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Activiteitenplanning

28 september 2000:
lezing over marken
Op donderdag 28 september 2000 is er
weer een lezing van de OKV. De lezing
vindt plaats in café Dorpszicht in Ter-
wolde. De aanvang is zoals gebruike-
lijk om 20.00 uur.
De lezing wordt verzorgd door de heer
dr. H.B. Demoed uit Zutphenen gaat
over de markegenootschappen in Gel-
derland. Behalve een algemeen deel
over het ontstaan en de geschiedenis van
de marken, vertelt hij ook over de ver-
schillende marken die vroeger in de ge-

meente Voorst aanwezig waren. In
Terwolde waren dat de Bursenremark,
de Woudermark en de Tuilermark. In
Twello de marken Veldwijk, Schadewijk
en Hunderen. en de Silvolder- of Teugse
mark. In Wilp de marken Aard en Aarder-
broek, Wilpse mark, Hummede mark en
Bergel mark. In Voorst de marken
Voorst en Noord-Empe, Voorsterklei of
-marsch, Zinderen, Appen, Gietel, Ton-
den, Voorstonden en Empe.

30 november:
lezing over Sint-Nicolaas
Donderdag 30 november 2000 houdt de
heer mr. J.J.G. van der Pol de lezing "Zag
Thcitus, Nerthus op de Veluwe? Op zoek
naar de christelijke en heidense elernen-
ten in het feest van Sint Nicolaas". Locatie:
Stationskoffiehuys in Twello.
Aanvang: 20.00 uur.

14 december 2000: Open Avond
Omdat we het 25-jarig bestaan van de
vereniging niet helemaal stil voorbij
willen laten gaan, houden we op don-
derdag l4 december een feestelijke
Open Avond voor alle leden. U kunt dan
de nieuwe computer in werking zien, de
fotoboeken en de knipsels bekijken, en
met elkaar en de bestuursleden praten
en dat alles onder het genot van een
drankje en een hapje.
U hoort hier nog meer van, maar reser-
veer deze avond alvast.

Verder treft u een artikel aan dat voor
een tijdschrift van een oudheidkundige
kring wat minder gebruikelijk is, maar
zeer interessant is. Het gaat over Japan.

Vanaf het begin van de zeventiende
eeuw tot het midden van de negentiende
eeuw was Nederland het enige westerse

land dat contact met Japan onderhield.
Het was de Twellose landjonker Johan
Frederik van Reede tot de Parkeler

(1757-1802) die in de jaren 1780 als
hoge functionaris van de Verenigde Oos-
tindische Compagnie de handel in Ja-
pan leidde. Mevrouw Jannie Kraijo be-
schrijft in deel I van "Een Twellose jon-
ker in Japan" zijn belevenissen in het
land van de rijzende zon.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Voorwoord

In deze Kroniek maken we een begin
met twee nieuwe rubrieken en "Verdwe-
nen beroepen" gaat over beroepen die
nu niet meer uitgeoefend worden. In de
eerste aflevering komt het beroep van
lantaarnopsteker aan de orde.
In de rubriek "Uit de bladen" krijgt u in
het kort voorgeschoteld waarover in

andere historische tijdschriften van met
name oudheidkundige verenigingen
rondom Voorst geschreven wordt. Vaak
zijn dit verhalen die raakvlakken heb-
ben met de Voorster historie of die om
een andere reden interessant zijn.
De redactie is benieuwd wat u van deze
rubrieken vindt.

Van de bestuurstafel

Op 28 augustus jl. werd opnieuw een

commissievergadering in het gemeen-
tehuis gehouden waar de toekomst van
het gemeentearchief besproken werd.
Dit gebeurde aan de hand van een stuk
van de gemeentesecretaris waarin hij zes

alternatieven ter tafel bracht. Twee hier-
van vielen al direct af (onderbrengen bij
Zutphen of Apeldoorn), want de com-
missieleden bleken nu allemaal, op een
verdeelde VVD na, volmondig vóór het

