan bod.
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IV

Jacob van Foreest en Maria Clara van Rechteren

Jacob van Foreest trouwde met Maria Clara gravin van Rechteren toen hij 18 jaar oud
was. In enkele genealogische publicaties, bijvoorbeeld in het Nieuw Nederlandsch
biografisch woordenboek24, wordt vermeld dat Jacob in 1790 al eerder getrouwd zou
zijn geweest, namelijk met jonkvrouw Gerarda Juliana Sophia barones van Deelen.
Uit het archief van de familie Van Foreest in Alkmaar blijkt echter dat deze jonkvrouw
met een andere Jacob getrouwd is geweest, namelijk Jacob van Foreest (1761-1798),
hoofdingeland van de Heer Hugowaard, hoofdingeland en heemraad van de Schermer
en van de Wieringerwaard. Gerarda overleed blijkens het Dootboek van Alkmaar op
7 november 1791, 32 jaar oud, woonachtig aan de Bierkade in Alkmaar, kinderloos,
en werd daarna bijgezet in het familiegraf voor 30 gulden. Jacob was toen dertien. Het
zou vreemd zijn als een dertienjarige jongen al getrouwd zou zijn geweest.
Het huwelijk van Jacob van Foreest en Maria Clara gravin van Rechteren was een
huwelijk op stand. Op 17 juni waren Jacob en Maria Clara in ondertrouw gegaan.
Schout J.G. Pruim ondertekende de daarbij behorende akte. In de kantlijn voegde hij
daaraan later toe: ‘volgens certificaat van Ds. A.J. Knop zijn dezen te Gramsbergen
op 7 juli 1796 in den Huwelijken Staat bevestigd’25. De ondertrouwakte is te vinden
in het gemeentearchief van Hardenberg26.

Ondertrouwakte van Jacob en Maria Clara
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Bij een huwelijk op stand en zoals gebruikelijk in vooraanstaande kringen werd er
voorafgaande aan het huwelijk een notariële akte opgemaakt met huwelijkse
voorwaarden. De families Van Foreest en Van Rechteren gingen ervoor naar de
zojuist genoemde J.G. Pruim, ‘Scholtus des Kerspels Hardenbergh’, de Schout van
Hardenberg, die ook de functie vervulde van wat later de notaris zou worden. Omdat
zowel Jacob als Maria Clara voor de wet minderjarig waren, werden zij mede
vertegenwoordigd door hun vaders, Christaan Lodewijk van Rechteren en Nanning
van Foreest. In het archief van het Historisch Centrum Overijssel is de akte met
huwelijkse voorwaarden digitaal in te zien27. De transscriptie van de akte is als volgt:
Ik, J.G. Pruim, Scholtus des Kerspels Hardenbergh Cum annexis,
doe kond en certificeere: Dat voor mij en Keurnooters, die waren Klaas ter
Steeg en Dirk Jan Kreemer, Persoonlijk in den Gerichte gecompareerd is, de
H.W. Geb. Heer Jacob van Foreest, Jongman, als Bruidegom, ten eene Zijde
wegens deszelven minderjarigheid ten dezer zaake geassisteerd, zoo veel
nodig, met deszelver vader de H.W.G. Heer Nanning van Foreest, Vrijheer
Van Petten en Nolmerban, en Maria Clara van Rechteren, Jongedochter, als
ten andere zijde zijnde zij bruid ten dezer zaake geassisteerd met haaren
Vader de hooggeb. Heer C.L. Graaf van Rechteren tot Collendoorn,
verklaarende zij comparanten Bruidegom en Bruid, respectievelijk
geassisteerden zoals vooren, hun wettig voorgenomen huwelijk te hebben
aangegaan en te zullen voltrekkene op conditiën en voorwaarden hierna
beschreven:
Eerstelijk is geconditioneerd, dat tusschen de voorz. aanstaande
echtgenooten geene de minste gemeenschap van de door hun bij dit huwelijk
aan te brengene, of staande hetzelve te acquirerene Goederen, zal plaats
hebben; als wordende dezelve Gemeenschap bij dezen expresselijk
uitgesloten zo en als naar Landrechte.
Ten anderen is geconditioneerd, dat de Schaaden en Voordeelen op een yders
Goederen, zoo Mobile- als Immobile-, Actiën en Crediten, staande dit
Huwelijk te vallen, mede buiten Gemeenschap zullen zijn; doch dat de
Revenuën, Renten en Opkomsten van die aan te brengene en staande
Huwelijk te acquirerene Goederen, Actiën en Crediten in Gemeenschap, en
tot voortzetting en Onderstand dezes Huwelijks komen zullen, en wel
zoodanig, dat ook de Winst en Verlies, staande dit Huwelijk, van die
Revenuën, Renten en Opkomsten komende of veroorzakende, in
gemeenschap zullen zijn.
En ten derden is geconditioneerd, dat door de voorz aanstaande
Echtgenooten, na solemnisatie dezes Huwelijks, dewelke noch heden staat te

34

geschieden, zal worden opgemaakt en getekend, eenen behoorlijken Staat en
Inventaris van zijne en haare respectivelijk aan te brengene Goederen, zo en
als naar Rechten.
Welk voorenstaande alzoo geconditioneerd en gecontracteerd zijnde, willen
en begeren Bruidegom en Bruid, respectivelijk geassisteerd als vooren, dat
hetzelve alzoo in allen Deele stiptelijk zal worden nagekomen, onderhouden
en achtervolgd, ofschoon ook alle solemnisten, in Rechten anders
gebruikelijk of noodzaaklijk, daarbij niet mogten zijn geobserveerd. En
blijvende de voorz. aanstaande echtgenooten zich wel expresselijk
voorbehouden, om nadien bij Testament als anderszins over derzelver
Goederen als naar Rechten te kunnen en mogen Disponeren.
Dat ter oirkonde hebbe ik Scholtus voorn., deze benevens de Comparanten
getekend en gezegeld.
Actum Hardenberh des 7 Julij 1700 Zes en Negentig
Ondertekend
J.G. Pruim
Scholtus

Jacob van Foreest
Maria Clara Gravin Van Rechteren
C.L. Graaf van Rechteren
Nanning van Foreest

In de akte werden dus drie huwelijkse voorwaarden beschreven.
De eerste voorwaarde was dat de goederen die elk van de huwelijkspartners inbrengt,
buiten de gemeenschap van goederen zouden vallen.
De tweede voorwaarde was dat winst of verlies op deze goederen buiten de
gemeenschap van goederen zouden vallen. Wat de echtgenoten na hun huwelijk
samen aan opbrengsten, inkomsten of renten uit deze goederen zouden verwerven,
zou wel binnen de gemeenschap van goederen vallen.
De derde huwelijkse voorwaarde was dat elk van de beide partijen een lijst zou
inleveren van de goederen die elk van hen inbracht. Wat er uiteindelijk op de lijst
heeft gestaan, is niet bekend.
Voordat de ondertekening plaatsvond, werd er aan het eind nog een
uitzonderingsclausule opgenomen in de akte. Als ze dat wilden, mochten de
echtgenoten later terugkomen op deze akte en hem desgewenst nietig verklaren. Dat
zou ook gebeuren, in 1807, als Maria Clara van haar grootmoeder Clara Feyoena
barones Van Raesfelt-van Sytzama het Huis in Heemse erft. Maar daarover later meer.
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De uitzonderingsclausule in de akte met huwelijkse voorwaarden

Op dezelfde dag dat de akte met huwelijkse voorwaarden werd gepasseerd, vond het
huwelijk plaats in Gramsbergen. Jacob en Maria Clara trouwden in de kerk. Zoals de
meeste adel in Nederland waren de echtgenoten van, zoals dat toen heette, het
Gereformeerde geloof. Na de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815
zou dat de Nederlandse Hervormde Kerk worden. De voorganger bij de
huwelijksdienst was Ds. A.J. Knop, tevens de ambtenaar van de burgerlijke stand in
Gramsbergen. Dat was een gebruikelijke bijbaan voor een predikant destijds. Hij was
dat ook voor niet-kerkelijke inwoners.

Huwelijksakte van Jacob en Maria Clara28

Veldsink29 meent uit de huwelijksakte te kunnen afleiden dat de Bataafse Republiek
invloed had op de formulering van de huwelijksakte. Hij vermeldt dat de adellijke
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titels van Maria Clara en Jacob in de akte ontbreken. Maar in de bijgaande kopie van
de huwelijksakte blijkt dat zowel bij Jacob (afgekort) als bij Maria Clara de titels
worden genoemd. Waarschijnlijk is het oordeel van Veldsink gebaseerd op de
ondertrouwakte. Daarin ontbreken inderdaad de adellijke titels.
De familie van Maria Clara schijnt tegen het huwelijk met Jacob geweest te zijn. Zo’n
stadse patriciër als Jacob van Foreest, met vrije manieren, paste niet in een familie van
plattelandsadel. Als dat zo is, dan moet het bezwaar tegen Jacob vooral van de
grootmoeder van Maria Clara zijn gekomen, Clara Feyoena van Raesfelt-van
Sytzama. De Overijsselse adel zelf was namelijk helemaal niet zo stijfjes of
wereldvreemd. Gezien hun betrekkingen aan het Hollandse Hof en in het Staatse leger
waren de ridders uit Overijssel in ieder geval bekend met de vrije westerse en
mondaine leefwijze. Veelal participeerden ze daar ook in tijdens hun verblijf in Den
Haag en aan het Hof van Holland. Ook de vrouwelijke leden van de Overijsselse adel
deden daaraan mee. ‘Ze namen bij de talloze visites de honneurs voor hun echtgenoot
waar en hielden salon’. Maar Clara Feyoena was daarin een uitzondering. ‘Buiten
Den Haag leek vroomheid het joie de vivre rond freules te hebben vervangen. De
Groningse dichteres Clara Feyoena van Sytzama maakte in haar jeugd religieuze
gedichten en Oranje-Nassau-halleluja.’30 Overigens was er wel een hiërarchie binnen
de aristocratie, althans: dat standsverschil cultiveerden de verschillende adellijke
families onderling. In Holland voelde de adel zich verheven boven het patriciaat en
de Hollandse ridders voelden zich weer verheven boven de niet ridderlijke Hollandse
adel. Vervolgens voelde de Hollandse ridders zich weer verheven boven de ridders uit
de oostelijke gewesten31.
In haar eerdergenoemde autobiografie vermeldt Isabella van Ittersum dat de vader van
Wilhelmina en Jacob van Foreest behoorde tot de partij van de Patriotten. Inderdaad
was Jacobs vader een uitgesproken Patriot. Hij dankt er zelfs zijn functie aan als
voorzitter van het parlement in de Bataafse republiek in 1796. De adel van het
platteland daarentegen was doorgaans prinsgezind. Dat zou dus een extra reden
geweest kunnen zijn voor de families Van Raesfelt en Van Rechteren om tegen Jacob
als huwelijkspartner te zijn. Maar volgens Oosterkamp, een Hardenbergse
neerlandicus die een heruitgave van de gedichten van Clara Feyoena verzorgde, waren
ook de Van Raesfelts Patriotten. Maria Clara’s grootvader Isaac Reinder van Raesfelt
had het vertrouwen in Willem V verloren, ook al had hij jarenlang aan de zijde van
Willem V dienstgedaan in het Staatse leger32. Toch moet er een verschil geweest zijn
tussen het patriottisme van Nanning van Foreest en Isaac Reinder van Raesfelt.
Nanning was patriot uit overtuiging, hoewel gematigd. Van Raesfelt was patriot uit
frustratie, frustratie om de behoudzucht en machtswellust van Willem V en zijn kliek,
die ten koste ging van de belangen van edellieden zoals Isaac Reinder.
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Het huwelijk tussen Jacob en Maria Clara ging -ondanks de bezwaren- door, want
Jacob en Maria Clara ‘moesten’ trouwen. Maria Clara was al hoogzwanger op de
trouwdag. Ze zou op 23 oktober bevallen van haar eerste kind, Wilhelmina Francina.
Terug naar de huwelijksakte. Die is om meerdere redenen interessant. Allereerst is de
plaats van het huwelijk bijzonder. Meestal was het de gewoonte dat een huwelijk
plaats vond in de gemeente waar de bruid woonde. In dit geval zou dat Heemse moeten
zijn, het administratieve centrum van Ambt Hardenberg waartoe Collendoorn
behoorde. Gramsbergen zou je als laatste verwachten. Dat was toen nog een
zelfstandige gemeente met een eigen gemeentehuis. Het tweede dat de huwelijksakte
interessant maakt, is de vermelding van de woonplaats van Maria Clara. In de
huwelijksakte staat dat het Collendoorn is. Dat is een belangrijk en waardevol
gegeven, omdat er steeds, zoals eerder opgemerkt, speculaties zijn geweest dat
Christiaan Lodewijk van Rechteren het Huis te Collendoorn niet meer gebruikte. Uit
de akte blijkt dat de havezate -in elk geval formeel- nog steeds de thuisbasis was van
hem en van zijn dochter en zoon. Maria Clara mag dan in Heemse zijn opgevoed door
haar grootmoeder Clara Feyoena, ze bleef een dochter van de ‘Heer van Collendoorn’.
Verder valt in de akte op dat als woonplaats van Jacob ‘Gramsbergen’ wordt genoemd.
Dat is intrigerend. Jacob is niet te gast in Gramsbergen, maar woont er daadwerkelijk.
Het kan niet anders of hij is al langer in huis geweest bij zijn tante Johanna Geertruida
le Chastelain en later haar man Wolter Cidonius van Coeverden. Dat gegeven klopt
met de veronderstelling dat tante Johanna voor hem gezorgd heeft en hem in Den
Haag onderdak heeft geboden.
Dat het huwelijk niet in Heemse werd gesloten maar in Gramsbergen, komt volgens
Veldsink doordat de grootouders van Maria Clara zich geschaamd zouden hebben
voor het gedwongen huwelijk. Om roddels te voorkomen vond het huwelijk daarom
niet in Heemse plaats33. Maar waarschijnlijk zegt dit meer over Veldsink dan over de
werkelijke reden dat het Huis in Gramsbergen werd uitgekozen voor het huwelijk. Het
was door zijn ridderlijke allure, meer dan dat van het Huis Heemse, een uitstekende
locatie voor het huwelijk. Ook lag het Huis vlakbij de kerk en kon de trouwstoet
gemakkelijk heen en weer lopen naar de kerk. Bovendien had het Huis voor beide
families een emotionele betekenis. Voor Jacob en zijn familie was het een bekende
plek vanwege tante Johanna Geertruida le Chastelain die er woonde. Voor de familie
Van Rechteren was het al generaties lang familiebezit en was Maria Clara’s vader
Christiaan Lodewijk van Rechteren er opgegroeid in de tijden die de familie in
Gramsbergen doorbracht.
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Na hun trouwdag betrokken Jacob en Maria Clara het Huis in Collendoorn. Maria
Clara’s vader was intussen verhuisd naar Heemse en had daar het Huis Welgelegen
betrokken. Op kosten van Christiaan Lodewijk was het Huis Collendoorn kort
daarvoor opgeknapt en uitgebreid, zodat het wat meer allure had en comfort zou
bieden aan het jonge adellijke gezin. Jacob en Maria Clara zouden dertien jaar, van 7
juli 1796 tot medio 1809, in Collendoorn blijven wonen. Ze gingen niet in Alkmaar
wonen. Dat moet, zeker voor die tijd, bijzonder zijn geweest. Meestal volgde de
vrouw haar man, in dit geval naar Alkmaar. Waarschijnlijk spelen daarbij twee
factoren een rol. Enerzijds moet de band met Alkmaar voor Jacob al heel los geworden
zijn. Hij had al jarenlang in Den Haag gewoond. Anderzijds moet het voordelig zijn
geweest om in Heemse-Collendoorn te blijven. Veldsink heeft in dit geval gelijk
gehad door te stellen dat Jacob volop profiteerde van zijn huwelijk in de adellijke
kringen van Heemse en Collendoorn. Jacob dankte zijn eerste werkkring aan zijn
familie in Heemse en Collendoorn. Meteen na zijn huwelijk werd hij al ingeschakeld
bij het besturen van de marke Heemse-Collendoorn. Isaac Reinder van Raesfelt en
later Christiaan Lodewijk van Rechteren waren daar markerichter en Jacob werd door
hen van meet af aan gevraagd voor allerlei betaalde klussen. In 1820 zou Jacob hen
opvolgen en zelf markerichter worden, tot aan zijn dood in 1854. Want via zijn vrouw
zo hij erfgenaam worden van de twee havezaten van Heemse en van Collendoorn die
recht gaven op de positie van markerichter. Via zijn tante Johanna Geertruida zou
daarbij ook nog de havezate Gramsbergen komen. Zo werd Jacob uiteindelijk ‘Heer’
van Heemse, van Collendoorn en van Gramsbergen.
In de volgende hoofdstukken komen de drie havezaten aan bod waarvan Jacob
eigenaar werd. Het bezit van deze havezaten gaven Jacob allerlei rechten en
voorrechten. Ze vormden de basis voor zijn bestuursfuncties, zowel lokaal als
provinciaal.
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V

De Havezate Heemse34

Zoals gezegd kwam Jacob van Foreest gedurende zijn leven in het bezit van drie
havezaten35. Deze havezaten hadden al een lange geschiedenis achter zich toen Jacob
ze erfde. Vooral de namen van de adellijke eigenaars van deze havezaten zijn
interessant. In de wijk De Marslanden in Hardenberg kregen al deze namen een ‘allee’
toebedeeld, de Van Uterwyckallee, de Blanckvoortallee, de Van Raesfeltallee, de Van
Rechterenallee en de Van Foreestallee. Alleen het geslacht Van Coeverden kreeg een
‘straat’, maar dat geslacht was dan ook ‘slechts’ aangetrouwd. In dit hoofdstuk wordt
de geschiedenis van de havezate Heemse beschreven. In de twee hierna volgende
hoofdstukken volgt de geschiedenis van de havezaten Collendoorn en Gramsbergen.

(Fantasie)tekening van Huize Heemse, toegeschreven aan Jacobus Stellingwerf, ca. 172336

Rond 1723 maakte (vermoedelijk) Jacobus Stellingwerf een tekening van de havezate
het Huis te Heemse. Te zien is een reeks aan elkaar gekoppelde gebouwen met een
gracht eromheen. Een toren en twee bruggen suggereren een ridderlijk onderkomen,
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ook al lijken de bruggen niet opgehaald te kunnen worden. Het ziet er romantisch uit,
eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat is het ook. Jacobus heeft vermoedelijk zijn
fantasie de vrije loop gelaten en een droomkasteel getekend, want andere schetsen van
het Huis en de tuin er omheen geven een heel ander beeld. Gevers en Mensema
noemen Stellingwerf en zijn tekeningen zelfs ‘volstrekt onbetrouwbaar’37.
De havezate wordt al in 1408 genoemd en had adellijke bewoners. Hij droeg toen nog
de naam ‘het Aarning’. Door de eeuwen heen werd het huis in Heemse door de
eigenaren verbouwd en vergroot. Landerijen werden aangekocht en het huis kreeg
steeds meer aanzien en status. Het ‘ridderlijke’ huis in Heemse verwierf daarmee als
vanzelf de naam het ‘Huis te Heemse’, in navolging van andere adellijke Huizen. De
uitbreiding van de havezate hing samen met de eisen die de provincie Overijssel stelde
aan de grootte van een havezate voor wie wilde kunnen toetreden tot de Ridderschap.
Wie aan die eisen voldeed, kon als adellijke eigenaar ‘verschreven’ worden in de
Ridderschap. Met dat laatste wordt bedoeld dat de adellijke eigenaar recht had op een
schriftelijke uitnodiging, een ‘schrijven’ met het verzoek de vergadering van
Provinciale Staten bij te wonen. De exacte eisen voor toelating komen later nog aan
bod, in het hoofdstuk over ‘De Ridderschap’.
Door vererving via de vrouwelijke lijn, bij ontstentenis van een mannelijke
nakomeling, kreeg de havezate Heemse in de loop der tijd bezitters met verschillende
namen. Zo passeren in de geschiedenis van het Huis te Heemse de namen van
Blanckvoort, Van Uterwijck, Van Raesfelt Van Rechteren en Van Foreest, allemaal
van adel. Ook de naam van Jacob van Foreest werd door vererving via de vrouwelijke
tak met de havezate verbonden.
Na hun huwelijk woonden Jacob van Foreest en Maria Clara van Rechteren eerst
dertien jaar in het Huis Collendoorn. Dat zou veranderen na het overlijden van Clara
Feyoena op 1 september 1807. Toen bleken zij de erfgenamen te zijn geworden van
de havezate en het Huis te Heemse. Dat hoorden ze bij het openen van het testament
van Clara Feyoena. Jacob vernam daarbij ook dat het oorspronkelijk nooit de
bedoeling van hun grootouders was geweest dat Maria Clara en hij het Huis te Heemse
en de rest van het onroerend goed zouden erven. Clara Feyoena en haar man Isaac
Reinder hadden namelijk iets anders voor ogen gehad. Op 14 mei 1796 hadden ze hun
testament laten opmaken (een transcriptie van het testament is als bijlage achter in het
boek opgenomen), twee maanden voor het huwelijk van hun kleindochter Maria Clara
en Jacob van Foreest. Wie dat testament leest, krijgt de indruk dat het echtpaar Van
Raesfelt ervoor wilde zorgen dat het Huis te Heemse en de andere onroerende
goederen, volgens oud gebruik in het leenrecht, in één hand zouden blijven en wel in
de hand van hun kleinzoon Reinhard Isaac van Rechteren, de jongere broer van Maria
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Clara. Om hun kleindochter toch recht te doen, bepaalden ze dat Maria Clara een groot
geldbedrag zou erven. Na het overlijden van de langstlevende van haar grootouders
zou Maria Clara een bedrag van 50.000 gulden ontvangen. Haar broer Reinhard Isaac
zou dat geldbedrag dan moeten vrijmaken uit de inkomsten uit het onroerend goed.
Om die 50.000 gulden in perspectief te zetten: het Huis en Landgoed te Heemse
zouden na het overlijden van Jacob van Foreest voor een lager bedrag verkocht
worden.
Op 17 mei 1800 hadden Isaac Reinder en Clara Feyoena nog een kleine wijziging
aangebracht in hun testament, maar een echt grote wijziging kwam er in 1802. Op 23
juli 1802 arriveerde schout J.G. Pruim, die weer de functie van notaris vervulde, op
het Huis te Heemse om de wilsbeschikking van Clara Feyoena op te nemen in een
nieuw testament. Op 4 januari 1801 was de echtgenoot van Clara Feyoena overleden
(begraven op 9 januari) en op 8 september 1801 haar kleinzoon Reinhard Isaac. In hun
oorspronkelijke testament hadden Isaac Reinder en Clara Feyoena nog uitwegen
bedacht mochten hun kleinkinderen komen te overlijden voordat zij vijfentwintig jaar
oud zouden zijn en geen wettige kinderen zouden hebben nagelaten. Dan zouden de
onroerende goederen naar een neef van Isaac zijn gegaan, zodat de familienaam ‘Van
Raesfelt’ met Heemse verbonden zou blijven. Maar blijkbaar heeft Clara Feyoena zich
na de dood van haar man Isaac Reinder en van haar kleinzoon Reinhard Isaac bedacht.
Ze wees in haar nieuwe testament Maria Clara aan als enige erfgenaam. In dezelfde
wilsbeschikking van 23 juli 1802 benoemde Clara Feyoena een neef van haar man tot
testamentair executeur, naar de wens van haar man. Op 24 augustus 1807, Clara
voelde haar einde komen, werd schout J.G. Pruim opnieuw op het Huis te Heemse
ontboden. Hij nam enkele kleine toevoegingen bij het testament op, zoals een toelage
voor Clara Feyoena’s jager, voor haar huishoudster en voor de Heemser predikant
Wineke. Bij die gelegenheid werd aan schout Pruim de blikken trommel overhandigd
waarin zich de testamenten bevonden. Op 1 september overleed Clara Feyoena.
Clara had in haar testament laten opnemen dat haar testament pas mocht worden
geopend nadat zij begraven was. Op 5 september 1807 was de begrafenis van Clara
Feyoena blijkbaar achter de rug, want op die dag werd het blik met de testamenten
geopend op het Huis te Heemse. Ongetwijfeld zal Clara Feyoena tussen 1 en 5
september begraven zijn. Maar die datum lijkt niet te kloppen want het
begrafenisregister van de Lambertuskerk in Heemse vermeldt de begrafenis van Clara
Feyoena pas op 27 november, bijna drie maanden later. De eerste gedachte is dat er
sprake moet zijn van een vergissing. Maar omdat de lijst van begrafenissen verder
heel nauwkeurig is, moet er iets anders aan de hand zijn geweest. Waarschijnlijk heeft
er een herbegrafenis plaatsgevonden op 27 november. Dat kan verklaard worden uit
de Franse wetgeving die in 1804 in Nederland werd ingevoerd rondom het begraven
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en die begraven in de kerk voortaan verbood38. Om aan heersende Frans wetgeving te
voldoen, moet Clara Feyoena eerst buiten de kerk, op het oude kerkhof naast de kerk,
begraven zijn. Mogelijk hebben haar nabestaanden protest aangetekend tegen deze
gang van zaken, met een verwijzing naar de status van Clara Feyoena en naar het
familiegraf in de kerk. Pas na toestemming van de autoriteiten moet Clara Feyoena
drie maanden later alsnog bijgezet zijn in het familiegraf in de kerk. Het zal met een
zekere terughoudendheid gebeurd zijn en dat zou verklaren waarom er nooit een
grafsteen in de kerk is gekomen met de naam van Clara Feyoena erop. Toen koning
Willem I in 1815 op de troon kwam, werd begraven in kerk trouwens weer toegestaan,
maar in 1829 werd om hygiënische redenen alsnog afgeschaft, en nu definitief. De
koning verbood per 1 januari 1829 tevens het begraven in de bebouwde kom, in
plaatsen met meer dan 1.000 inwoners. In die plaatsen moest er een algemene
begraafplaats worden aangelegd op minstens 35 m afstand van de bebouwde kom.

27 november 1807, uitgestelde bijzetting van Clara Feyoena

De akte die van de opening van het testament werd gemaakt, vermeldt de
aanwezigheid van Christiaan Lodewijk graaf van Rechteren, Jonkheer Jacob van
Foreest, zijn vrouw Maria Clara gravin van Rechteren en testamentair-executeur Derk
Joachim Willem Jan baron van Raesfelt. Na opening van het testament bleek dat Maria
Clara de enige erfgenaam was geworden en dat zij dus ook het Huis te Heemse en al
het roerende en onroerende goed erfde. Of Jacob en Maria Clara dit al voorvoelden of
dat Clara Feyoena er met hen over heeft gesproken, in elk geval meldden Jacob en
Maria Clara zich op 24 juli 1807, al vóór het overlijden van Clara Feyoena, bij schout
Pruim. Ze wilden de opheffing van de passage in hun huwelijkse voorwaarden waarbij
was gesteld dat zij niet in gemeenschap van goederen waren getrouwd. En zo kon het
gebeuren dat de schout op die dag in de kantlijn van de akte schreef dat de huwelijkse
voorwaarden niet langer zouden gelden.
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In aanwezigheid van Jacob, Maria Clara en met
ondersteuning van de vader van Maria Clara
werd in de kantlijn aangegeven dat Jacob en
Maria Clara ‘verklaaren hiermede, de
Huwelijksch Voorwaarden voor ’t Scholten
Gerichte van Hardenbergh D. 7 Julij 1796
gepasseerd, te houden voor vernietigd en als
nooit gepasseerd of opgericht te zijn geweest;
houdende het alles daarvoor, alsof dezelve
Acte nimmer ware aanwezig geweest en wij in
Gemeenschap van Goederen waaren getrouwd.
Wordende den Scholtus van Hardenbergh
verzocht, deze onze verklaaring, in margine
der
voorhuwelijksch-Voorwaarden
ten
Protocolle te registreren, om te strekken na
behoren.’
De ondertekening geschiedde door Jacob,
Maria Clara en Christiaan Lodewijk van
Rechteren. Interessant is dat Jacob hier nog
tekent met ‘J. van Foreest tot Petten’. Dat zou
meteen daarna veranderen. Vanaf september
1807 ondertekende hij zijn documenten met de
handtekening ‘J. van Foreest van Heemse’. Hij
werd Jacob van Foreest van Heemse.
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In het boek ‘De Havezaten in Salland en hun bewoners’39 wordt vermeld dat Jacob
van Foreest de oude gebouwen van het Huis te Heemse liet afbreken voor nieuwbouw.
Hierover wordt in andere publicaties niets gezegd en dat leidt natuurlijk tot discussie.
Ook een gezaghebbende lokale historica uit Hardenberg meent dat er van nieuwbouw
geen sprake kan zijn geweest40. Toch lijken er meer dan voldoende argumenten te zijn
om aan te nemen dat Jacob en Maria Clara inderdaad de gebouwen van de oude
havezate hebben laten afbreken en een nieuw Huis te Heemse hebben laten bouwen.
Het eerste argument daarvoor komt voort uit de burgerlijke stand. Nog op 6 maart
1809 wonen Jacob, Maria Clara en hun kinderen in Collendoorn. Want op die dag
wordt daar hun dochter Henriëtta Carolina geboren41.

Geboorteakte Henriëtta Carolina van Foreest

Jacob en Maria Clara zijn met hun gezin dus niet meteen in september 1807 verhuisd
naar Heemse. Als ze verhuizen, is er al anderhalf jaar verstreken na het overlijden van
Clara Feyoena. Dat zou precies de tijd kunnen zijn dat bouwvakkers het nieuwe Huis
hebben gebouwd.
Het tweede argument komt voort uit de verschillende plattegronden die er in de loop
van de tijd van het Huis te Heemse zijn gemaakt42. Er is rond 1730 een soort kadastrale
tekening van het Huis te Heemse gemaakt door P. de la Rive. De la Rive was
landmeter in dienst van het leger. Later werd hij cartograaf en vestingbouwer. Overal
in het land waar hij kwam, maakte hij plattegrondjes en schetsjes van de omgeving.
Op zijn schets van het Huis te Heemse van rond 1730 is het Huis een rechthoekig
gebouw zonder welke aanbouw dan ook. Op basis van zijn kwaliteiten en de daarbij
vereiste nauwkeurigheid is het aannemelijk dat zijn schets van het Huis te Heemse
behoorlijk adequaat is geweest. Het Huis was veel soberder dan Jacob Stellingwerf in
zijn fantasietekening van 1723 deed voorkomen. De plattegrond van P. de la Rive laat
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ook zien waar het oorspronkelijke Huis stond, namelijk helemaal op het uiterste puntje
van de hof of siertuin, waar de weg een ronding maakt en een weg zich afsplitst.

Fragment van kaart van P. de la Rive, ca. 1730.

Het nadeel van de oorspronkelijke tekening van P. de la Rive is dat hij het Huis
Heemse niet met een noord-zuid oriëntatie heeft getekend, zoals bij de huidige
landkaarten het geval is. Als zijn plattegrond in de richting noord-zuid wordt gedraaid,
ontstaat de mogelijkheid om de ligging van het Huis te vergelijken met de ligging
ervan op verschillende andere plattegronden. Het draaien in de richting noord-zuid
kan worden gedaan met behulp van de lijnen van de Franse tuin waarvan De la Rive
de contouren heeft getekend en waarvan de lanen in westnoordwestelijke richting
liepen.
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Plattegrond van P. de la Rive, noord-zuid gedraaid

Als de plattegrond van De la Rive wordt vergeleken met die van Matthias Adriaan
Snoeck uit ongeveer 1783, die ook negentig graden is gedraaid en noord-zuid gericht
is, dan valt op dat het Huis in dezelfde hoek van de tuin is gepositioneerd. Op beide
plattegronden ligt het Huis in de punt van de tuin, nabij de splitsing van wegen. Op
de tekening van Snoeck valt op dat er inmiddels drie gebouwen zijn bijgebouwd
rondom het hoofdgebouw. Ook is er een gracht aangelegd. De oorspronkelijk tuin is
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uitgebreid tot een park met lanen en doorkijkjes, in de traditie van de Franse
tuinarchitectuur.

’t Huys Heemse van Matthias Adriaan Snoeck omstreeks 178343, 90 graden gedraaid

Dan is er nog een derde plattegrond, anno 1791. Die is getekend door landmeter N.
ten Wolde, een in die tijd een bekende deskundige. Hij heeft bijvoorbeeld de
opmetingen gedaan voor de aanleg van de Dedemsvaart. Ook Ten Wolde tekent het
huis als een rechthoekig blok in de eerdergenoemde hoek van de heemtuin. Vreemd
is het wel om te zien dat er ten opzichte van de plattegrond van 1783 een gebouw is
verdwenen en dat de overgebleven drie gebouwen in een andere hoek ten opzichte
van elkaar liggen. Maar ook op deze plattegrond ligt het Huis nog in de rechterhoek
en ter rechter zijde van de vijver die ook al op de plattegrond van Snoeck is te zien.
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Tekening van N. ten Wolde, anno 179144

Op basis van de drie plattegronden van De la Rive, Snoeck en Ten Wolde moet de
conclusie zijn dat het Huis te Heemse uit de tijd van Clara Feyoena en Isaac van
Raesfelt in de hoek van de heemtuin heeft gestaan, dichtbij de wegsplitsing, in de hoek
waar nu de Frits de Zwerverlaan en de Rheezerweg bij elkaar komen, tien meter
westelijk van de Frits de Zwerverlaan, 8 meter noordelijk van de Rheezerweg.
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Heel anders is de havezate gepositioneerd op de OAT, de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels uit 1832, de eerste formele kadastrale vastlegging van Nederland,
waarbij de grootte van percelen en opstallen nauwkeurig in kaart werd gebracht ten
behoeve van het eigendomsrecht en het heffen van eigendomsbelasting.

Plattegrond van het Huis te Heemse, kadastrale minuutplan 1832 OAT, noord-zuid gericht

Op de OAT-kaart is te zien dat het Huis nu helemaal aan het andere uiteinde van de
heemtuin ligt, ten noorden van de vijver. Het ligt een stuk verder af van de
wegsplitsing. De grond waarop het oorspronkelijke huis stond, is toegevoegd aan de
binnentuin. Zoals veel landhuizen uit die tijd kijkt het nieuwe Huis tussen twee
bijgebouwen door. Meestal was één van die bijgebouwen een orangerie waar in de
winter de kwetsbare kuipplanten konden worden beschermd tegen de kou. In het
andere gebouw was plaats voor een wasserij, zoals bij het Huis te Heemse, of een
werkplaats voor de tuinman of een stalling voor koetsen en paarden. Op de OAT zijn
ook de structuren van het landschapspark te zien die zich in westnoordwestelijke
richting uitstrekken in Franse stijl, met rechte lanen, omzoomd door bomenrijen.
Als in 1820 Maria Clara’s vader overlijdt, blijkt Jacob nog voor 30.000 gulden in de
schuld te staan bij zijn schoonvader. Het is wel duidelijk wie de bouw van het nieuwe
Huis Heemse gefinancierd heeft.
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Hoek Rheezerweg-Frits de Zwerverlaan, plaats van het oude Huis Heemse
het nieuwe Huis stond rechts aan het eind van de akker
op de achtergrond Clara Feyoena Heem

Wat betekent de ligging van het Huis te Heemse op de OAT-kaart in 1832 voor de
discussie over eventuele nieuwbouw van het Huis door Jacob van Foreest? De
conclusie kan niet anders zijn dan dat het oude Huis moet zijn afgebroken en dat Jacob
en Maria Clara een nieuw Huis hebben laten bouwen. Opvallend genoeg ligt het
nieuwe Huis precies op de plaats waar Matthias Adriaan Snoeck in 1783 twee losse
schuren heeft getekend. Het is mogelijk dat Jacob en Maria Clara deze twee gebouwen
tot één geheel hebben laten ombouwen, maar ook dat ze zijn afgebroken voor
nieuwbouw. Het laatste ligt het meest voor de hand, ook al kan er gebruik gemaakt
zijn van de fundering van de twee oude bouwsels. De latere twee bijgebouwen zijn in
elk geval nieuw.
Het nieuwe Huis te Heemse moet indrukwekkend zijn geweest. Helaas bestaat er geen
foto of tekening van. Alleen de kadastrale plattegrond van het huis is er nog, plus een
beschrijving van de indeling van het huis. Ook van de fraai aangelegde tuin zijn nog
een aantal details bekend. In het boek ‘Welgelegen’45 wordt verteld hoe het huis en
de opstallen eruitzagen:
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‘Het huis zelf bevatte naast een kelder, op de eerste verdieping een gang, een
trapbordes, vijf woonvertrekken, een zaal, een bordeskamertje en een
keuken, en op de tweede verdieping acht grotere en kleinere vertrekken met
een gang, een trapbordes en een bordeskamertje, met daarboven een ruime
zolder. Voor het huis stonden twee symmetrisch geplaatste bouwhuizen. Het
rechter of noordelijke bouwhuis bevatte een mangel, een bakkamer, een
koetshuis, een paardenstal en het verblijf van de knecht. De zolder van dit
pand werd gebruikt als hooi- en graanzolder. Het linker of zuidelijk
bouwhuis was voorzien van een melkkamer en kelder, een waskamer, een
ruime dorsvloer en een veestal. De zolder hiervan werd eveneens gebruikt
als hooi- en graanzolder. (…) In 1809 werd er bij het nieuwe geheel nog een
tuinmanswoning gebouwd. Nabij het huis waren fraaie tuinen, voorzien van
een gracht die uitmondde in een vijver naast het huis. Ook waren er een
plantage en een sterrenbos aangelegd. Ten westen van het huis lag het
uitgebreide landgoed. Dit was vrij rechthoekig van vorm en was omgeven en
doorsneden met lanen. (…) Het landgoed bestond, naast enkele akkers,
voornamelijk uit bos.’

Het is mogelijk om toch nog een wat meer nauwkeurig beeld te krijgen van het Huis
Heemse. Om te beginnen zijn de afmetingen van het Huis ongeveer bekend. Op de
plattegrond van het Huis die op de kadastrale kaart van 1832 is ingetekend, is ook de
schaal vermeld. Met behulp van die schaal kan worden nagemeten dat het Huis
ongeveer vijftien bij twintig meter grondoppervlak had. De smalle kant met de entree
was naar de bassecour gericht. Een tweede bron van informatie over het Huis is een
akte van 12 december 1820 waarin alle bezittingen van Jacob worden omschreven.
De akte werd opgemaakt door notaris Antoni van Riemsdijk, voorafgaande aan het
tweede huwelijk van Jacob op 25 mei 1821. De inventarisatie gebeurde zo minutieus,
dat er 23 werkdagen, 23 vicaties, mee gemoeid waren. Pas op 23 maart 1821 was de
inventarisatie klaar46.
Door de inventarisatie weten we hoe het huis er van binnenuit zag. Van de zolder tot
aan de kelder werden in het verslag namelijk alle kamers en ruimtes opgesomd met
daarin alle voorwerpen die zich erin bevonden. Voor het maken van een plattegrond
van het huis is het vooral van waarde dat van elke kamer werd de ligging werd
omschreven, het aantal ramen, plus een beschrijving van het uitzicht. Zo kan de
plattegrond van elke etage bij benadering worden getekend. Zo weten we dat de beide
voorkamers elk twee ramen hadden die op de bassecour uitkeken. De grote zaal had
vier ramen, twee op het oosten en twee op het zuiden. De herenkamer keek uit op het
noorden en had één raam.
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De plattegrond van de benedenetage moet er ongeveer als volgt uitgezien hebben:
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Op de benedenetage waren zeven ruimtes. Rechts van de entree was de voorkamer.
Uit de gebruiksvoorwerpen die daarin stonden valt af te leiden dat dit de wat chiquere
ontvangstkamer was. Er stond een theetafel met servies, een theestoof met koperen
bak en een likeurkistje met vergulde flessen en glazen en twee groene thee- en
tabakskistjes met koperbeslag. Verder stonden er een bankstel met stoelen, een
houtkachel en een vergulde pendule.
Links van de entree was de dagelijkse kamer. Aan de muur hingen een spiegel en
diverse schilderijtjes. Er stond een mahoniehouten uittrektafel, een speeltafeltje en een
dozijn iepenhouten stoelen en twee dezelfde fauteuils. Aan de gebruiksvoorwerpen te
zien heeft Jacob hier vaak gezeten. Er stond een thee- en tabakskistje, een pijpenrekje
en een likeurkistje, een dienblad met wit Engels servies, een tabaksdoos en een
komfoortje met een kooltje vuur om pijpen aan te steken. Voor het stoken van de
ijzeren vuurhaard was er een turfkist, een tang, een pook en een as-schep.
Achter de dagelijkse kamer lag de zogenaamde ‘mijnheer kamer’. Aan de wand
hingen schilderijtjes van o.a. de havens van Rouen en Rochefort. Tegen de muren
stonden boekenkasten met een paar honderd boeken over een reeks van onderwerpen,
zoals geschiedenis, geneeskunde, filosofie, natuurkunde, krijgskunde, landbouw,
economie en literatuur, zowel bijbelse als algemene. Curieus was een boek over ‘het
vrouwelijk gemoed en het vrouwelijk gevoel’. Het is duidelijk dat een deel van de
aanwezige boeken uit de nalatenschap van grootmoeder Clara Feyoena en
schoonvader Christiaan Lodewijk kwam.
Achter de herenkamer was de keuken, waarin voornamelijk keukengerei werd
geïnventariseerd. Tussen de keuken en de zaal was, wat werd genoemd, de kleine
kamer. Uit de beschrijving van de voorwerpen in het kamertje blijkt dat het als
slaapkamer werd gebruikt. Er stond een iepen- en eikenhouten paviljoen (een soort
hemelbed) met een eikenhouten nachtkastje. In de kamer stond verder een wastafel
met toebehoren, zoals een tinnen waterpot, een lampetkan, een waskom, een
toilettafeltje en vier essenhouten stoelen.
De grote zaal met zijn vier grote ramen werd al lang niet meer als representatieve
ruimte gebruikt, zo blijkt uit de inventaris. Hij stond vol met bedden, beddengoed,
tafeltjes en stoelen. Net als in de voorkamer stond ook hier een kachel met toebehoren
zoals een turfton, een pook en een as-schep. Curieus is het vogelkooitje in de kamer.
Tenslotte is er nog de ‘nis’. Hier werd het servies en bestek bewaard. Op de meeste
onderdelen van het bestek waren de letters van de familienamen Van Rechteren, Van
Raesfelt en Van Sytzama gegraveerd. In de gang op de benedenverdieping stond een
zitbank, een glazen kloklantaarn, een eikenhouten pers en ook nog een Stopanni
barometer met thermometer.
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De bovenetage heeft er ongeveer als onderstaand uitgezien:
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In tegenstelling tot de Nijenburg, het landhuis van de familie Van Foreest in Heilo,
waarvan de bovenetage als ontvangstruimte werd gebruikt, werd de bovenetage van
het Huis Heemse vooral gebruikt om te slapen. Op de middenkamer en de gang na,
stond in alle kamers een bed, wat stoelen, soms een tafel. De kamers aan de
rechterkant van het huis hadden allemaal de naam van een kleur. Maar anders dan in
Heilo werden die kleuren niet uitgebuit voor het imponeren van gasten of anderszins
statusverhogende activiteiten. Uit de inventarisatie blijkt dat in elk van die kamers een
grijs vloerkleed lag en dat de inrichting niet in kleur was aangepast aan de kleur van
de kamers. Imponerend was de hoeveelheid beddengoed en linnengoed van hoge
kwaliteit die in bijna elke kast lag opgeslagen. Veel van dat goed was gemerkt met de
initialen van de achtereenvolgende families. De taxateurs kenden grote waarde toe aan
deze spullen.
In de blauwe kamer is Maria Clara gestorven, zo blijkt uit het testament dat zij door
notaris van Riemsdijk in haar sterfkamer liet optekenen. De blauwe kamer ligt rechts
van de gang.