behoud van het archief in Twello te zrjn.
Over het 'hoe' hebben de commisieleden
zich nog niet uitgesproken, hier is ook
verder onderzoek van de gemeentese-
cretaris voor nodig. De opties zijn: aan-
sluiten bij de plaatsen Epe, Heerde en
Hattem, die samen een archivaris delen;
samenwerken met Deventer, waarbij één

van de archivarissen twee dagen in de
week in Twello komt; of het opleiden
van een eigen archivaris. (De zesde op-
tie, aansluiten bij Harderwijk en Elburg,

door J. Roosenschoon

bleek niet haalbaar te zijn.) Van de be-
sproken alternatieven heeft onze voor-
keur het opleiden van een 'eigen' archi-
varis. Als tweede mogelijkheid zien we
samenwerken met de groep 'Epe' en als

derde samenwerken met Deventer. We
zijn in ieder geval blij dat nu het meren-
deel van de commissie tegen het ver-
plaatsen van de archiefstukken is. De
OKV heeft van te voren de fracties een
brief gestuurd met de laatste ontwikke-
lingen en natuurlijk waren er ook leden
bij de commissievergadering aanwezig.
Hans Hermsen heeft het standpunt van
de OKV daar weer op gloedvolle wijze
verwoord.

Ook de huisvesting blijft de aandacht
houden, want we groeien uit onze jas.
Sinds we een nieuwe computer hebben
waar ook foto's ingescand kunnen wor-
den zijn er ook weer nieuwe vrijwilli-
gers aan De Klokkenkamp bijgekomen,
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waardoor het daar op de dinsdag en
woensdag weer wat drukker wordt.
Maar desondanks, van harte welkom
Gerrie Groenewold en Ans Schilstra.
Ondertussen hebben wat bestuursleden
een andere lokatie bekeken en ook bij
de gemeente zijn wensen neergelegd.
Verder is van een aantal bedrijven al een

toezegging gekomen om financieel bij
te springen. Dit is wel nodig, want een

andere lokatie zal altijd duurder zijn dan
de huidige die we immers maar voor
twee dagen onderhuren.

Ook dit jaar stonden we weer op de
Klompenmarkt. Gerrit Reinders heeft
voor de nieuwe presentatie gezorgd die
in de kraam te zien was: een videofilm
van verschillende foto's, ondersteund
met muziek"
Josien Schut werkte mee aan de exposi-
tie van de gemeente in de voormalige
garage Marsman. Zij heeft heel wat fo-
to's voor hen (en ook voor Gerrit) uit-
gezocht.

weledelgeboren heer Jhr. Mr. R.E.W. van
der Weede te Voorst was zeer tevreden
over het ontwerp en de boerderij werd
gebouwd.
Helaas brandde de boerderij bij de be-
vrijding in april 1945 weer af, maar de
grote hooischuur bleef gespaard en staat

er nog steeds. De schuur uit 1928 is om-
ringd door nieuwe schuren, machine-
loodsen, de ligboxenstal en de moderne
bungalow van de familie Schrijver. Het
complex van boerderij "De Mars" ligt
heel gewoon in het lJssellandschap, maar
de hoge droogschuur is wel heel apart.

Gewone, &parte dingen

Als men van de Rijksstraatweg in V/ilp
de Klei opgaat via de Marsstraat ziet
men bij nummer 5 de boerderij "De
Mars", bestaande uit een bungalow met
daarachter de veestallen en machine-
loodsen. Boven de moderne gebouwen
torent echter een hoog gebouw uit. De
grootte en de hoogte geven aan dat het
geen gewone schuur is. Het lijkt wel de
rest van een toren of een kapel. Het ge-

bouw is van steen, heeft grote houten
deuren, is rechthoekig van vorm en be-
ziÍ een zadeldak. Van dichtbij ziet men,
dat er 'schietgaten' of beter gezegd
'schietsleuven' in de gevels zitten. Het
bouwwerk is heel apart en toch heel
gewoon.