Maria Clara regelt haar testament op haar sterfbed
‘… op de tweede verdieping in de Voorkamer ter rechterzijde van den Gang,
uitziende op het Bosch en liggende in een aldaar geplaatst Ledikant…’

In de gele kamer stond de porseleinkast die in het bezit was van Clara Feyoena. Ook
bij Clara Feyoena in het oude Huis stond die kast in de gele kamer. Maar voor het
overige werd de gele kamer vooral als opslagruimte gebruikt. Er stond wel een bed,
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maar verder was het een ruimte met een kabinet, spiegel, tafels, stoelen, een
hoekbuffet met veel glaswerk, een ander hoekbuffet met porselein en aardewerk, en
verder veel beddengoed en acht schilderijen.
De meest interessante kamer van de bovenetage is de middenkamer geweest. Het was
de kamer van Maria Clara, de vrouwelijke pendant van de Herenkamer beneden. Er
stond een mahoniehouten kabinet met maar liefst 72 hemden, gemerkt met M.C.v.F
(Maria Clara van Foreest). Verder lagen er onderbroeken in, molton onderrokken,
nachtjakken, veertig paar witte katoenen kousen en veel jurken. In een ouderwetse
kist lag een grote luieruitzet met mutsjes, batisten handschoentjes, overhemdjes,
borstrokjes, navelbandjes, dekentjes en lakens van allerhande stoffen. In de kamer
stond verder een kleine mahoniehouten ladekast met zes laden en koper-verguld
beslag. In de laden zaten o.a. Nederlandse en Franse kerkboeken, maar ook
aantekenboekjes met zilverbeslag, vergulde waaiers van ivoor, been en pailletten,
bonbondoosjes van schildpad met gekleurde glazen en twee snuifdozen. Eén la was
gevuld met naaigerei. Het meest kostbare op de middenkamer en in waarde hoogst
getaxeerd was een op goud geschilderd portret van de Maria Clara’s overgrootvader
Pirrhus Wilhelmus baron van Sytzama uit 1721. Het lag in een zilveren met rood
fluweel gevoerde doos, waarop eveneens het wapen van Van Sytzama was
gegraveerd. Verder lagen er in de kast nog wat mannenkleren, mogelijk erfstukken
van voorgaande generaties. Toen de inventarisatie van het Huis Heemse plaatsvond,
was Maria Clara al drie jaar dood. Blijkbaar kon Jacob moeilijk afscheid nemen van
haar. Hij heeft haar kamer gelaten zoals die was bij haar overlijden, een vorm van
mummificatie die de pijn verzacht, maar het gevaar in zich draagt om in rouw te
blijven steken.
Naast de middenkamer is vooral de gang op de bovenetage van belang. De gang stond
vol met mahoniehouten boekenkasten. Tijdens de inventarisatie werden daar meer dan
twee honderd boeken geteld. De taxateurs deden er enkele dagen over om alle boeken
te inventariseren. Er stonden bijvoorbeeld bijbels met platen en kaarten, zowel
Dordtse als Amsterdamse uitgaven. Ook historische boeken waren volop
vertegenwoordigd, zoals boeken over Engeland, over Michiel de Ruyter en over
Friesland. Er stonden een militair woordenboek, een Latijnse grammatica, literaire
werken over Ovidius, Tacitus en gedichtenbundels zoals die van Clara Feyoena. Voor
zover de boeken van Jacob zelf waren, kan eruit worden afgeleid dat hij een brede
schoolse opleiding heeft gehad, zelfs met Latijn erin, veel geschiedenis, maar ook
economie en kennis der natuur.
Nadat het Huis was geïnventariseerd, werden ook de opstallen buiten bekeken.
Daaruit blijkt dat het noordelijke ‘bouwhuis’ werd gebruikt als ruimte om de was te
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doen met daarachter het koetshuis en de stalling voor de vier paarden. Er was ook
ruimte voor een knecht om te overnachten. Het bouwhuis aan de zuidzijde was de stal
voor de negen koeien die Jacob had, met aan de zijde van het Huis de melkstal.
Door de beschrijving van de inventaris van het Huis te Heemse is het mogelijk om
enigszins een indruk te krijgen van het interieur en de levenswijze van Jacob en zijn
gezin. Daarbij valt op dat het Huis voldoende potentie had om het ‘op stand’ te
bewonen, maar dat het eind 1820, begin 1821 al wat verlopen leek. Met name de
bovenetage met zijn gekleurde kamers had meer weg van een opslagruimte dan van
een met verve bewoond buitenhuis. De allure die er bijvoorbeeld van de blauwe kamer
in de Nijenburg in Heiloo uitgaat47, ontbrak totaal in het Huis te Heemse.

De Nijenburg, Heiloo

Meer dan het bovenstaande weten we niet van het Nieuwe Huis te Heemse. Wel weten
we dat het in betrekkelijk korte tijd werd gebouwd, tussen september 1807 en midden
1809. Daarbij is de vraag waar Jacob en Maria Clara het ontwerp van het Huis vandaan
hadden. Hadden ze al een bouwontwerp klaar toen Clara Feyoena overleed of zijn ze
pas daarna gaan nadenken over het soort Huis dat ze wilden neerzetten? Het zou niet
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verbazen dat Jacob en Maria Clara bij de bouw zijn uitgegaan van een al bestaand
buitenhuis. Misschien hebben zij zich bij de bouw laten leiden door De Nijenburg in
Heiloo. Frappant is in elk geval dat het Huis in Heemse dezelfde, op het Westen
georiënteerde ligging had als de Nijenburg in Heiloo. Zowel in Heemse als in Heiloo
konden de families Van Foreest, tussen de bomen van de allee voor het huis door, de
zon zien ondergaan. Een andere mogelijkheid is dat Jacob en Maria Clara zich hebben
laten inspireren door een bestaand landhuis uit Overijssel. Hoe dan ook: Jacob en
Maria Clara zullen trots zijn geweest toen hun nieuwe bezit gereed was.
Wat Jacob betreft: met zijn trots op een aanzienlijk buitenhuis met landgoed stond hij
niet alleen. Het was in de mode om als familie van adel in het bezit te zijn van een
landgoed van allure. In het boek ‘Beelden van de Buitenplaats’ beschrijven Van der
Laarse en Kuiper hoe de stadsadel zich in de zeventiende en achttiende eeuw
aangetrokken begon te voelen tot het leven op het platteland, in riante buitenplaatsen.
De adel begon tegelijkertijd ook te investeren in grondaankopen. Hadden ze voorheen
vooral aandelen in de VOC, vanaf 1750 ging hun bezit steeds meer bestaan uit
landerijen, ook al omdat het met de VOC bergafwaarts begon te gaan.
De politieke betekenis van een havezate was in 1809 al achterhaald. Tot 1795 was het
een vereiste dat elke edele die het lidmaatschap van de Ridderschap nastreefde, een
huis van ridderlijke allure had met een waarde van minsterns 25.000 gulden. Maar die
eis was zinloos geworden na de afschaffing van de adel in 1795. Volgens Gevers en
Mensema waren veel leden van de Ridderschap in Overijssel zelfs blij met de
revolutie van 1795. ‘Het verloste hen van de voornaamste plicht: het in stand houden
van een havezate met de daarbij behorende goederen. (…) Al spoedig gingen de
meeste riddermatigen over tot de verkoop van hun bezit en niet zelden ging dit
gepaard met de afbraak van de havezate’.48 Ook verkozen de meeste ridders om in de
stad te gaan wonen. Ze konden zich door geldgebrek niet meer de luxe veroorloven
om hun havezaten overeenkomstig hun stand te bewonen. In de stad betrokken ze
comfortabele huizen en woonden ze dicht bij hun ambtelijke werkkring49.
In tegenstelling tot de landelijke en regionale trend stond er in 1809 in Heemse toch
een nieuw landhuis, in de traditie van de Overijsselse ridderlijke havezaten en van de
riante buitenplaatsen van het patriciaat uit de Randstad. Voor Jacob van Foreest had
dat zin. Met het nieuwe Huis te Heemse plaatste Jacob zich in zowel de traditie van
de plattelandsadel als van zijn familie in Noord-Holland. Leven op een buitenplaats
op het platteland was voor hem als adellijke Jonkheer een bevestiging van zijn
voorname en adellijke positie. Geen wonder dat hij zich naar zijn Huis ging noemen:
Jacob van Foreest van Heemse.
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Zoals gezegd verloor de adel in Nederland na de komst van de Fransen in 1795 niet
alleen een deel van zijn macht, maar ook belastingvrijstelling en inkomsten uit
bestuurlijke functies. Veel adellijke families raakten daardoor al in 1795 in financiële
problemen. De hernieuwde oprichting van de Ridderschap in 1814 bracht daarin maar
gedeeltelijk verandering. Steeds meer kwam het aan op het verwerven van inkomsten
uit een ambtelijk beroep of uit goed renderende bezittingen. Bij Jacob van Foreest was
er aanvankelijk nog geen sprake van financiële nood. Dat hij een nieuwe havezate kon
laten bouwen, bewijst dat. Maar toch moet ook Jacob de druk hebben gevoeld van de
veranderende tijden. Bij de inventarisatie van zijn Huis in 1820-1821 bleek
bijvoorbeeld al dat hij 30.000 gulden in de schuld stond bij zijn schoonvader. Ergens
moest dat bedrag weer worden terugverdiend. Jacob had het geluk dat hij via
erfenissen steeds weer de beschikking kreeg over nieuwe financiële bronnen. Maar na
het overlijden van zijn schoonvader in 1820, toen diens erfenis mede onder Jacobs
kinderen moest worden verdeeld, verschenen er steeds vaker advertenties in de krant
waarin delen van het bezit te koop werden aangeboden. Uiteindelijk ging ook het Huis
Heemse zelf onder de hamer. Na Jacobs dood in 1854 werden Huis en landgoed in
1855 in hun geheel geveild. Koper van het landgoed en het Huis te Heemse werd Isaac
Antoni van Royen (1800-1868), Commissaris van de Koning in Groningen. Na diens
dood vond op last van diens kinderen op 16 november 1868 de openbare aanbesteding
plaats van de afbraak van het Huis Heemse. In 1870 was het van de aardbodem
verdwenen.
Nog één opmerking. Critici van het idee dat Jacob een nieuw Huis te Heemse heeft
laten bouwen, wijzen erop dat het Huis pas 60 jaar oud was toen het werd afgebroken.
Dat is voor zo’n kapitaal huis wel erg snel. Zou Jacob toch niet in het oude Huis zijn
gaan wonen, eventueel na een grondige verbouwing? Deze vraag moet ontkennend
beantwoord worden. Jacob bouwde met zekerheid een nieuw Huis. Maar het blijft
inderdaad verwonderlijk dat een kapitaal landhuis al zo snel tegen de vlakte ging.
Maar daarvoor was uiteindelijk wel een reden. Antoni van Royen, de koper van het
Huis, was helemaal niet in het Huis geïnteresseerd, zoals later ter sprake zal komen.
Hij wilde het landgoed, en de bomen, niet het Huis als zodanig. Het Huis werd een
blok aan het been en toen Antoni van Royen overleed, kostte het zijn kinderen weinig
moeite om het voor sloop te verkopen.
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VI

De Havezate Collendoorn

Het Huis Collendoorn rond 190050

Rond 1500 was de buurtschap Collendoorn een marke bij Hardenberg. Het bestond
uit twee aanzienlijke huizen, de Hofstede en de Oldenhof, met daaromheen enkele
pachtboerderijen. Het was een gebied met veen in het Noorden, met landbouw- en
veeteeltgronden langs de Vecht richting Gramsbergen, en met bos en een lastige
zandverstuiving in het Westen. Door Collendoorn stroomde een riviertje naar de
Vecht, met een meertje waarin de markebewoners mochten vissen. Over de oorsprong
van de naam ‘Collendoorn’ zijn twee verhalen in omloop. De eerste traditie zegt dat
Collendoorn zijn naam dankt aan de familie Kalendorn waarvan de gezinsleden in
1348 voor het eerst worden genoemd als de bewoners van het huis in Collendoorn.
De tweede traditie zegt dat Collendoorn oorspronkelijk ‘kale uithoek’ moet hebben
betekend. Gezien vanuit het bosrijke Heemse was Collendoorn een ‘kale doorn’.51
Het Huis te Collendoorn was aanvankelijk een gewone boerderij met de naam ‘De
Oldenhof’. Het recht van havezate berustte in die tijd nog op ‘De Hofstede’, het
boerenerf dat tegenwoordig op de hoek van de Hofsteeweg en de Eugenboersdijk ligt.
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Rond 1534 kocht Lubbert Blankvoort, eigenaar van de Hofstede, het huis De
Oldenhof. Hij liet De Oldenhof afbreken, om plaats te maken voor een nieuw,
ridderlijk huis. Dat noemde hij De Collendoorn. Hij kreeg van de Ridderschap van
Overijssel gedaan dat het recht van havezate overging van de Hofstede naar De
Collendoorn. Lubbert werd daarmee ‘Heer tot Collendoorn’ en van daaruit lid van de
Ridderschap.

Havezate Collendoorn in 1681 als kasteelachtig gebouw getekend

Volgens ‘Gewoon Collendoorn’ moet het Huis Collendoorn vroeger een veel
aanzienlijkere uitstraling hebben gehad dan het Huis had in latere tijden. Die bewering
lijkt te kloppen met een kaart van Overijssel die in 1681 werd gemaakt van de
verdedigingslinies tussen Hasselt en Coevorden52. Op die kaart heeft het Huis
Collendoorn twee torens, net zoals het Huis Gramsbergen, waarvan we in het volgend
hoofdstuk zullen zien dat het altijd een kasteelachtig gebouw is geweest met een
verdedigingsfunctie. Het Huis Heemse ontbreekt op de kaart uit 1681, waarschijnlijk
omdat het geen militaire functie had. Later moet ook het Huis Collendoorn van zijn
torens en verdedigingsfunctie zijn ontdaan. Het werd meer en meer een luxe boerderij,
wel nog met de rechten van een havezate.
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Toen het geslacht Blanckvoort in Collendoorn uitstierf, verkocht de weduwe van de
laatste Blanckvoort in 1731 de havezate in twee delen, zoals eerder vermeld bij het
levensverhaal van Christiaan Lodewijk van Rechteren. Het leenrecht van de havezate
ging voor 900 gulden naar Pyrrhus Wilhelmus (Pier Willem) van Sytzama, de vader
van Clara Feyoena, plus de graven en grafstenen in de kerk te Heemse. Het huis met
bijbehorende landerijen en erven ging voor 10.500 gulden naar Christiaan Albrecht
van Rechteren. Christiaan overleed in 1747 en het huis en de landerijen van
Collendoorn kwamen in bezit van zijn broer Reinhard Burchard Rutger van
Rechteren, Heer van Gramsbergen. Reinhard verkocht zijn aandeel in De Collendoorn
in 1771 eerst aan zijn zoon Adolph Hendrik, maar kocht het weer terug in 1775 om
het daarna als huwelijkscadeau aan zijn andere zoon Christiaan Lodewijk te geven.
Toen Christiaan in 1776 met Armgerd van Raesfelt, de dochter van Clara Feyoena
trouwde, kwamen huis en leenrecht weer bij elkaar, zodat Christiaan Lodewijk vanuit
Collendoorn lid kon worden van de Ridderschap.
Armgerd van Raesfelt en Christiaan Lodewijk van Rechteren hebben De Collendoorn
bewoond tot aan de dood van Armgerd in 1780. Het Huis moet, althans op papier, tot
1796 in gebruik zijn gebleven bij Christiaan Lodewijk en zijn twee kinderen. In juli
1796 gingen Jacob van Foreest en Maria Clara van Rechteren er na hun huwelijk
wonen. Christiaan Lodewijk had inmiddels Huis Welgelegen in Heemse gekocht en
was daar gaan wonen. Jacob en Maria Clara bleven in Collendoorn tot 1809. Toen
was de nieuwbouw van het Huis te Heemse gereed. In de tijd dat Jacob van Foreest
en Maria Clara van Rechteren het huis in Collendoorn bewoonden, verloor het huis
het recht van havezate. In 1797, de Franse tijd dus, werd het leenstelsel afgeschaft en
de Leenkamer opgeheven. De adel had afgedaan en het leenstelsel ook. De
Collendoorn werd op 6 september 1797 uit het leenverband ontslagen tegen een
vergoeding van 120 gulden. Na de verhuizing van Jacob en Maria Clara naar Heemse
is het Huis in de verhuur gegaan. Het Huis Collendoorn kreeg nog één keer een nieuwe
bewoner uit de familie. Het was tante Lambertina Petronella le Chastelain, intussen
gescheiden van haar man Jan Jansz van de Poll. Er is een notariële akte waarin staat
dat zij het Huis Collendoorn huurde en er in 1822 in ging wonen.
Op de website ‘Biografisch portaal van Nederland’ wordt in het Nieuw Nederlands
Biografisch Woordenboek over Christiaan Lodewijk gezegd dat hij als ambteloos
burger op de havezate Collendoorn overleed ‘door een opeenvolging van
rampspoedige omstandigheden berooid en na het afsterven van al zijne naaste
bloedverwanten’53. Dat ook gerenommeerde informatiebronnen het totaal mis kunnen
hebben, blijkt uit de werkelijke gang van zaken. Christiaan Lodewijk overleed niet in
Collendoorn en ook niet berooid en eenzaam, zoals uit zijn hierna beschreven
testament en nalatenschap blijkt.
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Collendoorn op de Oorspronkelijke Aanwijzende tafel van 1832
in de cirkel de havezate Het Huis Collendoorn
rondom de diverse keuterboerderijen

Op 10 april 1818 liet Christiaan Lodewijk van Rechteren notaris Antoni van
Riemsdijk uit Hardenberg naar het Huis Welgelegen komen om zijn testament op te
maken. Hij voelde zich oud worden en hield rekening met zijn naderende dood. Hij
liet het volgende vastleggen54:
Ik legateer, geef en maak aan mijnen schoonzoon den Hoogwelgebooren
Gestrengen Heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, Lid van de
Ridderschap en der Staten van deezen Provincie, woonende op den Huize
Heemse alhier, gedurende dezelfs ganschen Leven het vruchtgebruik mijnen
geheelen Nalatenschap en zulks zonder het stellen van Cautie, denzelven
daarvan vrijstellenden bij deezen, mits echter daarvan gedurende deszelfs
Leven aan ieder mijner nabenoemde Kleinkinderen, kinderen van denzelven
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mijnen schoonzoon en wijlen Ehevrouwe Maria Clara Gravinne van
Rechteren, getrouwd zijnde of komende te trouwen, jaarlijks van mijnen
sterfdag af aan gerekend, uitkeerende de somma van tweehonderd Gulden.
Ik institueer tot mijne enige en universele erfgenaamen Wilhelmina
Francisca, Juliana Louise, Willem Jan Petrus, Nanette, Christina Louise,
Theodora Sophia en Christina Ebella Cornelia van Foreest, die mijnen
Sterfdag zullen hebben beleefd en bij vooroverlijden van de een of andere
derzelven, deszelfs wettige Descendanten, zo er zijn mochten, bij
plaatsvervulling ten einde, na het overlijden van derzelven voornoemden
Vader mijnen Nalatenschap in zeven egaalen Portiën te erven, te profiteren
en te genieten

Testamentaire akte van Christiaan Lodewijk van Rechteren

In de akte is als eerste vermeld dat Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse het
vruchtgebruik van alle bezittingen van Christiaan Lodewijk krijgt, zo lang Jacob leeft.
Na de dood van Christiaan Lodewijk moet hij daaruit aan zijn nog levende kinderen
wel jaarlijks 200 gulden uitkeren. In de tweede alinea worden de erfgenamen
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beschreven. Het zijn de zeven op dat moment nog levende en bij name genoemde
kinderen van Jacob van Foreest en diens overleden vrouw Maria Clara van Rechteren.
Zij zullen elk een zevende deel van de bezittingen van Christiaan Lodewijk erven.
Mocht één van de zeven zijn overleden en kinderen hebben, dan gaat zijn of haar
erfdeel over naar die kleinkinderen. De zeven genoemde kinderen van Jacob van
Foreest van Heemse mochten de erfenis echter pas ontvangen na het overlijden van
hun vader Jacob.
Christiaan Lodewijk overleed op 12 augustus 1820. Op 14 november 1820 kwam
notaris Van Riemsdijk naar Huize Welgelegen. Jacob had hem gevraagd om een
inventarisatie te maken van de bezittingen van zijn schoonvader55. Dat was nodig voor
de erfbelasting, maar ook om uit te kunnen maken wie wat zou erven. De notaris is
daarmee tot 22 november bezig geweest. Het duurde acht dagen van ’s morgens acht
uur tot ’s avonds negen uur, ‘vicaties’, om te inventariseren wat Christiaan Lodewijk
allemaal in bezit had gehad. Na elke vicatie kwam de notaris naar het Huis te Heemse
om de opsomming van de inventarisatie van die dag door Jacob en de erfgenamen te
laten ondertekenen. In totaal staan er in de notariële akte zestig bladzijden met
geïnventariseerde eigendommen, zowel roerende als onroerende goederen.
Tijdens het eerste bezoek van de notaris, op 14 november, bleek dat de zeven
kleinkinderen van Christiaan Lodewijk uiteindelijk toch niet elk een zevende deel van
de totale erfenis kregen. Ook Jacob kreeg zijn deel en wel een kwart. De zeven
kinderen van Jacob kregen samen driekwart. Hoe dat kon, laat zich als volgt verklaren.
Het vierde gedeelte van Jacob kwam tot hem via zijn vrouw Maria Clara, ook al was
zij in 1817 overleden. Maria Clara was indertijd erfgenaam geworden van een kwart
van de bezittingen van haar ouders toen haar moeder Armgerd Ebella van Raesfelt in
1780 overleed. Haar ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze
hadden geen testament op de langst levende. Toen Maria Clara’s moeder overleed,
verkregen zij en haar jongere broer Reinder Isaac samen het wettelijke recht op de
helft van het bezit van hun ouders. Maria Clara kreeg daarvan weer de helft, zijnde
een kwart. Het andere kwart ging naar haar broer Reinder Isaac. Toen Reinder Isaac
in 1801 overleed, vloeide zijn kwart erfdeel weer terug naar zijn vader Christiaan
Lodewijk, die daarmee wettelijk weer over driekwart van zijn bezittingen kon
beschikken.
De passage van de inboedelbeschrijving waarin Jacob een kwart van de erfenis krijgt,
luidt:
‘behoorende het resterende een-vierde gedeelte daaraf in den boedel en
gemeenschap van den eersten rekwirant, de hoogwelgeboren heer Jonkheer
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Jacob van Foreest van Heemse en van deezes wijlen ehevrouwe Maria
Clara gravinne van Rechteren voorschreeven’

Passage uit de inboedelbeschrijving van Christiaan Lodewijk van Rechteren
waarin Jacob een kwart van de inboedel krijgt toegewezen:

Dat Jacob via Maria Clara een kwart van de erfenis van zijn schoonvader erfde,
vloeide voort uit het testament dat zij samen hadden opgesteld. Jacob en Maria Clara
hadden namelijk op 2 februari 1813 laten vastleggen dat bij overlijden van één van
hen het gehele gezamenlijke bezit aan de langstlevende zou toevallen. Maria Clara
verklaarde in haar testamentaire beschikking:

Gedeelte testament Maria Clara van Rechteren 2 februari 1813

Er staat:
Ik legateer aan den Heer Jacob van Foreest, mijnen Echtgenoot, welke ik bij
deezen van het stellen van cautie (d.i. borgtocht) ontslaa, al datgeene mijner
nalatenschap, waarover den Wet mij toestaat ten zijnen voordeele te
beschikken, zo wel in Eigendom als in Vruchtgebruik.
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Wat de nalatenschap van Christiaan Lodewijk van Rechteren inhield, is uitgebreid
gedocumenteerd in de notariële akte van de inventarisatie van zijn bezittingen, na te
lezen op de website ‘historischeprojecten.nl’56. Volgens het boek ‘Gewoon
Collendoorn’ zou er sprake zijn van een bezit van duizendzestig hectare grond in
Collendoorn en van twaalf van de zeventien boerderijen aldaar57. Maar de notariële
akte laat een iets ander beeld zien. In de akte wordt allereerst gesproken van het Huis
Welgelegen in Heemse met zijn opstallen en tuin. Vervolgens wordt de havezate
Collendoorn genoemd. Tot de havezate behoorde allereerst natuurlijk het Huis
Collendoorn zelf met daaromheen zeven hectare grond. Daarnaast waren er nog negen
boerderijen die onder de havezate vielen, acht in Collendoorn en één in Rheeze. In
Collendoorn waren dat de erven Ruitmink, Hamhuis, Stoevebeld, Doezemans,
Klaasje, Warners, Ballast en Keuterjans. In Rheeze ging het om erve Jacobs, een naar
Jacob van Foreest genoemde boerderij. Deze negen boerderijen hadden tezamen 75
hectare grond. Ook was er een aantal boerderijen waarvan Christiaan Lodewijk ‘de
tienden’ ontving. Wat die tienden inhielden, werd niet nader benoemd in de
inventarisatie. Uit de rest van de notariële akte blijkt dat Christiaan Lodewijk ook
fungeerde als bank van lening. Hij had maar liefst voor 45.000 gulden aan leningen
uitstaan, geld dat nog aan hem moest worden terugbetaald. Het grootste deel van die
leningen stond trouwens op naam van Jacob van Foreest. Die was zijn schoonvader
nog bijna 30.000 gulden schuldig. De rest van de leningen stond vooral uit bij de
lokale bevolking. Opvallend is ook hoeveel contant geld Christiaan Lodewijk in huis
had. Aan muntgeld werd bij hem voor ruim 3500 gulden aangetroffen in verschillende
muntsoorten.
Tot het kwart van de erfenis dat in het bezit van Jacob kwam, behoorde het Huis
Welgelegen waarin Christiaan Lodewijk vanaf 1795 had gewoond. Hoe de rest van
de erfenis onderling verdeeld werd, is niet helemaal duidelijk. Uit de verkoop van de
boerderijen vanaf 1834 blijkt dat er onderling een verdeling van de erfenis moet zijn
gemaakt. Alle dochters van Jacob en ook Jacob zelf komen afwisselend voor in de
advertenties waarin een boerderij of grond ter verkoop wordt aangeboden. Ook het
Huis Collendoorn ging in de verkoop. Al vóór de dood van Christiaan Lodewijk begon
Jacob van Foreest met een poging tot verkoop van het Huis. Maar dat lukte niet.
Daarop werd het Huis tijdelijk verhuurd.
In 1841 deed Jacob een nieuwe poging om de havezate Collendoorn te verkopen. In
de Overijsselsche courant van 8 oktober 1841 stond een advertentie waarin de
openbare verkoop van de havezate Collendoorn, plus landerijen, plus katersteden
werd aangekondigd.
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Overijsselse Courant, 8 oktober 1841

Uit het vervolg blijkt dat de verkoop niet is doorgegaan, want in de Overijsselsche
courant van 29 juli 1842 stond opnieuw een advertentie waarin de havezate, samen
met enkele landerijen te koop werden aangeboden. Dit keer ging de verkoop wel door.
Op de website ‘historischeprojecten.nl’ staat daarover te lezen:
(de havezate) ‘ging als eerste kavel onder de veilinghamer. Bij de inzate
werd 450 gulden geboden door Jan Bouwhuis uit Heemse. Bij de definitieve
veiling op 17 augustus verbleef het perceel bij afslag aan Jan Bouwhuis voor
450 gulden. Vervolgens werd bij de gecombineerde veiling van kavel 1 t/m
17 en 22 t/m 26 het hoogste bod uitgebracht door landbouwer Jan Bouwhuis
uit Heemse, namelijk 3350 gulden voor ’t geheel. Op 31 augustus besloot
jonkheer Jacob van Foreest van Heemse dat het geboden bedrag voldoende
was en daarom werd Bouwhuis de koop gegund. Deze had het echter gekocht
in naam van schoolmeester Jan van den Poll.’
De Collendoornse schoolmeester Jan van de Poll kocht het voor eigen gebruik. Het
Huis lag dicht bij de school in Collendoorn (zie de kaart op pagina 66).
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Overijsselse Courant 29 juli 1842

Via vererving in de vrouwelijke lijn kwam het Huis daarna steeds weer in andere
handen. In 1907 werd er op het terrein van het Huis een nieuwe boerderij gebouwd,
waarna de resten van het oude Huis Collendoorn in 1914 werden gesloopt. Zo kwam
er een einde aan het Huis Collendoorn.
Het Huis Collendoorn is, nadat het teloor gaan van de ridderlijke uitstraling, altijd een
betrekkelijk bescheiden buitenhuis gebleven. De foto van het Huis van rond 1900 (zie
pagina 63) laat dat ook zien. Voor de tijd waarin het gebouwd is, heeft het wel een
meer dan gemiddeld aanzien, maar lang niet dat van de Huizen Heemse en
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Gramsbergen. Op de foto is ook te zien dat er dwars op het Huis een boerderij stond
met daarbij nog een schuur. Het Huis Collendoorn in zijn laatste vorm was daarmee
een typisch voorbeeld van wat Gevers en Mensema een opgewaardeerde ‘spieker’
noemen, een boerenhoeve die door de eigenaren werd uitgebreid om aan de eisen van
de Ridderschap te voldoen58.

Restant van de oprijlaan naar de havezate Collendoorn vanaf de Collendoornerdijk

Het Huis is afgebroken, maar de plaats waar het heeft gestaan, is nog zichtbaar in het
landschap. Vanaf de Collendoornerdijk liep een met bomen omzoomde oprijlaan naar
het landgoed. Sporen daarvan zijn nog goed te zien. Komend vanaf Heemse via de
Collendoornerdijk ligt net voorbij de Plaggenmarsweg rechts de schuin weglopende
oprijlaan. Het Huis zelf is vervangen door een boerderij. Op het erf van die boerderij
zijn nog een deel van de gracht en een oude waterput aanwezig. Binnenkort zal het
met de zichtbaarheid van het Huis verder bergafwaarts gaan. De Gemeente
Hardenberg heeft het gebied van het Huis Collendoorn aangewezen als locatie voor
de aanleg van een nieuwe woonwijk met landelijke uitstraling. Het bestemmingsplan
voorziet ter plekke in een aantal riante bouwkavels, met enkele kleinere kavels die
langs de oude oprijlaan van het Huis liggen. De wijk krijgt heel toepasselijk de naam
‘Havezate Es’.
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VII

De Havezate Gramsbergen

Het huis te Gramsbergen vanuit het zuidwesten, datum onbekend59

Er waren vanouds twee soorten havezaten in Overijssel. De ene soort kwam voort uit
een boeren ‘hoeve’ (vandaar ‘havesate’) en de andere soort uit een ter verdediging
versterkt huis60. De latere Huizen van Heemse en Collendoorn behoorden tot de eerste
soort en het Huis te Gramsbergen tot de tweede soort. Het Huis te Gramsbergen is
historisch bezien de meest interessante en roemruchte van de drie havezaten die Jacob
in bezit kreeg. De havezate kende een lange geschiedenis. Het eerste Huis werd
waarschijnlijk in 1339 gebouwd en was eigendom van de familie Gramsbergen die
ook het stadje en de heerlijkheid Gramsbergen in bezit hadden en daaraan hun naam
gaven. Het huis lag aan de Overijsselse Vecht, tussen Hardenberg en de Drentse
vestingstad Coevorden. Hier was het, als een van de weinige plekken, mogelijk om
door de venen naar het noorden te reizen. Het Huis te Gramsbergen is om de
strategische ligging meerdere keren ingenomen om van daaruit Kasteel Coevorden te
kunnen veroveren. In 1385 bestond de havezate uit muren en torens, opgetrokken uit
oersteen. Om het Huis heen lag een gracht. Waarschijnlijk heeft Heer Hendrik I van
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Gramsbergen al vrij snel, vermoedelijk in 1351, stadsrechten verleend aan de mensen
die rond zijn kasteel kwamen wonen.
In 1572, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, namen Spaanse soldaten Kasteel
Gramsbergen in. De toenmalige Heer van Gramsbergen, Statius van Aeswijn, vluchtte
naar Zwolle. In 1591 heroverde prins Maurits van Oranje de versterkte vesting weer,
maar de Spaanse stadhouder van Groningen, Francisco Verdugo, deed hetzelfde in
1593. Datzelfde jaar verwisselde het kasteel opnieuw van eigenaar. Dit keer was het
graaf Willem van Nassau die het in bezit nam. Eigenares Anna van Wachtdonk liet
het huis in 1607 herbouwen omdat het bij de vele veroveringen beschadigd was. In
1673 werd het kasteel door de troepen uit Munster, onder leiding van Bernhard von
Galen, alias Bommen Berend, belegerd. Pas na drie pogingen lukte het om
Gramsbergen in te nemen. Vervolgens kwam Coevorden aan de beurt en daarna
Groningen. In de heen en weer gaande strijd tussen het Staatse leger en Bommen
Berend eindigde het Huis te Gramsbergen in een ruïne. De Staatse veldheer Carl von
Rabenhaupt liet het in 1674 opblazen.

(Fantasie)tekening van het Huis Gramsbergen, toegeschreven aan Jacobus Stellingwerf, ca.
172561.

Tussen 1694 en 1720 werd het huis herbouwd en in 1727 kwam het bij een openbare
verkoping in bezit van Reinhard Burchard Rutger van Rechteren, voor 40.000 gulden.
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Reinhard liet zich vanuit Gramsbergen verschrijven voor de Ridderschap van
Overijssel. Reinhard was een aanzienlijk man in Overijssel. Hij had status. Die status
wilde hij graag laten overgaan op zijn zonen. In het hoofdstuk over het geslacht Van
Rechteren is al aan de orde geweest dat Reinhard het noodzakelijk vond dat zijn vier
zonen de best mogelijke opleiding zouden krijgen, passend bij de status van het
adellijke geslacht Van Rechteren. Voor Reinhard stond het daarbij vast dat zijn zonen
een functie als militair zouden gaan vervullen. De zonen vonden inderdaad alle vijf
een vooraanstaande functie in leger en vloot.62

Leopold Casimir van Rechteren en Johanna Geertruida le Chastelain
volgens de mode van die tijd door een silhoutetteur ‘en profile’ getekend63

Reinhard Burghart Rutger graaf van Rechteren stierf in 1780. Het Huis bleef in het
bezit van zijn weduwe en boedelhoudster, douairière Maria Louisa van den
Boetselaar, die in Den Haag woonde. Het Huis kwam na de dood van Reinhard ter
beschikking van de jongste zoon, Leopold Casimir graaf van Rechteren. Leopold was
het jaar ervoor, op 15 Aug 1779, in Alkmaar getrouwd met Johanna Geertruida le
Chastelain, de oudste zus van Jacobs moeder. Het Huis in Gramsbergen werd, zeker
formeel, hun nieuwe onderkomen. Leopold Casimir verkreeg daarmee het recht om
toe te treden tot de Ridderschap, ook al was hij door zijn functie meestal niet in
Gramsbergen, maar in Den Haag of in het buitenland. Na het overlijden van Leopold
Casimir, tijdens een militaire dienstreis in Koningsberg rond 1794, ging het huis over
naar zijn weduwe Johanna Geertruida le Chastelain. Dat is af te lezen uit een notariële
akte van 24 september 1795. Op die dag werd bij Schout-notaris Pruim in Hardenberg

77

een akte gepasseerd waarin de moeder van Leopold Casimir, Maria Louisa van den
Boetzelaar, ‘de heerlijkheid Gramsbergen met alle deszelfs huizingen, wooningen,
landerijen, bepootingen en beplantingen c.a.’ in eigendom overdroeg aan haar
schoondochter. Johanna had er in de tussentijd definitief voor gekozen om op het Huis
Gramsbergen te gaan wonen. Twee maanden later, op 24 november 1795, hertrouwde
ze met Jonkheer Wolter Cidonius van Coeverden, die bij haar in Gramsbergen kwam
wonen. Wolter stierf daar in 1815. Johanna overleed op 13 februari 1821.

Overlijdensakte Johanna Geertruida le Chastelain,
‘laatst Douairière van wijlen den Hoogwelgenoren Heer Wolter Cidonius Baron van
Coeverden en eerder Douairière van wijlen den Hoogwelgebooren Heer Leopold Casimir
Grave van Rechteren, zonder beroep, oud Een en Zestig Jaaren’

Na het overlijden van tante Johanna kwam het Huis te Gramsbergen ter beschikking
van de erfgenamen. Tante Johanna bleef kinderloos. De erfenis ging daarom naar
Jacob, naar zijn zus Wilhelmina en naar de nog levende zus van Johanna, Jacobs tante
Lambertina. Maar wat moesten zij met het Huis te Gramsbergen? Er waren twee
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opties: verkopen of afbreken. Uiteindelijk werd het een combinatie van de twee. De
erfgenamen kozen ervoor om de havezate te verkopen met daarbij de eis om het Huis
af te breken.
De erfgenamen begonnen met het verkopen van de roerende goederen van het Huis
Gramsbergen. Op 25 april 1821 hield notaris Antoni van Riemsdijk een veiling van
die roerende goederen ‘op verzoek van Lambertina Petronella le Chastelain,
gesepareerde echtgenote van Jan van de Poll Janszoon, domiciliërende op den Huize
Gramsbergen, en op verzoek van de hoogwelgeboren heer jonkheer Jacob van
Foreest van Heemse, lid der Ridderschap dezer provincie, domiciliërende op den
Huize Heemse te Heemse, en op verzoek van vrouwe Wilhelmina Johanna Christina
marquise de Thouars, geboren van Foreest, domiciliërende te Denekamp,
geassisteerd door haar echtgenoot, de hoogwelgeboren heer George Willem Cornelis
marquis de Thouars, tezamen erfgenamen van wijlen hun respectievelijke zus en tante
de hoogwelgeboren vrouwe Johanna Geertruida douairiere Baronesse van
Coeverden, geboren le Chastelain, in leven Vrouwe van Gramsbergen en op den 13
februari l.l. op den Huize Gramsbergen overleden’.64 Honderden onroerende
goederen verwisselden van eigenaar, met een totale opbrengst van 3962 gulden.
Toen het Huis ontdaan was van de roerende goederen, gingen de erfgenamen over tot
de verkoop van het Huis. In de Overijsselsche Courant van 21 september 1821
verscheen een advertentie, waarin zij het Huis Gramsbergen c.a. te koop aanboden.
De advertentie geeft in inkijkje in de bezittingen van het Huis Gramsbergen. Naast
het Huis zelf behoorden er nog drie boerderijen bij: erve Slingenberg, erve De Kooij
en erve Het Zuidermans. Het totale grondbezit was ongeveer 120 hectare, zowel
weiland, akkerbouwland als veengebied. Verder waren aan de havezate Gramsbergen
nog allerlei rechten verbonden, zoals jacht- en visrecht, en het collatierecht, d.i. het
recht om de plaatselijke predikant, schoolmeester en veldwachter te benoemen.
Op de verkoop kwamen tientallen bieders af. In de notariële akte van de verkoop staat
dat Jacob op 24 september 1821 ook zelf geboden heeft op tal van kavels. Hij deed
ook een bod op het Huis. Hij startte met een bod van f. 20.150,75 en deed daar later
nog een bedrag van f. 849,25 bij, zodat zijn totale bod op f. 21.000,00 kwam. Dat
bleek echter niet voldoende. Notaris van Riemsdijk legde notarieel vast dat Klaas
Olthuis de hoogste bieder was met een bedrag van f. 24008,00 gulden.
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De advertentie in de Overijsselsche Courant van 21 september 1821

Na intern beraad vonden de erfgenamen de biedingen te laag, ook die van Klaas
Olthuis. De familie behield de bezittingen aan zichzelf. Ze werden niet gegund aan de
bieders. Dus schreef de notaris op 15 oktober 1821 het onderstaande op, ondertekend
door alle erfgenamen:
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Het is onze wil om ‘… de respectieve Inzetters, Verhoogers en Mijners voor hunne
respectieve Inzaten, Verhogingen en Mijningen te bedanken, zo als zijn doende bij
deezen; verklaarende derhalven de voormelde Havezathe en Goed Gramsbergen cum
annexen, ieder voor derzelver gerechte Aandelen gezamenlijk aan zich te houden en
dat alzo de Verkoop niet wordt geaccordeerd: en hebben de Comparanten
Rekwiranten en Declaranten alhier, na deugdelijke voorlezing, geteekend..’

Volgens de website Historische Projecten Hardenberg heeft Jacob op 9 november
1821 zijn familieleden uitgekocht. Hij zelf had drie-achtste deel geërfd en het overige
vijf-achtste gedeelte kocht hij van zijn mede-erfgenamen.65 Jacob deed op 27 februari
1822 een nieuwe poging om het Huis te verkopen, nu om het te laten afbreken. Bij
notaris Antoni van Riemsdijk liet hij vastleggen onder welke condities de koop zou
worden gegund. De koper moest het Huis vóór 31 december 1823 helemaal
afgebroken hebben, inclusief de verwijdering van de fundering. Jacob bedong verder
dat de klok in de voorgevel van het Huis van hem zou blijven. Bij de openbare verkoop
in het etablissement de Rustenbergh in Heemse bood Peter Willering, timmerman te
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Heemse, 6000 gulden voor het af te breken Huis. Maar Jacob vond dat te laag en trok
de verkoop in. Hij bleef eigenaar van het Huis. Toch moet de afbraak dat jaar hebben
plaats gevonden, want op 22 oktober 1823 hield Notaris Antoni van Riemsdijk op
verzoek van de koopman N.H. Vos in Dalfsen een openbare verkoop van
slooponderdelen van het Huis Gramsbergen. Het ging o.a. om kozijnen, nokbalken,
een trap, duizenden bakstenen en een partij Bentheimer stenen66.
In de jaren erna heeft Jacob twee keer een lening afgesloten met de bezittingen van de
havezate Gramsbergen als onderpand. Op 28 maart 1825 leende hij 6000 gulden van
Berend van Groningen uit Deventer en op 30 april 1827 leende hij 5000 gulden van
de Doopsgezinde Gemeente van Deventer. Steeds gaf hij als onderpand ‘de vanouds
riddermatige havezathe en goed Gramsbergen, noordwaards van de stede
Gramsbergen, ten zuiden van en aan de rivier de Vecht liggende met deszelfs
huizingen, gebouwen, tuinen, wandelingen plantagiën en dreeven, mitsgaders met de
erven, gronden en landerijen daaronder en toegehorende’.