Bestudering van het bouwkundig archief
van de gemeente Voorst geeft een dui-
delijk antwoord op de vele vragen over

door L. Sevenster

de schuur van "De Mars".
Op I I september 1927 brandde de boer-
derij af nadat hij door één felle bliksem-
f'lits was getroffen. De eigenaar van "De
Mars" gaf de Twellose architect F.G.
Haverkamp opdracht een nieuwe boer-
derij te ontwerpen volgens de modern-
ste ideeën"

De tekeningen
Acht weken na de brand waren de ont-
werpen klaar. Er zou een voorhuis ge-
bouwd worden met een rietgedekte vee-
schuur met twee ontluchtingsschoorste-
nen in de nok. Voor het opslaan van hooi
werd niet gekozen voor de gebruikelijke
hooibergen, maar voor een aparte "hooi-
droogschuur' met 3 spleten in de ben-
den en 17 in de bovenverdieping. Het
was echt een revolutionaire moderne
schuur. De eigenaar van "De Mars", de

4

De boerderij De Mars inWilp in 1988 (foto L. Sevenster)

@E

Tekening van F.G. Haverkamp uit 1927 met links de schuur met de spleten (collectie gemeente-
archief te Twello).

tF=l
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Nieuwe aanwinsten

1. Deventer vrogger en noe, H.J.E. van
Beek, uitgave A.E. Kluwer l92l;

2. 10000 jaar geschiedenis der Neder-
landen, redactie commissie, uitgave
M.A. van Seijen Leeuwarden;

3. Terwolde in zwart en wit, tekenin-
gen door J. Lubberts 2000;

4. Bezit van het vrouwenklooster
Diepenveen, H.H. Ekkel, uitgave His-
torische vereniging Dorp Diepen-
veen en omgeving 2000;

5. De vruchten van 100 jaar platteland,
C.Zwart, uitgave Univé Twello 2000;

6. De tantes, Herman Korteling, uit-
gave Boekhandel Praamstra Deven-
ter, 1989;

7. Het verheerlijkte Nederland, afbeel-
dingen steden en dorpen, diverse te-
kenaars, uitgave H. Romers Maarn
1962;

8. De graantelling van 1566, archief Het
Hof 25263, rijksarchief Arnhem uit-
gewerkt door J. Groenenberg 2000;

9. Vertelling 1526, Hertogelijk archief
1363, Rijksarchief Arnhem bewerkt
door J. Groenenberg 2000;

10. Maencedal van de onraat in den
ampte Voorst over den jaere l716
na den enkelen gulden, bewerkt
door J. Groenenberg 2000;

11. Lijst van quotisatie van de contri-
butie voor de gewapende burger-
wacht in 1798, bewerkt door J.

Groenenberg 2000; Protocollen van

bezwaar 1675-1133 kerspel Twello
deel2 + index, Rijksarchief Arnhem,
bewerkt door J. Groenenberg 2000;

door J. Lubberts

12. Verpondingscohier Terwolde 1648
+ index, Rijksarchief Arnhem, toe-
gang 0008, inv. Nr. 163, bewerkt
door J. Groenenberg 2000;

13. Hermanus Willem Witteveen, domi-
nee te Ermelo, A, de Groot, uitgave
Oudheidkundige Vereniging Ermelo;

14. Tekeningen Journalistieke zwerftocht
door Nederland, G. Dekker, 1975;

15" Het Keerpunt, H. Schróter W.O 2

Stalingrad;
16. Nijbroekers door de jaren heen,

Fonteyn en anderen, Apeldoorn
1999;

17. Weichsel'45 Ji.irgen Thorwald, uit-
gave Forum;

18. Elbe '45 WO 2, Jiirgen Thorwald
uitgave Forum;

19. Genealogie Fam. Keurhorst, G.A. en

J. Keurhorst , uitgave fam. Keur-
horst 2000;

20. Een jonge wever en zeven andere
verhalen, uitgave Vereniging 's
Heerenloo, Leefgemeenschap van
verstandelijk gehandicapten Ermelo;

21. Geschiedenis dorpskerk Twello,
verhalen door Ds. D. Lekkerkerker,
verzameld door mevrouw D.G. de

Buyzer-Aalpoel;
22. Index op de Boerderij-veld-plaats en

andere topografische namen in
Twello met verwijzing naar de bron
door J. Groenenberg;