Kadastraal overzicht van het stadje Gramsbergen in 1832
rechts de contouren van het voormalige Huis,
in de cirkel de brug over de gracht met daarom de toegangspoort
zie pagina 85
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In 1832 werd landelijk het kadaster ingevoerd. Ook Gramsbergen werd kadastraal
vastgelegd. Van elke eigenaar werd vastgelegd welke percelen hij in bezit had, hoe
groot die percelen waren en hoeveel belasting daarover betaald moest worden. Jacob
komt in de lijst van eigenaren in Gramsbergen voor als bezitter van 241 kavels en
kaveltjes, in totaal 167 hectare. In theorie bezat hij nog meer in Gramsbergen, want
het Huis had ook een aandeel in de onverdeelde marke Gramsbergen, Loozen,
Radewijk, waarvan Jacob, als eigenaar van het Huis Gramsbergen, na 1821
automatisch markerichter was geworden.
Als markerichter van de marke Gramsbergen, Loozen, Radewijk raakte Jacob
betrokken bij een conflict rond de verdeling van de marke. Vanaf 1837 drong Koning
Willem I aan op het verdelen van de markegronden onder de rechthebbenden. De
inwoners van Gramsbergen maakten bezwaar tegen het feit dat alleen de boeren uit
de marke zouden profiteren van de markeverdeling. Onder leiding van Jan Egbert
Smit uit Gramsbergen kwamen ze in opstand en eisten van Jacob dat ook zij een stuk
grond zouden krijgen bij de verdeling van de marke. Het conflict liep zo hoog op dat
de politie eraan te pas moest komen en zelfs de provincie werd ingeschakeld om de
boel tot bedaren te brengen. Uiteindelijk zou het niet Jacob zijn die de zaak tot een
goed einde bracht, maar degene die het Huis plus bezittingen van hem kocht in 1841.
Want in 1841 was het zo ver. Het lukte het Jacob uiteindelijk om alle resterende
bezittingen van de voormalige havezate Gramsbergen te verkopen. De koper was een
zakenman uit Rotterdam, Herman Theodor Löhnis (1813-1868), die de aankoop als
investering deed67. Löhnis werd automatisch de nieuwe markerichter. Genereus stelde
Löhnis eigen grond ter beschikking om de inwoners van Gramsbergen tegemoet te
komen en zo kwam in 1856 de markeverdeling van de marke Gramsbergen, Loozen,
Radewijk tot een goed einde. De naam van Löhnis wordt in ere gehouden door de
Löhnisweg in Loozen. Na het overlijden van Löhnis kwamen de landerijen die hij in
bezit had, in een investeringsfonds terecht. De grond waarop het Huis te Gramsbergen
had gestaan, werd uiteindelijk bouwgrond. Tegenwoordig staan er de huizen van de
Acaciastraat en de Goudenregenstraat. De oude toegangspoort tussen de kerk en het
Huis is de enige herinnering die is overgebleven.
Het Huis te Gramsbergen moet allure gehad hebben. Blijkbaar hebben de slopers bij
de afbraak van het Huis meer oog gehad voor bruikbare metselstenen dan voor de
sierlijke ornamenten van het Huis. Wat niet bruikbaar was, werd in de grond gestopt.
Een foto uit 1935 toont enkele bodemvondsten van het Huis te Gramsbergen. Bij
opgravingen kwamen prachtige beelden en reliëfs tevoorschijn die thans zijn te
bewonderen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.
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Ornamenten uit het Huis te Gramsbergen 193568

Er werd dertien jaar later nog een bijzondere ontdekking gedaan. In 1948 werd de
kerk in Gramsbergen onder handen genomen. Op een bepaald moment zakte de vloer
in en daarbij werd een grafkelder ontdekt. Het Sallands Volksblad van 1 oktober 1948
schrijft daarover:
Gramsbergen
Bij werkzaamheden in de Nederlands Hervormde Kerk zakte onverwachts
een gedeelte der vloer in. Bij onderzoek ontdekte men hier een grafkelder van
2½ x 3 meter welke nog zeer gaaf is. Hierin vond men beenderen en 5
schedels. In de muur waren 5 spijkers. Aan 2 dezer spijkers hing een tegel
(23 x 23 cm). Op een der tegels stond vermeld: W.C. Baron van Coeverden,
Heer van Gramsbergen. Overleden den 17den january. Bijgezet den 25sten
january 1815. De tweede tegel vermeldt: J.G. douarière Baron van
Coevorden, geb. (onleesbaar) Vrouwe van Gramsbergen. Overl. den 13den
februarie. Bijgezet den 20sten februarie 1821. De grafkelder in de kerk van
Gramsbergen behoorde vanouds aan de eigenaren van de havezate.
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Inmiddels weten we dat op het onleesbare gedeelte heeft gestaan 30 december 1757.
J.G. douarière baron van Coeverden slaat op Johanna Geertruida le Chastelain, die op
die datum in Alkmaar werd geboren.

De brug over de ringgracht met daarop het oude toegangshek tot het Huis te Gramsbergen
gezien vanaf het Huis
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VIII De Ridderschap en de Staten
Vóór 1795 had Jacob met het nieuwe Huis in Heemse zondermeer toegang gekregen
tot de Ridderschap in Overijssel. Het bezit van een havezate met allure was altijd een
voorwaarde geweest om te mogen deelnemen aan de politieke besluitvorming. Anders
dan in de Randstad, waar de steden veel zeggenschap hadden, vormde in Overijssel
vanouds De Ridderschap het bestuurscollege van de provincie. Pas na de opkomst van
de steden Deventer, Zwolle en Kampen ging de Ridderschap het provinciale bestuur
met deze drie steden delen.
Dat de adellijke ridders van de Ridderschap een zware stem hadden in de provincie,
lag voor de hand. Zij kregen in de vroege Middeleeuwen van hun leenheer gronden in
beheer in ruil voor hun beschikbaarheid als militair. Als hun leenheer dat vroeg,
kwamen de ridders in het geweer om hun leenheer militair bij te staan in tijden van
conflict. Een goed voorbeeld daarvan is de Slag bij Ane, nabij Gramsbergen. De
bisschop van Utrecht, die toen de leenheer was van de gebieden in Overijssel, trok in
1227 met zijn uit de leengoederen opgeroepen ridders naar Coevorden om daar de
Drentse opstandelingen aan te pakken die geen belasting meer wilden betalen. Het
werd een catastrofe, maar dat is een andere zaak.
Een tweede reden voor de bestuurlijke invloed van de Ridderschap was dat zij door
hun uitgestrekte bezittingen een lokale machtspositie hadden. Zij bekleedden functies
als markerichter, schout en drost, benoemden onderwijzers en pastoors. Die lokale
invloed en kennis brachten ze mee naar de provinciale vergaderingen. Het
provinciebestuur kon zo het provinciale beleid afstemmen op enerzijds de lokale en
anderzijds de landelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Verder had de
bestuurlijke invloed van de Ridderstand natuurlijk ook te maken met het
opleidingsniveau van de adel. Waar de gemiddelde Nederlander nog volop analfabeet
was, was de adel vaak goed opgeleid.
Na de Opstand, de onafhankelijkheidstrijd van de Nederlanden tegen de Koning van
Spanje, werd de Ridderschap vooral een bestuursapparaat. De militaire functie
verviel, ook al kozen veel ridders nog steeds voor een militaire carrière. Zoals in de
steden van Holland het patriciaat onderling de baantjes verdeelde, zo deed de
Ridderschap dat in Overijssel. Voor wie ambtelijke ambities had, was het begeerlijk
om lid te kunnen worden van de Ridderschap. Bovendien genoot een ridder via de
Ridderschap vrijheid van belasting, een niet te versmaden voorrecht, met daarnaast
het jachtrecht en het recht op herendiensten van de kant van de pachters.
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Door de eeuwen heen en na veel discussie kristalliseerde zich uit aan welke
voorwaarde een man van adel moest voldoen om te worden toegelaten tot de
Ridderschap.
1.

2.
3.
4.
5.

Hij moest bewijzen dat zijn voorouders al vóór het jaar 1622 als edelen voor
de Overijsselse Statenvergadering werden uitgenodigd of daartoe in een
andere provincie waren uitgenodigd
Hij moest een havezate in eigendom hebben, en wel het perceel zelf, niet
slechts een zogenaamd recht van havezate
De havezate en landgoederen moesten een waarde hebben van ten minste
25.000 gulden en gelegen zijn in hetzelfde drostambt als waar hij woonde
Hij moest lidmaat zijn van de Gereformeerde Kerk en de ouderdom van 24
jaar hebben bereikt
De havezate moest reeds vóór het jaar 1570 als zodanig bekend hebben
gestaan en daarenboven een kasteelachtige uitstraling hebben

Statutair waren dit de vereisten voor wie uitgenodigd wilde worden voor de
Ridderschap. In de praktijk werd daarmee wel eens de hand gelicht. Een edelman kon
ook zonder het bezit van een fysieke havezate lid van de Ridderschap worden, ook al
was dat bij uitzondering. Er zijn gevallen bekend dat een graaf of baron geen havezate
bezat, maar wel in het bezit was van het Leenrecht van een havezate. Zeker als het om
een oud en voornaam adellijk geslacht ging, werd dan nog wel eens een uitzondering
gemaakt. Soms echter werd een elders wonende ridder gedwongen om zijn havezate
te gaan bewonen, alvorens lid van de Ridderschap te mogen worden.
Na de bezetting van Nederland door het Franse leger, begin januari 1795, werd op 19
januari de Bataafse Republiek opgericht. De standenmaatschappij werd afgeschaft.
‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’ was het devies. Iedereen was voortaan gelijk voor
de wet. Iedereen van adel verloor daarbij zijn titel en voorrechten. Mensen van adel
werden ‘gewone’ burgers. In heel Nederland werden de zittende oranje-gezinde
bestuurders vervangen door vertegenwoordigers van het volk. In de Staten van
Overijssel bleven de leden van de Ridderschap eerst nog op hun plaats, mede uit
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het bestuur. Maar op 5 februari 1795
besloten de meeste leden van de Ridderschap in de Staten hun zetel op te geven. Tien
ingezetenen van het platteland van Salland kwamen zich bij het Provinciehuis melden
om hun plaats op te eisen als Provisionele Representanten van het Volk 69. Ook het
Leenstelsel werd afgeschaft. De afschaffing van het Leenrecht in Overijssel gebeurde
later, formeel op 7 mei 179970. Het reduceren van de adel tot gewone burgers hield
niet lang stand. Toen Lodewijk Napoleon (Frans) Koning van Holland was geworden,
besloot hij als gebaar van goede wil om de adel weer in te stellen. Mensen van adel
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mochten hun titel weer voeren. Dat betekende overigens niet dat ze hun oude
voorrechten terugkregen. De Ridderschap bleef afgeschaft.

Jacob toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel 7 april 1815
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In 1814 kwam daarin verandering. Na zijn aantreden stelde koning Willem I de
Ridderschap weer in om het provinciale bestuur te organiseren. Het was daarbij aan
Willem I hoogstpersoonlijk voorbehouden om oud-leden van de adel weer in de
adelstand te verheffen en tot lid van de Ridderschap te benoemen. Dat gebeurde bij
Koninklijk Besluit. Voorrang daarbij kregen personen van wie hun adeldom terugging
tot in de vroege Middeleeuwen, oude adellijke geslachten dus. Het voorrecht om
(her)benoemd te worden in de adelstand en de Ridderschap viel ook de familie Van
Foreest ten deel. Zowel vader Nanning van Foreest als Jacob van Foreest werden door
koning Willem I in de adelstand verheven en in Ridderschap benoemd. Voor Jacob
gebeurde dat bij Koninklijk Besluit, gepubliceerd in de Staatscourant van 7 april 1815.
De Ridderschap kreeg in 1814 niet meer het type invloed dat het tot 1795 had gehad.
De ridders hadden uitsluitend nog een adviserende functie bij het benoemen van
Statenleden. Uit hun eigen midden mochten ze 21 leden verkiezen tot Statenlid, maar
die moesten hun invloed delen met 21 Statenleden namens de steden en 21 leden
namens de landelijke stand. Het echte bestuurlijke werk werd voortaan gedaan door
gekozen bestuurders. Jacob werd twee keer tot lid gekozen van de provinciale staten
van Overijssel71. De eerste keer was dat niet namens de Ridderschap. Van 19
september 1814 tot juli 1819 was hij Statenlid namens Ommen als vertegenwoordiger
van de landelijke stand. De tweede keer was het wel namens de Ridderschap, namelijk
van 7 juli 1829 tot 1 juli 1847, achttien jaar maar liefst.

Jacob in de Staten van Overijssel voor de Eigenerfden 1814-1819
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In het archief van de provincie Overijssel worden de notulen bewaard van de
vergaderingen van de Staten van Overijssel vanaf 1814. Op 19 september 1814, de
Franse tijd was voorbij, werd een nieuwe start gemaakt met het provinciebestuur.
Jacob van Foreest was één van de aanwezige nieuwe Statenleden. Zijn naam prijkt op
de presentielijst van die dag. Hij was Statenlid namens wat de eerste jaren nog de
‘Eigenerfden’ werden genoemd en later de ‘landelijke stand’. De Eigenerfden waren
grootgrondbezitters die meer dan 300 gulden belasting betaalden. Eenentwintig
vertegenwoordigers van die stand konden gekozen konden worden tot Statenlid. Jacob
was verkozen namens het district Ommen. Zijn oom Jan van de Poll werd in dezelfde
vergadering geïnstalleerd als Statenlid namens de Eigenerfden van Hasselt.
Tijdens de eerste vergadering moesten er allerlei werkafspraken worden gemaakt. Zo
kregen de Statenleden gezamenlijk 2000 gulden toegekend van de Koning als
onkostenvergoeding. Afgesproken werd dat er 1000 gulden zou worden besteed aan
reis- en verblijfskosten voor de Statenleden die ver weg woonden. De andere 1000
gulden was voor presentiegeld, alleen uit te keren aan een Statenlid dat de vergadering
bijwoonde en aanwezig was bij het openingsgebed. Op last van de Koning bleef de
vergadering van september 1814 een uitzondering. Voortaan moesten de Staten in juli
vergaderen, te beginnen op de eerste dinsdag van die maand, en zo veel dagen als
nodig, maar niet op zondag. In de vergadering van 1814 werd er geloot over de
zittingstermijn van elk van de Statenleden. Er moest een rooster van aftreden komen
waarbij jaarlijks een deel van de leden zou vertrekken om plaats te maken voor nieuwe
leden. Jacob lootte een zittingstermijn tot 1819.
Er kwam ook een werkverdeling voor de Statenleden. Ze gingen commissies
bemannen die input moesten leveren voor het provinciale beleid. Zo werd er een
commissie ingesteld voor politie en justitie, een commissie voor kerkelijke zaken,
armoedebestuur, openbaar onderwijs en geneeskundige zaken, een commissie voor
financiën, een commissie voor dijken en waterwegen en een commissie voor
landbouw, koophandel, fabrieken en ‘trafieken’. Elke commissie bestond uit zeven
leden, twee uit elke stand, plus een secretaris. Jacob kwam in de commissie landbouw
terecht, zijn oom Jan van de Poll in de commissie voor kerkelijke zaken, armbestuur,
openbaar onderwijs en geneeskundige zaken.
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Jacob in de commissie voor landbouw

De notulen van de vergaderingen van de Staten bevatten de eerste jaren slechts enkele
tientallen handgeschreven pagina’s per keer. In de opstartfase was er nog niet veel te
bespreken. Dat zou in de loop der jaren veranderen. Koning Willem I drukte als
soeverein vorst zijn stempel op Nederland. Hij wilde greep krijgen op het land en zijn
instituties. Nederland werd daarom in kaart gebracht, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk
werd Nederland in kaart gebracht door de kadastrale opmeting van heel Nederland via
de zogenaamde OAT, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels. Jarenlang hebben
landmeters elke vierkante meter van Nederland opgemeten waarbij alle kavels een
nummer kregen met daaraan gekoppeld een eigenaar. Elke gemeente in Nederland
kreeg de opdracht om informatie te verschaffen over de geschiedenis en naamgeving
van de gemeente en van de buurtschappen die onder de gemeente vielen. De
infrastructuur van Nederland werd aangepakt door de aanleg van wegen en kanalen.
Scholing, landbouw, bestuur: alles moest kwalitatief beter worden en ook beter
verantwoord worden. Daartoe moesten er reglementen worden opgesteld, instructies
worden
uitgevaardigd,
controle-instanties
worden
opgetuigd
en
verantwoordingsorganen worden ingesteld. Toen Jacob in 1846 terugtrad als
Statenlid, was het budget van de Staten van 42.000 gulden in 1814 gestegen tot
350.000 gulden in 1846. De notulen waren in 1846 uitgedijd tot vier pakken van elk
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vijf centimeter dik. Gelukkig bracht de boekdrukkunst uitkomst en konden de notulen
en ingekomen stukken vanaf 1846 in druk worden gepresenteerd. Ze verschenen
voortaan in boekvorm, waardoor ze bondiger, toegankelijker en leesbaarder werden.
Dat gebeurde vooral op aandringen van journalisten die verslag wilden doen van de
vergaderingen van Provinciale Staten.
Het was redelijk makkelijk om de inbreng van Jacob van Foreest in de vergadering
van de Staten tussen 1814 en 1819 te traceren. Die was namelijk nihil. Jacob heeft
geen enkele van de vergaderingen in die jaren bijgewoond. De reden van zijn
afwezigheid bleek in 1819. Hij stuurde voorafgaande aan de vergadering van juli een
briefje aan de Gouverneur van Overijssel waarin hij zich terugtrok en voorstelde om
een ander in zijn plaats te benoemen. De reden noemde hij ook. Hij kon in juli
onmogelijk gemist worden in Heemse omdat het volop ‘hooi- en koorn bouw’ was en
hij er alleen voor stond. In de commissie van landbouw zal zijn inbreng groter geweest
zijn, gezien zijn bemoeienis met de landbouw op eigen erf. Maar verslagen daarvan
ontbreken.

Ontslagbrief Jacob van Foreest uit de Staten van Overijssel 30 juni 1819
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De tekst van de afscheidsbrief van Jacob aan de Gouverneur luidt:
Hoog Edel Gestrenge Heer!
Ik excuseere mij bij deezen ter bijwoning van de aanstaanden Vergadering
der Provinciale Staaten. Mijne bezigheedens in den Landbouw
gedoogen niet mij zo lang zonder noodzakelijkheid te absenteeren.
Mag ik UHEGste solliciteeren voor het vervolg een ander Lid
te doen benoemen. Daar deeze vergadering altoos in den
drukten van den Hooy en Koorn bouw voorvald alleen zijnde
quiteere dezelve niet gaarne. Waarom ik dan vertrouwe
UHEGste mij niet kwaalijk zult neemen het verzoek
om daar van ontslagen te worden. Vergun mij met gevoelen
van eerbied te zijn.
Heemse 30 Junij
1819

Hoog Edel Gestrenge Heer!
UHEGste onderdanige en Gehoorz. Dienaar
J. van Foreest van Heemse

In 1816 moesten alle leden van de Staten een formulier ondertekenen van trouw aan
de Grondwet en trouw aan de Koning. De verschillende standen tekenden elk apart en
de getekende documenten werden opgenomen in een sierlijke bundel. Jacob heeft
nooit getekend. Hij was er niet.
In 1829 keert Jacob terug in de
Statenvergadering, nu namens de
Ridderschap. Jacob behoort die
dag tot de nieuwe leden van de
vergadering. De nieuwe leden
krijgen een traditioneel adellijke
ontvangst. Ze worden met alle
egards binnengehaald. Nadat ze
de gelofte hebben uitgesproken
wordt aan de griffier gevraagd om
Jacob en de vier andere nieuwe
leden binnen te geleiden: ‘… en
heeft daarna de griffier, daartoe
door den Heer Gouverneur
verzocht, de nieuw verkozene
leden binnen geleid met namen…’
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Jacobs naam wordt genoemd in de
presentielijst van de ‘Gewone
Vergadering van de Provinciale
Staten, Dinsdag den 7 July 1829.
Preside der Heere B.H. Bentick tot
Buckhorst Gouverneur’.
Onder ‘praesent de Heeren, uit den
Stand der Ridderschap’ volgen de
namen van de Ridders, met Jacobs
naam als laatste.

Jacob bleef lid van de Provinciale Staten tot en met 1846. In de notulen staat niets
over een afscheid maar in juli 1847 benoemt de Ridderschap zijn schoonzoon Jan
Arent van Ittersum tot Statenlid, in de plaats van Jacob.
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Jan Arent van Ittersum volgt Jacob van Foreest op als lid van Provinciale Staten

In 1848 kreeg Nederland een nieuwe grondwet. In de jaren ervoor waren overal in
Europa revoluties uitgebroken, als protest tegen de macht en rijkdom van vorsten en
adel. Vorsten werden her en der afgezet. Ook in Nederland dreigde opstand. Koning
Willem II begon te vrezen voor zijn positie. De liberale politicus Thorbecke uit Zwolle
wist de Koning in die turbulente tijd te overtuigen van een grondwetswijziging.
Daarbij deed de Koning afstand van zijn rechtstreekse politieke invloed. Er kwam
ruimte voor democratie in plaats van aristocratie. Een onderdeel van de
grondwetswijziging was de afschaffing van de invloed van de adel. De adel zelf werd
niet afgeschaft, maar verdween als aparte stand en als staatkundige instelling. De
Ridderschappen hadden hun functie verloren. In enkele provincies in Nederland
hieven de Ridderschappen zichzelf daarom op. Andere, zoals in Overijssel, gingen
door als vereniging voor maatschappelijke en liefdadige doelen72.
Indirect bleef de invloed van de adel natuurlijk wel bestaan. Door hun bestuurlijke
ervaring behielden veel mannen van adel invloed op belangrijke maatschappelijke
posities. De vermogenden onder de adel konden invloed uitoefenen via het stemrecht.
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Toen de nieuwe grondwet van 1848 van kracht werd, was het kiesrecht namelijk nog
voorbehouden aan mensen met kapitaal. Wie een vooraf bepaald bedrag aan belasting
betaalde, mocht stemmen. Dat was slechts een kleine minderheid van de bevolking.
Gemiddeld ging het om zo’n elf procent van de mannelijke inwoners van vijfentwintig
jaar en ouder. Arme mensen, die weinig of geen belasting betaalden, mochten niet
stemmen. Met de grondwetsherziening van 1887 werd het kiesrecht verruimd.
Voortaan werd het kiesrecht toegekend aan hen die ‘kentekenen van maatschappelijke
welstand en geschiktheid’ vertoonden73. Wie een universitaire studie had gevolgd of
een aanzienlijk ambt bekleedde, mocht stemmen. Het algemeen kiesrecht werd pas in
1919 van kracht.
Jacob van Foreest bleef van adel, maar was vanaf 1848 zijn politieke positie kwijt en
daarmee definitief een deel van zijn inkomsten. Hij moest het voortaan van zijn
bezittingen hebben. Voorlopig leverden die bezittingen nog voldoende op. Hij was in
de laatste jaren van zijn leven één van de ongeveer zeventig vermogende Overijsselse
inwoners die mochten stemmen en die gekozen mochten worden voor de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. Daarover later.
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IX

Markerichter

De eigenaar van een havezate was vanouds ook de markerichter in de marke waarin
de havezate was gelegen. Het bijzondere verschijnsel van een marke of markte deed
zich vooral in het Oosten van Nederland voor. Daar lagen uitgestrekte woeste gronden
die nauwelijks van waarde waren. Voor deze woeste gronden werd in vroegere tijden
een minimale bestuursstructuur bedacht, de marke. Het markensysteem stamde uit de
vroege middeleeuwen, toen de bisschop van Utrecht de scepter zwaaide over
Overijssel en Drenthe. Om toch enige zeggenschap te hebben over de woeste gronden,
werden die gronden ingedeeld in bestuurlijke eenheden rondom een stadje, dorpje of
enkele buurtschappen. De inwoners van dat gebied, meest boeren, werden
gezamenlijk eigenaar van de woeste gronden, ook al was dat onder de bestuurlijke
leiding van een markerichter. De markerichter was bijna altijd iemand van adel, een
ridderlijk persoon met een verbinding met het provinciale bestuur. Vanouds hadden
deze riddermatige edellieden zelf ook grote stukken grond in particulier bezit, met
daarnaast, evenredig aan hun privébezit, ook een groot aandeel in de marke ter plaatse.
De markerichter had twee functies. Hij was naar buiten toe de officiële
contactpersoon voor het lokale en provinciale bestuur. De provincie of de plaatselijke
gemeente kon de markerichter aanspreken op verplichtingen waaraan de marke zich
had te houden, zoals het onderhoud van wegen en het opschonen van watergangen.
Binnen de marke was de markerichter niet alleen de voorzitter van de
markevergaderingen, maar had hij ook juridische bevoegdheden. Hij kon
markegenoten aan het werk zetten bij onderhoudswerkzaamheden aan de
infrastructuur en kon boetes uitdelen als een inwoner van de marke de regels overtrad
of zijn grondbelasting niet betaalde.
De inwoners van het markegebied hadden als mede-eigenaren een zogenaamd
‘whaerdeel’ of ‘aandeel’ in de marke. Vanouds werden zij ‘gewhaerden’ genoemd,
later gewoon ‘eigenaren’. Al naar gelang de grootte van hun privébezit had een
eigenaar oorspronkelijk één aandeel of meer. Door vererving kon een aandeel worden
opgeknipt. Door de tijd heen ontstonden er op die manier tal van kleine belangen in
de marke. Om de besluitvorming in een marke helder te houden, werd in het reglement
opgenomen dat iemand pas mocht meebeslissen als hij of zij tenminste een kwart
aandeel had in de marke. De marke had een bestuur met vertegenwoordigers van de
lokale boeren en daarnaast de ‘goedsheren’ of ‘breedgeërfden’, zoals de eigenaren van
landhuizen en landgoederen werden genoemd. De voorzitter was (meestal) de
eigenaar van de havezate in dat gebied. Dat hing samen met de standenmaatschappij,
waarin in de adel een bevoorrechte positie had. Toen er meer democratisering kwam,
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bleef de markerichter voorzitter van de marke, maar moest het markebestuur voor de
vorm instemmen met de benoeming.
De marke bestond min of meer parallel aan de lokale burgerlijke gemeente. Grof
gezegd had het markebestuur alleen zeggenschap over het eigendom en gebruik van
de gezamenlijke gronden. Daarbij ging het vooral om regels omtrent het gebruik van
die gronden, bijvoorbeeld hoeveel schapen er op een bepaald gebied mochten grazen
en in welke periode. Ook het recht om te vissen in een meertje of het recht om turf te
steken voor het stoken van de kachel of het bouwen van een huisje vielen onder de
jurisdictie van de marke. Over het bouwen van scholen bijvoorbeeld had de marke
geen zeggenschap noch over het innen van lokale belastingen. Daarover ging de
burgerlijke gemeente. Overigens was er vaak een personele overlap. De notaris en de
burgemeester zaten in adviescommissie van het markebestuur en leden van het
markebestuur zaten in de gemeenteraad.
Zo was ook Jacob van Foreest geroepen tot het ambt van markerichter. In het
bewaarde markeboek van de marke Heemse-Collendoorn staat dat het eerste optreden
van Jacob in een markevergadering op 2 juni 1801 was. Zijn (aangetrouwde)
grootvader Isaac Reinder baron van Raesfelt was kort daarvoor overleden en op het
Huis Heemse werd een markevergadering gehouden. Bij die vergadering werd van de
afgelopen jaren de balans van inkomsten en uitgaven van de marke opgemaakt, in
aanwezigheid van Isaacs vrouw Clara Feyoena en Jacobs schoonvader Christiaan
Lodewijk van Rechteren. Toen de financiën waren afgehandeld, werd aan het einde
van de vergadering de nieuwe markerichter benoemd. Dat was degene die in
anciënniteit na de overleden Isaac Reinder van Raesfelt kwam, in dit geval Christiaan
Lodewijk van Rechteren van Collendoorn. Degene die in anciënniteit daarna kwam,
Jacob van Foreest, werd waarnemend markerichter. Jacob was toen net 23 jaar. De
naam van Christiaan Lodewijk heeft de jaren daarna altijd als eerste onder de notulen
van de vergaderingen gestaan, de naam van Jacob volgde als tweede. Pas daaronder
kwamen die van de andere bestuursleden. Verschil moest er zijn. Op 16 september
1801 trad Jacob voor het eerst op in zijn functie van waarnemend markerichter.
Christiaan Lodewijk was afwezig en Jacob leidde als zijn plaatsvervanger de
vergadering, met de uitdrukkelijke vermelding ‘namens mijn schoonvader den Heer
van Collendoorn’. Na het overlijden van zijn schoonvader op 12 augustus 1820 verviel
het woordje ‘plaatsvervanger’. Jacob werd op die dag daadwerkelijk markerichter van
de marke van Heemse-Collendoorn. Toen Jacob in 1821 ook de havezate
Gramsbergen in bezit kreeg, werd hij tevens markerichter in de marke GramsbergenLoozen-Radewijk.
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In het markeboek van 2 juni 1801 werd de benoeming van Jacob tot waarnemend
markerichter opgenomen met de volgende woorden:
Voorts gedelibereerd zijnde over ’t aanstellen van eenen nieuwen
Markenrichter, is met eenparigheid van stemmen aangesteld (..) de heer
Grave van Rechteren tot Collendoorn, die dan ook dien post heeft
aangenomen; en voorts tot verw. Markenrichter aangesteld, die ook zulks
aangenomen heeft, de Heer J. van Foreest, een aan denzelven tot assistenten
toegevoegd, uit Heemse Herm. Vinke J.Z., en uit Collendoorn Jan Hamhuis,
beide laatsten op een Jaarlijks Tractement van Drie Guldens; en tot
markendienaar Herm. Vinke GZ., op een Jaarlijks Tractement van Vijf
Guldens.

Jacob benoemd tot assistent markerichter, 2 juni 1801

De vergadering van 2 juni 1801 was de eerste sinds 21 augustus 1794. Zeven jaar lang
was er geen markevergadering gehouden, mogelijk als gevolg van de bezetting van
Nederland door Frankrijk. Maar het overlijden van markerichter Isaac Reinder baron
van Raesfelt maakte het noodzakelijk om bij elkaar te komen teneinde de eindbalans
van diens beheersactiviteiten op te maken, en om een nieuwe markerichter te
benoemen. Het is interessant om in het verslag van 2 juni 1801 te lezen wat er zoal op
de balans stond. Bij de inkomsten was dat uitsluitend huur uit landerijen, visrechten
101

en het recht om turf te steken, maar ook ‘Zittelgeld’, in Heemse ook wel
‘Brinkzittersgeld’ genoemd. Bij de uitgaven ging het om hout voor een brug, om geld
voor het onderhouden van de watergangen en om personele kosten. De markerichter
ontving in totaal 30 gulden aan onkostenvergoeding, maar ook Jacob kreeg 6 gulden.
Hij ontving dat bedrag omdat hij als inspecteur was opgetreden bij de controle op het
steken van turf.
Jacob was nog niet benoemd als plaatsvervangend markerichter of op 17 juni 1801
kreeg hij zijn eerste opdracht. In de markevergadering kwam het probleem aan de orde
dat er in de marke ook mensen woonden die niet tot de gewhaerden behoorden of
minder dan een kwart whaere hadden. Zij werden als ‘Brinkzitters’ aangeduid. Het
waren mensen ‘van buiten’ die in Heemse waren komen wonen als knecht, om er
handel te drijven of een ambacht uit te oefenen. Omdat zij gebruik maakten van de
marke, werden zij geacht belasting te betalen, ‘Brinkzittersgeld’ of ‘Zittelgeld’. Jacob
kreeg de opdracht om een commissie te vormen met nog vier andere gewhaerden. Ze
moesten een rapport voor de volgende vergadering uitbrengen voor het regelen van
het brinkzittersgeld. In de volgende vergadering moest daarover ‘finaal worden
beslist’. Die volgende vergadering, op 8 september 1801, werd uitgesteld omdat één
van de vier commissieleden verhinderd was. Het ging om de heer Langen, die als
notaris altijd betrokken was bij financiële of juridische adviezen binnen de marke.
Interessant is de ondertekening van het bericht van uitstel. Als eerste tekende Jacobs
(aangetrouwde) grootmoeder ‘C.F. van Raesfelt geb. van Sytzama’. Daarna tekende
Jacob met ‘J. van Foreest als verw.er (= plaatsvervangend) markerichter en namens
mijn schoonvader de Heer van Collendoorn’.
Op 16 september was de vergadering waarin het brinkzittersgeld werd besproken. Er
was een ingekomen stuk van C.F. Van Raesfelt-van Sytzama. Zij verwees naar
juridische bronnen waaruit bleek dat binnen de marke iedereen ‘Zittelgeld’ moest
betalen die minder dan een kwart whaere had. De betreffende gedeeltes uit de
juridische boeken werden voorgelezen ‘aan de presente erfgenamen’. Om te laten zien
dat er niets verzonnen was, gingen de boeken de kring rond en werden ze getoond,
zodat iedere aanwezige zelf kon lezen wat er stond. Daarna benadrukte Clara Feyoena
‘dat Roelof Everts, zowel insgelijk als Schansman op Dekkers en Vedelaar, die
minder dan een vierendeel whaere bezaten, brinkzittersgeld moesten betalen’. Twee
leden van de vergadering lieten notuleren dat zij niet akkoord waren met dit laatste,
maar de rest van de vergadering ging akkoord. Teunis Vinke mocht tegen betaling van
5 gulden zijn brinkzittersgeld afkopen voor de 13 jaar dat hij nog had moeten betalen.
Een aantal jaren is er geen verslag van de markevergadering. Pas op 15 juli 1806 is er
weer een jaarverslag met een overzicht van inkomsten en uitgaven van de marke. In
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die vergadering werd ook aandacht besteed aan een conflict tussen Jan Odink en de
marke. Jan Odink liet zijn schapen grazen op een 1/5 deel van de Steenbrink en dat
mocht niet. Ter voorkoming van een rechtszaak en de daarmee samenhangende kosten
werd aan Odink het gebruik van de Steenbrink toegestaan, maar niet nadat exact
beschreven was om welk gedeelte van de Steenbrink het ging, namelijk ‘aan de zijde
van de Kolken’. Jacob ondertekende de notulen met ‘J. van Foreest, namens mevr.
Van Heemse’.
Diezelfde Jan Odink kwam op 6 mei 1807 weer ter sprake. Hij was in conflict geraakt
met ‘die van den Herdenbergh’ over het graven van een afvoerslootje. Nadat Jan dat
slootje had gegraven, hadden de Hardenbergers het weer dichtgegooid. Er werd een
commissie ingesteld onder leiding van de waarnemend markerichter J. van Foreest,
die in de oude markeboeken moest nagaan welke afspraken er met Stad Hardenberg
of anderszins waren gemaakt over de Steenbrink. Jacob tekende opnieuw namens
mevrouw van Heemse. Helaas moest Jacob in de volgende vergadering op 3 juni 1807
melden dat hij onvoldoende gegevens had kunnen vinden over de afspraak met
Hardenberg over de Steenbrink. De vergadering besloot om het dan maar zo te laten
en geen juridische actie te ondernemen. Dat bracht alleen maar kosten met zich mee.
In deze vergadering ging het verder zoals het meestal ging: over geld. In dit geval
betrof het Roelofs die een stuk woeste grond mocht kopen om het ‘te betimmeren’.
Verder werd er een boetebedrag vastgesteld van 1 goudgulden voor iedereen die een
beest liet grazen op de heide vóór 1 mei. Dit besluit werd in Heemse in het openbaar
bekend gemaakt door het aan te timmeren op de kerk. Jacob tekende weer namens
mevr. Van Heemse.

Besluit om het graven van de Dedemsvaart langs de noordkant van de marken Heemse en
Collendoorn toe te staan
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Op 1 september 1807 was Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama overleden. Jacob
en zijn vrouw Maria Clara erfden de havezate Heemse. Op de eerstvolgende
markevergadering op 8 juni 1808 ondertekende Jacob de notulen zoals hij het
voortaan altijd en overal zou doen met ‘J. van Foreest van Heemse’. Op die achtste
juni 1808 kwam ook ter sprake dat er een kanaal zou worden gegraven ‘door de
hoogen veengronden tusschen Zwolle en den Herdenbergh tot aan de Drentsche
gronden waarbij (…) aan de eigenaren van den hooge veengronden binnen dit
departement tusschen de Reest, de Vecht en de Drentsche scheiding gelegenheid
zoude worden gegeven om deze gronden te verkoopen’. De markevergadering ging na
lang delibereren en na het raadplegen van enige artikelen in het markereglement
akkoord met het graven van dit kanaal, mits er bruggen kwamen die aan de eigenaren
en hun vee gelegenheid gaven om bij hun gronden te komen en mits het Rijk opdraaide
voor de kosten van Tollen en afvaartsgelden. Het graven van wat later de Dedemsvaart
zou worden genoemd, kon wat de marke Heemse-Collendoorn betreft doorgaan. De
markerichter kreeg de opdracht ‘wordende den Heer Marktenrigter bij dezen verzogt
en gequalificeerd om Extract dezer Resolutie en Declaratie aan den Heere Landdrost
dezes Departement ter voldoening aan deszelfs hier vooren gemaakte aanschrijving
in te zenden.’

Jacob en Maria Clara verkopen 65 morgen veengrond aan Van Dedem c.s.
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Jacob en zijn vrouw deden al snel hun voordeel met het nieuw te graven kanaal. Via
een publieke veiling verkochten ze in het voorjaar van 1810 aan Willem baron Van
Dedem en twee mede-ondernemers ongeveer 65 morgen veengrond uit de Rheezer
marke. Een Overijsselse morgen is ongeveer 1,24 hectare. Jacob en Maria Clara
kregen er het enorme bedrag voor van 7350,00 gulden. Zo konden ze een deel van
hun schulden afbetalen. Van Dedem c.s. konden met de verworven grond verder
graven aan hun kanaal en daarna beginnen met het steken van turf.
Een nog ingrijpender voorstel van de kant van de landelijke overheid kwam op de 19e
van de zomermaand 1810 aan de orde. Het ging om het Koninklijk Besluit nummer
10 van mei 1810 waarin koning Lodewijk Napoleon nadere, strengere regels gaf
omtrent markeverdelingen. Hij scherpte daarmee de wet van 1809 aan waarin nog
slechts werd geadviseerd om tot markeverdeling over te gaan. In het Koninklijk
Besluit van 10 mei 1810 kregen de marken de verplichting opgelegd om tenminste
eens per jaar te beraadslagen over de verdeling van de gemeenschappelijke gronden.
Bovendien verplichtte het Koninklijk Besluit elke marke om uit hun midden een
commissie te vormen die een plan tot opheffing van de marke en verdeling van de
gronden moest ontwerpen. De markevergadering van Heemse-Collendoorn boog in
eerste instantie mee met dit Koninklijk Besluit. De vergadering stemde in met het
benoemen van een commissie die een plan van verdeling moest gaan maken. Jacob
kreeg de leiding van de commissie, die verder bestond uit Albertus Veldsink,
Hermannus Vinke J.Z., Jan Odink en Jan Hamhuis. Binnen zes weken moesten ze
rapporteren. Na dit besluit werd de vergadering verdaagd wegens ‘indispositie’
(ziekte) van markerichter graaf Van Rechteren.
Op de eerste van de wintermaand 1810 was de schoonvader van Jacob weer
opgeknapt. Graaf Christiaan Lodewijk van Rechteren zat de markevergadering voor
waarin het Koninklijk Besluit van 10 mei opnieuw aan de orde kwam, nu voorzien
van een advies van de daartoe ingestelde commissie. In de notulen werd het besluit
om niet tot verdeling over te gaan, als volgt verwoord. ‘Zoo is door de presente
goedheeren en erfgenamen dezer markte welk uit 18tien volle whaere bestaat waartoe
deze voor 15 3/8 whaere gerechtigd zijnde en alzoo zeer verre de meerderheid in de
markte hebben eenparig na rijpen deliberatie goedgevonden en verstaan dat in deeze
markte eene geheele of gedeeltelijke verdeelinge ofte verkopinge der woeste gronden
zoo al niet ondoenlijk ten minste hoogst schadelijk zoude zijn om redenen…’ en
daarop volgden drie argumenten om de verdeling af te wijzen. Allereerst, zo werd
gesteld, zou een groot stuk land aan stad Hardenberg moeten worden afgestaan, omdat
dat stuk was verpacht aan Hardenberg voor het weiden van vee. Het tweede argument
betrof de positie van de ‘ongewhaerden’ die in grote getale stukken grond tegen
betaling gebruikten voor het turfsteken of het weiden van vee. Als zij een stuk woeste
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grond zouden krijgen volgens de wet en dat zouden gaan afpalen met een sloot van 8
voet breed of een wal van 5 voet hoog en breed, dan zou er veel grond voor de
gewhaerden verloren gaan. Als derde en laatste argument werd genoemd dat de boeren
de woeste grond voor het weiden van hun schapen nodig hadden en ‘dus’ een
verdeling moesten afwijzen.
Er gingen daarop jaren voorbij waarin geen markevergadering werd gehouden of geen
notulen werden gemaakt. Pas op 20 september 1821 is er weer een vergadering
genotuleerd. Het was de vergadering waarin Jacob van Foreest formeel tot
markerichter werd benoemd. Het jaar daarvoor was zijn schoonvader overleden en
Jacob was nu de enige adellijke havezatebezitter in de marke die in aanmerking kwam
voor de functie van markerichter. De notulen van de markevergaderingen zijn daarna
jarenlang zo slecht leesbaar dat er alleen een globaal beeld naar voren komt van wat
er in de marke werd besproken. Naast de alledaagse besluiten rond boetes, incidentele
verkoop van woeste grond aan een ingezetene of afspraken rond belastingen, valt op
hoe vaak er over de verdeling van de marke werd gesproken. In die jaren was nog niet
eens de druk voelbaar die later op de marken in Overijssel afkwam. Op instigatie van
koning Willem I begon de Gouverneur van de provincie Overijssel namelijk dwingend
aandacht te vragen voor de markeverdeling. Want koning Willem I had op 24 juni
1837 Koninklijk Besluit nr. 107 uitgevaardigd, waarin hij het bevel gaf om de
Koninklijke Besluiten van Lodewijk Napoleon van 1809 en 1810 alsnog uit te
voeren74. Kortom: elke marke moest een commissie hebben die de opheffing van de
marke en de verdeling van de gronden moest voorbereiden.
Met of zonder de druk van de overheid: de markevergadering van HeemseCollendoorn wees steeds vaker een deel van de markegrond aan voor verdeling. De
verdelingen werden geregeld door de daartoe ingestelde markecommissie, die in de
markevergadering met een voorstel tot verdeling moest komen. De commissie
schakelde daarvoor elke keer een landmeter in die het te verdelen gebied naar eigen
goeddunken in blokken en kavels verdeelde en aan elk stuk grond een geldwaarde
toekende. Zo kwam er een objectieve maatstaf voor de verdeling, zodat iedereen zou
krijgen waarop hij recht had. Vervolgens werd er geloot. Alle eigenaren trokken een
lootje met een nummer dat correspondeerde met een kavel in één van de blokken. In
de notulen van de markevergaderingen staan na elke verdeling de blokken en kavels
beschreven met daarna per blok wie wat had gekregen. Waarvoor die nummers precies
stonden, voor welke huidige kavels, is uit de notulen echter niet op te maken. In het
markeverslag van 16 juli 1823 is de uitkomst van de verdeling van de
Collendoornerbroek te lezen, het gebied rondom wat nu de Collendoornerbroekweg
in Hardenberg-Collendoorn is. Bij elk nummer staat een naam, plus de waarde van de
grond.
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Op 11 mei 1826 was voor het eerst de schoonzoon van Jacob aanwezig in de
markevergadering, Jan Arent baron van Ittersum (1803-1874), die met Theodora
Sophia van Foreest (1811-1885) was getrouwd, het negende kind van Jacob en zijn
vrouw Maria Clara. Jan Arent werd meteen benoemd tot waarnemend markerichter.
In deze vergadering werd aan de Stad Hardenberg grond verkocht voor de brug over
de Vecht tussen de stad en Heemse.
Op 10 juli 1840 stelde Jacob in de markevergadering voor (het koninklijk besluit van
koning Willem I was al van kracht geworden) om te inventariseren welke woeste
gronden er nog voor verdeling in aanmerking kwamen. De vergadering ging akkoord
en zoals gebruikelijk werd de commissie aan het werk gezet. Op 27 november
rapporteerde de commissie dat het om nog enorme oppervlaktes aan grond ging, zoals
het Heemserveen, het Collendoornerveen en de Mars. Stap voor stap werd in de jaren
daaropvolgend de verdeling volgens het inmiddels geijkte patroon uitgevoerd:
commissie, landmeter, indeling in blokken en kavels, loten, vastleggen van de
trekking, verdeling. Uit de notulen van 30 mei 1849 blijkt dat de verdeling weliswaar
was geschied, maar nooit was geformaliseerd. De waarnemend markerichter J.A. van
Ittersum kreeg met een commissie de opdracht om de verdeling van de
Collendoornerbroek en de Plaggenmarsch te formaliseren met notariële aktes of
anderszins. Nog in 1867, dus jaren na de verdeling, was men bezig om op papier te
zetten wie wat bij de verdeling in bezit had gekregen.
De vergadering van 15 februari 1845 was de laatste markevergadering van HeemseCollendoorn onder leiding van Jacob van Foreest. De vergadering werd in zijn geheel
besteed aan de verdeling van markegronden. Jacob liet in het markeboek optekenen
welke oproep hij had laten uitgaan voor deze vergadering. De vergadering was
uitgesteld geweest omdat Jacob zelf verhinderd was op de afgesproken dag. Zijn
aanwezigheid was gewenst, want de vergadering moest een belangrijk besluit nemen
met betrekking tot de markeverdeling. Het ging om het toewijzen van markegrond aan
de Stad Hardenberg, aan de oostkant van de marke ter hoogte van ’t Holt. In de notulen
is een protestbrief opgenomen van een kleine minderheid van de gewhaerden die bij
de rechtbank in Deventer bezwaar hadden aangetekend tegen het toewijzen van grond
aan Stad Hardenberg. ‘De markegrond is van de markegenoten’, redeneerden zij.
Hardenberg had geen recht. Toch besloot de meerderheid van de vergadering om
Hardenberg het stuk grond toe te wijzen dat in het plan van scheiding en verdeling
van de marke was vastgelegd. ‘Aldus besloten’, ondertekende Jacob als eerste de
notulen en zijn schoonzoon Jan Arent van Ittersum als vervangend markerichter als
tweede. Uit niets blijkt dat het de laatste vergadering van Jacob als markerichter was.
Toch moet hij aangevoeld hebben, nog afgezien van mogelijke vitaliteitsproblemen,
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dat de markevergaderingen voortaan emotioneel en intensief zouden zijn. Er werd
nadien zo vaak vergaderd, dat Jacob misschien zelfs wel blij is geweest dat zijn
schoonzoon Jan Arent van Ittersum de ijzers uit het vuur haalde.

Handtekening laatste markevergadering Jacob 15 februari 1845

Het was de laatste keer dat de handtekening van Jacob van Foreest als eerste onder de
notulen stond. Na deze datum verscheen hij niet meer in de markevergadering en zou
zijn handtekening ontbreken. Zijn schoonzoon Jan Arent nam de leiding over en
tekende voortaan als eerste met zijn naam en daaronder ‘markerichter’, zonder het
woordje ‘waarnemend’ of ‘vervangend’. Tot 24 april 1854 bleef Jan Arent van
Ittersum formeel waarnemend markerichter. Aan het einde van de markevergadering
van die dag werd in de notulen vermeld dat Jonkheer Jacob van Foreest op 28 maart
was overleden. Het was duidelijk dat Jan Arent van Ittersum de opvolger zou worden
van Jacob, maar de vergadering liet dat niet ongemerkt passeren. Op voordracht van
J.E. Bruins werd aan de vergadering voorgesteld om hem formeel als markerichter
aan te stellen. De vergadering ging unaniem akkoord. Jan Arent aanvaardde de
eervolle taak.
De tekst bij de benoeming van Jan Arent van Ittersum tot markerichter luidt als volgt:
‘De vergadering overweegende dat Jonkheer Jakob van Foreest van Heemse
op den 28 der vorige maand is komen te overlijden waardoor de betrekking
van Markerigter van Heemse en Collendoorn is vacant geworden heeft op
voorstel van den Heer J.C. Bruins bij acclamatie tot Markerigter gekozen de
Heer Jan Arent Baron van Ittersum, die onder dankbetuiging voor deze op
hem uitgebragte benoeming die betrekking heeft aanvaard’
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Jan Arent van Ittersum benoemd tot markerichter

Eerder al, op 8 februari 1851, was in de markevergadering een brief van Jacob van
Foreest voorgelezen waarin hij ‘voor nu en nadien’ het voorzitterschap van de
markevergadering overdroeg aan zijn schoonzoon. Jan Arent van Ittersum zou
markerichter blijven taak tot aan zijn dood. Het markeboek van de marke HeemseCollendoorn eindigt in 1874, het jaar waarin Jan Arent is overleden. Overigens is de
marke nooit officieel opgeheven. Nog op 10 september 1932 stond er in de
‘Vechtstreek’ een oproep van notaris Schut in Heemse aan nazaten van de
aandeelhouders van de vroegere marke om zich bij hem te melden. Er was nog grond
van de marke verkocht en de nazaten hadden recht op een vergoeding. Nadien is er
van de marke niets meer vernomen. De marke stierf een zachte dood.
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Zoals eerder opgemerkt, regeerde koning Willem I zijn Koninkrijk van boven af, met
via Koninklijke Besluiten en Reglementen. Eén van de besluiten die hij nam is een
gemeentelijke herindeling van Hardenberg. Stad en platteland werden weer, zoals
vóór de Franse bezetting, uit elkaar gehaald. Zo ontstond in 1818 naast Stad
Hardenberg ook het Schoutambt Hardenberg.
Op 24 juni 1818 kwam de Gouverneur van Overijssel naar Hardenberg om de
bestaande Raad van Hardenberg te ontbinden en burgemeesters en raadsleden te
benoemen voor de twee nieuwe, gescheiden, gemeentes. In het Schoutambt
Hardenberg werd Antoni van Riemsdijk, tot dan Schout van heel Hardenberg,
benoemd tot Schout en tevens Secretaris. De Gouverneur maakte ook de namen
bekend van de 7 raadsleden van het Schoutambt. Eén van hen was Jacob van Foreest.

Eerste pagina van het notulenboek van Schoutambt Hardenberg 3 juli 1818

Er werd een nieuw notulenboek aangeschaft. Daarin staat dat de eerste vergadering
van de Raad op 3 juli 1818 was. In die vergadering vond de beëdiging plaats van de
nieuwe raadsleden. Daarvoor kwam de Raad bij elkaar in het Oude Muldershuis aan
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de Brink in Heemse. De Koning had een reglement ontworpen met de naam
‘Reglement ter bestuur van het platteland’ en volgens artikel 69 van dat reglement
moesten de nieuwe raadsleden op volgorde van anciënniteit, van jong naar oud,
geïnstalleerd worden. Daartoe namen zij plaats aan een tafel en beloofden plechtig
zich voor de gemeente in te spannen. Jacob was als laatste aan de beurt. Hij was toen
veertig jaar oud. Toen iedereen geïnstalleerd was, hield Schout van Riemsdijk een
feestrede. Daarbij ging het zoals het altijd ging en kreeg Jacob van Foreest de volle
aandacht. Omdat hij van adel was en de rijkste inwoner van het Schoutambt, werd hij
apart in het zonnetje gezet. Van Riemsdijk sprak hem toe met de woorden:

‘Met genoegen (…) zie ik thans ook onder ons den Jonkheer J. van Foreest
van Heemse, dien ik voormaals tevergeefs in mijne vroegere kwaliteiten als
Maire Burgemeester der Gemeente Hardenbergh onder de leeden van den
Raad derzelve gemeente zogt, billijk overtuigd zijnde deszelfs kunde,
doorzicht en invloed, ook als Staatslid dezer Provincie, eene Gemeente, in
welke hij de Aanzienlijkste en de gegoedste tevens is, niet dan alles heilzaams
zullen kunnen zijn’.
In dezelfde vergadering werd ook gesproken over de afhandeling van eventuele lasten
en baten die nog open stonden vanuit de vroegere ongedeelde gemeente. Er werd een
commissie ingesteld om met Stad Hardenberg tot overeenstemming te komen over
een regeling. Uiteraard zat Jacob in die commissie, zoals hij voortdurend commissies
zou bemannen of voorzitten in de jaren dat hij raadslid was. De secretaris van de Raad
kreeg de opdracht om voor elk Raadslid een exemplaar van het Reglement ter bestuur
van het platteland aan te schaffen. Dit tekende de gang van zaken voor de jaren die
nog zouden komen. De Koning zou telkens weer besluiten nemen en reglementen
verordenen die via de Gouverneurs van de Provincies werden opgelegd aan de
Gemeentes. In de Raad werd voortdurend naar Reglementen verwezen als er een
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Raadsbesluit moest worden genomen. En dat was nog niet alles. Ook de Raad zelf
ging reglementeren wat er te reglementeren viel. Van loslopende honden en
hondsdolheid tot het houden van stieren, van een reglement voor het malen van graan
tot een reglement voor het onderhouden van scholen en het betalen van schoolgeld,
voor alles kwam een reglement. En Jacob was er een meester in om daaraan een
bijdrage te leveren. Van meet af aan vallen daarbij ook de hiërarchische lijnen op. Elk
besluit van de Raad moest ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gouverneur in
Zwolle. En die moest weer goedkeuring hebben van de Koning.
Tijdens de eerste vergaderingen werd duidelijk waarover de Raad van het Schoutambt
in de komende jaren vooral zou vergaderen: over gemeentelijke belastingen en over
scholen. Een commissie onder leiding van Jacob had op last van de Koning en de
Gouverneur onderzoek gedaan naar de staat van de inkomsten voor het nieuwe
Schoutambt. Bezittingen had het Schoutambt nauwelijks, bleek. Een enkele school,
een kerk en een pastorie, dat was het wel. Voor inkomsten was de gemeente dus
aangewezen op het heffen van lokale belastingen, de hoofdelijke omslag genaamd.
Daar kwam dan nog een kleine subsidie van het Rijk of van de Provincie bij. In januari
van elk jaar werd de Raad geacht een begroting voor het komend jaar gemaakt te
hebben. Dat ging moeizaam, want aan de inkomstenkant vielen voortdurend gaten.
Een extra mogelijkheid voor de raad om aan inkomsten te komen, was het heffen van
opcenten op de grond- en personele belasting. De Raad durfde er echter maar zelden
toe te besluiten. De inwoners van het Schoutambt hadden te maken met slechte
oogsten en de lasten drukten al zo zwaar. Het kwam bovendien bijna elk jaar voor dat
de inwoners hun belasting nog niet betaald hadden als een jaar boekhoudkundig
afgesloten had moeten worden. Vermaning op vermaning volgde vanuit Zwolle om
de begroting op orde te brengen, maar echt verbetering zat er niet in.
Een tweede thema was het stichten en onderhouden van scholen in de verschillende
buurtschappen. Van ’s konings wege was er krachtig op aangedrongen om een school
te stichten in elk van de buurtschappen. Kinderen moesten dicht bij huis onderwijs
kunnen volgen om zich te ontwikkelen. Daarin was de Koning vooruitstrevend. Maar
wie moest dat betalen? De Raad ging er aanvankelijk van uit dat elke buurtschap zelf
de kosten moest dragen voor een school en een schoollokaal. Gezien het aantal
aanmaningen dat er vanuit Zwolle kwam naar aanleiding van klachten van inwoners
of onderwijzend personeel, slaagde het Schoutambt er maar moeilijk in om goed
onderwijsbeleid te voeren. Het aantal inwoners en daarmee het aantal kinderen
groeide bovendien. Telkens moest een school worden uitgebreid, moest het comfort
omhoog met een kachel, moest er nieuw meubilair komen, moesten er leermiddelen
worden aangeschaft. Het bleef steeds bij ad hoc beslissingen van de Raad en geld was
er niet.
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Om aan inkomsten te komen, zowel voor de algemene middelen als voor het
onderwijsbeleid, werd er aan het begin van de negentiende eeuw gebruik gemaakt van
een systeem van hoofdelijke omslag. Iedere inwoner moest bijdragen bij naar
vermogen, letterlijk. Aan het begin van elk nieuw jaar moest die bijdrage telkens
worden vastgelegd. Voor de inkomstenbelasting waren er rond 1820 vijftien
belastingcategorieën. De 1e klasse betaalde fl. 1,45 maar de 15e klasse fl. 82,10. Tot
de 1e klasse behoorden in Heemse 15 belastingbetalers, tot de 15e slechts één: Jacob
van Foreest. Bij het schoolgeld ging het precies zo. Ook daar was een systeem voor
de eigen bijdrage, steeds met Jacob van Foreest als de grootste betaler. Jacob zat er
steeds zelf bij als de Raad tot dit soort besluiten kwam. Als vanzelfsprekend was hij
het ermee eens: noblesse oblige.
In de jaren rond 1820 was Herm Jan Dorgelo schoolmeester in Heemse. Hij hield een
dagboek bij van alle kosten en baten die hij gedurende zijn tijd in Heemse had. In
1823 maakte hij voor Jacob van Foreest de rekening op van wat Jacob nog moest
betalen vanaf 1819. Dat was niet alleen schoolgeld, want Herm Jan Dorgelo luidde
ook de klok van de kerk bij begrafenissen en zorgde voor lesmateriaal en leesboeken.
Het is een hele opsomming van de (enorme) bedragen die Jacob moest betalen. Tot
en met 1823 moest Jacob ruim 198 gulden met Dorgelo verrekenen.
1819 voor een jaar onderwijs 39 gulden, voor leermiddelen 6 gulden.
1820 voor een jaar onderwijs 39 gulden, voor schoolbehoeften 4 gulden
1820 voor het luiden van de klok bij de begrafenis van Graaf Van Rechteren
10 gulden
1821 voor een jaar onderwijs 39 gulden, lesmateriaal 2 gulden
1821 voor avondschool van Jonker George fl. 1,15
1822 voor een jaar onderwijs 39 gulden, voor lesmateriaal 1 gulden
1822 voor de ‘geregtigheid’ van de begrafenis van jonker Johan 3 gulden
In de jaren erna ging het zo door: elke keer 39 gulden schoolgeld. In de opsomming
staan ook bedragen voor het luiden van de kerkklok. Voor het eerst was dat bij de
begrafenis van Jacobs schoonvader, Christiaan Lodewijk graaf Van Rechteren: tien
gulden. Maar de klok luidde later ook bij zijn zoon Willem Jan Petrus, 10 gulden, bij
zijn dochter Jeannette, 3 gulden, en bij zijn zoon Johan, 3 gulden. Drie gulden was het
bedrag voor het luiden voor kleine kinderen. Jeannette en Johan waren de oudste twee
kinderen die Jacob kreeg met zijn tweede echtgenote. Jeannette werd nog geen drie
maanden, Johan net geen vier maanden. Dan staat er nog een bijzonder bedrag voor
de avondschool van Jonker George. Het ging daarbij om George de Thouars, een zoon
van Jacobs zus Wilhelmina. Jacob had, toen zijn neefje jong was, een zwak voor het
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ventje. Hij nam hem zelfs enige tijd in huis. Maar later maakte George het nogal bont.
Zijn leven als non-conformistische dichter leidde uiteindelijk tot een breuk met oom
Jacob. George had Jacob eerst nog in een gedicht de hemel in geprezen, maar zette
hem later in een ander gedicht te kijk76.
In het begin besloot de Raad om eens per drie maanden te vergaderen op maandag om
11.00 uur. Maar daar kwam niets van. Al snel was de vergaderfrequentie opgevoerd
tot eens per maand en kwamen er tussendoor allerlei overlegmomenten bij. Al na een
jaar was de verplichte jaarlijkse herverkiezing van raadsleden. Jacob werd herkozen
en opnieuw geïnstalleerd. Weer werd hij apart verwelkomd en toegesproken door de
Schout:
‘…met betuiging aan den herkozen Heer Jonkheer van Foreest van Heemse,
dat de gezamenlijke Raad zich gelukkig acht bij voortduring van deszelfs
medewerking ten welzijn van der gemeente te mogen profiteren’.
Dat die medewerking vaak erg handig was, bleek toen de weg door Collendoorn
verbreed moest worden. Twee rijtuigen konden elkaar daar niet passeren. De Raad
deed een voorstel om aan Jonkheer Van Foreest te vragen om tegen betaling enige
grond aan weerszijden van de weg van hem te mogen kopen voor de verbreding van
de weg. Jacob was zelf in de Raad aanwezig en later beek dat het voorstel uit zijn
eigen mond was gekomen. Voor de vorm werd er een commissie benoemd die met
hem zou gaan onderhandelen. Met een procedure als deze werd het Gouvernement in
Zwolle tevreden gehouden. Dat keek nog altijd mee over de schouder van de Raad.
Elk jaar kwam de discussie over belastingheffing en schoolgeld terug. Het lukte nog
steeds moeilijk om belastinggelden te innen en de begroting op orde te krijgen. Maar
in 1822 werd er van hoger hand een verandering in het belastingsysteem doorgevoerd.
Het systeem van de hoofdelijke omslag verdween en daarvoor in de plaats kwam een
Lokale Belasting, waarbij voor elke woning een huurwaarde werd vastgesteld.
Woningen beneden de 20 gulden huurwaarde per jaar waren vrijgesteld, zo ook
kerken, scholen, fabrieken, stallen e.d. Maar voor huurwaarden boven de 20 gulden
moest 4 gulden per honderd gulden huurwaarde worden betaald. Ook ramen en deuren
werden belast. Voor gemeentes beneden de 5000 inwoners moest voor elk raam of
elke deur 40 cent belasting worden betaald, alleen voor het woongedeelte, niet voor
de stallen. De assessoren (wethouders) van de Raad moesten in opdracht van de Raad
nader studie maken van de wetsartikelen die deze nieuwe belasting mogelijk maakten.
Na een paar weken deden de assessoren verslag en keurde de Raad de nieuwe
belastingplannen goed.
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Maar toen doemde een nieuw probleem op. Er moesten schatters komen die de
huurwaarde gingen bepalen en het aantal ramen en deuren moesten gaan tellen. Dus
werd er een commissie benoemd, namelijk Jacob van Foreest en Schout Antoni van
Riemsdijk, die op hun beurt de schatters moesten gaan benoemen. Dit systeem leidde
een aantal jaren later tot irritaties met de Provincie, omdat de Gouverneur van mening
was dat de schatters een te lage inschatting maakten van de onroerende goederen die
moesten worden belast. Het werd een rel, waarbij zowel Antoni van Riemsdijk als
Jacob van Foreest zich beriepen op hun reputatie en goede trouw. Na de belofte van
de Raad om voortaan extra zorgvuldig naar de schattingen te kijken, werd de ruzie
met de Provincie bijgelegd.
Op 27 mei 1823 ontving de Raad een schrijven van de Gouverneur waarin hij opgave
vroeg van het aantal armlastige inwoners van het Schoutambt dat in aanmerking
kwam om te worden ingezonden naar de Kolonie der Maatschappij van Weldadigheid.
Dit schrijven bracht een schrikreactie teweeg in de Raad. Weliswaar was een aantal
mensen afhankelijk van steun, maar niemand van deze mensen wilde naar de Kolonie.
De Raad besloot om aan de Gouverneur te antwoorden dat de inwoners die een
uitkering kregen, allen door de kerk werden onderhouden en niet door de Staat.
Bovendien zouden er maar twee inwoners zijn die volledig konden werken en elf
gedeeltelijk. De Gouverneur stelde bezwaar in tegen dit antwoord en wilde dat er
mensen werden ingezonden. De Raad vergaderde nog een keer over het onderwerp,
maar van inzending kwam het niet.
Nadat er al eerder door een commissie, met daarin Jacob, een Reglement was gemaakt
om hondsdolheid te bestrijden, werd er ook een Reglement gemaakt om het loslopen
van stieren tegen te gaan. Dit reglement geeft een bijzondere inkijk in de samenleving
van Heemse van toen. Blijkbaar leverden loslopende stieren weleens gevaar op of
besprongen ze koeien van een andere eigenaar. Daarom luidde artikel 1 van het
stierenreglement dat een boer een stier mocht hebben, maar alleen in een hok of
omheinde weide. Het reglement ging verder: stieren dienden vervoerd te worden aan
een lijn of met een stok. Een stier voor eigen gebruik was toegestaan. Maar omdat niet
elke boer zich een stier kon veroorloven, moesten er ook ‘springstieren’ zijn voor
gemeenschappelijk gebruik. Deze stieren werden geselecteerd tijdens een jaarlijkse
stierenkeuring waaraan iedere stierenhouder verplicht was deel te nemen. De beste
drie stieren werden beloond met een geldprijs, maar moesten in ruil daarvoor
beschikbaar worden gesteld voor gemeenschappelijk gebruik. In het reglement stond
dat deze springstieren tussen de twee en vijf jaar oud mochten zijn en moesten
bijdragen aan verbetering van de veestapel. De eigenaars hadden recht op een
vergoeding voor de diensten die de stier leverde.
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Er brak een kleine opstand uit in de Raad toen de landmeter die de kadastrale opmeting
verrichtte voor het in te stellen kadaster, het gebied van de Venebrugge bij Stad
Hardenberg wilde voegen. Natuurlijk volgde er een bezwaar bij de Provincie. Er werd
een schadeloosstelling geëist, want het Schoutambt kon de inkomsten uit dat gebied
niet missen, kreeg de Gouverneur schriftelijk te horen.
Begin 1825 rapporteerde Jacob in de gemeenteraad dat er vernielingen waren
aangebracht aan bomen op zijn landgoed en dat er een dreigbrief was gevonden. Met
een bijl was een gleuf geslagen in het hout van de turfschuur en daarin was de brief
geklemd waarin werd gedreigd om de turfschuur in brand te steken. Jacob sprak in de
Raad het vermoeden uit dat de dreigbrief te maken had met zijn functie van
markerichter. De marke had namelijk enkele Brinkzitters tot de orde geroepen die
clandestien een scheidingssloot hadden gegraven. De zaak werd hoog opgenomen en
de Provincie en de Politie werden ingeschakeld. De politiecommissaris van het district
Ommen verordonneerde dat alle inwoners van Heemse moesten gaan deelnemen aan
het lopen van een wacht. De wachters moeten ‘s nachts Heemse en vooral Jacobs
bezittingen in de gaten houden. Ook ds. Wineke, de predikant van Heemse, moest
meedoen, maar die protesteerde. Hij kreeg als antwoord dat hij een vervanger mocht
zoeken. Uiteraard moest hij zelf voor de kosten opdraaien. Jacob zal in zijn vuistje
gelachen hebben. Hij had het niet zo op ds. Wineke, zoals later nog aan de orde komt.
Op 27 augustus 1825 hield het Schoutambt Hardenberg in naam op te bestaan.
Voortaan zou er sprake zijn van Ambt Hardenberg en werd de schout ‘burgemeester’.
Eén van de eerste daden van de nieuwe burgemeester was het opstellen van een lijst
van personen die een publieke functie hadden in Ambt Hardenberg, niet zijnde
landbouwers. Jacob prijkte met een aantal functies op de lijst. Naast zijn lidmaatschap
van de gemeenteraad was dat ook: ‘lid Ridderschap der provincie’, ‘lid commissie
van Landbouw der provincie’ en ‘vervener’. Jacob hoefde de notulen voortaan niet
meer te ondertekenen. Dat deden alleen nog de burgemeester en de assessor.
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In 1831 werd aan de gemeenteraad gevraagd om te stemmen over een nieuw aan te
leggen kanaal, vanuit Dedemsvaart naar de Vecht. De Dedemsvaart was toen vanuit
Hasselt bijna doorgetrokken tot aan de Vecht bij Gramsbergen en had te kampen met
een veel te groot wateraanbod uit het turfgebied. Om de waterafvoer te vergroten,
wilde men een kanaal graven vanuit de buurtschap Dedemsvaart naar de Vecht nabij
Hooge Graven, halverwege Hardenberg-Ommen. Door die nieuwe vaart vreesde
burgemeester Hoenderken van Stad Hardenberg voor de positie van Hardenberg.
Hardenberg had een haven en was een handelsplaats langs de Vecht. Als in de
toekomst alle scheepvaartverkeer bij Ane de Dedemsvaart op zou gaan en via het
geplande kanaal naar Ommen zou varen, dan zou Hardenberg een verlies aan
inkomsten hebben. Dus kwam hij met het idee om het nieuwe afvoerkanaal in de
richting van Stad Hardenberg aan te leggen, met een haven in Heemse. Voor dat
kanaal, dat de geschiedenis in zou gaan als de ‘Hoenderkensvaart’, moest hij ook de
gemeenteraad van Ambt Hardenberg zien mee te krijgen. Jacob was in principe voor
de aanleg van het kanaal, maar onthield zich in tweede instantie van stemmen toen hij
hoorde wat de kosten waren die het project met zich meebracht. Het plan leek een
zachte dood te sterven omdat er geen financiering gevonden werd. Stad Hardenberg
probeerde wel om de Provincie verantwoordelijk te maken voor de financiering, maar
dat lukte niet. In 1848 werd er een laatste poging gedaan om het kanaal toch mogelijk
te maken. Iedereen werd opgetrommeld om het kanaal door de marke van HeemseCollendoorn langs de nieuwe Jachthuisweg aangelegd te krijgen. Jacob, die sinds drie
jaar al niet meer actief was als markerichter, maar dat formeel nog wel was, werd
opgetrommeld om de markegenoten over de streep te trekken. Tevergeefs. Het kanaal
is er nooit gekomen en de Vecht zou alsnog zijn functie als transportader verliezen.
De gemeenteraad deed af en toe rechtstreeks een beroep op Jacob in zijn functie van
markerichter, in dit geval als markerichter van de marke Gramsbergen-LoozenRadewijk. In 1833 waren er weer eens strubbelingen tussen Stad Hardenberg en het
Graafschap Bentheim over de Radewijkerbeek. De beek was nagenoeg dichtgegroeid
aan de Nederlandse kant doordat het schoonhouden achterwege was gebleven. Dat
leverde over de grens in Duitsland wateroverlast op. Jacob werd ontboden om als
markerichter van de marke Gramsbergen-Loozen-Radewijk de ‘waterschouw’ te
verrichten, samen met de burgemeester van Hardenberg, de heer Hoenderken. Jacob
constateerde dat de beek inderdaad was dichtgegroeid en alleen werd schoongehouden
in tijden dat de Radewijker boeren er zelf wateroverlast van ondervonden. Pas dan
kwamen ze aanzetten met zeisen, harken en vorken om de doorstroom van water op
gang te brengen. Uiteindelijk bemoeide ook de Gouverneur zich ermee. En het kon
niet uitblijven: er kwam een Reglement voor de schouw van de Radewijkerbeek
waarin werd beschreven: ‘wie doet wat, waar en wanneer, en op wiens kosten’.
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XI

Gezinsleven

Jacob van Foreest trad op 7 juli 1796 in het huwelijk met Maria Clara van Rechteren.
De havezate Collendoorn werd hun thuis. Drieënhalve maand later werd daar hun
eerste dochter geboren. In totaal werden in Collendoorn 8 kinderen geboren, op één
na allemaal meisjes. In het Huis te Heemse zouden daar nog drie kinderen van Jacob
en Maria Clara op volgen. Ze kregen samen dus in totaal 11 kinderen. Dit zijn de
kinderen van Jacob en Maria Clara met hun geboortedatum en hun datum van
overlijden:
1.

Jkvr. Wilhelmina Francina van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 26 oktober 1796, overleden te ‘s-Heerenberg op 26
december 1862
2. Jkvr. Juliana Louisa van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 30 januari 1798, overleden te Zutphen op 14 december 1875
3. Jhr. Willem Jan Petrus van Foreest, geboren op 6 januari 1800 in Huis
Collendoorn te Hardenberg, overleden te Ambt Hardenberg op 10 augustus
1823 in huis Heemse
4. Jkvr. Reinhardina Isabelle van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 23 oktober 1801, gedoopt 25 oktober 1801, overleden vóór
1803
5. Jkvr. Isabelle Reinhardina van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 7 september 1803, kort daarna overleden
6. Jkvr. Nannette van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te Hardenberg op
26 april 1805, overleden te Ubbergen op 21 februari 1848 in Beek-Ubbergen
7. Jkvr. Christina Louisa van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 14 maart 1807 (doopakte Heemse 29 maart 1807), overleden
te Utrecht op 16 maart 1869
8. Jkvr. Henrietta Carolina van Foreest, geboren in Huis Collendoorn te
Hardenberg op 6 maart 1809, overleden te Ambt Hardenberg op 24 maart
1813 in huis Heemse
9. Jkvr. Theodora Sophia van Foreest, geboren in Huis Heemse te Hardenberg
op 1 juli 1811, overleden te Ambt Hardenberg op 20 november 1885 in
Heemse
10. Jkvr. Christina Ebella Cornelia van Foreest, geboren in Huis Heemse te
Hardenberg op 9 januari 1813, overleden te Kampen op 18 juli 1837
11. Op 19 juni 1815 werd een levenloos dochtertje geboren
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In de tijd van Maria Clara en Jacob was de dood nog volop aanwezig in het leven van
mensen, meer dan tegenwoordig. Nog voordat Jacob en Maria Clara elkaar leerden
kennen, konden zij daar zelf al volop over meepraten. Beiden verloren al op jonge
leeftijd hun moeder. Ook in het gezin van Jacob en Maria Clara zelf heerste de dood.
Maria Clara werd ook niet oud, maar voordat zij overleed had zij al vier van haar
kinderen aan de dood moeten afstaan. Drie kinderen werden dood geboren of
overleden kort daarna, één meisje overleed toen het net vier jaar oud was. Op 2
november 1817 stierf ook Maria Clara van Rechteren zelf. Zij overleed niet, zoals zo
vaak gebeurde, bij de geboorte van een kind, maar aan ‘een hevige koortsziekte’. In
een verdrietige advertentie in het Overijsselsch Dagblad van 7 november 1817 deed
Jacob mededeling van het overlijden van zijn dierbare echtgenote. Wie de smartelijke
advertentie leest, kan niet anders concluderen dan dat Jacob veel van Maria Clara
moet hebben gehouden. Te meer omdat voor de Overijsselse adel doorgaans gold,
zoals Streng stelt, ‘Het tonen van gevoelens in het openbaar was strijdig met de
zeden…’77

Overlijdensadvertentie Maria Clara 7 november 1817

In het repertorium van de notarissen van Hardenberg staan diverse aktes waarin ook
Maria Clara als handelende persoon voorkomt78. Bij het afsluiten van leningen of het
verkopen van onroerend goed worden Jacob en Maria Clara vaak samen genoemd.
Jacob trad in die gevallen niet op als haar wettelijke vertegenwoordiger, maar Mara
Clara was zelf aanwezig bij het vastleggen van een transactie en het ondertekenen van
de akte. De aktes zijn zo opgesteld dat de indruk ontstaat dat Jacob en Maria Clara als
een tandem optraden, waarbij Maria Clara als een heel aanwezige persoon naar
vorenkomt. Maria Clara hield zich dus niet alleen met het gezin bezig, maar trad ook
in de openbaarheid. In die zin handelde zij zoals haar grootmoeder Clara Feyoena, die
de facto de bedrijfsleider was van de havezate Heemse, omdat haar Man Isaac Reinder
altijd druk doende was om zijn externe contacten te onderhouden en zijn ambten te
120

vervullen. De conclusie lijkt gewettigd dat Jacob en Maria Clara een hecht span
vormden. Jacob moet haar echt gewaardeerd hebben. En de woorden in de
rouwadvertentie moeten uit zijn hart gekomen zijn.
Op 25 mei 1821, vier jaar na het overlijden van Maria Clara van Rechteren,
hertrouwde Jacob in Vollenhove met Helena Gesina van Coeverden uit Vollenhove.
Net als Jacob stamde ook Helena uit een adellijk geslacht. Die adellijke status van de
beide families werd in de huwelijksakte, volgens gebruik, breed uitgemeten. De
burgemeester van Vollenhove die het huwelijk voltrok, liet duidelijk merken dat hij
met name met de familie Van Coeverden goede betrekkingen had. Bij Jacob werden
alleen zijn ouders vermeld, maar bij Helena ook haar overleden adellijke grootouders.
Het noemen van de grootouders in een huwelijksakte was gebruikelijk in adellijke
kringen. Het was de ‘kwartierstaat’ waarmee de adellijke afkomst van een
huwelijkspartner werd bevestigd. Omdat de akte typerend is voor de status die de adel
in die tijd had en voor de eerbied die daarbij hoorde, zelfs in de ogen van een
burgemeester, volgt hier de volledige tekst van de huwelijksakte.
Op heden den vijfentwintigsten dag der maand Mei des jaars één duizend
achthonderd en één en twintig, des voormiddags ten elf uren, compareerden
voor ons Isaac de Koning, Burgemeester van de Gemeente Vollenhove
Provincie Overijssel, waarnemende de functie van Officier van den
Burgerlijken Staat
De Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, oud drie
en veertig jaren, lid der Ridderschap en der Staten dezer Provincie, geboren
te Alkmaar en woonachtig in de Gemeente Schoutambt Hardenberg,
weduwnaar van wijlen Maria Clara Gravin van Rechteren, den tweeden
november des jaars achttienhonderd en zeventien in de gemeente
Hardenberg overleden, blijkens de doodcedel door de Schout van het
Schoutambt Hardenberg afgegeven, meerderjarige zoon van de
Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Nanning van Foreest, Vrijheer van Petten
en Nolmerban, lid van de Ridderschap van Holland en Burgemeester der
stad Alkmaar, wonende te Alkmaar, ten deze zijne toestemming gevende
blijkens acte van toestemming voor de Notarissen Gerrit de Haan en A.P. de
Lange residerende te Alkmaar Provincie Noord Holland, gepasseerd den
twintigste April achttienhonderd één en twintig, en van wijlen mevrouw
Wilhelmina Christina le Chastelain, den tienden December
zeventienhonderd zeven en tachtig te Alkmaar overleden blijkens de
doodcedel den twintigste April achttienhonderd één en twintig door de
Burgemeester van Alkmaar afgegeven__ en de Hoogwelgeboren Jonkvrouwe
Helena Gesina van Coeverden oud vijfendertig Jaren, Rentenierster geboren
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te Wanneperveen en woonachtig binnen deze Gemeente, meerderjarige
Dochter van wijlen de Hoogwelgeboren Heer Johannes Josephus Wigbold
Baron van Coeverden den tweeden July des Jaars achttienhonderd en
achttien binnen deze Gemeente overleden, blijkens de doodcedel den
negentienden April achttienhonderd eenentwintig door ons afgegeven, en
van wijlen vrouwe Hillegonda Cornelia Bertha van Ermel den dertienden
December achttienhonderd en tien binnen deze Gemeente overleden, blijkens
de doodcedel den negentienden April achttienhonderd eenentwintig door ons
afgegeven, en kleindochter van wijlen den Hoogwelgeboren Heer Arent
Lodewijk van Coeverden den negenentwintigsten April zeventienhonderd
vijfenzeventig in de Gemeente Eelde provincie Drenthe overleden blijkens de
doodcedel den zeventienden April achttienhonderd en eenentwintig door de
schout van Eelde afgegeven en van Vrouwe Helena Gesina van Triest den
elfden December zeventienhonderd en negenennegentig binnen deze
gemeente overleden, blijkens de doodcedel den negentienden April
achttienhonderd eenentwintig door ons afgegeven, en van wijlen de Heer
Arnoldus van Ermel den dertienden November zeventienhonderd
zevenenzeventig te Kampen overleden en van Vrouwe Aletta Johanna
Eekholt den zevenentwintigste October zeventienhonderd zevenenzestig te
Kampen begraven blijkens de doodcedel den zeventienden April
achttienhonderd eenentwintig door de burgemeester van Kampen afgegeven
de welke ons verzochten, om tot de bevestiging van hun voorgenomen
Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan,
voor de Hoofddeur van het Gemeente-Huis alhier, op Zondag den dertienden
dag der maand Mei en Zondag den twintigsten dag der maand Mei één
duizend achthonderd één en twintig, des voormiddags ten elf uren. Alsmede
in het Schoutambt in Hardenberg op zondag den dertienden en zondag den
twintigsten Mei achttienhonderd eenentwintig.
Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk beteekend zijnde, zoo
is het, dat wij, regt doende aan derzelver verzoek, na hun alle voorschreven
stukken, mitsgaders het zesde Hoofddeel van het Burgerlijk Wetboek, over
Huwelijken, te hebben voorgelezen, dezelve hebben gevraagd, of zij
malkander voor Man en Vrouw aannamen; ieder afzonderlijk hiertoe zijne
toestemming gegeven hebbende, verklaren wij, in naam der wet, dat de
Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en de
Hoogwelgeboren Jonkvrouwe Helena Gesina van Coeverden door het
huwelijk zijn verenigd.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van
Jonkheer Willem Jan Petrus van Foreest van Heemse oud eenentwintig jaren
candidaat in beide regten wonende in het Schoutambt Hardenberg, zoon van
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de Bruidegom, van de Heer Johan Westerberg, oud tweeën twintig jaren
rentenier wonende te Kampen Neef van de Bruid, van Jonkheer Alexander
Coenraad van Plettenberg oud zevenentwintig jaren ontvanger der
Registratie wonende te Vollenhove aan de contractanten niet verwandt en
van Jannes van den Bos oud zes en vijftig jaren van beroep landbouwer
wonende te Vollenhove en aan de contractanten niet verwandt, dewelke deze
acte nadat dezelve was voorgelezen nevens ons en de contractanten hebben
ondertekend.
Was getekend:
J. van Foreest Van Heemse
H.G. van Coeverden
W.J.P. van Foreest van Heemse
J. Westenberg
A.C. van Plettenberg
J. v.d. Bos

Iz. De Koning

Jacob en Helena trouwden niet alleen in het gemeentehuis, maar ook in de kerk in
Vollenhove. Op de website historischeprojecten.nl is het schriftje in te zien waarin
Ds. Sanders uit Vollenhove de orde van dienst en de preek heeft opgeschreven. Na
het welkomstwoord van de voorganger volgde eerst de bevestiging en inzegening van
het huwelijk (zie bijlage). Natuurlijk had Ds. Sanders toen eerst al vermeld, zoals
wettelijk was voorgeschreven, dat hij had vastgesteld dat het burgerlijk huwelijk
eerder die dag had plaatsgevonden. Toen de inzegening was voltrokken, volgde de
preek. Naar goed theologisch gebruik wek in de preek de tekstuitleg voor een
toepasselijk woord. Of, en zo ja wat, er uit de bijbel was gelezen, wordt niet vermeld.
De preek was bij uitstek ‘pastoraal’. Nadat de voorganger de blijdschap had verwoord
om het geluk dat de beide echtelieden in elkaar hadden gevonden, sprak hij eerst de
zeven kinderen van Jacob toe. Hij bemoedigde de kinderen door te zeggen dat hun
vader een nieuwe liefde had gevonden en dat zij deelden in het geluk van deze liefde.
Vervolgens vroeg hij aan hen om zich te laten gezeggen door de levenswijsheid van
hun ouders, ook al waren enkele van de kinderen van Jacob ‘op gevorderde leeftijd’.
Hij voegde er meteen aan toe dat ook de ouders zich door hun kinderen ondersteund
mochten weten. Daarna werd een zuster van Helena toegesproken. Blijkbaar hadden
Helena en haar zus een hechte relatie gehad en trokken ze veel met elkaar op. Helena
was vijfendertig op de huwelijksdag en dat betekende dat ze al bijna een half leven
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lang lief en leed met haar zus had gedeeld. Het laat zich raden wat de predikant zei:
‘Denk met vreugde terug aan jullie hechte band, maar laat Helena nu los en ga maar
vaak op bezoek in het verre Heemse’. Tenslotte werden alle vrienden en familieleden
toegesproken. Ds. Sanders wenste hun toe dat ze deelden in het geluk van Jacob en
Helena en nog lang getuigen mochten zijn van hun liefde.
Een ver familielid van Helena Gesina barones van Coeverden stuurde de bijgaande
afbeelding van Helena. Het is geschilderd in een klein medaillon en toont een ranke
vrouw in sobere maar stijlvolle kledij. Ze draagt op haar hoofd een mutsje, waaronder
pijpenkrullen tevoorschijn komen. Haar uitstraling houdt het midden tussen enigszins
geserveerd en anderzijds geamuseerd.

(Waarschijnlijk) Helena Gesina van Coeverden, 1827
collectie Sixma van Heemstra, Laag Zuthem

Jacob en Helena gingen wonen op het Huis te Heemse. Zij kregen er samen vier
kinderen, maar geen van deze kinderen was een lang leven beschoren. Eén dochtertje
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werd dood geboren. De andere drie kinderen, onder wie twee jongetjes, overleden
binnen een half jaar. Hier volgen hun namen en hun geboorte- en overlijdensdata.
1.

2.

3.
4.

Jhr. Lodewijk Johannes Carel van Foreest, geboren te Hardenberg op 9
april 1822 in Huis Heemse, overleden te Hardenberg op 8 augustus 1822 in
Huis Heemse
Jkvr. Jeannette Louise Caroline van Foreest, geboren in Huis Heemse te
Hardenberg op 24 mei 1823, overleden te Hardenberg op 15 augustus 1823
in huis Heemse
Op 8 mei 1827 werd in Hardenberg een levenloos geboren dochtertje
aangegeven
Jhr. Willem Nanning van Foreest, geboren in Huis Heemse te Hardenberg
op 31 januari 1830 overleden in huis Heemse te Hardenberg op 1 juni 1830

Jacob had al veel verdriet in zijn leven meegemaakt, maar op 15 augustus 1823
verscheen de volgende advertentie in het Overijsselsch Dagblad.

Overlijdensadvertentie Willem Jan Petrus en Jeannette Louise Caroline

Binnen een week overleden twee kinderen van Jacob. Eerst overleed zijn enige zoon,
Mr. Willem Jan Petrus van Foreest van Heemse. Jacob moet trots op hem geweest
zijn. Hij had zijn zoon als getuige gevraagd bij zijn tweede huwelijk, waarbij in de
huwelijksakte werd vermeld dat Willem Jan Petrus ‘candidaat in de beide regten’ was.
Blijkens de rouwadvertentie was zijn zoon inmiddels afgestudeerd en mocht hij de
titel ‘Mr’ voor zijn naam zetten. ‘Eene uitterende ziekte’ maakte een eind aan dit
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veelbelovende jonge leven. Vijf dagen later overleed zijn dochtertje Jeannette Louise
Caroline, nog maar drie maanden oud. Toen Jacob en Helena trouwden, leefden er
nog zeven van de elf kinderen die Jacob met zijn eerste vrouw Maria Clara had
gekregen. Gedurende de tijd dat Jacob en Helena samen waren, overleden nog drie
van deze dochters, net als de vier kinderen van Jacob en Helena. Het overlijden van
al deze kinderen moet hem, maar ook Helena, diep geraakt hebben. Symbool voor
haar verdriet werd het Huis in Heemse. Nadat Jacob was overleden, wilde ze er niet
blijven wonen. Ze verliet Heemse en verhuisde naar Heerde. Daar stierf zij vier jaar
na het overlijden van Jacob, op 4 augustus 1858, 72 jaar oud.