23. Persoons-, erf- en veldnamen uit:
Geschiedenis boerderij en boeren-
bedrijf Nijbroek, Uit de geschiede-
nis Twello door H.H. Everts, Old

Twello uitgave stichting Carillon
Twello, Op den Toega door J.J.
Speelziek, Van op den Toega naar
Teuge door J.J. Speelziek, Collec-
tie Veilingboekjes 1872-1941, ar-
chief gem. Voorst, collectie notaris
Blom, Een blik in de oudste samen-

stelling en huishouding van het
gem. bestuur van Voorst, Familie-
namen trouwboek Twello 175l-
181 1, idem begraafboek Twello,

idem doopboek Twello, alles be-
werkt door J. Groenenberg 2000;

24. Toegang kaartsysteem boerderijen
en andere onroerende goederen van
de gem. Voorst in 't archief van de
gem. Deventer + Index op onderwerp
en personen, samengesteld door
Mevr. W. van de Werf-de Wilde;

25. Een commissaris in het verzet, Jhr.

Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van
Rosenthal, door Dr. G. van Roem.

Verdwenen beroepen

Meer dan een eeuw geleden werd in de

gemeente Voorst na veel politiek
geharrewar de eerste straatverlichting in-
gevoerd. Het ging om petroleum-
straatlantaarns, die in 1892 en 1893 wer-
den geplaatst in de verschillende dorps-
kernen binnen de gemeente. Ze moes-
ten met de hand worden aangestoken en

aanvankelijk hielden ambtenaren van de

gemeente zich daarmee bezig. Maar al
in 1895 werd het werk door de ge-
meente uitbesteed aan dorpsbewoners
die een bijverdienste zochten.
In Twello hoorden tot de eerste straat-
lantaarnopstekers H. Diestelhof en G.J.
Kolkman, in Voorst H.J. Bruggink en

J. Nijdam, in Wilp WJ. Flierman en in
Terwolde G.J. Bleumink. In Nijbroek
berustte de verantwoordelijkheid aan-
vankelijk bij de plaatselijke commissie
voor de straatverlichting. In 1896 werd
het werk echter aangenomen door G.J.
van Til.

door G. Groenewold

Elke dorpeling kon jaarlijks inschrijven
op het werk. Dat gebeurde met gesloten

briefies. In de laatste week van het jaar
werden deze brie{es, tijdens een open-
bare bijeenkomst op het raadhuis, geo-
pend. In Twello stonden de meeste lan-
taarns en daar viel dan ook het meeste
te verdienen. In 1896 werd het 'aanste-

ken en schoonhouden der straatlantaarns
te Twello' uitbesteed voor een jaar-
bedrag van f 89,60, in Voorst voor
f 68,98, in Wilp voor f 51,74, in Terwolde
voor f 44,-- en in Nijbroek voor f 40,44.

In 1908 was de aannemingssom in
Twello gestegen naar f 155,50 maar die
in Nijbroek gedaald naar f 30,95.
Lantaarnopsteker in Twello was toen de

plaatselijke petroleumboer H.J. Brieten-
stein; in Nijbroek was het H.M. Kers
Bzn.
Dit blijkt uit de overeenkomst die de ge-

meente op 27 december 1907 met hen
sloot. De letterlijke tekst van de over-

7
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eenkomst geeft een
goed beeld van het
werk van de lantaarn-
opsteker. We druk-
ken de originele
overeenkomst af; let
u op de krabbels in
de kantlijn: bereke-
ningen van de aan-
nemingssom door
waarschijnlijk de ge-

meentesecretaris.
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Jaap Jansen De Weerd, de laatste lan-
taarnopsteker van Tkello
Na bovengenoemde Brietenstein nam de
vader van Jaap de Weerd tussen 1910
en 1916 het aansteken van de lantaarns
in Twello aan. Het eigenlijke werk liet
hij opknappen door zijn nog jonge zoons
Jan en Jaap.
Toen Jaap (Jansen) de Weerd in 1991

90 jaar werd, schreef Hans Hermsen een

artikel over hem in het Deventer Dag-
blad van 17 april, waaruit het volgende
stuk afkomstig is.