Nalatenschap Helena Gesina van Coeverden

Het moet ongetwijfeld voor Jacob een slag hebben betekend dat hij geen mannelijke
erfgenaam meer had. Zijn opgebouwde status, gesymboliseerd in het Huis te Heemse,
had misschien door een zoon kunnen worden voortgezet. Maar met het overlijden van
Willem Jan Petrus kwam een einde aan Jacobs droom om zich een naam te verwerven
als stamvader van een dynastie ‘Foreest van Heemse’. Zijn nog levende dochters
hadden andere belangen. Zij konden het geld dat lag besloten in de bezittingen van
hun vader, goed gebruiken. Af te gaan op het afstoten van onroerende goederen moet
Jacob zijn meegegaan in de belangen van zijn dochters. Hij had erop kunnen staan dat
zijn dochters pas na zijn dood hun wettige erfdeel zouden ontvangen, maar al tijdens
zijn leven stemde hij ermee in dat er onroerend goed in de verkoop ging. Voor een
deel waren dat bezittingen uit de nalatenschap van zijn schoonvader Christiaan
Lodewijk van Rechteren, voor een deel uit het erfdeel dat zijn kinderen toeviel vanuit
de nalatenschap van hun moeder Maria Clara.
Van de in leven gebleven dochters van Jacob trouwden vijf van de zes met een
gegoede partij.

•

Wilhelmina Francina van Foreest trouwde te Herwen (bij Lobith) op 15 juni
1827, op 30-jarige leeftijd, met Dirk Gerardus van Huls (1805-1883),
expediteur in Lobith. Samen kregen ze acht kinderen.
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•

Juliana Louisa van Foreest trouwde te Gramsbergen op 28 mei 1817, op 19jarige leeftijd, eerst met Jacob van Nahuys (1784-1828), commies der in- en
uitgaande rechten en accijnzen, wonende aan de Tolkamer te Lobith. Ze
kregen samen vier kinderen. Ze hertrouwde later met Johannes van Driel
(1791-1852), een hoge militair in het Staatsleger, van Rooms-Katholieke
huize, met wie ze een doodgeboren kind kreeg.

•

Nanette van Foreest is nooit getrouwd geweest. Ze overleed op 21 februari
1848, zes jaar voor het overlijden van haar vader Jacob.

•

Christina Louise van Foreest trouwde te Heemse op 23 juni 1826, op 19jarige leeftijd, met François Henri Corneille baron van Heeckeren (18031869), lid van Provinciale Staten van Utrecht. Ze kregen samen elf kinderen.
Ze woonden op de buitenplaats Nieuweroord te Utrecht, tussen de
Catharijnesingel en de Kruisvaart, op de plaats waar nu het station van
Utrecht ligt.

•

Theodora Sophia van Foreest huwde te Heemse op augustus 1835, op 24jarige leeftijd, met Jan Arent van Ittersum (1803-1874). Zij zouden in
Heemse blijven wonen, in het Huis Welgelegen. Jan Arent volgde Jacob op
als markerichter van de marke Heemse-Collendoorn, in de Gemeenteraad
van Ambt-Hardenberg en als Statenlid. Ze kregen samen acht kinderen.

•

Christina Ebella Cornelia van Foreest huwde te Heemse op 21 mei 1835, op
22-jarige leeftijd, met Karel Frederik Christiaan Büchner (1802-1860),
doctor in de medische wetenschap te Kampen. Ze kregen twee kinderen.
Christina stierf zeventien jaar voor het overlijden van haar vader, in het
kraambed op 18 september 1837, bij de geboorte van dochtertje Christina
Ebella Cornelia dat de dag erna ook overleed.

Elk van deze dochters komt voor in notariële aktes waarin boerderijen en landerijen
te koop worden aangeboden door de familie Van Foreest. Niet allemaal hebben ze zelf
nog kunnen profiteren van het geld dat hun toeviel vanuit de verkochte bezittingen.
Toen Jacob overleed, waren Christina Ebella Cornelia en Nanette al overleden. Vier
van de zes dochters overleefden hun vader: Wilhelmina Francina, Juliana Louisa,
Christina Louise en Theodora Sophia. Zij zouden later de nalatenschap van Jacob
onderling verdelen. Theodora Sophia, die met Jan Arent van Ittersum trouwde, werd
met haar man min of meer de opvolger van Jacob in Heemse. Zij bleven in Heemse
wonen en kochten uit de nalatenschap het Huis Welgelegen waar ze woonden tot hun
overlijden. Jan Arent volgde zijn schoonvader op in tal van functies, zoals in de
gemeenteraad, de Ridderschap en het provinciebestuur, en als markerichter van de
marke Heemse-Collendoorn. Anno 2021 is ook de naam Van Ittersum uit HardenbergHeemse verdwenen.
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XII

Jacob van Foreest en de Lambertuskerk

Jacob van Foreest had als Heer van Heemse zeggenschap over de lokale kerk, zowel
over het kerkgebouw als de geloofsgemeenschap. Die zeggenschap was gebaseerd op
het zogenaamde recht van collatie. ‘Collatio’ is het Latijnse woord voor ‘bij elkaar
brengen’. Het gaat daarbij om het recht om een pastoor of dominee voor te dragen
voor benoeming. Het collatierecht was een overblijfsel uit de middeleeuwen, toen de
bisschop van Utrecht nog de baas was in het ‘Oversticht’, zoals toen de gebieden over
de IJssel werden genoemd. De bisschop delegeerde gewoonlijk zijn bevoegdheid aan
een leenman, een lokale gezagsdrager, in het vertrouwen dat die het beste in staat was
om een pastoor te benoemen, passend bij de lokale geloofsgemeenschap. Na de
Reformatie is dat recht blijven bestaan. Nadat Heemse protestants was geworden, was
het vanaf 1610 aan de Heer van Heemse om een predikant voor te dragen voor
benoeming. Pas in 1922 werd het collatierecht bij een wetswijziging afgeschaft.

Lambertuskerk Heemse
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Hoe het collatierecht er in de praktijk in Heemse uitzag, is te lezen in het notulenboek
van de kerkenraad van de Lambertuskerk. Die notulen zijn vanaf 1817 bewaard
gebleven. Daardoor kunnen we nagaan hoe het er bij de benoeming van een nieuwe
predikant aan toe ging. De procedure die werd gevolgd bij het kiezen van een nieuwe
predikant, is diverse keren in de notulen beschreven. Als voorbeeld kan de procedure
van 15 januari 1845 dienen. Het jaar ervoor was Ds. Bähler vertrokken en de
kerkenraad moest op zoek naar een nieuwe voorganger. De kerkenraad werd daarbij
ondersteund door een zogenaamde ‘consulent’, dat was in dit geval Ds. T.J. Jansen
Schoonhoven, predikant te Gramsbergen. Een consulent moest ervoor zorgen dat het
kerkelijk leven in een vacante gemeente kon doorgaan. De consulent verrichtte
hulpdiensten, zoals het leiden van de kerkenraadsvergaderingen en een enkele
kerkdienst per maand, maar was er ook voor het geven van catechisatie en voor het
leiden van begrafenissen.
In het notulenboek beschrijft Ds. Jansen Schoonhoven hoe de procedure voor de
opvolger van de vertrokken Ds. Bähler is gegaan. Hij woonde op 15 januari 1845 de
vergadering bij van de Goedsheren en Erfgenamen en schreef daarover in de notulen:
‘Op heden, dato ondergeschreven, de Goedsheeren en Erfgenamen onder de
kerk van Heemse gehorende, ingevolge daartoe door Jonkheer J. v. Foreest
van Heemse, als voornaamste Goedsheer, behoorlijke gedane, alhier
voorgelezene Convocatie in de Pastorie van Heemse vergaderd zijnde, ten
einde naar aanleiding der Resolutie van den 12 e November 1844, over te
gaan tot het benoemen van eenen Herder en Leeraar in de Herv(ormde)
Gemeente van Heemse, vacerende door het vertrek van den Heer C.D. Louis
Bähler naar de Gemeente IJlst in de Provincie Vriesland.
De presente leden waren: Jonkheer J. van Foreest van Heemse, J.A. baron
van Ittersum, E. Bruins. J. Scholte, J. Stoeten L.Z. enz. enz.
(post alia)79
Door den Heer J. van Foreest van Heemse voorn(oem)d, werd aan de
vergadering voorgesteld om over te gaan tot de nominatie van een zestal der
Heeren Kandidaten, welke zich in de Gemeente hebben doen hooren, welk
voorstel eenparig aangenomen zijnde, zoo is het navolgende zestal benoemd
geworden…’
Vanuit het zestal bleef een viertal over en daaruit werd de definitieve keuze gemaakt.
In twee stemronden was met unanieme stemmen besloten dat
‘… de Heer A.H. Mouw, kand(idaat) tot de H(eilige) D(ienst), thans te
Elburg in de Provincie Gelderland, is benoemd tot Herder en Leeraar der
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Gemeente Heemse. Zullende hiervan aan den E(erwaarde) Kerkenraad der
gezegden Gemeente bij Extract dezer onverwijld worden kennis gegeven om
dezelve te strekken tot informatie en ten einde aan deze gedane benoeming
het verder vereischte gevolg te geven _ en hebben presente Goedsheeren en
Erfgenaamen na voorlezing alhier geteekend. Aldus gedaan ten onzen
vergaadering als boven, den 14 Januarij 1845.
Accordeert met voorz. Resol(utie)
Voorzover het geëxtraheerde aangaat
w.g. J. v. Foreest van Heemse.

Na het besluit van het college van Goedsheren en Erfgenamen vervoegde Ds. Jansen
Schoonhoven zich bij de kerkenraad waar hij het besluit van de Goedsheren en
Erfgenamen voorlas. Hij zegt dan:
‘… dat de benoeming wettiglijk geschied was, heeft de Eerwaarde Kerkeraad
volgaarne de beroeping uitgebragt op den wettig benoemden Aalbertus
Hendrikus Mouw, kand(idaat) tot de H(eilige) D(ienst) bij het Prov(inciaal)
Kerkbestuur van Overijssel. De beroepingsbrief opgemaakt zijnde, en in
tegenwoordigheid van den Consulent onderteekend, is aan de koster Dorgelo
ter bezorging opgedragen.’
Door de bovenstaande notulering krijgen we een goed inzicht in het functioneren van
het collatierecht aan halverwege de negentiende eeuw. De Goedsheren en Erfgenamen
hadden samen het recht om een predikant uit te kiezen en voor te dragen voor
benoeming. Jacob van Foreest, als belangrijkste en rijkste Goedsheer, fungeerde
daarbij als voorzitter van het college. De kerkenraad kreeg direct daarop te horen wie
het geworden was en handelde de verdere procedure af, zoals was voorgeschreven in
de Reglementen. Als voorzitter van het kiescollege kon Jacob invloed uitoefenen,
maar zijn macht als belangrijkste Goedsheer was niet onbeperkt. Toen in maart 1843
het merendeel van het college van Goedsheren en Erfgenamen besloot om Ds. Bähler
tot de nieuwe predikant van Heemse te benoemen, stuitte dat op bezwaar van Jacob
en diens schoonzoon Jan Arent van Ittersum. Ze zonden een brief naar de kerkenraad
met een opsomming van bezwaren tegen Ds. Bähler, maar de benoeming ging
desondanks door. Achteraf is het geen wonder dat Ds. Bähler slechts een jaar in
Heemse bleef. Als je de Heer van Heemse tegen je had, had je geen goed leven.
Naast het recht van collatie had de Heer van Heemse nog drie andere manieren om
invloed uit te oefenen op het kerkelijk leven in en rond de Lambertuskerk. Allereerst
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ging het daarbij om symbolische zichtbaarheid van de adellijke familie in het
kerkgebouw. Op zondag werd iedere inwoner geacht naar de kerk te gaan en binnen
in de kerk was meteen zichtbaar wie er het meeste recht had op aanzien en wie het
voor het zeggen had. In de Lambertuskerk lieten de adellijke kerkbanken en de
grafkelders zien dat het daarbij om de bewoners van het Huis Heemse ging. In het
pachtboek van het Huis Heemse heeft Clara Feyoena dat recht eigenhandig als volgt
omschreven:

Clara Feyoena schrijft:
De Haavezaate Heemse.
Van ouds begeregtigd met (…)
Een dubbeld gestoelte in het koor van de kerk te Heemse.
Een dubbeld gestoelte in het koor van de kerk in Hardenberg
Vernieuwt in julij 1797. En zedert verhuurd zie pag. 5.
Aandeel aan het Blanckvoorts gestoelte in de kerk van Hardenberg
Dit gestoelte is de 3de bank ten oosten van het doop-hekje.
Een graf-kelder in de kerk te Heemse, en verscheiden graf-steden in het koor
van deeze kerk, daar onder die in 1731 van den Huize Collendoorn zijn
gekogt.
132

Een derde aandeel aan de familie-graaven van Sytzama aan de noordzijde
in de kerk, volgens maagscheidingen in dat den 22 Aug. 1765 en 18 juni
1794.
Zowel de levende als de dode Heren en Vrouwen van Heemse waren dus altijd
zichtbaar aanwezig in de Lambertuskerk, de doden symbolisch door hun grafstenen
met hun namen en wapens, de levenden door in eigen persoon aanwezig te zijn en het
hele adellijke geslacht door de aanwezigheid van de in het oog springende voorname
banken in de kerk.

Kerkbanken in de Lambertuskerk, met ‘dubbeld gestoelte in het koor’

Het ‘dubbeld gestoelte’ in de kerk in Heemse duidt op twee banken, de ene voor het
gezin van de Heer van Heemse, de ander voor zijn personeelsleden. Op zondag
konden de Heer en Mevrouw Van Heemse met hun kinderen en bedienden rustig op
het allerlaatst de kerk binnen komen. Niemand van de ‘gewone’ kerkgangers zou het
ook maar wagen om plaats te nemen in één van die banken. Dat zou neerkomen op
het schenden van de eer van de bewoners van de havezate. Zelfs als de familie niet
kwam opdagen, zouden de banken leeg blijven. Tot halverwege de twintigste eeuw
was het gebruikelijk dat mensen een zitplaats in de kerk kochten. Wie geen zitplaats
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had gekocht of kon kopen, bleef achter in de kerk staan wachten tot het begin van de
kerkdienst. Op een sein van de koster konden de wachtenden dan alsnog op een lege
stoel gaan zitten. Maar ook dan zouden de herenbanken leeg gebleven zijn in geval
van afwezigheid van de adellijke familie. Alleen een onwetende zou het aandurven
om de eer en de rechten van de adellijke familie te schenden.

De achterwand van de herenbank in de Lambertuskerk

Jacob van Foreest was ook kerkmeester, later ‘kerkvoogd’ genoemd en tegenwoordig
‘kerkrentmeester’. Hij was medeverantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk, de
pastorie en de kosterswoning. Hij raakte daarover in conflict met een
vertegenwoordiging van de classis toen die op de 30e van de grasmaand (d.i. mei) hun
halfjaarlijkse visitatie aan de kerkenraad in Heemse brachten. Tijdens de visitatie
werd Jacob verweten dat hij zijn werk niet goed deed. Dit verwijt volgde op een ander
verwijt, namelijk dat Jacob weigerde om als ouderling af te treden, want dat was hij
ook nog. Hoe het met het verwijt rond zijn functie als kerkmeester is afgelopen, is niet
helemaal zeker. Wel is de zaak nog terechtgekomen in het Provinciale Bestuur van de
kerk, maar actie tegen Jacob lijkt er niet te zijn ondernomen, zeker niet nadat Jacob
zich in een brief aan de kerkenraad verweerde tegen de aantijgingen. Het andere
conflict daarentegen is uitvoerig beschreven in de notulen.
Het conflict kon ontstaan door de nieuwe regelgeving van koning Willem I. Na zijn
kroning had Willem I zo’n beetje op alle terreinen van de samenleving de macht naar
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zich toe getrokken. Ook de staatskerk moest eraan geloven. Zonder overleg met de
synode van de Gereformeerde Kerk veranderde Willem I de spelregels voor het
bestuur van de Kerk. Hij begon al met een andere naam voor de kerk. Dat werd de
‘Nederlandse Hervormde Kerk’. In 1816 voerde hij vervolgens op eigen gezag een
nieuwe bestuursvorm voor de Nederlandse Hervormde Kerk in. Tot 1816 was de kerk
altijd bottom-up georganiseerd. In het kerkelijke denken vormden de lokale kerken de
basis en alle andere organisatorische lagen stonden ten dienste van die basis. Tot 1816
kozen lokale geloofsgemeenschappen een afgevaardigde naar wat men de ‘bredere’
lagen van de kerk noemde, eerst de Classis en nog breder: de Provinciale Kerk
Vergadering. Van daaruit werden de leden van de nationale synode gekozen. Maar in
1816 voerde Willem I het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur der Hervormde
Kerk in het Koningrijk der Nederlanden’ in. Dat Reglement was helemaal top-down
ingericht. Aan het hoofd van de Nederlandse Hervormde Kerk stond voortaan de
Vorst zelf. Hij was de baas en benoemde de eerste leden van de synode, de provinciale
kerkvergadering en de classis. Alleen lokaal konden de kerken zelf hun kerkenraad
kiezen. Om top-down te kunnen besturen had de koning de organisatie van de kerk in
Reglementen vastgelegd. In totaal besloeg het Algemeen Reglement uit 93 artikelen,
waarvan de laatste tien over de plaatselijke kerk gingen. In één van die reglementen
was vastgelegd hoe je als kerkenraad moest vergaderen, want ook dat was vastgelegd.
In de notulen van de Lambertuskerk valt precies af te lezen hoe dat ging.
Een verslag van de kerkenraad begon altijd met het noemen van het ‘oogmerk der
vergadering’. Een voorbeeld daarvan is de vergadering van 11 mei 1820. Het doel van
de vergadering die dag is: ‘Jaarlijkse aftreding van zommige Kerkeraadsleden’.

Notulen kerkenraadsvergadering Heemse 11 mei 1820

Het verslag van de kerkenraad volgt dan een aantal ‘artikelen’ die de verslaglegging
ordenen en uniformeren. Dat gebeurde overal in Nederland volgens hetzelfde
stramien. Artikel 1 noemde de ‘presente leden’. Artikel 2 benoemde wie niet aanwezig
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is. Op afwezigheid stond een boete, tenzij er een geldige reden was om afwezig te
zijn. De wel aanwezige leden moesten stemmen of een afwezig lid wel of niet de boete
kreeg.

Kerkenraadsverslag 11 mei 1820
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Artikel 3 vermeldde de naam van de predikant-voorzitter. In die tijd was dat Ds.
Wineke. Onder artikel 4 moest worden vermeld dat de vergadering was geopend met
gebed. De verdere artikelen gingen over de inhoudelijke agendapunten, zoals in
bijgaand geval het af- en aantreden van kerkenraadsleden. De laatste twee artikelen
hielden in: rondvraag en afsluiten met gebed.
Terug naar 30 mei 1818. In de notulen van die vergadering staat dat Jacob volgens het
Reglement van Koning Willem I moest aftreden. De Koning had voorgeschreven dat
er plaatselijk een rooster van aftreden moest zijn en volgens dat rooster was het de
beurt aan Jacob om zijn plaats aan een ander af te staan. Maar Jacob weigerde dat. Hij
beriep zich op het recht van de Heren van Heemse om eeuwig lid te mogen zijn van
de kerkenraad van Heemse.

Jacob weigert om af te treden als ouderling

Er staat:
Art. 5.
Propositie der vergadering
De vergadering stelde voor, of ook niet de Heer Jacob van Foreest van
Heemse, tot hiertoe ouderling overeenkomstig Artikel 21 no. 4 van het
Reglement op de Kerk-visitatie, in zijn qualiteit aftreeden moest? ~ waarop
genoemde Heer woordelijk zeijde dat hij, even als de tijdelijke Heeren van
Heemse, sustineerde te blijven ad vitam, in de betrekking als ouderling.
Art.6.
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Resultaat
De vergadering heeft het gezegde van den Heer Jacob v. Foreest van Heemse
voor notificatie aangenomen.
Het conflict escaleerde vooralsnog niet. Wel werd het verbreed. Want op 18 juli 1818
kreeg de kerkenraad bezoek van twee vertegenwoordigers van de Classis. Die
moesten er volgens het Reglement op de kerkvisitatie toezien dat in de Lambertuskerk
alles volgens de regels van het Reglement verliep. Volgens het Reglement van de
visitatie moesten de twee afgevaardigden ook vragen of het aftreden van de leden van
de kerkenraad reglementair was geschied. En toen kwam natuurlijk ter sprake dat de
Heer Jacob van Foreest meende dat hij niet hoefde af te treden.

8 juli 1818 kerkvisitatie
Art. 6.

Sessie nemen der Heeren
In de vergadering
‘De Heeren namen Sessie in de vergadering, begonnen hunnen
werkzaamheden, en deden onderzoek naar het een en ander, alles
overeenkomstig het genoemde Reglement, zich verblijdende, hoegenaamd
gene klachten te horen, als alleenlijk dit te moeten vernemen, dat de Heer J.
v. Foreest v. Heemse permanent ouderling sustineerde te zijn, regelrecht
tegen de vraag op het reglement zie Art. 21 no 4 van hetzelve, luidende: Heeft
er ook ene jaarlijksche aftreding naar den tijd hunner zitting onder hen
plaats?’
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De twee visitatoren namen hun bevinding mee naar de vergadering van de classis
Zwolle, maar daar viel geen besluit over de Heer van Heemse. Blijkbaar zat men met
de kwestie in de maag, want de Classis besloot om advies te vragen aan de Provinciale
Kerkvergadering. Maar ook die Vergadering kwam er niet uit. Daar werd als
oplossing voorgesteld om de zaak voor te leggen aan de Directeur-Generaal voor de
zaken der Hervormde kerk in Den Haag. De Classicale vergadering kreeg van de
Provinciale Kerkvergadering in een brief het advies om de kerkenraad in Heemse te
schrijven dat de kwestie moest worden voorgelegd aan de Directeur-Generaal.
Op 8 december 1818 kwam het antwoord van de Provinciale Kerkvergadering aan de
orde in een extra kerkenraadsvergadering in Heemse. De notulen zijn zeer uitvoerig
over wat er in die vergadering gepasseerd is. Eerst is de brief van de Provinciale
Kerkvergadering aan de Classis in de notulen opgenomen. Daarna volgt de brief van
de Classis aan de kerkenraad. Niet alleen de kwestie van het niet-willen-aftreden van
Jacob wordt gememoreerd, maar ook de klacht rond de slechte administratie der
kerkgebouwen.

Besluit van de kerkenraad op 8 december 1818: Jacob mag aanblijven als ouderling

De kerkenraad nam het advies van de Classis over, maar voor de zekerheid hield de
predikant, ds. Wineke, een rondvraag. Hij polste daarin de mening van de andere
kerkenraadsleden over het aanblijven van Jacob als ouderling. De kerkenraad besloot
dat er niets op tegen was dat Jacob aanbleef als ouderling zo lang de zaak bij ‘onze
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geëerbiedigde Koning’ lag. De kwestie van het aftreden van Jacob werd daarmee op
de lange baan geschoven. In de notulen staat dat als volgt genotuleerd:
Art. 5.
‘De ouderlingen en diakenen, omtrent bovengenoemd advies rondvraag
gedaan wordende, hadden er in hunne qualiteit zolang dezelve duurde, niets
tegen, dat de Heer J. v. Foreest v. Heemse, ouderling blijven zoude, latende
echter overigens deze geheel zaak over aan de tegenwoordige, door onzen
geëerbiedigde Koning, gesanctioneerde wetten en Reglementen’
Wat betreft de aantijging dat hij de administratie van de kerkgebouwen niet op orde
had, liet Jacob in de notulen opnemen dat hij de kerkenraad adviseerde om ter zake
navraag te doen bij de Goedsheren en Erfgenamen, met als suggestie dat hij zich goed
van zijn taak gekweten had. Dit verhaal kreeg later nog een staartje, want er bleek
meer aan de hand. Jacob bleef lid van de kerkenraad, maar hij was steeds vaker
afwezig. De reden daarvan kwam aan het licht in december 1823. In de
kerkenraadsvergadering werd een brief van Jacob voorgelezen waarin hij zijn besluit
toelicht om af te treden als ouderling. Hij vertelt in conflict geraakt te zijn met Ds.
Wineke. Terugkijkend is het waarschijnlijk Ds. Wineke geweest die er in 1818 in de
kerkenraad erop heeft gewezen dat Jacob volgens het Reglement van de Koning moest
aftreden als ouderling. Hij moet het ook geweest zijn die het verwijt aan Jacob heeft
ingebracht dat hij de administratie van de kerkgebouwen niet op orde zou hebben.

Jacob is (weer eens) afwezigheid in de kerkenraad

De kwestie waar het om draaide, was het traktement van ds. Wineke. Ds. Wineke was
vanaf 1805 predikant in Heemse en viel van het begin af aan erg in de smaak bij Jacobs
aangetrouwde grootmoeder Clara Feyoena. In haar testament kende Clara Feyoena
aan ds. Wineke daarom 200 gulden boven zijn jaarlijks traktement toe, zo lang hij in
Heemse zou blijven. Jacob zal recht hebben gedaan aan de testamentaire beschikking
van Clara Feyoena, maar desondanks ontstonden er toch problemen. Jacob en Ds.
Wineke lagen elkaar niet. Toen er een probleem ontstond rond een bedrag dat de
kerkmeesters te veel hadden betaald aan Ds. Wineke, escaleerde de zaak. Ds. Wineke
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betaalde niet terug, blijkens de brief van Jacob die in de kerkenraadsnotulen van 22
december 1818 is opgenomen. Ds. Wineke en Jacob zetten sedertdien allebei hun
hakken in het zand. Jacob bleef niet alleen steeds vaker weg uit de kerkenraad, maar
woonde op zondag ook de kerkdiensten niet meer bij. Op 30 december 1823 kondigt
hij in een brief aan de kerkenraad zijn afscheid aan als ouderling en noemt ook de
reden van zijn aftreden. Hij schreef:

Jacobs terugtreden als ouderling 30 december 1823, na een conflict met Ds. Wineke
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De inhoud van de brief luidt:
‘Aan de leden van den Eerwaarde Kerkeraad te Heemse.
Mijn Heeren!
Desen morgen de verzetting van den Kerkeraad plaats hebbende, heb ik
nodig gevonden, Uliedens schriftelijk te verzoeken een ouderling voor mijn
te willen benoemen, zolang de tegenwoordige Predikant Ul. Leeraar zij. Niet
gaarne wegens de desharmonie die tusschen ons beiden staat, Ul.
Vergadering onvoltallig latende, verzoeke dezen in de te houdene notulen
van dezen morgen worde geïnsereerd en daarna Copie geworden, tekenende
wij overigens met de meeste achting
Was getekend J. van Foreest van Heemse
den Huize Heemse
den 30e december 1823’

Ds. Wineke zal zich geschoffeerd hebben gevoeld door de openlijk geuite kritiek van
Jacob van Foreest. Dat hij zich gekrenkt voelde, maar daar hooghartig boven
probeerde te verheffen, blijkt uit het vervolg van de notulen. Enigszins rancuneus
schreef hij als antwoord op de afscheidsbrief van Jacob:

Art. 6.
‘Antwoord van de vergadering
De vergadering vernam deze brief, niet zonder genoegen om voor haar
voldoende redenen, terwijl dezelve anders niet zoude geaarzeld hebben, in
deszelvs plaats enen andere ouderling te kiezen, zo wegens verzuim van de
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openbaren Godsdienst als vooral, overeenkomstig het Reglement op de Kerkvisitatie v. 8 Oct. 1823 nro c art. 12.’
De notulen van de kerkenraad beginnen na 1824 regelmatig lacunes te vertonen.
Tussen 1830 en 1836 zijn er zelfs helemaal geen kerkenraadsverslagen meer in het
notulenboek. Pas in 1836 is er weer een verslag, maar dan in een ander handschrift.
Het is het handschrift van Ds. T.J. Jansen Schoonhoven uit Gramsbergen, die weer als
consulent was aangetreden. Met als datum 7 augustus 1836 schreef hij in het
notulenboek dat Ds. Wineke op de avond van die dag was overleden. Er verliepen
enkele maanden voordat de kerkenraad weer begon met het zoeken naar een nieuwe
predikant. Op 6 mei 1837 was het zo ver. De Goedsheren en Erfgenamen kwamen
onder leiding van Jacob bij elkaar en zij besloten om een negental kandidaten uit te
nodigen om een kerkdienst te leiden in Heemse, waarna ze onmiddellijk bij elkaar
zouden komen om een keuze te maken. Toen de negen predikanten elk een preekbeurt
hadden vervuld in de Lambertuskerk, werd in twee stemrondes Ds. J.H. Coldeweij tot
nieuwe predikant van Heemse benoemd.
Na het overlijden van Ds. Wineke was voor Jacob de weg weer vrij om toe te treden
tot de kerkenraad. Op 22 maart 1838 werd hij door de overige kerkenraadsleden met
algemene stemmen tot ouderling benoemd. Op 27 november 1843 moest Jacob
volgens het rooster aftreden, maar toch stond zijn naam nog jaren erna in de notulen
vermeld als ouderling. Op 17 december 1850 was zijn aftreden wel een feit en werd
hij in de kerkenraad opgevolgd door zijn schoonzoon Jan Arent van Ittersum, die ook
op andere terreinen in Heemse en Overijssel het stokje van Jacob overnam.
Ds. Coldeweij was predikant in Heemse van 1838 tot 1843. In zijn tijd begon in
Heemse de kerkelijke afscheiding op gang te komen van wat later de Christelijk
Gereformeerde Kerk zou worden. In heel Nederland was een beweging ontstaan van
kerkleden die de Nederlandse Hervormde Kerk te vrijzinnig en te weinig orthodox
vonden. Het Algemene Reglement van de Nederlandse Hervormde Kerk van 1816
bood de ontevreden kerkleden in principe ruimte om zich van de kerk af te scheiden,
ook al werd dat in eerste instantie met veel machtsvertoon onderdrukt. De eerste
afgescheiden predikant in Nederland, Hendrik de Cock in Ulrum, kreeg in 1834
soldaten ingekwartierd, net zoals zijn medestanders. Maar de tijden waren veranderd
en in Heemse richtten zich op 6 april 1841 een groep van 38 mensen tot de kerkenraad
van Heemse. In een brief verklaarden zij zich te willen onttrekken aan de Hervormde
Gemeente. Zij vonden Ds. Coldeweij te vrijzinnig en wilden een eigen kerk stichten.
Hun verzoek werd heel keurig afgewikkeld. Na hun openlijke verklaring in de
kerkenraad dat zij geen lid meer wensten te zijn van de Hervormde Gemeente, werden
zij als leden geschrapt. Jacob van Foreest leidde alles keurig in banen.
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Na het vertrek van Ds. Coldeweij en de benoeming van een nieuwe predikant, Ds.
Bähler, keerden de afgescheiden gemeenteleden aanvankelijk weer terug in de kerk.
Ds. Bähler was orthodoxer dan zijn voorganger en sprak ook de afgescheidenen aan.
Maar hij vertrok alweer na een jaar en dus moest er een opvolger komen. In 1845 werd
Ds. Mouw aangesteld, die weer moderner was dan zijn voorganger. Ten tijde van Ds.
Mouw besloten de afgescheidenen alsnog en nu definitief de kerk te verlaten en een
eigen voorganger benoemen. In januari 1853 deed de groep net als in 1841 een
verzoek aan de Hervormde Gemeente Heemse om een extra kerkenraadsvergadering
te beleggen. De afgescheidenen, 51 in getal nu, wilden openlijk voor de kerkenraad
verklaren dat ze de Hervormde Kerk wilden verlaten. Hun doel was om van de
kerkelijke belasting ontslagen te worden zodat ze met hun geld een eigen predikant
konden aanstellen. Dat lukte en zo ontstond in Heemse de Christelijk Gereformeerde
kerk.
Jacob overleed op 28 maart 1854. In de eerstvolgende kerkenraad na zijn overlijden
werd er met geen woord over hem gerept. Zijn tijd was voorbij, ook in de
Lambertuskerk.
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XIII En verder
Jacob van Foreest is in de beschrijving tot nu toe vooral in beeld gekomen als
grootgrondbezitter en als bestuurder en politicus. Maar er zijn ook verhalen over hem
bekend die een nog wat breder licht op hem werpen. Het zijn verhalen die eerder zijn
verschenen in Rondom den Herdenbergh, het kwartaalblad van de Historische
Vereniging Hardenberg, en op de website van de Stichting Historische Projecten
Hardenberg. Hier volgt een impressie op basis van die verhalen.

Jacob als militair ter verdediging van Hardenberg
Hardenberg had al eerder te maken gehad met overlast van Franse troepen. Clara
Feyoena schrijft daarover in het pachtboek van Huize Heemse. Dat was het geval in
1795 en in 1803, toen Frans troepen onderweg waren naar Hannover en de kerk in
Hardenberg gebruikten om hun bagage te stallen. Daarbij waren de kerkbanken
ernstig beschadigd.

Na de volkerenslag bij Leipzig had de omgeving van Hardenberg opnieuw te maken
met het Franse leger. Napoleon was naar Elba verbannen, maar regimenten van zijn
leger waren in 1813 nog her en der aanwezig in Nederland. Deze regimenten
bevonden zich meestal in de steden. Eén van die regimenten had zich in Coevorden
verschanst. Geallieerde buitenlandse troepen kwamen naar Nederland om het land te
zuiveren van de Fransen. Zo was er een regiment Kozakken in Hardenberg
ingekwartierd, o.a. bij Jacob van Foreest in huis, maar dat kon weinig uitrichten tegen
de Franse strooptochten in de omgeving van Coevorden. De eerste grote uitval van
het ingesloten Franse garnizoen richting Hardenberg was op 26 december 1813.
Omdat de kozakken niet in actie kwamen, besloten de inwoners van Hardenberg om
zelf op te treden. Ze vormden samen een vrijwilligersleger, bestaande uit drie
compagnieën van elk 100 man. De gemeenteraad deed een dringend verzoek aan
Generaal-majoor van Raesfelt, een neef van Jacobs vrouw Maria Clara, commandant
van het Overijsselse leger, om de Hardenbergers van wapens te voorzien. Dat
gebeurde en het lokale legertje kreeg direct toestemming om bij de Groote Scheere,
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ten zuidwesten van Coevorden, een verdedigingslinie op te werpen. Burgemeester
Antoni van Riemsdijk regelde de pseudo-militaire operatie en diverse raadsleden en
oud-militairen fungeerden als aanvoerders. Ook Jacob kwam onder de wapenen. Hij
werd één van de drie compagnie-aanvoerders in de rang van kaptein. Op 29 december
betrokken de Hardenbergers hun posten. Er is echt gevochten en tenminste één
Hardenberger sneuvelde. Anderen raakten gewond. Tot aan de ontruiming van de
Vesting Coevorden in mei 1814 zijn deze drie compagnieën actief geweest.

Jacob als Luitenant-kolonel bij de Belgische Opstand
Na de slag bij Waterloo en de val van Napoleon werden de vanouds gescheiden
Zuidelijke- en Noordelijke Nederlanden in 1815 verenigd in het Koninkrijk der
Nederlanden. In augustus 1830 ontstonden grote onlusten in de Zuidelijke
Nederlanden. Het Zuiden voelde zich als Rooms-katholieke bevolkingsgroep
achtergesteld door de Protestantse Noordelijke Nederlanden. Het leger greep in, maar
wist de opstand niet te onderdrukken. Op vijf oktober van dat jaar deed koning Willem
I een oproep tot algemene bewapening van het noordelijk deel van het Koninkrijk.
Nadat tevergeefs geprobeerd was om vrijwilligers te werven voor de strafexpeditie
tegen de Zuidelijke Nederlanden, kwam er een soort dienstplicht. In Overijssel
moesten alle bestaande schutterijen manschappen leveren voor de troepen die naar het
Zuiden zouden gaan. Ook de Hardenbergse schutterij werd daartoe verplicht. Onder
het motto ‘God, Nederland en Oranje’ werkte zelfs de Hardenbergse predikant Bosch
mee aan het ‘uitzenden’ van de schutterij. Ook Jacob van Foreest moest mee naar
België. Hij stond als luitenant-kolonel aan het hoofd van de schutterij, met direct
onder hem burgemeester Antoni van Riemsdijk. Jacob was 52 jaar en Antoni van
Riemsdijk 58 jaar oud. De rest van de staf bestond vooral uit de assessoren en leden
van de gemeenteraad.
Jacob van Foreest en Antoni van Riemsdijk zijn nooit mee geweest naar de Zuidelijke
Nederlanden, omdat ze wegens hun hoge leeftijd en op eigen verzoek dispensatie
kregen van de Koning nog voordat de troepen vertrokken. Dat is hun geluk geweest,
want van de manschappen die naar het Zuiden gingen, zijn er tientallen uit Hardenberg
en omgeving gestorven. Dat gebeurde niet tijdens een veldslag, maar door de
gebrekkige omstandigheden waaronder de soldaten in Zeeland waren gelegerd. Door
kou en ontbering stierven ze als ratten. Toen de Koning een tweede lichting soldaten
eiste, ontstond er een opstand. Het adagium ‘God, Nederland en Oranje’ werkte niet
meer. Uiteindelijk gaf koning Willem I de Zuidelijke Nederlanden op en was het
schutterij-leger niet meer nodig.

146

Jacob als vervener
Als burgemeester Antoni van Riemsdijk in 1825 bij de overgang van het Schoutambt
Hardenberg naar de nieuwe gemeente Ambt Hardenberg de functies van Jonkheer
Jacob van Foreest laat vastleggen, dan wordt hij ook ‘vervener’ genoemd. Jacob blijkt
al vanaf 1811 een veenderij te hebben opgezet langs de Vecht bij Rheeze. Daar lag
het gebied de Rheezermate, dat geschikt was als laagveengebied. Jacob had dat gebied
geërfd uit de nalatenschap van zijn aangetrouwde grootouders Isaac Reinder en Clara
Feyoena van Raesfelt-van Sytzama. Hij had al snel plannen ontwikkeld om er een
bedrijf voor baggerturf op te zetten. De uit veenmodder opgeschepte turf werd op
legakkers te drogen gelegd en daarna in blokken gestoken en verder gedroogd. Deze
soort turf werd sponturf genoemd, een hoogwaardige, harde soort turf. Om het bedrijf
tot een succes te maken, kocht hij ook de omliggende percelen aan. Hij liet een grote
schuur bouwen om de turf in op te slaan, maar liet ook een kanaal graven naar de
Vecht om de turf af te voeren. In 1832 werd de veenderij nog als zodanig in het
kadaster vermeld, maar niet lang daarna beëindigd door gebrek aan grondstoffen en
door de concurrentie van de veel grotere veenderijen ten noorden en zuiden van
Hardenberg.

Jacob geeft grond voor een school in Den Velde
Jacob is wel eens verweten dat hij als markerichter vooral aan zichzelf dacht. Maar
hij was ook vrijgevig, zoals het een aristocraat volgens de eretraditie van de adel
betaamde. De buurtschap Den Velde bij Gramsbergen dankte aan hem de grond
waarop een school kon worden gebouwd. Jacob stelde in 1830 uit eigen onroerend
goed een perceel ter beschikking waarop het schoollokaal van Den Velde kon worden
gebouwd, overigens op een andere plaats dan waar anno 2020 de school staat. Jacob
was in 1830 nog in het bezit van de landerijen van de havezate Gramsbergen en in die
hoedanigheid markerichter van de marke Gramsbergen-Loozen-Radewijk. Jacob gaf
de grond, maar de gemeente Gramsbergen betaalde de bouw, gezien het bericht in de
Overijsselsche Courant van 8 juni 1830:
‘Burgemeester en assessoren der gemeente Gramsbergen, zullen, als daartoe
behoorlijk geauthoriseerd en onder nadere approbatie van hun Ed. Achtbare Heeren
Gedeputeerde Staten der Provincie Overijssel, op dingsdag den 29sten junij 1830, des
voordemiddags om tien uren, in de herberg het Roode Hart ter stede Gramsbergen,
bij inschrijving en opbod, publiek aanbesteden: Het maken van een nieuw
schoolgebouw in de buurtschap Ten Velde, met de leverantie van alle de daartoe
benodigde materialen; waarvan het bestek en voorwaarden van nu af aan ter lezing
zullen liggen, ter secretarie der genoemde gemeente, en alwaar ook de verlangde
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inligtingen zullen te bekomen zijn. Gramsbergen, den 7den junij 1830. Burgemeester
en Assessoren voornoemd, W. Swam, vr. ter ordonnantie van dezelven, N.W.
Grimmelius’.
Waar het schooltje precies heeft gestaan, is niet duidelijk. De kadastrale kaart van
1832 laat geen school in Den Velde zien. Groot zal het schooltje niet geweest zijn,
gezien het geringe aantal boerderijen dat er in Den Velde en Loozen stond. Het eerste
schooltje moet primitief geweest zijn. Het werd al in 1837 vervangen door een
tweede80.
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XIV In de verkoop
Bij de beschrijving van de drie havezaten is al aan de orde geweest dat reeds tijdens
het leven van Jacob van Foreest veel van de familiebezittingen in de verkoop gingen.
Hiervoor zijn verschillende redenen. Allereerst waren sommige bezittingen overbodig
en rijp voor de sloop, zoals het Huis te Gramsbergen. Dat ging al in 1822 in de verkoop
en werd afgebroken. Een tweede factor was dat een aantal bezittingen wel onder het
beheer van Jacob kwam, maar niet van hem was. Bij het overlijden van zijn
schoonvader Christiaan Lodewijk van Rechteren was er weliswaar een grote
nalatenschap, maar die erfenis moest gedeeld worden. Een kwart van die bezittingen
kwam in Jacobs handen, maar drie kwart in handen van zijn zeven nog levende
kinderen. Bij het bereiken van de vijfentwintigjarige leeftijd mochten zij ermee doen
wat ze wilden. En niet zelden was dat: verkopen. Een derde factor moet ongetwijfeld
zijn geweest dat Jacobs enige zoon Willem Jan Petrus in 1823 overleed. Tot die tijd
is er van verkoop van goederen nog maar weinig sprake. Maar toen zijn erfopvolger
was gestorven en hij ook met zijn tweede vrouw geen levensvatbare zoon kon krijgen,
was voor Jacob de belangrijkste reden weggevallen om zijn erfgoed bij elkaar te
houden. Toen later zijn vier in leven gebleven dochters lieten blijken ook niet
geïnteresseerd te zijn, ging het verkopen van bezit in versneld tempo door. Daar kwam
nog een belangrijke vierde factor bij. Na 1832, toen de indeling van het Nederland in
kadastrale eenheden gereed was gekomen, gekoppeld aan een eigenaar, en na de
verdeling van de marken, was het veel gemakkelijker geworden om eigendom over te
dragen aan potentiële kopers. Als vijfde factor was er de politieke context. Jacob moet
als politicus en bestuurder geweten en ervaren hebben dat de adel meer en meer zijn
bevoorrechte positie zou gaan kwijtraken. De inkomsten uit politieke functies
verdwenen en de belastingdruk liep op. Dat was voor een aantal adellijke families al
in 1795 de reden geweest om tot verkoop over te gaan van hun grote buitenhuizen en
landgoederen. Jacob heeft zeker met deze ontwikkelingen te maken gehad. De zesde
en laatste factor is van persoonlijke aard. Het Huis te Heemse en al zijn bezittingen
hadden Jacob privé uiteindelijk geen geluk gebracht. Het verdriet om al die overleden
gezinsleden moet zwaar tussen de muren van het Huis te Heemse hebben gehangen.
Dat zal ook de reden zijn geweest dat Jacobs tweede echtgenote na Jacobs dood niet
in het Huis wilde blijven wonen. Vier kinderen had ze er gekregen, alle vier dood.
Ook maakte ze er nog het overlijden mee van drie van Jacobs kinderen, plus het
overlijden van Jacob zelf. Al met al waren er veel factoren die tijdens het leven van
Jacob en erna tot de verkoop van bezittingen hebben geleid.
Dat de definitieve verkoop van Jacobs bezittingen meteen na zijn overlijden mogelijk
werd, hangt samen met de beslissing van zijn tweede echtgenote. Jacob had op 29
149

oktober 1840 een testament laten maken op het Ommens kantoor van de Zwolse
notaris Isaac Antoni van Royen. Daarin stond dat zijn echtgenote Helena Gesina van
Coeverden het vruchtgebruik van al zijn bezittingen zou krijgen. Kinderen die het
daarmee niet eens zouden zijn, verklaarde hij onterfd, afgezien van het erfdeel dat hij
volgens de wet aan hen verschuldigd was.