Zo'n zes jaar lang waren zij de lantaarn-
opstekers van Twello. Avond aan avond
zeulden zij met een ladder van paal naar
paal om in Twello het licht aan te ste-
ken. Dat ging lopend en later ook wel
op de fiets.
In Twello stonden in die tijd 2l petro-
leumlantaarns. Na 70 jaar kent Jaap de
\Meerd de plaatsen nog moeiteloos uit
zijn hoofd. De lantaarns stonden vanaf
de hoek van de Holthuizerstraat tot aan

de Wetering bij Siero. Daar hield het op;
Duistervoorde moest het in die dagen
nog maar stellen zonder licht. Bijzon-
der was de verlichting aan de straatweg
bij Wemerman de ijzersmid: daar hing
een petroleumlantaarn in de boom.
De petroleumlantaarns moesten acht
maanden per jaar branden; de eerste vier
en de laatste vier maanden van het jaar.

Dan moesten ze elke avond worden
ontstoken uiterlijk vanaf een half uur na

zonsondergang. Volgens het aanne-
mingscontract van Brietenstein uit 1908

moesten de lampen 'steeds helder bran-
den, voldoende hoog en niet walmen'.

Voor elke lantaarn moest de lantaarn-
opsteker zijn ladder beklimmen. Daarna
stak hij met een vuurtje de verlichting aan.
'Als er wind stond', zo weet Jaap de
Weerd, 'kon het wezen dat je een heel
doosje lucifers moest versteken voor één
lamp. En tegen de tijd dat je dan alle
lampen aan het branden had, kon je al-
weer beginnen met het uitmaken.' Vol-
gens hel genoemde contract moesten de
petroleumstraatlantaarns in Twello'hel-
der brandende gehouden worden tot ten-
minste half elf uur, na het passeren van
het locaaltreintje dat uit Deventer komt.'
Daarna herhaalde de lantaarnopsteker

Jaap Jansen de Weerd op zijn Harley Davidson
bij zijn woning aan de Twellose Dorpsstraat.
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zijn rondgang en doofde hij de lantaarn-
verlichting. 'Vaak deden we dat gewoon
met de platte hand,' herinnert zich Jaap

de Weerd.
Gedurende één zeer bepaalde periode
hoefden de straatlantaarns niet te wor-
den aangestoken. Dat was, zoals Jaap

de Weerd het noemt 'bij lichte maan'.
Dan was er immers licht genoeg. Vol-
gens het aannemingscontract van 1908

was dit 'den tijd waarin den maan
tusschen het eerste en laatste kwartier
voldoende licht zal geven.' De lichte
maan bood tijd voor het noodzakelijk
onderhoud. 'Een keer in de maand bij
lichte maan,' zo veÍhaalt Jaap de Weerd,
'haalden we uit alle lantaarns de bran-
ders en de glazen. Die maakten we dan

schoon bij ons thuis.'
Het onderhoud was streng verplicht.
Blijkens hun contract moesten de lan-
taarnopstekers in de gemeente Voorst
'de lantaarns in zijn geheel zuiver
schoonhouden en voortdurend ruim
voorzien van zuiver petroleum.' Dit laat-
ste viel niet altijd mee; het kwam wel
voor dat petroleum werd ontvreemd.
Jaap de Weerd vulde elke drie dagen de
petroleum bij. Dat deed hij overdag.
Zijn msje Riek de Weerd hielp dan een

handje mee. Jaap draaide dan steeds de

branders af en zuster Riek vulde dan de

brandstof aan. De petroleum moesten de

lantaarnopstekers zelf betalen. Dat ging
dus af van de aannemingssom. Ook de

andere onderhoudskosten kwamen ge-
heel voor rekening van de lantaar-
nopsteker. Daartoe hoorde ook de aan-