Testament van Jacob van 29 oktober 1840

Jacob legt vast:
‘Ik herroep alle mijne vroegere testamenten. Ik legateer het vrugtgeruik van mijne
geheele nalatenschap aan mijne echtgenote vrouwe Helena Gesina baronesse van
Coeverden met vrijstelling van borgtogt gedurende haar leven lang en bij aldien deeze
of geene mijne kinderen Zich daartegen mogt verzetten dan wilde ik dat de zoodanige
niets meer uit mijne nalatenschap zal ontvangen dan de bloote zoogenaamde legitieme
portie ten profijte berovingen, terwijl mijn echtgenoote dan zich in allen gevallen
zoveel zal ontvangen als waarvan ze mij de vrijheid geeft een huis hebben te mogen
beschikken. Ik stelle mijne genoemde echtgenoote tot mijne testamentaire executaire
of uitvoerdersche mijne uiterste wil met het regt van huis en uitgestrekt vermogen dat
aan haar als zoodanig kan worden gegeven.’
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Maar Helena zag af van het recht op vruchtgebruik. Ze wilde niet op het Huis te
Heemse blijven wonen. Dat schiep ruimte voor de verkoop van zowel onroerende als
roerende goederen. Uiteindelijk ging alles van de hand. Alleen dochter Theodora
Sophia bleef in Heemse wonen. Zij en haar man Jan Arent baron van Ittersum waren
geïnteresseerd in enkele goederen in Heemse. Zij kochten uit de boedel het Huis
Welgelegen in Heemse, met de erbij behorende percelen grond. Al tijdens Jacobs
leven hadden zij Welgelegen betrokken. Nu werd het hun eigendom. De andere
dochters waren al lang verhuisd, één naar Utrecht en twee naar Lopik. Die hadden
meer belangstelling voor geld dan voor huizen, landerijen en boerderijen. Uiteindelijk
was de verkoop van de goederen voor alle nabestaanden de beste optie.
De tijd om te verkopen was gunstig. Wanneer een boerderij door de familie Van
Foreest te koop werd aangeboden, waren de pachters van de boerderijen vaak als
eersten geïnteresseerd in de koop. Veel keuterboeren in de regio wilden graag
verzelfstandigen en waren bereid en blijkbaar ook in staat om te investeren in een
eigen bedrijf. Ook de conjunctuur was gunstig. Door de aanleg van de Dedemsvaart,
de markeverdelingen en de turfafgravingen was er veel meer ruimte gekomen voor
eigen initiatief. Dat werd ook nog eens door de overheid gestimuleerd met
belastingmaatregelen die de keuterboeren met subsidies ondersteunden.
Om een indruk te krijgen van wat er zoal in de verkoop ging, is het interessant te
kijken op de al vaak aangehaalde website historischeprojecten.nl. Onder het lemma
‘huisplaatsen’ staat de geschiedenis opgetekend van nagenoeg alle boerderijen en
historische gebouwen in Hardenberg en omgeving. Met kadastrale tekeningen en
notariële aktes wordt verteld welk huis door wie en wanneer is gebouwd, verkocht of
afgebroken. Uit al die aktes en kadastrale gegevens blijkt hoe vaak de familie Van
Foreest betrokken was bij de verkoop. Soms is het Jacob zelf die een huis of boerderij
ter veiling bij de notaris aanbiedt, soms is het één van zijn dochters. De kranten van
die tijd getuigen van al die verkoopactiviteiten. In grote en kleine advertenties wordt
de verkoop aangekondigd, met vermelding van de notaris die de verkoop zal leiden
en van iemand uit Heemse of Collendoorn die inlichtingen kan verschaffen over het
te verkopen goed. Meestal was de verkoop ‘bij opbod’ en stond er twee weken later
weer een advertentie in de krant, nu voor de definitieve verkoop.
Speciaal voor de bewoners van de Van Foreestallee in Hardenberg volgen hier twee
voorbeelden van verkooptransacties die zich dichtbij de Van Foreestallee afspeelden.
Allereerste het Colenbranderbos. Dat bos strekt zich uit in Heemserveen, van Sluis 7
in Lutten aan de Dedemsvaart tot aan de N35 ter hoogte van Heemse. Rond 1800 was
dit gebied vooral turf, woeste grond dus. De eigenaar laat zich raden: Jacob van
Foreest. In 1836 werd het veenslag waarop nu het bos staat, door Jacob verkocht aan
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Frederik Christiaan Colenbrander (1792-1875). Na de afplagging van de turf en de
erop volgende ontginning werd de grond beplant met eiken en dennen. Het hout zou
worden gebruikt voor de steenfabrieken in de familie. Toen het hout daarvoor niet
meer nodig was, werd het bos overgedragen aan Staatsbosbeheer dat er fiets- en
wandelpaden in aanlegde. Het is nu een ideale plek voor recreatie, bijvoorbeeld om
met de hond te wandelen of te mountainbiken.
Het tweede voorbeeld betreft de voormalige boerderij De Ballast aan de
Wetterkoelenweg 3 in Collendoorn. De boerderij stamt uit het begin van de
negentiende eeuw en volgens de huidige bewoners heeft de noordwestkant van het
huis nog het originele aanzicht, zij het dat de gevel opnieuw is gevoegd en de
staldeuren zijn vervangen door ramen.

Erve De Ballast aan de Wetterkoelenweg in Collendoorn op de kadastrale kaart van 1832
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De boerderij dankt zijn naam aan het stuk grond waarop het stond: ‘Den Ballast’. De
eerste bewoner, keuterboer Gerrit Ballast, die de boerderij pachtte van Christiaan
Lodewijk van Rechteren, nam in 1811 zelfs de naam aan van de boerderij waarop hij
woonde. Gerrit Ballast werd ‘keuterboer’ genoemd. Dat betekent dat hij een klein
boertje was (keuter of koter betekent: klein; zie ook het woord ‘kot’ voor een klein
huisje), een boerderij pachtte en geen aandeel in de marke Collendoorn had. Een
keuterboer kon meestal niet leven van de boerderij en moest een deel van zijn inkomen
verwerven in dienst van anderen. De boerderij van een keuterboer werd ‘katerstede’
genoemd. De eerste keer dat de boerderij in andere handen overging, was in 1820. Na
het overlijden van Christiaan Lodewijk van Rechteren dat jaar kwam de boerderij in
het bezit van Jacob van Foreest en zijn kinderen.

Erve De Ballast aan de Wetterkoelenweg in Collendoorn, westgevel

De tweede keer dat de boerderij van eigenaar wisselde, was in 1834. Jacob van Foreest
en zijn kinderen begonnen met het verkopen van de bezittingen die ze in 1820 van
Christiaan Lodewijk van rechteren hadden geërfd. De Ballast was, samen met nog
enkele anderen bezittingen, het eerste dat in de verkoop ging81. Blijkbaar was tijdens
de verdeling van de erfenis vastgelegd dat De Ballast zou toekomen aan de oudste
dochter van Jacob, Wilhelmina Francina, want zij is het die met haar echtgenoot tot
verkoop overgaat. In de Overijsselsche Courant van 29 augustus 1834 verscheen een
advertentie waarin een veiling wordt aangekondigd van o.a. De Ballast. Opvallend is
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dat in de advertentie de tweede voorletter van Wilhelmina niet helemaal correct is
vermeld. In plaats van de ‘F’ van Francina staat er een ‘C’. Nadat de veiling is
afgerond blijkt niet Gerrit Ballast de koper, maar Herm Welleweerd uit het net over
de grens gelegen Wielen. De boerderij is daarna nog enkele keren van eigenaar
gewisseld, maar anno 2021 is de boerderij al generaties lang in het bezit van de familie
Otten. In dagblad Trouw van 13 december 1962 staat een lezenswaardig artikel over
een voorvader van de huidige bewoners.82

Advertentie met aankondiging van de verkoop van katerstede De Ballast in Collendoorn

Naast alle andere bezittingen werd tenslotte het Huis te Heemse zelf verkocht. Op 22
november 1842 werd door notaris Van Royen te Zwolle bij opbod al een deel van het
Huis te Heemse geveild, samen met een aantal andere goederen. In het lokaal De
Beurs in Zwolle konden liefhebbers bieden op één-zevende aandeel in het landgoed
Heemse. Voorwaarde was wel dat Jacob van Foreest van Heemse er tot zijn dood zou
kunnen blijven wonen. Dat één-zevende deel ging om een aandeel in het kapitale
herenhuis, twee bijgebouwen, arbeiderswoningen, tuin, weiden, tuinmanswoning,
bossen, plantsoenen, bouw-, hooi- en weilanden en heidegronden83. Dat het om een
één-zevende deel ging, had een strategische functie. Wie namelijk in de marke
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Heemse-Collendoorn één-vierde aandeel had, kon bij de markeverdeling aanspraak
maken op een deel van het te verdelen land. Wie slechts één-zevende had, deelde
daarin niet mee.
Op 24 maart 1854 overleed Jacob in het Huis te Heemse. Op 26 april van dat jaar
kwam de familie bij elkaar op het Huis om het testament te openen en om daarna over
te gaan tot het (laten) inventariseren van de boedel. Notaris Van der Muelen had de
leiding en er was ook een gerechtelijke afvaardiging uit Ommen om toezicht te houden
bij de inventarisatie van de boedel in verband met de te betalen erfbelasting. In de
notariële akte werden de roerende goederen uiteindelijk bepaald op een waarde van
fl. 13.010,85. Daarna werden de onroerende goederen opgesomd. Naast enkele eenzevende aandelen in stukken land en bos, en wat pacht- en huuropbrengsten en een
19/8 aandeel in de onverdeelde marke, waren het vooral boerderijen en percelen
grond. In de akte werden in totaal 56 percelen grond genoemd die nog in eigendom
waren van wijlen Jacob van Foreest. Dat lijkt veel, maar het is nog maar een schijntje
van het grondbezit van Jacob ten tijde van het tot stand komen van de Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafels in 1832. Toen had hij in totaal 618 percelen grond in bezit in
Ambt Hardenberg. Veel was dus al verkocht vóór zijn overlijden. Overigens bracht
de eerste veiling van de roerende goederen op 8 augustus 1854 en de dagen erna
‘slechts’ f 7602,65 op. Veel veilingstukken bleven onverkocht.

Advertentie in de
Overijsselsche
en
Courant 13 juli 1855

provinciale
Zwolsche
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Volgens het testament van Jacob had zijn vrouw Helena Gesina van Coeverden het
vruchtgebruik van al zijn bezittingen. Maar zij zag daarvan af en verhuisde naar
Heerde waar ze vierjaar later overleed. Zijn vier nog levende kinderen erfden daarop
Huize Heemse. Maar niemand van de dochters wilde op het Huis gaan wonen. Daarom
ging het Huis in de verkoop. Op 13 juli 1855 verscheen een advertentie in o.a. de
provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant waarin de verkoop van nagenoeg de
rest van de bezittingen van Jacob van Foreest werd aangekondigd. Tijdens de veiling
bij opbod gingen maar liefst 250 ‘perceelen’, d.i. te verkopen goederen, onder de
hamer bij notaris W.F. van de Muelen te Hardenberg.

Fragment van de originele notariële akte waarin Van Royen het Huis verkrijgt 84
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De tekst in de verkoopakte zegt dat het Huis Heemse is verkocht
(…) voor de geboden som van een en veertig duizend twee honderd vijf en
zeventig gulden (41275,00) welke Heer Wubbenhorst alhier tegenwoordig al
dadelijk verklaarde deze koop te hebben gedaan als mondelingen last
hebbende van den Heer Jan Arent Baron van Ittersum voornoemd, (…) welke
Heer van Ittersum verklaarde (…) alle de vorige perceelen door hem
gemijnd voor den Heer Meester Isaac Antoni van Royen, Commissaris des
Konings in de Provincie Groningen, wonende te Groningen als daartoe
gemagtigd bij onderhandsche volmagt …’

Op 17 juli 1855 werd de akte van verkoop opgemaakt. Zoals gebruikelijk noteerde de
notaris eerst alle biedingen en daarop werd door de erfgenamen of hun
zaakwaarnemers besloten of ze tot gunning van de diverse ‘perceelen’ zouden
overgaan. Van de vier nog levende dochters waren er twee zelf aanwezig en twee
lieten zich vertegenwoordigen door hun echtgenoot. Ook sommige kopers lieten zich
door een zaakwaarnemer vertegenwoordigen. Dat leidde aan het einde van de verkoop
tot een merkwaardig incident. De kavels 1 tot en met 58 hadden betrekking op het
Huis zelf, de bijgebouwen en het landgoed met enkele boerderijen erop. Feike
Bloemendaal Wubbenhorst, steenbakker te Zwolle, leek met de koop van deze kavels
de nieuwe eigenaar van het Huis te zijn geworden voor 41.275,00 gulden. Maar nadat
hem de koop gegund was, verklaarde hij dat hij het Huis gekocht had als geheime
vertegenwoordiger van Jan Arent van Ittersum, de schoonzoon van Jacob. Maar die
verklaarde op zijn beurt, met getuigen erbij, dat hij het Huis had gekocht in opdracht
van Mr. Isaac Antoni van Royen, commissaris van de Koning in Groningen, de notaris
die Jacobs testament had opgemaakt. Zo kwam het Huis te Heemse in het bezit van
de familie Van Royen, grootgrondbezitters in de regio.
Isaac Antoni van Royen begon als notaris in Zwolle, maar kreeg al vroeg de smaak
van de politiek te pakken. In 1853 werd hij benoemd tot Commissaris van de Koning
in Groningen. In januari 1868 overleed hij in Zwolle. Van Royen had in Overijssel tal
van bezittingen. Zo bezat hij in het dorp Dedemsvaart Villa Arriërend en veengronden
aan het kanaal. Daarnaast is hij van grote betekenis geweest voor de realisering van
het Overijssels Kanaal. Ook in Bergentheim, dat dicht bij het kanaal ligt, kocht hij
veengronden. Om het veen te kunnen afvoeren liet hij daar dwars op het kanaal een
hoofdwijk graven, die door een sluis was verbonden met het Overijssels kanaal. Voor
zo ver bekend heeft Isaac van Royen niet zelf op het Huis te Heemse gewoond, maar
wel zijn zoon Hendricus Nicolaus van Royen. Die was burgemeester en secretaris van
Ambt Hardenberg in de periode 1860-1874.
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Portret van Isaac Antoni van Royen85
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Na het overlijden van Isaac Antoni van Royen besloot diens familie om het Huis te
laten afbreken. Op 16 november 1868 vond de openbare aanbesteding plaats van de
afbraak. Twee jaar daarna was het Huis van de aardbodem verdwenen. Daarmee
kwam formeel een einde aan de geschiedenis van de oude havezate en het Huis te
Heemse

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 30 oktober 1868

Achttien jaar later verscheen een krantenadvertentie waarin de verkoop werd
aangekondigd van wat nog restte van het landgoed van het Huis te Heemse. Na de
veiling kwam er een definitief einde aan Huis te Heemse en het landgoed. Ze hielden
op te bestaan. Jacobs bezit raakte in de vergetelheid en parallel daaraan Jacob zelf.
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De krantenadvertentie die het definitieve einde van het landgoed Heemse inluidde
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XV

De laatste jaren

Jacob was oud geworden. Hij had zich, noblesse oblige, zijn lange leven ingespannen
voor de samenleving. In 1848 was hij met het afschaffen van de adel als stand
definitief zijn politieke en financiële voorrechten kwijtgeraakt. Maar Jacob bleef nog
wel één voorrecht houden. Hij was verkiesbaar voor de Eerste Kamer. De nieuwe wet
luidde dat allen die een aanzienlijk, door de Provincie te bepalen, bedrag aan belasting
betaalden, gerechtigd waren tot het passieve kiesrecht voor de Eerste Kamer. In de
Provinciale Overijsselse kranten verscheen vanaf 1848 jaarlijks een overzicht van de
personen die in Overijssel dat recht hadden. Jacob stond er ook bij. Hij behoorde in
1848 tot de 69 en in 1850 tot de 71 rijkste inwoners van Overijssel. In 1850 betaalde
hij 543,99 gulden belasting en was daarmee verkiesbaar. Af te lezen aan de bedragen
die in de bijlage van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant worden
genoemd bij de belastingbetalers, moet het minimumbedrag om kiesgerechtigd te zijn
rond de 500 gulden zijn geweest.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 16 juli 1850
met een verklaring van Provinciale Staten van Overijssel
over de verkiesbaarheid van 71 inwoners voor de Eerste Kamer

De tekst van de krantenkop in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van
16 juli 1850 luidt:
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‘Bijvoegsel der Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 16 Julij 1850
1e afdeling
No. 2104
1494

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel
Gelet op artikel 72, 74, 76. 120 en 121 der wet van den 4 Julij 1850 (staatsblad No.37)
regelende het kiesregt en de benoeming van afgevaardigden ten Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal, welke artikelen de benoeming van de leden der Eerste
Kamer betreffen.
Overwegende dat het aantal personen hetwelk, naar de tegenwoordige bevolking
dezer provincie, op de lijst der hoogst aangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen
in deze provincie, moet worden gebragt, als verkiesbaar tot leden van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal, een en zeventig bedraagt.
Gelet op de ingekomen opgaven, tengevolge van dezerzijds resolutie van 27 Junij ll.
No. 1829/1331, en der, naar aanleiding van het laatste gedeelte van art. 73 der
opgemelde wet, aan de inwoners deze provincie gedane uitnoodiging.
HEBBEN GOEDGEVONDEN
1e. De navolgende lijst van de 71 hoogst aangeslagenen in ’s Rijks directe belastingen,
inwoners deze provincie zijnde, en de bij opgemelde wet bepaalde vereischten,
bezittende, vasttestellen:’
En dan volgt de lijst met 71 namen van Overijsselse belastingbetalers die meer dan
500 gulden directe belasting afdroegen aan het Rijk. Jacob van Foreest staat tussen
Jonkheer Jan Willem Hendrik Teding van Berkhout en Mr. Franciscus Wilhelmus
Johannes Arnoldus baron van Lamsweerde. In de lijst wordt vermeld dat hij in
Hardenberg (Ambt) woont, geboren is in Alkmaar op 7 mei 1778 (moet zijn 17 mei!)
en netto 543,59 belasting betaalt.
Stap voor stap trok Jacob van Foreest zich terug uit het publieke leven. Zijn krachten
waren op en zijn leven liep af. Op 28 maart 1854 overleed hij, bijna 76 jaar oud. Zo
kwam een einde aan een welbesteed leven in een turbulente tijd. Gerrit Vinke en Gerrit
Veltink kwamen zijn dood aangeven op het gemeentehuis van Ambt Hardenberg.
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Overlijdensakte van Jacob van Foreest

De ambtenaar van de burgerlijke stand, Berend Nijzink, maakte de akte van overlijden
op. De overlijdensakte luidde:
‘Op den dertigsten der maand Maart achttienhonderd vierenvijftig
verschenen voor ons Berend Nijzink, lid van de raad en ambtenaar van den
Burgerlijken Stand des gemeente Ambt Hardenberg, Gerrit Vinke, oud zestig
jaren tuinier en Gerrit Veltink oud negenenveertig jaren landbouwer beide
wonende in Heemse in de Gemeente, dewelken hebben aangegeven dat
Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, echtgenoot van Vrouwe Helena
Gesina Barones van Coeverden en in vorig huwelijk gehad hebbende Vrouwe
Maria Clara Gravinne van Rechteren, geboren te Alkmaar aan Provincie
Noord Holland en Zoon van Nanning van Foreest en van Willemina
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Christina le Chastelain, beide overleden, oud vijfenzeventig jaren zonder
speciaal beroep, wonende te Huize Heemse, op den achtentwintigsten deezen
des avonds te negen ure, in het huis staande te Heemse, overleden is.
Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt die, na gedane
voorlezing is geteekend, door ons en de comparanten.’

Overlijdensadvertentie Jacob van Foreest in Haarlemsche Courant 7 april 1854

De oude wortels van Jacob van Foreest in Alkmaar lieten zich na zijn overlijden nog
één keer, zij het bescheiden, gelden. In de Haarlemsche Courant verscheen een kleine
advertentie waarin het overlijden van Jacob bekend werd gemaakt, natuurlijk met zijn
adellijke titel en zijn lidmaatschap van de Ridderschap.
Jacob werd begraven op het oude kerkhof naast de Lambertuskerk in Heemse. Zijn
grafzerk ligt onder een oude eik in een omheind familiegraf. Binnen hetzelfde
hekwerk liggen ook zijn dochter Theodora Sophia en haar man Jan Arent van Ittersum
begraven. Ook Jacobs kleinzoon Willem van Ittersum en Jacobs achterkleinzoon
Willem Christiaan Theodoor van Ittersum liggen er.
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Omheind graf van Jacob van Foreest c.s., oude begraafplaats Lambertuskerk Heemse
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De grafsteen van Jacob van Foreest
op het oude kerkhof
van de Lambertuskerk in Heemse
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XVI Jacob van Foreest in het perspectief van zijn tijd
Jacob van Foreest leefde van 1778 tot 1854. Tijdens zijn leven deden zich
onomkeerbare ontwikkelingen voor binnen de Nederlandse samenleving, met grote
gevolgen voor de adel. De vraag is in hoeverre deze veranderingen van invloed zijn
geweest op het leven van Jacob van Foreest en of ze zijn te traceren in zijn leven. Om
die vraag te kunnen beantwoorden zijn criteria nodig. Die criteria kunnen worden
ontleend aan het al vaker geciteerde artikel van Jean Streng, getiteld ‘De adel in de
Republiek’. Kenmerkend voor de adel was, wat hij noemt, een ‘aristocratische
levensstijl’86. ‘De belangrijkste traditionele adellijke waarden waren de oudheid van
het geslacht, de adellijke huwelijksallianties met de daarmee gepaard gaande zorg tot
handhaving van de adellijke kwartieren en het bekleden van hoge burgerlijke en
militaire ambten’. Adellijke families bevestigden daarmee hun status en belangrijke
maatschappelijke positie. Op basis van deze status meende de adel recht te hebben op
een eerbiedige bejegening vanuit de samenleving. Streng noemt het recht op
‘Ehrerbietung of eervordering’, het kernbegrip van de adellijke levensstijl. ‘Er
bestond een catalogus van eervorderingen waarop de aristocratie recht meende te
hebben: het recht op een aanspreektitel, het innemen van de voornaamste plaats, een
gereserveerde plaats of een speciale zetel, voorrang bij binnenkomst, begeleiding, een
plaats naar rang in een stoet, gepaste geschenken, en zo kan men nog enige tijd
doorgaan’87.
Streng noemt verschillende aspecten van de leefstijl van de adel die eervordering
bevorderden en publiekelijk respect afdwongen. Het begon allemaal met het bewonen
van een aanzienlijk huis, waarvan de grootsheid de status bevestigde van de bewoners
en waarvan een rijkdom afstraalde die gewone burgers moesten ontberen. Natuurlijk
moest iemand van adel daarnaast ook een luxe staat van leven laten zien, met
personeel, arbeiders die voor je werkten, rijk voorziene feestmalen en veel pracht en
praal. De adel kon ook eer bevorderen door het betalen van hoge belastingtarieven,
door gulheid en het geven aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld Clara Feyoena deed
die een orgel aan de kerk in Heemse schonk. Naast huwelijken op stand waren ook
begrafenissen op stand een vereiste voor het oproepen van respect. Streng zegt
daarover: ‘Adellijke eervordering werd publiekelijk uitgedragen en opgedrongen
tijdens een begrafenis. Met devotie had de laatste gang weinig uit te staan, maar des
te meer met de presentatie van de glorie van de overledene en zijn huis. Na de
begrafenis werd een kwartierrijk wapenbord in de omgeving van het graf
aangebracht.’88 Feodale tradities hielpen dit alles in stand te houden. Het adellijke
woonhuis kreeg de status van ‘havezate’ met alle politieke en maatschappelijke
voorrechten van dien. Een havezate viel bovendien onder het Leenrecht, dat het recht
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verschafte om de havezate onverdeeld en zonder versnippering te laten vererven aan
de oudste zoon. Zo kon de dynastie worden doorgegeven.
Met de verschillende aspecten van de adellijke levensstijl als leidraad is het mogelijk
om terug te kijken op het adellijke leven van Jacob van Foreest. Hoe stond het
bijvoorbeeld met de huwelijkspolitiek van hemzelf en zijn kinderen? Is daarin nog het
aloude adellijke adagium terug te zien om ‘op stand’ te trouwen en het liefst binnen
eigen adellijke kring? En hoe was het met de ‘eervordering’ in het leven van Jacob?
Is er een ontwikkeling waar te nemen in de manier waarop hij werd aangesproken?
Mocht hij de voornaamste plaats innemen, had hij een gereserveerde plaats of een
speciale zetel, kreeg hij voorrang bij binnenkomst en werd hij daarbij begeleid?
Speciale aandacht verdient ook de politiek-maatschappelijke context waarin Jacob
leefde. Hij maakte aan eigen lijf de switch mee van de adel als bevoorrechte stand
naar een adellijk leven zonder politieke voorrechten. Valt er na te gaan hoe Jacob
hierop regeerde? Is er in zijn leven invloed zichtbaar van de Franse tijd, de Bataafse
Republiek en de andere staatsvormen die gedurende de Franse tijd en erna in
Nederland voorkwamen?
Om die vraag te beantwoorden, starten we in 1795, toen Jacob in Gramsbergen
opdook en er in 1796 trouwde. Toen Jonkheer Jacob van Foreest en Maria Clara
gravin Van Rechteren in het huwelijk traden, hing er volgens diverse auteurs een
zekere grauwsluier over hun huwelijk. Volgens diezelfde auteurs waren er twee
minpunten. Het eerste minpunt was dat Jacob van Foreest een mindere partij zou zijn
geweest voor Maria Clara. Hij was een stadse patriciër, hoewel van adel, maar niet
van het soort adel waaruit Maria Clara voortkwam, d.i. de rijke plattellandsadel met
hun havezaten. Het tweede minpunt was dat Jacob en Maria Clara moesten trouwen.
Dat was in adellijke kringen ‘not done’, omdat je daarmee ‘eer’ moest inleveren.
Vanwege die minpunten zouden Jacob en Maria Clara in Gramsbergen getrouwd zijn
en niet vanuit het Huis in Heemse. Als we inzoomen op de twee minpunten, dan valt
natuurlijk nooit uit te sluiten dat de omgeving van Maria Clara haar huwelijk met
Jacob van Foreest als beneden haar stand heeft ervaren, maar erg waarschijnlijk lijkt
dat niet. Evenmin lijkt het waarschijnlijk dat de familieleden van Jacob hun handjes
dicht knepen omdat Jacob boven zijn stand trouwde. Een huwelijk als dat van Jacob
en Maria Clara, was een generatie daarvoor in de familie ook al voorgekomen. Jacobs
tante Johanna le Chastelain, niet eens van adel voor zo ver wij weten, trouwde met
Maria Clara’s oom Leopold Casimir graaf van Rechteren en na diens dood hertrouwde
zij met Wolter Cidonius baron van Coeverden. Twee keer waren er leden van de
plattelandsadel die ervoor kozen om te trouwen met een westerse patriciërsdochter.
Het vermeende standsverschil speelde niet en kan geen minpunt voor Jacob gevormd
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hebben. Dan blijft alleen nog het gedwongen huwelijk over waardoor de familie aan
eer inboette. Maar of dat nu zo telde?
Jacob en Maria Clara trouwden een jaar nadat de Bataafse republiek was
uitgeroepen89. Dat had op papier grote gevolgen voor de adel. In 1795 werden alle
adellijke titels en voorrechten afgeschaft. ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’
werd het devies. Het woord ‘aristocraat’ raakte besmet en ‘democratie’ werd het
nieuwe toverwoord. De soevereiniteit kwam voortaan bij het ‘volk’ te liggen en het
moest afgelopen zijn met elke vorm van taal en gedrag waarmee de ene groep zich
boven de andere kon verheffen. Veldsink (zie hoofdstuk 4) meende op basis van deze
gegevens te kunnen concluderen dat in de huwelijksakte van Jacob en Maria Clara
hun adellijke titels ontbraken. Maar bij nader inzien bleek dat alleen te kloppen voor
de ondertrouwakte, maar niet voor de huwelijksakte. Daarin worden het ‘Hoog
Welgeboren’ wel vermeld. Ook in de huwelijkse voorwaarden worden de adellijke
titels van de betrokkenen genoemd. In Heemse en Gramsbergen ontvangt de
aristocratie dus nog volop eer in 1796. Hoe de huwelijksviering zelf is verlopen en of
er een groots en representatief feest is gegeven, dat is helaas niet overgeleverd.
De Patriotten maakten zich vanaf 1795 erg druk over het begrip ‘volkssoevereiniteit’.
Het volk moest het voor het zeggen krijgen en de weg waarlangs dat kon worden vorm
gegeven was: verkiezingen. Al vóór 1795 hadden de Patriotten een getrapt systeem
ontworpen om volksvertegenwoordigers te kiezen. Om verkiezingen mogelijk te
maken, werd Nederland ingedeeld in 126 districten met elk 30 kieskringen van elk
500 stemgerechtigden. Om kieskringen van 500 burgers te samenstellen, moesten de
patriottische bestuurders eerst weten hoeveel burgers er in een bepaald gebied
woonden. Daartoe werd in 1795 een volkstelling gehouden, ook in Hardenberg,
Gramsbergen en Ambt Hardenberg. Bij de volkstelling ging het erom te weten te
komen hoeveel ‘burgers’ er in een bepaald gebied woonden, niet hoeveel mensen.
Inwoners zonder eigen bezit, die geen belasting betaalden, mochten namelijk niet
stemmen. Zij waren geen ‘burgers’. Burgers waren alleen mensen met eigen bezit, die
belasting betaalden en voldoende opleiding hadden om mee te praten. In Hardenberg
en omgeving kwam het uiteindelijk erop neer dat dezelfde inwoners als vóór 1795 het
voor het zeggen hielden: de Goedsheren en Erfgenamen. En onder hen behielden de
eigenaren van de havezaten de belangrijkste stem. Zo behield Jacob van Foreest zijn
overwicht op de lokale bevolking. Zijn adellijke titel, zijn bezit en zijn goede
opleiding verhieven hem en zijn Huis boven het gewone volk.
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In Zwolle en Den Haag waren er wel mensen uit het gewone volk doorgedrongen tot
bestuurszetels. Maar het patriottisch ideaal om deze laag van het volk te laten
meeregeren, verbleekte toen er een gebrek aan kwaliteit begon op te treden in het
besturen van land en provincies. De idealistische mannen die het zonder opleiding nog
even hadden geschopt tot Representant, werden in 1801 al weer op een zijspoor gezet.
De hoogopgeleide, aristocratische en patricische politici van vóór 1795 namen de
macht weer over. Goed bestuur ging vóór democratie. Hoe het er in Ambt Hardenberg
aan toe ging tussen 1795 en 1801 is niet goed na te gaan. Treffend is wel dat precies
van die zes jaar geen verslagen zijn van de vergaderingen van de Marke HeemseCollendoorn. Misschien is er zelfs wel helemaal niet vergaderd omdat Isaac van
Raesfelt het niet zo zag zitten met dat opdringerige volk. Na 1801 keerde in Heemse
alles terug tot het oude en vertrouwde. De Heren van Heemse bleven Markerichter,
lid van de Gemeenteraad, Lid van de Ridderschap, lid van de Staten van Overijssel,
kerkmeester en ouderling. En de belangrijkste Goedsheer behield het voor het zeggen
bij het benoemen van predikanten, schoolmeesters, kosters en veldwachters. Dat
(voor)recht behield ook Jacob.
Eén van de grote aandachtspunten van de Bataafse Republiek was om het gewone
volk te betrekken bij het bestuur van Nederland. De politiek was van iedereen!
Daartoe moesten gewone mensen wel kunnen begrijpen wat er zich in de politiek
afspeelde. Taal moest daarbij helpen. Alle moeilijke taal moest worden uitgebannen.
Het Frans en Latijn werden verboden in de politieke arena. Eenvoudig en begrijpelijk
Nederlands moest er gesproken en geschreven worden. Maar daarvan kwam niets
terecht. Zelfs met een klassieke opleiding zijn de brieven, notariële aktes en
kerkenraadsverslagen van toen soms nauwelijks te begrijpen, zo veel frans-getinte en
latijns-gekleurde woorden en zinssneden staan erin. Dat geldt ook voor de brieven en
notulen van de hand Jacob van Foreest. Dat geldt ook voor de testamenten die de
familie liet maken. Alles ademt een zekere gewichtigheid en omslachtigheid.
Verfransingen en Latijnse woorden zijn daarin een geheimtaal, bekend bij ingewijden,
onleesbaar voor eenvoudige mensen.
Wat deed Jacob voor de gemeenschap? Noblesse oblige! Was hij in al zijn functies
uit op persoonlijke eer of droeg hij ook bij aan de verheffing van de inwoners? Als
voorbeeld zouden we het scholenbeleid van Koning Willem I kunnen nemen. Dat was
erop gericht dat elke buurtschap kon beschikken over een eigen schoolgebouw met
onderwijzer. Ook in Ambt Hardenberg kreeg elke buurtschap een eigen school. Maar
het realiseren en onderhouden van die scholen was duw- en trekwerk, lezen we in de
notulen van de gemeenteraad van het Schoutambt en later Ambt Hardenberg. Jacob
heeft weliswaar in 1830 grond geschonken waarop een school in Den Velde kon
worden gebouwd, maar verder lijkt zijn inzet voor de scholen beperkt te zijn geweest.
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De buurtschappen moesten het veelal zelf uitzoeken hoe ze aan geld voor een school
of een onderwijzer konden komen. En in Heemse heeft onderwijzer Dorgelo soms wel
erg lang moeten wachten op het schoolgeld dat Jacob hem moest betalen voor het
onderwijs aan zijn kinderen. De conclusie moet zijn dat Jacob geen voortrekkersrol
heeft gespeeld als het op het ontwikkelen en verheffen van de bevolking aankwam.
Het zat te diep in Jacob ingeslepen dat hij als man van adel recht had op zijn
bevoorrechte positie. He gewone volk moest zijn plaats kennen.
Wat uiteindelijk wel grote invloed op Jacob als Heer van Heemse heeft gehad, was de
in de Franse tijd ingevoerde wetgeving rond belastingen en erfrecht. De
belastingvrijstelling op onroerend goed waarop de bezitters van een havezate konden
rekenen, werd na 1795 afgeschaft. Daar bovenop kwam de afschaffing van het
Leenstelsel in 1798. Met die maatregel werd ook het erfrecht veranderd. Voortaan kon
de adellijke bezitter van een havezate zijn onroerende goederen niet meer exclusief
aan één van zijn kinderen nalaten. Ieder kind had voortaan recht op een evenredig deel
van de bezittingen. Door die overheidsmaatregelen werd het feitelijk ondoenlijk om
een havezate als geheel in stand te houden. En Jacob heeft dat geweten. In het erfrecht
ligt de eigenlijke reden dat er van het bezit van Jacob in Heemse, Collendoorn,
Gramsbergen en Rheeze niets meer over is. Zijn dochters erfden elk hun deel en
besloten alles te verkopen, zodat uiteindelijk alles is vervreemd.
Aan het begin van dit hoofdstuk is ter sprake gekomen dat de adel er alles aan deed
om zijn stand op te houden. Niet alleen het huis waarin zij woonden diende uitstraling
te hebben, ook hun levensstaat. Alles was erop gericht om ‘eer’ te ontvangen van de
inwoners van de gemeente waarin de havezate stond. Onbesproken gedrag hoorde
daarbij, net zoals pronken met een door vier paarden getrokken koets, net zoals
schenkingen aan de bevolking zoals Clara Feyoena deed met het schenken van een
kerkorgel aan de Lambertuskerk. Of Jacob en zijn echtgenotes ook grootse feesten
hebben georganiseerd valt te betwijfelen. Tijdens de inventarisatie van de goederen
van het Huis Heemse in december 1820 leek het eerder een rommeltje bij Jacob in
huis. De grote zaal die toch als eerste diende om te pronken en feesten te geven, stond
vol bedden en andere huisraad. Misschien kwam dat doordat Jacobs vrouw was
overleden en is het later weer beter geworden nadat hij met Helena van Coeverden
was getrouwd. Maar voor pronken met feesten leek Jacob niet in de wieg gelegd.
Tot de voorrechten van de adel behoorde ook dat krijgen van voorrang bij het betreden
van een gebouw of vergadering, zo mogelijk begeleid door een gastheer. Wat Jacob
van Foreest betreft lijkt alles erop dat hij die voorrechten nog volop heeft ontvangen
in zijn leven. Zijn naam staat altijd als eerste genoemd onder de aanwezigen, onder de
afwezigen en onder de notulen. In de marke Heemse-Collendoorn is dat
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vanzelfsprekend. Ook in de gemeenteraad van Ambt Hardenberg wordt hij als enige
extra verwelkomd, met een lofrede door de burgemeester. En ook daar prijkt zijn naam
als eerste onder de raadsverslagen. In de Staten van Overijssel wordt hij binnen geleid
door een bode, nadat eerst zijn naam is ‘geroepen’. In de Lambertuskerk beschikt hij
over eigen kerkbanken en heeft de familie eigen graven. In de presentielijst van de
kerkenraad wordt hij altijd als eerste genoemd met de vermelding van ‘Heer’ voor zijn
naam, terwijl van alle andere kerkenraadsleden alleen hun achternaam en voorletters
worden genoemd. Jacob kan ouderling blijven, tegen het reglement van de Koning in.
De predikant ziet het met lede ogen aan, maar kan alleen maar onderhuids tegengas
bieden. Want wat moet je beginnen tegen de vanzelfsprekende invloed van de adel?
Jacob weet ook dat hij, door inschikkelijk te zijn, eer kan verwerven. In Collendoorn
is hij zo genereus om te helpen bij het verbreden van de Collendoornerdijk, als blijkt
dat de weg daar te smal is. Maar verder blijft hij toch in alles de onaantastbare en
vanzelfsprekende bestuurder die recht heeft op zijn positie en eerbiedwaardige
functies. Zijn hele leven is het zo gegaan en zelfs in de generatie na hem gaat het nog
zo. Zijn schoonzoon, Jan Arent baron van Ittersum, kan hem op alle posten opvolgen,
ook al is diens status al wel wat lager en bewoont hij niet meer een havezate, maar het
statige Huis Welgelegen in Heemse. Zelfs anno 2021 hebben de nazaten van Jacob
nog een bepaalde roep in Hardenberg. Jacob zelf lijkt vergeten, maar de naam Van
Ittersum is bij veel inwoners nog bekend. Veel mensen weten nog dat de adellijke
familie Van Ittersum in Stad en Ambt Hardenberg de touwtjes in handen had. Het
verschil met Jacob van Foreest is alleen dat Jan Arent van Ittersum een zoon had, en
die zoon weer een zoon die het geslacht Van Ittersum in Heemse en Hardenberg kon
voortzetten.
Jacob heeft ook enkele keren van doen gehad met de gevolgen van het
democratiseringsproces dat de Patriotten voorstonden. Het volk om hem heen begon
allengs kritischer en zelfstandiger te worden. Een paar keer kreeg Jacob in zijn functie
van markerichter te maken met oppositie. Dat was het geval bij rellen in Gramsbergen,
toen de lokale bevolking het niet pikte dat zij zouden worden overgeslagen bij het
verdelen van de markegronden van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. De
Gramsbergers ‘bezetten’ uit protest een stuk land en begonnen het onder de naam
‘Burgerkamp’ onderling te verdelen. Er kwam politie aan te pas en de opstand werd
gesmoord. Maar uiteindelijk, jaren later, kregen de Gramsbergers alsnog hun zin en
kon ieder huis op één hectare grond rekenen. Ook in de marke Heemse-Collendoorn
lieten zo nu en dan aandeelhouders in de marke protest aantekenen tegen een
beslissing van Jacob. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen Jacob te streng aan de regels
vasthield en al lang geïntegreerde inwoners te rigide uitsloot van medezeggenschap.
Ook als hij belastingen oplegde die onrechtvaardig aanvoelde, klommen met
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sympathiserende Erfgenamen in de pen om hun protest te laten vastleggen in de
notulen van de marke.
Protest was er ook in de kerkenraad. De eerste die tegenspel aan Jacob bood, was Ds.
Wineke. Hij maakte Jacob het leven zuur, zelfs zo dat Jacob in zijn eer werd aangetast,
wegbleef uit de kerk en tenslotte aftrad als ouderling. Ook bij de benoeming van Ds.
Bähler in 1743 kreeg hij weerwerk. De meerderheid van de Goedsheren en
Erfgenamen benoemden Ds. Bähler, die orthodox was, terwijl Jacob liever een
vrijzinnige voorganger had gehad. De protestbrief die hij daarover samen met zijn
schoonzoon Jan Arent van Ittersum schreef, werd wel genotuleerd, maar niet
gehonoreerd. De benoeming ging door.
Jacob overleed in 1854. Tot aan zijn dood was hij nog steeds één van de rijkste mensen
van Overijssel. Daarmee had hij als één van de weinigen in Overijssel het recht om
verkozen te worden voor de Eerste Kamer. Tussen 1795 en 1854 lijkt er wat dat betreft
heel weinig veranderd. Hij was als man van adel nog steeds rijk en had het nog steeds
voor het zeggen. Maar macht en eer zijn vergankelijk. Een paar jaar na zijn dood zou
er niets meer van zijn naam en invloed zichtbaar zijn. Met de verkoop van zijn
goederen, was ook de naam van Jacob van Foreest verdwenen. Door de in 1829
definitief ingevoerde wetgeving rond begraven, kreeg hij als eerste van de Heren van
Heemse geen praalgraf meer in de kerk. Hij werd begraven op het ‘gewone’ kerkhof,
wel natuurlijk met een sierhek om zijn graf.
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XVII Receptiegeschiedenis
Na de bestudering van het leven van Jonkheer Jacob van Foreest is het interessant om
aan het einde van dit boek na te gaan hoe er op zijn leven en werken is teruggekeken
in de twee eeuwen erna. Het gaat dan om de zogenaamde ‘receptiegeschiedenis’.
Anno 2021 zijn er maar weinig inwoners van Hardenberg die nog iets van Jacob van
Foreest weten. Ook de bewoners van de Van Foreestallee in de wijk De Marslanden
in Hardenberg kennen de naamgever van hun straat meestal alleen van het
straatnaambord bij de toegang tot hun straat.
Toch is Jacob van Foreest door de jaren heen wel het onderwerp geweest van
publicaties en lezingen. Wat het eerste betreft: vooral in publicaties van de Stichting
Historische Projecten Hardenberg komt Jacob voor, veelal in relatie tot zijn
onroerende goederen. In een zakelijke stijl wordt beschreven welke bezittingen Jacob
had in wat het huidige Hardenberg is, hoe hij aan deze bezittingen kwam en wat hij
ermee heeft gedaan (verkopen!). Ook in Rondom den Herdenbergh, het
kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg, zijn regelmatig
artikelen verschenen waarin Jacob van Foreest wordt genoemd in relatie tot zijn
bezittingen of in relatie tot zijn aangetrouwde grootmoeder Clara Feyoena van
Raesfelt-van Sytzama. Ook in deze publicaties is de toon eerder beschrijvend dan
oordelend. Informatief bijvoorbeeld is een artikel van Oosterkamp90 over het
Heemserbos dat ooit beeldvormend was op het landgoed van Jacob. Daarin wordt niet
geklaagd over het verdwijnen van het bos, hoe jammer ook, maar wordt de
geschiedenis van het bos beschreven, zoals de boomsoorten en de lanenstructuur.
Anders ging het eraan toe in een publicatie over dat bos in het jubileumboek van de
NV Erven van Royen91, de juridische opvolger van het verveningsbedrijf dat ooit door
Mr. Antoni van Royen was opgezet. Terwijl de notariële akte van de verkoop van het
Huis te Heemse in 1855 laat zien hoe Van Royen dat jaar het Huis te Heemse kocht,
wordt in het jubileumboek verteld dat Van Royen vele jaren voor die tijd via een list
en voor een prikkie aan het hout van het Heemserbos is gekomen. Deze list wordt nog
eens opgedist in het blad De Vechtstreek van zaterdag 31 augustus 1935. In een
anoniem artikel in deze krant legt de verteller naar waarheid uit dat Van Royen
uitgestrekte percelen veen had gekocht in het gebied tussen Hardenberg, Bergentheim,
Bruchterveld en Sibculo, allemaal gebied ten zuiden van het net aangelegde
Overijsselse kanaal, tegenwoordig het kanaal Almelo-De Haandrik. Om de turf uit dit
gebied te kunnen afvoeren, maakte Van Royen gebruik van dat nieuwe kanaal. Zelf
liet hij dwars daarop de Van Royenswijk graven, die echter zeven meter lager lag dan
het kanaal. Er moesten sluizen komen en daarvoor had Van Royen eikenhout nodig.
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Ook de arbeidershuisjes die hij o.a. in Sibculo liet optrekken, waren van eikenhout.
Voor dat eikenhout liet Van Royen al snel zijn oog vallen op het bos van het Huis te
Heemse, zegt De Vechtstreek. Dan citeert de Vechtstreek uit het boek:
‘In de nabijheid lag het indertijd bekende Heemscherbos, dat toebehoorde
aan Jhr. Van Foreest. Liet de heer Van Royen nu merken dat hij naar
aankoop daarvan wel oren had, dan zou die stemming zeker terstond in de
prijs zijn verdisconteerd. Hij wachtte dus het ogenblik af, dat hem gunstig
leek en eerder dan hij verwacht kon hebben, kwam dat spoedig. Jhr. Van
Foreest vertrok uit Heemse en ging zijn bezittingen verkopen.’

Jubileumboek van de N.V. Veenderij erven Mr. I.A. van Royen

Van Royen besloot, volgens het jubileumboek, om met zijn opzichter ’s nachts
stiekem in het bos te gaan inventariseren welke bomen er zo al groeien en wat hij
daarvan kan gebruiken voor zijn sluizen en huizen. Toen de veiling van het bos
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aangebroken was, stuurde Van Royen zijn opzichter naar de veiling, die geen argwaan
wekte als koper. Precies op het goede moment zou de opzichter ‘mijn’ hebben
geroepen en zo kwam het bos goedkoop in handen van Van Royen. De beschrijving
die De Vechtstreek geeft, klopt met hetgeen in het jubileumboek staat beschreven.
Maar de tekst van het jubileumboek is een mengeling van feiten en fictie. Het klopt
dat het Huis te Heemse is geveild en dat Van Royen het Huis en het bos via
tussenpersonen heeft gekocht. Maar het was niet de opzichter van Antoni van Royen,
maar Feike Bloemendaal Wubbenhorst, steenbakker te Zwolle, die als tussenpersoon
optrad voor Jan Arent van Ittersum, en die weer als tussenpersoon voor Van Royen.
Wat al helemaal niet klopt, is dat Jacob van Foreest vertrok uit Heemse. Hij heeft tot
aan zijn dood in het Huis te Heemse gewoond. En waarom stiekem ’s nachts door een
bos wandelen dat Van Royen al lang gekend moet hebben, zijnde de notaris die in
1840 het testament van Jacob van Foreest en zijn vrouw opmaakte?
Een bij uitstek negatief beeld van Jacob van Foreest is in de jaren vijftig en zestig van
de twintigste eeuw neergezet door W. Veldsink, leraar aan de lagere landbouwschool
in Ommen. Veldsink was rond 1950 een bekende amateurhistoricus in Heemse. Hij
was afkomstig uit een geslacht in Heemse dat een boerderij had tegenover het Huis
Welgelegen aan de Scholtensdijk. Samen met de al even bekende Ds. E.J. Loor heeft
hij tal van bronnen over de geschiedenis van Heemse geopend. Er wordt verteld dat
hij en Ds. Loor lange uren doorbrachten in de pastorie van Heemse, waar toen nog het
archief van de Lambertuskerk werd bewaard. Veldsink gaf regelmatig avondvullende
lezingen over het vroegere Heemse. De ene keer stond Clara Feyoena centraal, de
andere keer de adellijke geslachten die het Huis te Heemse hadden bewoond. Jacob
van Foreest komt vaak in zijn lezingen voor. In het streekblad ‘De Noord-Oosthoek’
van vrijdag 12 oktober 1953 wordt verslag gedaan van de lezing die Veldsink hield in
de Gereformeerde Kerk in Heemse. Het was een benefietavond van de
orgelcommissie die via de lezing geld probeerde in te zamelen voor een nieuw orgel
in de kerk. Een citaat uit de krant:
‘De lichtzinnige Jacob van Foreest, heer van Petten en Molmerdam, waagde
het een blik te slaan op Clara’s kleinkind, doch hij werd afgewezen. Grievend
was echter het leed voor de oude Clara, de geëerde Vrouwe van Heemse,
toen haar beminde kleindochter Maria Clara zich toch inliet met de jonge
edelman, zodat ze op 17-jarige leeftijd een gedwongen huwelijk moest
aangaan (…) maar de banden tussen het Oude Huis werden radicaal
verbroken. Als een onterfde dochter woonde ze met haar man in Huize
Welgelegen (…) Haar kind en kleinkinderen ziet ze niet. Jacob van Foreest
zou haar allicht smadelijk van Welgelegen hebben weggejaagd en toch, als
ze haar einde voelt naderen, dan laat ze het oude testament openen in
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tegenwoordigheid van Schout Van Riemsdijk. De zegels worden verbroken
en ze dicteert: ‘Al mijn goederen vermaak ik aan Jacob van Foreest, Heer
van Petten en Molmerdam’. Daarmee bewijst ze haar grootheid van Geest,
haar zin tot vergeving, niettegenstaande het grievende leed, dat deze man
haar berokkende.’
Ook hier is weer sprake van een vermenging van feiten en fictie. Eigenlijk klopt in dit
verhaal alleen het gedwongen huwelijk en daarnaast misschien dat de families Van
Raesfelt en Van Rechteren Jacob in eerste instantie niet zagen zitten om zijn
‘verwesterde’ houding. In elk geval wordt Maria Clara’s leeftijd verkeerd
weergegeven. Ze was 19 jaar toen ze trouwde en niet 17, geboren als ze was op 18
mei 1777. Ze was precies een jaar ouder dan Jacob. Dat Maria Clara en Jacob in het
Huis Welgelegen hebben gewoond, klopt ook niet en ook niet dat het Jacob was die
het Huis te Heemse erfde. Jacob en Maria Clara woonden op de havezate Collendoorn
en het was Maria Clara die van Clara Feyoena het Huis Heemse erfde. Pas na
aanpassing van de huwelijkse voorwaarden tussen Maria Clara en Jacob werd Jacob
mede-erfgenaam.
Veldsink had een negatieve kijk op Jacob en dat liet hij telkens weer merken. In een
lezing voor de buurtvereniging Scholtensdijk, de straat in Heemse waaraan de kerk,
het Huis Heemse en het Huis Welgelegen lagen, haalde hij weer uit naar Jacob. Het
blad ‘De Vechtstreek’ van 27 april 1956 deed er verslag van.
‘Dan kregen we nog een omschrijving van de zielige degeneratie van het
geslacht van de Heer van Foreest van Heemse in de persoon van Jacob van
Foreest die ten slotte als een arm mens, uitgekleed door de Joden van
Hardenberg, is gestorven. Toen zijn de omvangrijke bezittingen verkocht en
de aanvankelijke huurders (van de boerderijen JHS) zijn eigenaren
geworden en ze leven er voort’.
Hier is Veldsink nog venijniger over Jacob. Hoe hij aan zijn bewering over ‘De Joden’
kwam, is een raadsel. Uit niets is ooit gebleken dat Jacob zaken heeft gedaan met de
Joodse inwoners van Hardenberg. Het enige dat op een zakelijke overeenkomst met
een Joodse inwoner van Heemse kan duiden, betreft de koop van het Huis Welgelegen
door Christiaan Lodewijk van Rechteren. Het Huis Welgelegen was opgedeeld in
tweeën en één deel was gedurende enkele jaren in bezit van de Joodse koopman Levi
Israels en zijn vrouw Sippora Salomons. Maar toen Christiaan Lodewijk Welgelegen
kocht, was dat reeds lang geschiedenis. De opmerking over ‘Joden’ klinkt in de oren
van mensen anno 2020 antisemitisch en was het wellicht in 1956 ook al. Over het
woord ‘degeneratie’ zullen we het verder dan maar niet hebben.
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Het Sallands Volksblad van 12 juli 1962 beschrijft weer een avondvullend programma
van Veldsink, handelend over Clara Feyoena. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden
in Zaal Koeslag te Heemse. Ook op die avond ging hij los over Jacob van Foreest.
‘Het is 1793 als eene zeer treurige tijd voor de kasteelbewoners aanbreekt.
Jacob van Foreest heeft het in zijn hoofd gekregen, Alkmaar te verlaten en
te zwerven naar de schone dreven van Gramsbergen, aan de andere kant van
Nederland, waar hij een baan kreeg als belastingambtenaar. (…) De
jongeman staat echter niet gunstig bekend, tegenwoordig zou men hem een
nozem noemen, een losbol. De kasteelheer weigert hem dan ook prompt de
hand van zijn kleindochter. (…) De kleindochter van het kasteel moet
trouwen met Jacob van Foreest. (…) In deze toestand willen de bejaarde
mensen geen schande. (…) Tien kinderen worden er geboren, maar niemand
hunner krijgt een naam van de Van Raesfelts of Van Sytzama’s!’
Na de dood van Clara Feyoena haalde Jacob van Foreest zijn gram op zijn
aangetrouwde grootmoeder, volgens Veldsink. Hij beschrijft in zijn lezing de
begrafenis van Clara Feyoena in de Lambertuskerk in Heemse:
‘De kist wordt neergelaten in de grafkelder van het oude kerkje. Vergeefs
zoekt echter iemand naar een steen tot hare gedachtenis. Jacob van Foreest
heeft niet de piëteit gehad na haar royale geste de nagedachtenis van de
grootmoeder van zijn vrouw te bewaren. Wel bewaart een steen op zijn graf
zijn eigen gedachtenis.’
Nog afgezien van de rancune die uit de woorden van Veldsink naar voren komt, is het
de vraag hoe Veldsink aan zijn informatie kwam. Uit welke bron had hij de
mededeling dat Jacob belastingambtenaar in Gramsbergen zou zijn geweest? Hoe wist
hij dat het Jacob was die geen grafsteen voor Clara Feyoena heeft laten maken?
Waarom schreef hij het ontbreken van een grafsteen aan Jacob van Foreest toe?
Veldsink vergat helemaal dat er nog een generatie tussen Clara Feyoena en Jacob
inzat, namelijk Christiaan Lodewijk van Rechteren, de schoonzoon van Clara Feyoena
en de schoonvader van Jacob. In anciënniteit stond Christiaan Lodewijk boven Jacob.
En dat telde in adellijke families. Een voorbeeld van die anciënniteit is dat Christiaan
Lodewijk zijn schoonvader Isaac Reinder van Raesfelt na diens overlijden opvolgde
als markerichter. Volgens het gewoonterecht van de adel had hij de eerste stem in de
familie, ook bij de ter aardebestelling van zijn schoonmoeder. Als er iets negatiefs
over de ontbrekende grafsteen te zeggen valt, dan moet de blik gericht zijn op
Christiaan Lodewijk en niet op Jacob.
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Een ander punt is de vernoeming van de kinderen van Jacob en Maria Clara. Wat dat
betreft had Veldsink wel een punt. Interessant is zijn waarneming dat geen van de
kinderen van Jacob en Maria Clara een naam had waarin rechtstreeks naar Clara
Feyoena en haar familie werd verwezen. Nabije anderen uit de andere takken van de
familie werden vernoemd, maar niet Clara Feyoena. Veldsink had mogelijk gelijk toen
hij stelde dat het niet helemaal boterde tussen Clara Feyoena en Jacob.
Het nadeel van verhalen die niet kloppen, is dat ze een eigen leven gaan leiden als ze
door anderen worden doorverteld zonder de feiten te checken. Dat probleem speelt
niet alleen nu, op internet, maar speelde ook al in de vijftiger- en zestiger jaren van de
vorige eeuw. De Nieuwe Ommer Courant maakte op donderdag 13 augustus 1964 van
‘belastingambtenaar in Gramsbergen’ ‘Ontvanger (der belastingen) in Hardenberg’ en
H.J. Hemstede schreef in een artikel in het Sallands Volksblad van 12 september 1963:
‘Jacob van Foreest heer van Petten, trouwt later met de 19-jarige
kleindochter, beslist niet met goedvinden van de grootouders. Als
voornaamste bezwaar gold wel de bepaald niet onberispelijke levenswandel
van Jacob van Foreest. Isaac Reinder onterft als straf, ten gevolge van dit
huwelijk, zijn kleindochter’.
Uit het eerste testament van Isaac Reinder van Raesfelt en zijn vrouw Clara Feyoena
weten we inmiddels dat kleindochter Maria Clara helemaal niet werd onterfd. Ze
kreeg het enorme bedrag van 50.000 gulden toegekend, ook al waren alle onroerende
goederen voor haar toen nog levende broertje.
Niet alleen de levenswandel van Jacob van Foreest werd ter discussie gesteld, ook zijn
kwaliteiten als beheerder van de familiebezittingen werden betwijfeld. Naar
aanleiding van de vondst van een fraaie gevelsteen bij de boerderij ‘Het Hesselink’ in
Heemse, mogelijk van het afgebroken Huis Heemse, schreef een anonieme redacteur
op vrijdag 23 juni 1961 in ‘Het Noord-Oosten’:
‘Zou het toch een gevelsteen zijn uit het kasteel van de heer van Heemse?
(…) Jonkheer van Foreest, de laatste bewoner van het machtige kasteel, de
laatste beheerder van de uitgestrekte bezittingen van de heer van Heemse, is
in het leven niet gelukkig geweest. Van hem krijgt men wel de indruk, dat hij
niet tot de meest wilskrachtige figuren gerekend moet worden. Toen op 18jarige leeftijd reeds een gedwongen huwelijk met de dochter van de bekende
dichteres Clara Feyoena Raesfelt-van Sytzama hem op de verantwoordelijke
post plaatste, wachtte hem geen gemakkelijk leven. (…) Hij scheen wel een
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erg onbekwaam beheerder te zijn van de uitgestrekte bezittingen, die toen
van Heemse via Collendoorn zich aaneensluitend uitstrekten tot in
Coevorden en de nagelaten administratie wekt wel de indruk, dat geldnood
hem in handen bracht van geldleners, die zijn financiële ondergang hebben
bewerkt. Tien kinderen nalatend stierf Jhr. Foreest in grote maatschappelijke
moeilijkheden. In 1853 volgde de ondergang van het eens zo trotse kasteel
(…).’
Misschien klopt het beeld dat Jacob nogal eens leningen aanging en dat de verkoop
van een perceel grond of een boerderij weer ruimte gaf in zijn boekhouding. Een
aantal van die transacties is geboekstaafd in hypotheekaktes en in transportaktes van
verkochte boerderijen en landerijen. Natuurlijk leefde Jacob ook op grote voet. Voor
de bouw van het nieuwe Huis Heemse in 1809 moet hij diep in de buidel hebben
getast. Toen zijn schoonvader in 1820 overleed, stond Jacob nog steeds voor 30.000
gulden bij hem in de schuld. Andere leningen zijn echter te verklaren uit het feit dat
Jacob familieleden moest afkopen. De 5000 gulden en 6000 gulden die hij in 1825 en
1827 leende in Deventer, hadden hoogstwaarschijnlijk te maken met de betalingen die
hij moest doen aan zijn tante en zus voor het afkopen van hun deel uit de goederen uit
de havezate Gramsbergen. Dat Jacob steeds meer bezittingen ging verkopen, lijkt op
het eerste gezicht waar, maar berust bij nader inzien op gezichtsbedrog. De
boerderijen en landerijen die vanaf 1834 in de verkoop gingen, waren bijna allemaal
in het bezit van zijn dochters. Het was bezit dat zij hadden verworven via hun
grootvader Christiaan Lodewijk van Rechteren, van wie zij samen driekwart van alle
goederen erfden.
Arm is Jacob van Foreest nooit geweest. Wie in de verslagen van de gemeenteraad
van Ambt Hardenberg de bedragen leest die Jacob van Foreest moest betalen aan
belasting en schoolgeld, beseft dat daartegenover hoge inkomsten moeten hebben
gestaan. In de lijst van stemgerechtigden die de provincie Overijssel rond 1850
publiceerde, komt Jacob nog steeds voor als één van de rijksten van de provincie. Zo
slecht heeft hij het dus niet gedaan. Jacob was geen onhandige sukkel. Uit het werk
dat hij heeft verricht als markerichter, als gemeenteraadslid en als Statenlid, komt
eerder een tegenovergesteld beeld naar voren. Jacob was een getalenteerd bestuurder
met een scherp oog voor beleid. Hij was, gezien alle keren dat hij commissies
bemande, ook een begaafd schrijver van beleidsstukken en een goed adviseur. Wat
dat betreft was hij een waardige representant van zijn familie, bestuurders in hart en
nieren. Het lag niet aan Jacob dat de havezate Heemse met alles erop en eraan is
verdwenen. Het waren zijn gezinsomstandigheden, het ontberen van een zoon, het
erfrecht waardoor het onmogelijk bleek om een historisch bezit als de havezate
Heemse onverdeeld in één hand te houden.
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Voor wie vanuit een nostalgische blik naar het verleden kijkt, is de verkoop van de
Huizen Gramsbergen, Collendoorn en Heemse een treurige en misschien zelfs wel
onvergefelijke zaak. Hoe mooi had het mensen als Veldsink geleken als Heemse nog
steeds bekend had gestaan om zijn riddermatige landgoed met het Huis als
middelpunt. Maar niet alleen voor de familie Van Foreest was het onhaalbaar om het
Huis Heemse in stand te houden, dat gold ook voor tal van andere adellijke families.
Begin 2020 was er een televisieserie rond oude adellijke geslachten en de wijze
waarop zij hun geërfde landgoederen proberen te behouden voor het nageslacht. Aan
de orde kwam dat zoiets inspanningen vraagt van heel de familie en veel handelsgeest
en creativiteit vereist. Niet elke familie kan en kon dat opbrengen. Wat Jacob betreft:
hij heeft zeker wel geprobeerd om als landheer voldoende inkomsten te genereren
vanuit zijn bezittingen. Ondernemend was hij zeker ook, gezien zijn veenderij en zijn
afwezigheid in juli bij de vergaderingen van provinciale Staten, waarbij hij prioriteit
gaf aan het binnenhalen van de oogst op zijn landgoed. Toch was hij meer een
bestuurder en politicus, een man van het schrijven van notities, een man met kennis
van reglementen, een bemiddelaar in conflicten. Maar halverwege zijn leven moet hij
beseft hebben, zeker na het overlijden van zijn enige zoon, dat de tijden aan het
veranderen waren en dat het behoud van al zijn bezittingen onhoudbaar was
geworden. Hij moest de erfenissen die hij had ontvangen van Maria Clara’s
grootmoeder, van zijn schoonvader en van zijn tante uit handen geven aan zijn
kinderen, wetend dat die geld boven onroerend goed zouden stellen. En zo komt het
dat we de onroerende goederen van de havezaten Heemse, Collendoorn en
Gramsbergen alleen nog in getransformeerde vorm tegenkomen, als woonboerderijen,
als woonwijk, als sportpark, verpleeghuis en recreatiegebied.
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XVIII Epiloog
Met veel plezier en interesse heb ik mij anderhalf jaar beziggehouden met een
onderzoek naar de persoon en het leven van Jacob van Foreest. In de tijd dat ik
daarmee bezig was, heb ik mij een beeld van hem proberen te vormen. In mijn
verbeelding zie ik hem lopen over zijn landerijen, zie ik hem rijden in een koets door
Heemse en Collendoorn, ’s zomers over stoffige wegen, ’s winters door modder en
sneeuw. Ik zie hem om zijn Huis heen lopen en genieten van zijn landgoed. Ik bedenk
me hoe hij arm in arm wandelde met Maria Clara, de kinderen eerst nog klein en
speels. Ik zie hem jaren later, de kinderen zonder moeder, hijzelf zonder geliefde.
Ik stel me hem ook voor in de besturen waarin hij zat, hoe hij zich in de traditie van
zijn voorvaderen voelde staan, trots en vanzelfsprekend als man van adel. Ik zie hem
zijn handtekening zetten op de grote vellen perkamentachtig papier waarop de
toenmalige ambtelijke stukken werden verstuurd. Ik heb een flamboyant beeld van
hem. Dan loop hij voor mij uit op de Jachthuisweg richting Lutten, met wapperende
panden van zijn colbertjasje, enigszins gehaast omdat zaken hem roepen. Ik had hem
wel eens willen ontmoeten voor een goed gesprek, om hem te vragen naar zijn idealen,
zorgen, interesses. Maar helaas, meer dan mijn verbeelding heb ik niet van hem,
verbeelding op basis van mijn onderzoek.
Voor mijn onderzoek begon ik met snuffelen op het internet naar gegevens over Jacob.
Een artikel was de bedoeling, maar het eindigde met (ook) een boek. Het Internet
vormde vaak een opstapjes voor verder onderzoek. Want al snel bleek het Internet niet
altijd even betrouwbaar te zijn. Dat noopte tot nader zoeken in de dikke boeken, de
archieven, kranten en genealogische bestanden. Het was leuk en interessant om
daarbij puzzels op te lossen, zoals de geboortedatum van Jacob. Over die
geboortedatum heb ik gecorrespondeerd met het gemeentearchief in Alkmaar. Omdat
er geen geboorteregister van het jaar 1778 bewaard is gebleven, kon het archief in
Alkmaar geen uitsluitsel geven. Uiteindelijk had ik een ‘aha’ belevenis en vond ik,
zoals de medewerker van het archief in Alkmaar het ludiek verwoordde, het harde
bewijs van de grafsteen van Jacob. Daarop staat de geboortedatum in steen gebeiteld:
17 mei 1778.
Ik heb een plausibele verklaring kunnen aandragen voor Jacobs komst naar
Gramsbergen, namelijk de relatie met zijn tante Johanna Geertruida van Rechteren-le
Chastelain. Helaas is dat is geen onomstotelijk bewijs, maar ik houd het zelf voor
waarschijnlijk. De suggestie dat hij op zijn zestiende in Gramsbergen als
belastingambtenaar aan de slag is gegaan, is voor mij oncontroleerbaar gebleken, maar
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versterkt wel mijn hypothese dat tante Johanna hem onder haar hoede had in
Gramsbergen. Dat er bij de volkstelling van 1795 acht mensen woonden op het Huis
Gramsbergen, maakt aannemelijk dat Jacob één van hen was.
Mij verraste in eerste instantie dat de grote politieke omwentelingen die zich tijdens
het leven van Jacob hebben voorgedaan, impliciet bleven. Dat had natuurlijk te maken
met aard van de bronnen die ik gebruikte. In de notulen van allerlei vergaderingen
ging het zelden over politieke achtergronden, maar bijna altijd over concrete
besluitvorming. De markevergadering van Heemse-Collendoorn bijvoorbeeld
overlegde over de aanleg van een kanaal aan de noordgrens van de marke HeemseCollendoorn. Maar dat daaraan een politieke steekspel tussen baron van Dedem, de
stad Zwolle en de Franse koning Lodewijk Napoleon vooraf ging, bleef in de notulen
buiten beschouwing. Hetzelfde geldt voor de markeverdeling. De diepere
beweegredenen om tot markeverdeling te komen, namelijk de verhoging van de
landbouwproductie, interesseerde de markevergadering niet. Ook de verslagen van de
gemeenteraadsvergaderingen lieten vooral een praktische oriëntatie zien. Pas door
achtergrondverhalen te lezen over de eerste helft van de negentiende eeuw kreeg ik
meer inzicht in wat er in de samenleving van Jacobs tijd gebeurde.
Voor mijn beschrijving van het leven van Jacob van Foreest heb ik natuurlijk sterk
geleund op wat vóór mij is uitgezocht. Ik ben veel dank verschuldigd aan met name
de Stichting Historische Projecten in Hardenberg, aan het Historisch Centrum
Overijssel, aan de Historische vereniging Hardenberg en aan het archief in Alkmaar.
Met name de eerstgenoemde Stichting is een ware goudmijn voor wie iets te weten
wil komen over havezaten, boerderijen, veldnamen en allerlei aktes die zijn
gepasseerd bij aan- en verkoop van onroerend goed in de regio Hardenberg. Zo veel
mogelijk heb ik melding gemaakt van het gebruik van al deze bronnen door ernaar te
verwijzen in een eindnoot. Wie dieper wil ingaan op Jacob van Foreest en op Heemse
en Collendoorn uit vroegere tijden, kan met behulp van de eindnoten in de daar
genoemde bronnen verder lezen.
Tenslotte:
Wat in september 2019 tijdens een straatfeest begon als een idee om straatgenoten van
de Van Foreestallee bekend te maken met de naamgever van de straat, heeft niet alleen
geleid tot een artikel in ‘Rondom den Herdenbergh’ (2020/2), maar ook tot een boek
over Jacob van Foreest van Heemse, in deze tweede versie zelfs tot in een nog
uitgebreider boek. Bij het afsluiten van dit boek is Nederland nog steeds in de ban van
het Coronavirus. Maar tussentijds is het toch gelukt om veel nog ontbrekende
informatie over Jacob van Foreest op het spoor te komen en toe te voegen. In de
stellige overtuiging dat er na de laatste punt al snel weer nieuwe ontdekkingen zullen
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komen, sluit ik af met de opmerking dat het onderzoek naar Jonkheer Jacob van
Foreest mij veel heeft geleerd en mij veel voldoening heeft gegeven.
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Een markerichter was voorzitter van het bestuur van een marke, met juridische
bevoegdheden. Doorgaans was dat de adellijke eigenaar van de plaatselijke havezate, een
kasteelachtige buitenplaats die aan de eigenaar het recht gaf om deel uit te maken van het
provinciebestuur
2 Deze alinea is o.a. gebaseerd op: Laarse, Rob van der & Kuiper, Yme (2005). Beelden van
de buitenplaats, elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw
3 C.J. Schotsman (2002). ‘Wat verandering in zoo weynige jaaren’, van republiek tot
koninkrijk. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. p 109
4 Beeld: Rijksmuseum Amsterdam; tekst: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
Deel 1(1911) –P.J. Blok, P.C. Molhuysen
5 Bron: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
6 Tekening Bron: Wikipedia, public domain. ‘gewassen pentekening getekend omstreeks
1710/1735’
7 Van der Laarse en Kuiper, ‘Beelden van de buitenplaats’
8 Bron: resources.huygens.knaw.nl
9 Bron: Amsterdams archief, lemma archief familie van de Poll
10 Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl; fotograaf G.J. Drukker
11 Histoire de Marguerite Isabelle de Ittersum, autobiografie van Isabelle van Ittersum 17831808 (1995). De Vidal de Saint Germain Stichting, Groningen
12 Bron: archiefnummer 10.3.003, Notaris A.P. de Lange, inventarisnummer 1176,
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Bijlage 1
Inleiding huwelijksdienst Jacob en Helena van Coeverden

Inzegening huwelijk Jacob en Helena door Ds.Sanders in Vollenhove
uit het preekschriftje van Ds.Sanders in Vollenhove
uit het archief van de familie Van Dedem

‘Waardige Echtgenoten die pas door den burgerlijken band verbonden zijt. Zijn uwe harten
door teedere liefde vereenigd, en wilt gij dit voor het Christelijke altaar bevestigen? Welaan
dan, laat mij u plegtig, laat mij u christelijk inzegenen; - en deze inzegening verheuge U door
geheel uw leven en door eene gansche eeuwigheid!
Geeft dan elkander voor God en onze Heer (voor ons die er getuigen van zijn) plegtig de hand
voor eeuwige trouw!
Broeder! Bekent gij voor God en deze zijne heilige gemeente, dat gij genomen hebt, en nemend
tot uwe wettige huisvrouw, aan uwe hand tegenwoordig, haar belovend, dat gij haar
nummermeer zult verlaten, haar lief te hebben, en trouw te onderhouden, als een getrouw en

godvreezend man, zijne wettige vrouwe schuldig is. Dat gij heilig met haar leven wilt, haar
trouw en geloofhoudend in alle dingen, naar het uitwijzen van het Ev(an)g(e)lie?
Wat is mijn broeder uw antwoord?
Zuster! Bekent gij hier voor God en zijne heilige gemeente, dat gij genomen hebt tot uwen
wettigen man, aan uwe hand tegenwoordig, welken gij belooft gehoorzaam te zijn, hem te
dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en
geloof in alle dingen te houden, gelijkerwijs eene vrome en getrouwe huisvrouwe haren
wettigen man schuldig is, naar uitwijzen van het Ev(an)g(e)lie?
Wat antwoordt gij mijne zuster?
Zoo mag ik U dan nu als christelijk veereenigde echtgenooten aanspreken en zegenen!’

Bijlage 2
Testamenten van Isaac van Raesfelt en Clara Feyoena
De minute dezes is geschreven op een zegel van eenen gulden
en gesupplieerd met een zegel van twintig gulden, een stempel van vijftien gulden
en een stempel van dertig stuivers, tezamen de helft van ’t zegel welk tot het origineel
Testament gebruikt is, volgens art.45 der ordonn. op ’t klein zegel.
In fidem J.G. Pruim
Actum op den Huize Heemse d. 5 September 1807.
Scholtus J.G. Pruim
Keurnoten De Med. Dr. A. van Riemsdijk en Derk Odink
Na dat door mij Scholtus, de op d. 24 Aug. ll. door wijlen Mevrouw de Douairière Baronesse
van Raesfelt geboren van Sijtzama Vrouwe van Heemse, In Gerichte bewaar gegevene
verzegelde blikken doos, in fidicio alhier, ten overstaan van den Heere Grave van Rechteren tot
Collendoorn, den Heere J. van Foreest tot Petten, Vrouwe M.C. van Foreest geboren Gravinne
van Rechteren, en den Heere D.J. W. J. Baron van Raesfelt tot Elsen, was vertoond, en dezelve
blikken doos, benevens het zegel van de overledene, op dezelfde ter verzegeling gedrukt, in
alles gaaf, zuiver en ongecancelleerd bevonden was: zijn gecompareerd, voorz. Heere C.L.
Grave van Rechteren, den Heere J. van Foreest tot Petten en Vrouwe M.C. van Foreest geboren
Gravinne van Rechteren, Ehelieden tutore Marito, als de naaste Bloedverwanten, van opgem.
Wijlen Vrouwe Douairière van Raesfelt tot Heemse, mitsgaders van wijlen derzelve Ehe-Heer
den H.W.G. Heer J. R. Baron van Raesfelt tot Heemse zijnder, dewelken respectievelijk
verklaarden, dat, in zoverre zij van den Boedel en Nalatenschappen, van gem. Wijlen Heer J.R.
Baron van Raesfelt en Vrouwe C.F. Baronesse van Raesfelt geboren van Sijtzama, mogten
bevonden worden Erfgenaam of Erfgenaamen te zijn, zij als dan die Erfenis simpel, en niet
onder Beneficie van Inventaris zullen aanvaarden.
Verzoekende voorts zij comparanten, en met hun den voorz. Heere D.J.W.J. Baron van Raesfelt,
als bij de opschrifte der op den 23 Julij 1802 dor voorz. Wijlen Mevr. Van Raesfelt voor dezen
Gerichte gepasseerde beslotene codicillaire Dispositie, aangestelden executeur, dat de voorz.
blikken doos moge worden geopend; dewelke daadlijk ontzegeld en geopend zijnden: is in
dezelve bevonden
1e de op d. 14 Meij 1796, voor dezen Gerichte, door wijlen den Hooggeboren Heer J.R. Baron
van Raesfelt tot Heemse, en deszelven nu wijlen Ehegemalinne Vrouwe C.F. van Raesfelt
geboren van Sijtzama, opgerichte beslotene Testamente.
2e de op den 17 Meij 1800, voor dezen Gerichte, door voorn. Wijlen Heere J.R. Baron van
Raesfelt en Vrouwe C.F. van Raesfelt, geboren van Sijtzama opgerichte beslotene Testamente.
En 3e, de op den 23 Julij 1802, voor deze Gerichte, door opgem. Wijlen Vrouwe C.F.
Baronnesse van Raesfelt, geboren van Sijtzama, opgerichte Codicillaire Dispositie.
Welke eerstgem.~ beslotene Couverte met zeven zegels alles zuiver gaaf en ongecancelleerd
bevonden zijnde, is hetzelve op verzoek door Comparanten geopend, luidende de opschriften
daarvan woordelijk aldus:

“Ik J.G. Pruim Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere: dat
voor mij en keurnooten die waren Evert Vedelaar en Gerrit Velsink, Persoonlijk in den Gerichte
gecompareerd ende erschenen zijn, De H.W.G. Heer Isaac Reinder Baron van Raesfelt tot
Heemse en deszelve Ehegemalinne de H.W.G. Vrouwe Clara Feyoena Baronesse van Raesfelt
gebooren van Sijtzama zijnde beide Comparanten gezond van Ligchaam, en hunnen verstand
en oordeel volkomen magtig, ten minsten voor zoo veel ons uiterlijk gebleek; en zijnde zij
vrouwe Comparante, voordat in dezen van de Mombaarschap haares voorzeiden Eheheer
afgetreden en ontslagen was, tot het doen dezer zaake geadsisteeerd met Secretaris J. van
Riemsdijk, als haaren verkozenen en geadmitteerden Mombaar; En exhibeerden zij Heer en
Vrouw Comparanten in dezen Wel Edelen Gerichte het hier ingeslotene toegepitzierde
Couverte, waarin dat verklaarden besloten te zijn H.H.W. Geb. beider Testament in eenige
vrije en onbedwongene uiterste wille, welke zij begeerden, dat na hun overlijden effect moge
sorteren, hetzij als Testament, Codicil, Gifte ter zaake des doods, ofte onder de Levenden zoals
best na de rechten dezer Landen zal kunnen of mogen bestaan, ofschoon ook alle vereischte
solemniteiten hier in niet mogten zijn geobserveerd: verzoekende dat hetzelve alzo van dezen
gerichte moge worden geconfirmeerd en geapprobeerd, Gelijk zulks zijn doende, kracht en
vermids dezen als naar Landrechte.
Voorts verklaarden de Testator en Testatrice voorz.~ de laatste met haaren gem.~ Mombaar
geadsisteerd, wel expresselijk dat deze hunne dispositie niet zal mogen worden geopend dan na
doode van de langslevende van hun beiden, en dat zo hunnen Kleinzoon Reinhart Isaac Graaf
van Rechteren, of Kleindochter Maria Clara Gravinnen van Rechteren, of beide, hierin
genoegen mogte, of mogten willen nemen, en eenige hoegenaamde instantien tot eene eerdere
apertuure mogte of mogten doen of onderneemen, zij hem of haar of beide, verklaaren te
institueeren tot Erfgenaam, of Erfgenamen in de Legitieme portie, of portiën uit hun Testateuren
Nalatenschap, en verder niet; in welk geval in het overige gedeelte van hunnen aan hem of haar
in dit testament gemaakte, verklaarden te institueeren de Persoon of Persoonen in dit Testament
geroepen indien een van hunne Kleinkinderen of beide zich teegen hunnen wille verzet, en zo
iemand anders die bevoegd was de opening te kunnen vraagen, zulks begeerde, die zal daar
door verstoken zijn van het geene volgens dat testament zoude hebben kunnen genieten, het
welk dan op de verdere geroepenen zal vervallen; doch zal in dit geval evenwel deze gemaakte
Dispositie ten behoeve van de verder geroepenen niet eerder standgrijpen als met den dood van
de Langstlevende, dewelke derhalven onaangezien de eerder tegens Testator en Testatrices
intentie gevorderde opening der tegenwoordige Dispositie zijn of haar leven lang zal blijven in
het volle en ongestoord bezit van den geheelen Boedel, des Eerststervendens Nalatenschap
hieronder mede begreepen met volle magt om dien aangaand te handelen en wandelen na
welgevallen, zonder door eenige der toekomstige Erfgenaamen tot verantwoording ofte
eenigerhande Cautie dien aangaande te kunnen worden genoodzaakt. Stellende voorts tot
Executeur van deze haare Dispositie en uitterste wille hun Testateuren Neef Derk Joachim
Willem Jan van Raesfelt met magt van Substitutie en assumtie.
Desten oorkonde hebben ik Scholtus voorn., deze eigenhandig getekend en gezegeld.
Actum op den Huize Heemse den 14 Meij 1700 zes en negentig.
Onderstond: J.G. Pruim

De Couverte van voorz.~Testamente geopend zijnde, is daarin bevonden eene met drie zegels
toegepitzierde Couverte; waar buiten op stond:
‘Testamentaire Dispositien van
Isaac Reinder Baron Van Raesfelt tot Heemse
en
Clara Feijoena Baronesse van Raesfelt geboren van Sijtzama
Ehelieden.
Welke zegels gaaf en ongecancelleerd bevonden zijnde, in deze Couverte mede geopend en
daarin bevonden, de Dispositie van navolgende inhoud:
(In de kantlijn staat: De Originele dezer Dispositie en de daarin hier na volgende gemaakte
Veranderingen en bepalingen, zijn omslagen met een zegel van vijfenzeventig Guldens. In
fidem J.G. Pruim)
Wij Isaac Reinder van Raesfelt tot Heemse en Clara Feijoena van Raesfelt gebooren van
Sijtzama, Ehelieden, hebben om goede en daartoe bewegende redenen goedgevonden over onze
tijdelijke en met doode te ontruimen Goederen, en wel met relatie tot de Leen-, Tins- en
Hofhoorige Goederen ingevolge reeds verkregen consentie of nog te vragen approbatie, te
disponeren, als volgd: zijnder ik Testatrice ter dezer zaake met de Secretaris J. van Riemsdijk
als mijnen gekozenen en geadmitteerden Mombaar geassisteerd.
Eerst vooraf revoceren, dooden en vernietigen wij alle vorige Testamenten, Codicillen en alle
acten van uiterste willen, te vooren bij ons, zij tezaamen, hetzij ijder afzonderlijk gemaakt. Ende
komende tot deze onze Dispositie, legateren wij elkanderen over en weder, ik Testator Isaac
Reinder van Raesfelt mijne Ehevrouw Clara Feijoena van Raesfelt geboren van Sijtzama, en ik
Testatrice Clara Feijoena van Raesfelt geboren van Sijtzama mijnen Eheman Isaac Reinder van
Raesfelt, de eerststervenden aan de langstlevende, zijn of haar aandeel aan alle onze Immobile
Goederen gelegen buiten deze Provincie en alle onze Gerichtelijke losse Provinciaale Binnenen Buitenlandsche obligatien, Handschriften, Actien en Crediten, Goud en zilver zo gemunt als
ongemunt, kleinodie, lijftoebehooren, Inboedel, levendige Have, en al wat verder na Rechten
onder het Mobile gehoord en door de Eerststervende zal worden nagelaten, om alle hetzelven
in volle eigendom eeuwig en erflijk te hebben en te behouden.
Daar en boven legateren wij nog aan elkander over en weder en dús de Eerststervende aan de
Langstlevende, de na rechten aller volkomenste Lijftucht van alle zijne of haare Immobile
Goederen waar die binnen deze Provincie zouden mogen gelegen zijn, en dus ook zoo wel
Lheen, Thin- en Hofhoorige als allodiaale Goederen, om dezelve zijn of haar leven lang als een
allervolkomenste Lijf-Tuchtenaar of Lijftuchtenaresse te bezitten en alle inkomsten, rechten en
prorogativen van dezelve te genieten.
Voorts vermaken en legateren wij Testator en Testatrice gezamenlijk (onverkortet de hier
vooren aan ons over en weder gemaakte Legaaten,) aan onze Klein-Dochter Maria Clara
Gravinne van Rechteren de Summa op waardije van vijftig duizend Guldens, bezwaard met
fides commis zoals hierna zal volgen, welke vijftig duizend guldens wij willen dat door onze
hier gemelden Kleinzoon uit de hem te makene Goederen aan haar zullen worden uitgekeerd,
wanneer hij na ons beider overlijden den Ouderdom van vijfentwintig Jaaren zal hebben bereikt,
en zulk voor of in plaatze van de Legitime portie haar bij representatie van haar wijlen Moeder
uit onzer beide Nalatenschap, pro rato naar Rechten competerende; mits dan nog dat onze
gemelde Klein-dochter of haar successeur of successeuren uit de opkomsten van gemelde

vijftigduizend Guldens aan onze heer Schoonzoon Christiaan Lodewijk Graaf van Rechteren
zal of zullen uitkeeren zijn leven lang Jaarlijks vijfhonderd guldens.
En de nu overgaande tot onzer beide verdere Erfgenaamen Stellinge, nomineren en instituëren
wij Testator en Testatrice (onverkortet de hier vooren aan ons over en weder en aan onze KleinDochter gemaakte Legaaten) onze Kleinzoon Reinhart Isaac Graaf van Rechteren tot onze
eenige en universeele Erfgenaam in onze verdere natelaten Immobile Goederen, gelegen in deze
Provincie van welke aart of natuur die mogen zijn, en dus zowel de Leen-, Thins-, Hofhoorige
als Allodiaale Goederen, met uitdrukkelijk bevel dat alle deze Goederen zullen blijven bij
malkander, bij aldien de Langstlevende van ons Testator of Testatrice blijft volharden bij de
Dispositie in dit Testament straks voor komende, ofte vervolgens op eenige andere wijze, waar
toe bij deeze volkomen en magt wordt gegeven, onze Kleinzoon in staat steld om met andere
effecten onze voornoemde Klein-Dochter haar bovengenoemde Erfportie te voldoen.
Zoo de langstlevende van ons Testator of Testatrice sterft eer onze gemelde Kleinzoon den
ouderdom van vijf en twintig Jaaren heeft bereikt, dan willen wij dat onze Heer Schoonzoon
Christiaan Lodewijk Graaf van Rechteren tot Collendoorn van alle onze Natelaten Immobile
Goederen gelegen in deeze Provincie het vruchtgebruik zal genieten tot dat onze Kleinzoon den
ouderdom van vijfentwintig Jaaren zal hebben bereikt, mits de Goederen onderhoudende in
behoorlijke staat en order.
Zoo onze Heer Schoonzoon dan overleden is, of na de Langstlevende van ons sterft, eer onze
kleinzoon vijf en twintig Jaaren oud is, dan willen wij dat de Havezate Heemse en verdere in
deze Provincie geleegene Goederen zullen worden geadministreerd door een bekwaam
Persoon, die als Rentmeester en opzichter daarvan zal genieten een behoorlijk salaris en
inwooning op het goed, en dan zullen de opkomsten na aftrek van de kosten van alle behoorlijke
reparatien en onderhoud van de Goederen en verdere onkosten uit Uitgaven overschietende,
oplopen, en binnen deze Provincie op Intresse of anders worden geemploijeerd ten voordeele
des Boedels totdat onze kleinzoon vijf en twintig Jaaren oud zal zijn.
Ook willen wij in dat geval, zo de Langstlevende van ons Testator of Testatrice daar toe geen
ander of anderen benoemd, waar toe dezelve bij dezen de volle magt gegeven wordt, dat dan na
het afsterven van de Langstlevende van ons de voogdijschap over onze beide voornoemde
kleinkinderen, immers voor zooverre zij onze Legataris en Erfgenaamen invoegen deze onze
Dispositie zijn zullen, zal worden geexerceerd en waargenomen door onzen Neef Derk Joachim
Willem Jan van Raesfelt tot dat onzen kleinzoon den ouderdom van vijfentwintig Jaaren zal
hebben bereikt, gemelde onzen Neef daartoe benoemende en verzoekende bij dezen: waarvoor
hij uit des Boedels opkomsten gedurende de tijd van zijn voogdijschap Jaarlijks zal genieten
Drie honderd Guldens.
Zoo onze voornoemde Kleindochter sterft, zonder in Echte verwekte Descendenten of
Descendent na te laten, en ook zoo na haar deszelfs in Echte verwekte kinderen of kind beneden
den ouderdom van vijf en twintig Jaaren sterven of sterft zonder Echte geboorte natelaten, dan
nomineren of substitueren wij in de aan haar gemaakte Erffenis (onverkortet echter de hier
vooren aan ons over en weder gemaakte Legaaten,) vrij en onbezwaard onzen kleinzoon, of bij
zijn overlijden zijn in Echte verwekte nagelatenen descendenten of Descendent, en deze
ontbrekende, dan de Erfgenaamen door ons geroepen, zoals hier volgt:
Zoo het mogte gebeuren dat onze kleinzoon sterft zonder echte kinderen of eenig kind na te
laten, of dat zijn kinderen of kind na hem sterven of sterft, beneden den ouderdom van
vijfentwintig Jaaren, zonder echte kinderen of kind na te laten, dan nomineren en institueere ik

Testator Izaac Reinder van Raesfelt (onverkortet echter de hier vooren aan mijn Ehevrouwe
gemaakte Legaaten) tot mijn eenige en Universeele erfgenaam in mijn verdere Nalatenschap
van welken aart of natuur die Goederen mogen zijn, en dus zo wel Lheen-, Thins- Hofhoorig
als Allodiaale Goederen mijn Neef Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt, en bij zijn overlijden
deszelfs Echte Descendenten of Echte Descendent, en zonder Echte Descendenten of
Descendent stervende, dan wil ik dat mijn in het hier vooren bepaalde geval aan hem gemaakte
Nalatenschap zal komen aan zijn zuster Agnes Willemina Sophia van Raesfelt, en bij haar
vooroverlijden aan haar Echte Descendenten of echte Descendent, die ontbrekende dan aan
mijn Neef Arend van Coeverden tot wegdam, en bij zijn vooroverlijden aan zijn Echte
Descendenten of Descendent, dezelve indien zal tot mijn eenige en Universele Erfgenaam of
Erfgenaamen van mijn natelaten Immobile Goederen in deze Provincie gelegen nominerende
of substituerende kracht dezes.
En ik testamentrice Clara Feijoena van Raesfelt gebooren van Sijtzama nominere en institueere
of substituere in dien val (onverkortet de hier vooren aan mijn Eheman gemaakte Legaaten,) tot
mijne eenige en Universeele Erfgenaamen in mijne verdere Nalatenschap van welke aart of
natuur die goederen mogen zijn, en dus zoo wel Lheen-, Thins-, Hofhoorige als Allodiaale
Goederen mijn Nichten Johanna Catharina Sloet geboren Sloet en Frozik Juliana Geertruida
van der Merwede gebooren Sloet, ijder voor de helften, en bij vooroverlijden van een van beiden
of van beide des overledenens Echte descendenten of echte Descendent bij haare representatie,
dezeve in het voorengemelde geval tot mijn eenige en Universele Erfgenaamen of Erfgenaam
van mijne in deze Provincie gelegene natelatene Immobile Goederen nominerende,
instituerende of substituerende kracht dezes.
Edoch in dat geval willen wij (onverkortet de hier vooren aan ons over en weder gemaakte
Legaaten) dat onze Heer Schoonzoon voornoemd ons beide overlevende, zal genieten het
vruchtgebruik van alle onzer Immobile Goederen in deze Provincie gelegen zijn leven lang,
zulks aan hem legaterende bij dezen, mits de Goederen onderhoudende in een behoorlijke staat
en order.
Nog geven wij Testator en Testatrice aan elkanderen de Eerststervende aan de Langstlevende,
de magt, om in dit geval aan de benoemde Fidei Commissaire Erfgenaam of Erfgenaamen op
te leggen na espiratie van het Gelegateerde vruchtgebruik, eene uitkeering ’t zij in ééns ofte in
eene Jaarlijkschen Summa, mits niet te boven gaande twee derde part van de effective waarde
der geheele Fidei Commissaire Goederen, ten behoeve van die geene, welke de Langstlevende
hiermede bij nadere dispositie zal willen beneficeren.
Willende wij Testator en Testatrice wel uitdrukkelijk dat in geene van alle hier
voorengenoemde gevallen eenige aftrek van Faleidie of Trebellia-nique portien zal plaats
hebben. Zo het mogte zijn dat ik Testator mijne Ehevrouwe de Testatrice in dezen overleefde,
in dat geval wil ik dat alle de vaste Goederen buiten deze Provincie gelegen die ik mogte
nalaten, en alle mijne binnen- en buitenlandsche Gerichtelijke Provinciaale en losse obligatien,
handschriften, Actiën en Crediten, Contante penningen en voorts alle Mobiele Goederen,
Lijfstoebe hoozen, levendige Have, en al wat onder het Mobile kan gerekend worden, bij mijn
overlijden, na afbetaling van alle Schulden die ik mogte nalaten, willen worden genoten bij
onze kleinzoon voornoemd, en bij zijn vooroverlijden, dan bij zijn nagelatene Echte
Descendenten en Descendent, en die ontbrekende, dan bij de Erfgenaam of verdere
Erfgenaamen door mij geroepen in gevalle mijn kleinzoon sterft zonder echte Geboorte na te
laten, met beding, dat onze kleinzoon, of zijne successeuren in deze Erfenis uit dezelve aan

onze Kleindochter voornoemd zal of zullen voldoen, zodanige Erfportien als haar van ons beide
Testator en Testatrice, zoals hier boven is gemeld, volgens deze onze Dispositie zal competeren,
instituërende of substituërende in het gemelde geval, onze kleinzoon of verdere geroepene
Persoonen in de Goederen in deze periode genoemd kracht dezes.
Zo ik Testatrices mijnen Eheman de Testator in dezen mogte overleven, in dat geval wil ik, dat
alle de vaste Goederen buiten deze Provincie gelegen die ik mogte nalaten, en alle mijne
Binnen- en Buitenlandsche gerichtelijke Provinciaale- en losse obligatien, Handschriften,
Actieën, Crediten, Contante penningen, en voorts alle Mobile Goederen, lijfstoebehoren,
levendige Have, en al wat onder het Mobile kan gerekend worden, bij mijn overlijden, na
afbetaling van alle schulden die ik mogte nalaten, zullen worden genoten bij onze Kleinzoon
voornoemd, en bij zijn vooroverlijden dan bij zijn nagelatene echte Descendenten of
Descendent, en die ontbrekende, dan bij de Erfgenaamen door mij geroepen ingevallen mijn
Kleinzoon sterft zonder echte geboorten na te laten, met beding, dat onze kleinzoon, of zijne
successeuren in deze Erffenis, uit dezelve aan onze kleindochter voornoemd, zal of zullen
voldoen, zoodanige Erfportie als haar van ons beide Testator en Testatrice zo als hierboven is
gemeld, volgens deze onze dispositie zal competeren, instituerende of substituerende in het
gemelde geval onze kleinzoon of verdere geroepenen persoonen in de Goederen in deze periode
genoemd, kracht dezes.
Wij vertrouwen dat onze beide Kleinkinderen in deze onze gemaakte Dispositien in allen
opzichte volkomen zullen berusten, Edoch zoo onvermoedelijk het Contrarie bij onze
kleindochter mogte plaats hebben en zij zich in eenigerhande opzichten tegen deze onze
dispositie mogte opponeren, dezelve eenigszins querelleeren of daar tegen iets entameren, dan
verklaren wij niet te willen dat zij iets zal genieten van hetgeene aan haar bij dezen is gemaakt,
maar alleen de Legitieme portie haar na stricten rechte Competerende, en zulks ze wel ten
opzichte van de Leen-, Tins- Hofhoorige- als Allodiaale Goederen, waarin als dan mede pro
rato zal berekend worden al het geene wij aan haar wijlen Moeder volgens Huwelijks
voorwaarde van den 16 Meij 1775 als anders mede ten Huwelijk hebben gegeven, of de waarde
van dien, - verklaarende haar in dien val tot onze Erfgenaame in gemelde Legitime portie te
institueeren krachtens dezes, en in al het overige wat zij na deze onze dispositie, zo zij daarin
berust had, zou genoten hebben vrij onbezwaard, te instituëren of substituëren onze Kleinzoon
voornoemd, en bij zijn vooroverlijden zijn echte kinderen of kind of verder Echte Descendenten
of Descendent, en die ontbreekende, dan de verdere geroepen Erfgenaamen, wanneer onze
kleinzoon zonder echte geboorte natelaten sterft.
Zo onze Kleinzoon deze onze dispositie in eenigerhande opzichtet mogte tegengaan of
querelleeren, in dat geval stellen wij ook hem tot onze Erfgenaam alleen in de Legitime portie
als bovengemeld, hem daarin instituërende kracht dezes, en al het overige wat hij na deze onze
Dispositie zoude genoten hebben, zo daarin berust had, daarin instituëeren of substituëeren wij,
in dien val, de Erfgenaamen geroepen in gevalle onze Kleinzoon zonder Echte geboorte na te
laten sterft.
Al het welk wij Testator en Testatrice, zijnde ik Testatrice met mijnen voornoemde verkozen
en geadmitteeerden Mombaar geadsisteerd, verklaaren te zijn onze vrije onbedwongene en
welberadenen uittersten wille die wij begeeren dat na onze dood in alles zal worden nageleeft,
’t zij als testament, Codicil, Giftingenten zaake des doods, of zoals anders na rechten best zal
kunnen bestaan al was het dat hier in of omtrent eenige noodzakelijke requisitien verzuimd en
alle gerequireerde Solemniteiten niet geobserveert mogten zijn. Blijvende echter de

Langstlevende van ons Testator en Testatrice wel uitdrukkelijk voorbehouden over alles
deszelvs of derzelvers na te latene Goederen, hetzij uit hoofde van dit Testament of anderzins
geacquireerd, nader of anders te kunnen disponeeren na welgevallen.
Desten oirkonde der waarheid hebben wij Testator en Testatrice nevens Testatrices Mombaar
deze getekend en gezegeld, Op den Huize Heemse den 14 Meij 1700 zes en negentigh.
Onderstond:
J.R. van Raesfelt
C.F. van Raesfelt gbr. van Sijtzama
J. van Riemsdijk, als Mombaar van de Vrouwe Testatrice

Terwijl de tweede benoemde beslotene Testamente hiervooren gemeld, vertoond zijnde,
waarvan de zegels mede zuiver, gaaf en ongecancelleerd bevonden zijn, en waarvan de
opschrifte aldus luid:
Ik J.G. Pruim, Scholtus des Kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere: Dat
voor mij en keurnooten, die waren Evert Vedelaar en Gerrit Velsink, Persoonlijk in den
Gerichte gecompareerd zijn de H.W.G. Heer Isaac Reinder Baron van Raesfelt tot Heemse en
deszelve ehegemalinne de H.W.G. vrouwe Clara Feijoena van Raesfelt tot Heemse, geboren
van Sijtzama, zijnde beide comparanten gezond van Ligchaam, en hun verstand en oordeel
volkomen magtig, ten minsten voor zo veel ons uitterlijk gebleek; en zijnde zij Vrouwe
Comparante, na dat in dezen van de Mombaarschap haares voorz.~ Ehe-Heer afgetreden en
ontslagen was, ter dezer zaake geadsisteerd met M. Pruim, als haaren gekozenen en
geadmitteerden Mombaar. – En exhibeerden zij Heer en Vrouw Comparanten in dezen Gerichte
het hier ingesloten toegepitsierde Couverte, waarin verklaarden besloten te zijn, de door hun
gemaakte verandering en nadere bepalingen, in hunne op den 14 Meij 1796 voor dezen Gerichte
opgerichte beslotene Testamente, welke zij willen en begeren, dat na hun overlijden en in allen
deele, (evenals de opgem.~ hunne Testamente, zo verre die door deze hunne nadere verandering
en bepalingen niet worden buiten effect gesteld en vernietigd,) zullen effect sorteren, het zij als
Testament, Codicil, Giften ter zaake des doods ofte over de levenden, zoals zulks best in rechten
zal kunnen en mogen bestaan, al waren ook alle solemniteiten daarbij niet geobserveerd:
verzoekende dat het zelve, alzo door dezen Gerichte moge worden geconfirmeerd en
geapprobeerd, Gelijk zulks zijn doende kracht en vermids deze als naar Landrechte.
Voorts verklaarden zij Testator en Testatrice voorz.~, de laatste met haaren voorz.~ Mombaar
geadsisteerd zijnde, bij dezen op het allerplechtigste te innoveren, en alhier voor woordelijk
gerepeteerd te houden, de Clausule bij de opschriften hunner opgem.~ Testamente v.d. 14 Meij
1796 uitgedrukt, omtrent de eröpeninge en aperture denzelve, en het verdere daarbij
voorkomende.
Des ten oirkonde hebbe ik Scholtus voorn.~ deze getekend en gezegeld. Actum op den Huize
Heemse den 17 Meij Een duizend Agt Honderd.
Onderstond:
J.G. Pruim
Scholtus

Zo is dezelve Couverte op verzoek als voren geopend, en daarin bevonden een met zeven zegels
toegepitsierde Couverte; waar buiten op stond:
Verandering en nadere bepalingen.
Van J.R. van Raesfelt tot Heemse
en
C.F. van Raesfelt geboren van Sijtzama, Ehelieden;
Omtrent derzelver op d. 14e Meij 1796 voor ’t Scholten Gerichte van Hardenbergh cum annexis
gemaakte beslotene Testamentaire-Dispositie!
Welke Couverte mede geopend zijnde, is daarin bevonden de Dispositie navolgende:
Wij Isaac Reinder van Raesfelt tot Heemse en Clara Feijoena van Raesfelt geboren van Sijtzama
Ehelieden, overwegende den inhoud van onze Testament uitgegaan voor het Scholten Gerichte
des kerspels Hardenbergh op d. 14 Meij 1796: hebben goedgevonden, daar in te veranderen en
nader te bepaalen dit navolgende, zijnde ik Testatrice in dezen geadsisteerd met M. Pruim, als
mijnen verkozenen en geadmitteerden Mombaar.
Zoo het mogte gebeuren dat onze klein-zoon Reinhart Isaac Graf van Rechteren kinderloos
sterft, of dat zijn nagelaten kinderen of kind kinderloos sterven of sterft beneden den ouderdom
van vijf en twintig Jaaren, in dat geval willen wij, dat van de door ons in bovengemeld testament
aan hem gemaakte Immobile Goederen gelegen in deze Provincie Overijssel, het vruchtgebruik
zal worden genoten bij onze Heer Schoonzoon Christiaan Lodewijk Graaf van Rechteren tot
Collendoorn, zoals bij ons gemelde Testament aan hem is gelegateerd, maar bij deszelvs
overlijden, of vervolgens stervende, dan willen wij, dat in het gemelde geval het vruchtgebruik
van gemelde Immobile Goederen zal worden genoten door onze Neef Derk Joachim Willem
Jan van Raesfelt, aan wien wij in dat geval gemelde vruchtgebruik Legateren voor zijn leven
lang, mits aan onze kleindochter Mara Clara geboren Gravinne van Rechteren uitkerende
jaarlijks Een Duizend Guldens.
Onze gemelde Neef dan overleden zijnde, of vervolgens stervende, dan willen zij dat gemelde
Goederen zullen komen aan onze kleindochter voornoemd of bij haar vooroverlijden aan haar
nagelaten kinderen of kind.
Onze kleindochter Maria Clara geboren Gravinne van Rechteren, willen wij dat uit onze
Nalatenschap zal Erven het goed Addingahaard genaamd gelegen in Groningerland in het
Wester Nijland, en daar en boven de summa of waarde van dertig duizend Gulden, welke
summa of waarde de langstlevende van ons Testator en Testatrice (zulks goed vindende) nader
zal bepaalen waar uit dezelve zal worden gevonden, het welk van die kracht zal zijn alsof het
in deze onze Dispositie woordelijk was uitgedrukt: geschied deze nadere bepaling niet, dan zal
de gemelde som of waarde worden voldaan met Obligatien of Capitaalen die de Langstlevende
van ons zal nalaten; zo dit niet toereikelijk mag bevonden worden dan zal onze kleinzoon het
te kort komende aanvullen jaarlijks met Een duizend Guldens uit de opkomsten van de
Goederen die hij van ons zal hebben geërft, en inmiddels van het niet betaalde jaarlijksch 3,5
percent interest geven totdat alles voldaan is. Ook zal onze kleindochter genieten de Lijfrente
ten haaren lijve belegd op het comptoir van Zalland, en geen jaargeld uitkeren, zo als te vooren
was bepaald.
Zoo ik Testator de Langstlevende van ons Testator en Testatrice ben, dan wil ik, dat mijne
natelatene Mobile en anderen Goederen, waar over ik niet nader zal hebben gedisponeerd, na
dat mijn kleindochter haar bovengemeld Erfdeel zal hebben genoten, en na afbetaling van alle

Schulden, die ik mogt nalaten, bij onze gemelde beide kleinkinderen zullen worden genoten
ijder voor de helft, om naar goedvinden daarover te disponeeren.
Zoo ik Testatrice de Langstlevende van ons Testator en Testatrice ben, dan wil lk dat mijne
natelatene mobile en andere Goederen waarover ik niet nader zal hebben gedisponeerd, nadat
mijn kleindochter haar bovengemelde Erfportie zal hebben genoten en na afbetaling van alle
schulden die ik mogt nalaten bij onze gemelde kleinkinderen zullen worden genoten ijder voor
de helft om naar goedvinden daarover te disponeren,
Zoo beide onze kleinkinderen voornoemd kinderloos mogten sterven, ofzo haar beider na te
laten kinderen of kind kinderloos sterven of sterft beneden den ouderdom van vijf en twintig
Jaaren, in dat geval wil ik Testator dat mijn Neef Van Raesfelt bovengenoemt zal succederen
in de Immobile Goederen door mij na te laten, en bij dezelve kinderloos vooroverlijden de
verdere door mij in ons bovengemelde Testament in dat geval geroepene persoonen. En ik
Testatrice wil dat in dat geval in mijne natelatene Immobile Goederen zullen succederen mijn
Nichten in ons bovengemelde testament bij name genoemd, en bij haar vooroverlijden ieders
Descendenten of Descendent in ’s moeders plaats. Alles ongeprosudiceerd het vruchtgebruik
van ons beider gemelde Nalatenschap als boven gelegateerd.
Wij wederroepen dus hiermede dat wij in ons gemelde Testament hadden gesteld in zo verre
zulks bij deze is veranderd, onverkorted al het overige in ons gemelde Testament bepaald, het
welk wij alles in zo verre het met deze onze nadere bepaalde wille niet strijd, willen hebben
gehouden in die kracht alsof het hier in woordelijke was herhaald, inzonderheid willen wij zulks
wel uitdrukkelijk ten aanzien van de Legaaten die wij in gemelde Testament over en weer de
Eerststervende aan de Langstlevende van ons hebben gemaakt.
Verklaardende wij Testator en Testatrice, zijnde ik Testatrice met mijnen voorz.~ Mombaar
geadsisteerd, dat wij vrij- en onbedwongen, met voorbedachten rijpen berade, tot deze onze, in
opgem. door ons den 14 Meij 1796 opgerichte Testamente gemaakte verandering en nadere
bepalingen, gekomen zij: die wij willen en begeeren, dat na ons overlijden, in allen deele, (even
als opgemelde onze Testamente, zo verre die dier door niet is veranderd en buiten effect
gesteld,) zullen effect sorteren ’t zij als Testament, Codicil, Gifte ter zaake des doods; ofte onder
de levenden, evenals zulks best zal kunnen en mogen bestaan, al waren ook alles solemniteiten
van rechte daarbij niet geobserveerd.
Desten oirkonde der waarheid hebben wij Testator en Testatrice nevens Testatrices Mombaar,
deze getekend en gezegeld.
Op den Huize Heemse den 17 Meij Een duizend Agt honderd.
Onderstond:
J.R. van Raesfelt
C.F. van Raesfelt-van Sijtzama
M. Pruim, als Mombaar van de Testatrice

En, eindelijke de hiervooren gemelde derde beslotene Testamentaire Dispositie, met drie zegels
toegemaakt, gevisiteerd, in dezelven alsmede zuiver, gaaf en ongecancelleerd bevonden zijnde;
waarvan het opschrift aldus luidende was.
Ik J.G. Pruim, Scholtus des kerspels Hardenbergh cum annexis, doe kond en certificeere: Dat
voor mij en keurgenooten, die waren Ds.H.H. ter Poorten en Roelof Everts op ’t Bolks,
Persoonlijk in den Gerichte gecompareerd is, de H.W.G. vrouwe Clara Feijoena Douairière van

Raesfelt geboren van Sijtzama, zijnde zij comparante na den Ligchaam gezond, en haar
verstanden oordeel volkomen magtig, ten minsten voor zo veel ons uitterlijk gebleek, en zijnde
dezelve, ter dezer zaake geadsisteerd met Mr. L. van der Gronden als haaren verkozenen en
geadmitteerden Mombaar. Exhiberende zij vrouwe comparante in deze Gerichte het
hieringeslotene toegepitzierde Couverte, waarin dat verklaarde beslotene zijn, haare
Codicillaire Dispositie, welke zij begeerd dat na haar overlijden effect moge sorteren, hetzij als
Testament, Codicil, Gifte ter zaake des doods, ofte onder de Levenden, zoals best na de rechten
dezer Landen zal kunnen af mogen bestaan, zijn geobserveerd: verzoekende dat hetzelve alszo
door dezen Gerichte moge worden geconfirmeerd en geapprobeerd; Gelijk zulks zijn doende,
kracht en vermids dezen als naar Landrechte.- Stellende zij vrouwe Comparante geadsisteerd
als vooren, tot Executeur van deze haar Codicillaire Dispositie, haaren Neef Derk, Joachim
Willem Jan van Raesfelt, met magt van substitutie en assumtie. Met verklaaring, dat zij niet en
wil, dat deze haare Codicillaire Dispositie zal worden geopend, dan na haar overlijden, en dan
nog niet, voor dat haar Ligchaam begraven zijn zal.
Desten oirkonde hebbe ik Scholtus voorn.~ deze getekend en gezegeld.
Actum op den Huize Heemse den 23 Julij 1800 en Twee.
Onderstond:
J.G. Pruim
Scholtus

Terwijl dezelve Couverte geopend zijnde, daarin bevonden de beslotene Couverten waar buiten
op stond: Codicillaire Dispositie
Van vrouwe Clara Feijoena Douairière
Van Raesfelt gebooren van Sijtzama
Geadsisteerd met Mr. Willem Steeven van der Gronden als Haar H.W. Geb. verkoozen
Mombaar in deezen.
En welke geopend zijnde, in dezelve bevonden is de Codicillaire Dispositie, navolgende:
Vermits het God behaagt heeft mij ondergeschrevene Clara Feijoena Douairière van Raesfelt
gebooren van Sijtzama te doen beleeven den Sterfdag van wijlen Ehe-Heer Isaac Reinder van
Raesfelt tot Heemse en den sterfdag van mijn kleinzoon Reinhart Isaac van Rechteren, zo heb
ik om mij daar toe moverende reden en goed gevonden omtrent mijne nalaatenschap dit –
navolgende nader te bepaalen, zo als ik geadsisteerd met mijnen hiertoe gekozen Momber Mr.
Willem Steven van der Gronden ben doende bij deezen op manieren als volgt:
Mijn kleindochter Mara Clara van Foreest gebooren Gravinne van Rechteren wil ik, dat vermeld
het overlijden van Haaren Broeder wijlen Reinhart Isaac Graaf van Rechteren, als nu ons eenig
kleinkind in leeven zijnde, of bij Haar vooroverlijden Haare kinderen en wettige Descendenten
bij representatie zal of zullen voort na mijn overlijden in volkoomen Erflijken eigendom
genieten, niet alleen het goed Addingahaard genaamt gelegen in de Ommelanden in het wester
Nijland en mijn aandeel of aandeelen in de Scheer, en daartoe behoorende goederen, waar van
een aandeel mij is toegekent en toegewezen den 24 Januari 1801 en een ander deel door mij is
aangekogt van de erfgenaamen van Coeverden tot wegdam; maar ook daar benevens alle mijne
na te laaten obligatien, rentende handschriften en Recepsen alle mijn actien Crediten en
protensien, alle mijne mobile Goederen leevende have, de vrugten en gewassen bij mijn
overlijden staande op de Landerijen die ik zelv in gebruik heb, de pachtpenningen van de in

mijn sterfjaar publijccq verpachte hooilanden, Tienden en garven, comptante penningen,
chartres en papieren, en dit alles zonder eenig bezwaar van Fidei Commis, wordende al het
zelve voor zo verre bij voorige dispositien met mijn wijlen Ehe-Heer opgericht met retour of
Fidei Commis eenigzins is bezwaart, hier van geheel en ten eenemaal ontheven; Blijvende van
op gemelde goederen alleen met Fidei Commis bezwaart die Familie Documenten en andere
goederen die wijlen mijn Heer vader heeft gewilt, dat altoos in de Familie zouden blijven
volgens deszelvs Testament in dato den 28 Junij 1731 voor zo veel ik van die goederen heb
ontvangen; Alles dan nog met dien verstande, dat ook mijn gemelde kleindochter zal betaalen
alles wat ik bij mijn overlijden mogt verschuldigt zijn in gelde, zo aan op Interes genoomene
geld als anderszins, en de Doods kosten als mede aan de Dienstboden, die bij mijn overlijden
bij mij zullen woonen ieder een extra Jaar loon ééns, uitgenoomen die geene die met Jaargeld
zullen zijn begunstigd, zoals volgen zal; vervolgens wil en begeer ik, dat voorgemelde mijn
kleindochter, ofte bij vooroverlijden Haare kinderen en wettige Descendenten, als vooren mijn
Universeele erfgenaam of Erfgenaamen wordenden wel mede zal of zullen aanerven de verdere
immobile goederen van mij nagelaaten, edog voor behoudens de Tucht en het vrugtgebruik daar
van aan Haar den Heer vader Christiaan Lodewijk Graaf van Rechteren tot Collendoorn bij
onze voorige Dispositie voor zijn leeven lang gelegateerd, welke onze Schoonzoon eevenwel
zal moeten uitkeeren aan mijn Neef Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt meede volgens
begeerte van mijn overleeden Ehe-Heer op zijn sterfbed mij aanbevolen uit de opkomsten van
de Overijsselse Landgoederen bij mijn overleeden Ehe Heer en mij in gemeenschap bezeten,
en die Landgoederen die ik na het overlijden van mijn Ehe Heer buiten en behalven de Scheer,
en Scheerse goederen heb geacquireert, en aangekogt, en nog mogt aankopen zijn leven lang
Jaarlijks vijf honderd Guldens.
Aan mijn Nigt Agnes Willemina Sophia van Raesfelt uit de opkomsten van laatstgemelde
Landgoederen Haar leven lang Jaarlijks twee honderd Guldens.
Aan mijn tegenwoordige Jager Gerrit de Graaf, zo die bij mijn overlijden bij mij woont Jaarlijks
vijftig Guldens zijn leven lang;
Aan mijn tegenwoordige meid Gesina Gerrits, zo zij bij mijn overlijden bij mij woont, zo lang
zij ongetrouwt zal blijven, Jaarlijks vijftig Guldens, doch als zij trouwt dan zal dit Jaargeld met
expiratie van het loopend jaar ophouden, en zij dan booven dat loopend jaar jaargeld genieten
vijftig Guldens ééns;
gelijk meede uit deeze laatstgemelde opkomsten zullen worden voldaan de vijftig Guldens, die
de Freule Ramelman Jaarlijks haar leven lang competeert, bij aldien zij mij mogt overleeven:
Alle welke gelden zullen worden voldaan door mijn Heer Schoonzoon C.L. Graaf van
Rechteren tot Collendoorn aan wien volgens onze voorige Dispositie het vrugtgebruik van
laastgem.~ Landgoederen voor zijn leven lang is gelegateerd, dat ook nog bij deezen word
bevestigd: Zo als ook vervolgens de geene, welke naderhand uit kragt van onze opgem. de
voorige dispositie in het genot van dit vrugtgebruik zal opvolgen, en eindelijk onze Erfgenaam
of Erfgenaamen bij expiratie deezer Tucht tot de hier vooren bepaalde uitkeeringen meede zal
of zullen verpligt zijn voor zo veel die dan nog plaats mogen hebben.- voor het overige blijvt
ook bepaalt, dat mijne gemelde Kleindochter na het overlijden van mijn Heer Schoonzsoon
geduurende het leven van mijn Neef van Raesfelt uit de opkomsten van de Overijsselsche
Landgoederen, waar van in dat geval een hem het vrugtgebruik is gelegateerd, zal genieten
Jaarlijks één duizend Guldens, die mijn gemelde Neef Haar dan zal uitkeeren;

Alles wat in mijn voorige Dispositie of Dispositien alhier voor het Scholtengerichte uitgegaan
in dato des 14 Meij 1796 en in dato den 17 Meij 1800 is vervat, in zo verre de inhoud daar van
door het overlijden van mijn kleinzoon niet is vervallen of in deeze niet uitdrukkelijk is
veranderd, dat houd ik in die volle kragt, alsof het in deeze mijne Dispositie was geinsereerd,
maar al wat met deeze niet overeenkomst, dat verbreek en vernietig ik bij deze nadere dispositie.
Dit dan verklaar ik te zijn mijn vrije onbedwongene wille, die ik wil en begeer, dat na mijn
overlijden zal effect sorteren, het zij als Testament, Codicil, giften ter zaake des doods, of zo
als best zal kunnen bestaan;
Desten oirkonde heb ik Testatrice deezen benevens mijn Momber getekend en gezegeld.
Op de Huize Heemse den 23 Julij 1802.
Onderstond:
C.F. van Raesfelt gbr, van Sijtzama.
W.S. van der Gronden als Mombaar

Voorts geproduceerd zijnde, de op d. 24 Aug.s l.l. door voorz.~ Mevr. Van Raesfelt voor deezen
Gerichte opgerichte Testamentaire Dispositie, ten opzichte van den Jager Gerrit de Graaf en
Gezina Gerrits, enz.~, is door de in ’t hoofd dezer Gerichtshandeling vermelde comparanten,
den heer C.L. Grave van Rechteren, den Heere en Mevrouw van Foreest en den Heere D.J.W.J.
baron van Raesfelt, hoofd voor hoofd, en ijder in ’t bijzonder, gedeclareerd, dat, of schoon uit
de codicillarie dispositie bovengemeld, het zoude schijnen klaar te zijn, dat de aan Geziena
Gerrits ’s Jaarlijksch daarbij toegelegde vijftig Guldens uit te keren, cesseren komt, als dezelve
kwam te trouwen; zij in zulken gevalle declareren en dus wanneer zij kwam te trouwen,
aannamen, om aan haar, gedurende haaren verderen leeftijd, zowel gehuwd wordende, als
ongetrouwd blijvende, het aan haar bij gen. Codicil versprokene te zullen uitkeren en betaalen,
zonder eeniger hande Objecten welke deswegens de een tegen de ander en of dien Erven zoude
kunnen of mogen maken.
Voorts is in de gerichte geproduceerd, eene op d. 24 Aug. l.l. door wijlen Mevr.~ de Douairière
van Raesfelt tot Heemse, onder adsistentie van Dr. A. van Riemsdijk als Mombaar, in den
Gerichte geëxhibeerde, met vier zegels gecachetteerde Couverte; welke Couverte, na visitatie
der zegels, gaaf, zuiver en ongecancelleerd bevonden is, door de hier voorengemelde
Comparanten, en de Predikant H. Wineke t Heemse, aan wien dezelve is vertoond, verzocht
geworden is, dat dezelve Couverte alhier in Judicis geöpend, en de daarin vermelde handschrifte
openlijk moge worden uitgelezen: Luidende de opschrifte woordelijk, als volgd:
Dominus H. Wineke bij mijn overlijden Predikant te Heemse zijnde, vertone het hier in gesloten
door mij getekende en gezegelde handschrift daar het behoort op dat den inhoud daar van worde
nagekome, daar ik mij op verlaat. C.F. van Raesfelt gbr.~ van Sijtzama.
Heemse d. 24 Aug. 1807.
Scholtus J.G. Pruim: keurn.~ F.C. W. Rathsman en L. Velsink, erschenen Mevr.~ de Douairière
van Raesfelt tot Heemse en exhibeerde deze beslotene Couverte; met verzoek dat hetzelve, bij
dezen gerichte in bewaring genomen moge worden en bij de op heden morgen aan mij Scholtus
in bewaar gegev. en verzegelde blikken bus of kistje blijven geseponeerd zijnde dezelve in
dezen geadsisteerd met Dr. A. van Riemsdijk als Mombaar.
Onderstond
J.G. Pruim

En luidende de hiervooren vermelde, daaringeslotene handschrifte, woordelijk aldus:
Het heeft tot den Godsdienst, en om ter verdere bevorderinge van dezelven in deze Gemeente,
onder Gods zeegen zoo veel mogelijk daartoe mede te werken, ten dien einden schenk en geve
ik bij dezen aan onze tegenwoordige Predikant Ds.H. Wineke jaarlijks een douceur ter summa
van twee honderd Guldens, in te gaan op den dag van mijn overlijden, en aan hem vervolgens
Jaarlijks te betalen uit de opkomsten van mijn aandeel aan de Scheer en daartoe behorende
goederen, mits de voormelde predikant tot na mijn overlijden het Predikampt in de Gemeente
van Heemse blijve bekleden, en dat ook daar na bij zijn vertrekt of verlaating van het
predikampt alhier, dit Douceur met het dan loopende halve Jaar zal ophouden.
Desten oirkonde heb ik deze acte eigenhandig getekend en gezegeld op den huize Heemse den
20 Maart 1807.
Onderstond
C.f. Dre. Van Raesfelt gebr.~ van Sijtzama

Eindeljksch verklaard, den Executeur testamentair, den Heer D.J.W.J. Baron van Raesfelt tot
Elsen, uit hoofde van den magt van Substitutie en adsumptie aan hem verleend, bij dezen te
Substitueren zijnen Neef Jacob van Foreest tot Petten op Collendoorn, ten einde, om namens
en vanwegen hem Comp.q.p., gedurende zijne absentie omtrent den onderhavige Boedel, al dat
geene te doen en verrichten, wat der zaake noodsdruft vereischen zal, en Comp. in zijne voorz.~
Qualiteit, zal kunnen, vermogen of moeten doen, mits doende rekeningsbewijs en reliqua als
naar rechten.
Comparerende hierop de Heer J. van Foreest, declarerende, de hiervoor aan hem opgedragen
post, bij deze, zo in invoegen als daarbij, stipulata manu aan te nemen.
Aldus gedaan op dato en ter plaats als boven; accorderende de voorenstaande Opschriften en
Testamenten, woordelijk met Derzelver Origineelen.
In fidem
J.G. Pruim
Vrij van ‘t zegel
Heemse d.5 Sept. 1807
Scholtus J.G. Pruim:
Keurnooten secret. A. van Riemsdijk en Derk Odink
Erschenen Geziena Gerritsz., onder adsistentie van Gerrit de Graaf als Mombaar;
Verklaardende zij comparante, dat aan haar het door wijlen vrouwe C.F. Baronesse Douairière
van Raesfelt, Geboren van Sijtzama, bij derzelver op d. 24 Augustus l.l., voor deze Gerichte
opgerichtte Testamente, bewezene of gemaakte Lijftoebehoor op der Testatrices slaapkamer,
bij haar overlijden buiten beslot bevonden, aan Comp.te door den Heere Executeur, in bijwezen
van den Gerichte is uitgereikt na behoren; waarmede Comp.te volkomen in dat opzichte is
gecontenteerd en waarvoor zij alzo quiteerde door dezen.
In fidem J.G. Pruim

Bijlage 3
Verklaring Jacob als bijlage in het testamentaire overzicht van Clara
Feyoena
1808 d, 23 Meij Zijn door mij ondergetekende in Huwelijk hebbende Vrouwe M.C. Gravinnen
van Rechteren, geinstituëerde Erfgenaame van wijlen de H.W.G. Heer en Mevr. Van Raesfelt
tot Heemse, uit het Schouten Gerichte van den Hardenberg geligt en overgenomen, de aldaar
ten Protocolle geregistreerde nabenoemde Origineele Acten: als
1e. Acte van opening der beslotene testamente etc. van wijlen voorz. Heer en Mevr. Van
Heemse v.d. 5 Sept. 1807
2e. Orig. Testamentaire Dispositien van voorz. Wijlen Heer en Mevr. Van Heemse v.d. 14 Meij
1796 en 17 Meij 1800, respective.
3e. Codic. Originele Dispositie van wijlen Mevr. V. Heemse, v.d. 23 Julij 1802.
4e. Origineel Handschrift van Wijlen Mevr. V. Heemse, waarbij dezelfde als een Douceur uit
de Jaarlijksche revenuës van haar aandeel in de Scheere geeft aan Ds.Wineke, zo lang die te
Heemse Predikant is f. 200=.. ’s Jaars.
5e. Orig. Codic. Dispositie van Wijlen Mevr. V. Heemse v.d. 24 Aug.s 1800 zeven.
En 6e, De Couverten en Superscriptien van opgem.- testamenten v.d. 14 Meij 1796, d. 17 Meij
1800 en 23 Julij 1802, respective in Originale
J. van Foreest tot Petten

Bijlage 4
Testament Jacob van Foreest
1840 nr. 139 I.A. van Royen, Zwolle
Op heden den negenentwintigsten October achttienhonderdveertig compareerde ten onzen
kantoor voor ons Mr. Isaac Antoni Van Royen openbaar notaris residerende te Zwolle
hoofdplaats der provincie Overijssel en voor de (..) en mede ondergetekende getuigen de
Hoogweledelgeboren Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse, lid van de Ridderschap en als
zoodanig van de Staten van Overijssel wonende te Heemse Gemeente Ambt Hardenberg bij
ons notaris en getuigen bekend de welke verklaard op heden bij testament te willen
beschikken en daartoe ook dadelijk overgaande Zoo heeft hij comparant die gezond van
ligchaam en van het volle bezit was van zijne verstandelijke vermogens aan ons notaris in
tegenwoordigheid der getuigen zijne uiterste wille Zakelijk opgegeven welke wij dien
overeenkomstig eigenhandig hebben geschreven als volgt--------Ik herroep alle mijne vroegere testamenten. Ik legateer het vrugtgebruik van mijne geheele
nalatenschap aan mijne echtgenote vrouwe Helena Gesina baronesse van Coeverden met
vrijstelling van borgtogt gedurende haar leven lang en bij aldien deeze of geene mijne
kinderen Zich daartegen mogt verzetten dan wilde ik dat de zoodanige niets meer uit mijne
nalatenschap zal ontvangen dan de bloote zoogenaamde legitieme portie ten profijte
berovingen, terwijl mijn echtgenoote dan zich in allen gevallen zoveel zal ontvangen als
waarvan ze mij de vrijheid geeft een huis hebben te mogen beschikken.
Ik stelle mijne genoemde echtgenoote tot mijne testamentaire executaire of uitvoerdersche
mijne uiterste wil met het regt van huis en uitgestrekt vermogen dat aan haar als zoodanig kan
worden gegeven.
Dit testament is door de Heer Comparant alsdus aan ons notaris opgegeven en door ons
geschreven waarna wij het hem van woord tot woord hebben voorgelezen en hem daarna
hebben afgevraagd of het voorgelezene Zijne uiterste wille was bevattende het welk hij met
Ja! heeft beantwoord alles in tegenwoordigheid der getuigen.--------------------Aldus gedaan en gepasseerd op tijd en plaats voorschreven in tegenwoordigheid van Frederik
Stap blokkenmaker en Cornelis Rigter barbier beiden wonende te Zwolle als verzogte
getuigen die met den Heer Comparant en ons notaris na voorlezing van het geheel hebben
getekend.
J. van Foreest Van Heemse
F. Stap
C. Rigter
I.A van Royen
Geregistreerd te Zwolle den dertigsten Maart 1800 vier en vijftig, deel 14. Folie honderd zes
en veertig, verso, vak twee, houdende één blad, geen renvoyen, ontvangen twee gulden
veertig cents regt met 38 opcenten drie gulden een en dertig en halve cent.
De ontvanger
Van Meurs

Bijlage 5
Testament Helena Gesina van Coeverden
Nr 140 I.A. van Royen 1840, Zwolle
Op heden den negenentwintigsten October achttien honderdveertig compareerde ten onzen
kantore voor ons Mr. Isaac Antoni van Royen openbaar notaris residerende te Zwolle
hoofdplaats der provincie Overijssel en voor de na te noemen en mede ondergeteekende
getuigen, mevrouw Helena Gesina baronesse van Coeverden zonder beroep echtgenoote van
den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Jacob van Foreest van Heemse en met dezenzelven
woonachtig te Heemse Gemeente Ambt Hardenberg bij ons notaris en getuigen bekend
dewelke verklaarde op heden bij testament te willen beschikken en daartoe ook dadelijk
overgaande zoo heeft zij comparante die gezond van ligchaam en in het volle bezit was van
haar verstandelijke vermogen aan ons notaris in tegenwoordigheid der getuigen haar uiterste
wille Zakelijk opgegeven welke wij dienovereenkomstig eigenhandig hebben geschreven als
volgt
Ik herroepe alle mijne vorige testamenten. Ik stelle mijnen echtgenoot den Heer Jacob van
Foreest van Heemse tot mijnen eenigen en universelen erfgenaam.
Dit testament is door de comparante testatrice aldus aan ons notaris opgegeven en door ons
beschreven waarna wij het haar van woord tot woord hebben voorgelezen en haar daarop
afgevraagd of het voorgelezene hare uiterste wille was bevattende hetwelke Zij met Ja! Heeft
beantwoord alles in tegenwoordigheid der getuigen.
Aldus gedaan en gepasseerd bij den plaatse voorschreven in tegenwoordigheid van Frederik
Stap blokkenmaker en Cornelis Rigter, barbier beiden wonende te Zwolle als verzogte
getuigen die met de Comparante en ons notaris den acte na voorlezing van het geheel hebben
geteekend.
H.G. van Foreest
Geboren Van Coeverden
F. Stap
C. Rigter
I.A. van Royen, notaris

Theodora Sophia van Ittersum-van Foreest en Jan Arent baron van Ittersum