schaf'van het noodige katoen en kleine
herstellingen van de lampen en de gla-

zen.' Gebrekkig onderhoud werd door
de gemeente bestraft met een boete van
drie gulden. En wanneer een lantaarn als

gevolg van het niet schoónhouden' door
brand verloren ging, kwam alle schade
voor rekening van de opsteker.
Jaap de Weerd bleef lantaarnopsteker tot
1916. Daardoor hoorde hij tot de laatste
aanstekers van Twello. In 1922 Werden

in de meeste dorpen van de gemeente
Voorst de petroleumlampen vervangen
door elektrische verlichting van het
roenmalige elektriciteitsbedrijf. Met de

lantaarns verdween ook de lan-
taarnopsteker met zijn ladder uit het
dorpsbeeld. In Teuge en Nijbroek bleef
hij nog even voortbestaan door de la-
tere vervanging van de petroleumstraat-
lantaarn.

Het begin van de Dorpsstraat in Twello met
één van de oude straatlantaarns (omstreeks

1905). (Foto coll. A.W. Peet, Deventer)

Bronnen
Archief GS Gelderland en Gemeente-
archief Voorst. Met dank aan H. Herm-
sen en B. ten Bosch.

Landgoed De Basselt (deel 1)

Een landgoed dat ooit deel uitmaakte
van de landgoederengordel om Twello
maar nu niet meer bestaat is de Basselt.
De Basselt was een vrij groot landgoed
dat zich uitstrekte van de 'grindweg
langs Hunderen' (de huidige Kruisvoor-
derweg) tot aan de Rijksstraatweg. Vroe-
ger bestond het landgoed voor een groot
deel uit bos. Dit bos is in de loop van de
jaren verdwenen. Zo schrijft dominee J.

Craandijk in 1886: 'Het heeft geen
bosch, althans geen hout van enige be-
tekenis meer'. Over het uiterlijk van het

huis schrijft Craandijk: '... het huis is ver-
reweg het artistiekste uit de ganschen
omtrek... door de onregelmatige lijnen
van zijn daken en vensters, door de
kleur van zijn stenen...'Mr. H.H. Everts
is het daar in 1928 niet mee eens: '...
het huisperceel, hetwelk uitwendig to-
taal verknoeid was door bepleistering en
aanbouwtjes, maar inwendig nog altijd
eenigen voornamen indruk maakte...'

De vroegste vermeldingen
De tot nu toe eerste vermelding van de

Basselt is door mr. J.H. Hermsen ontdekt
in stukken over het geslacht Raesfelt in

door J. Groenenberg

het Staatsarchief te Mtinster. De Basselt
wordt hier in 1294 al genoemd. Het be-
hoort daarmee tot de oudste goederen
van Twello!
De daarop volgende vermelding van de
Basselt is in een tijnsrol uit 1336 van
het hertogelijk Hof te Loo in Spankeren
(Brummen). Er wordt dan een 'Goswin
Schele de bonis (van het goed) toe
Basselt' genoemd. Waarschijnlijk heeft
hij of zijn familie de naam gegeven aan

de vlak bij de Basselt gelegen Schelen-
hof.

Garcelys van Aller, schepen te Deventer,
wordt in 1449 genoemd als eigenaar van
de Basselt. Voor hem was het in bezit
van Hugo van Mermuden.
In 1493 is er sprake van een tijnsgoed
de Kleine Basselt van Wolter van Aller,
schepen te Deventer. Hier wonen Wil-
helm Breuw Feterss., moeder Griete en
huisvrouw Aleyt, dochter van Derk
Luykens. Zij zijn horigen van de hertog
van Gelre. Er is dan blijkbaar al sprake
van een Grote en een Kleine Basselt. In
dit archief van horige en keurmedige
personen wordt de Grote Basselt niet ge-

noemd. Waarschijnlijk zijn daar geen
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horige of keurmedige personen woon-
achtig. Keurmedigen waren onvrije per-

sonen die aan allerlei regels waren on-

derworpen van hun heer, bijv. de her-
tog van Gelre of andere landeigenaren.
Zo mocht de landheer bij overlijden van

een keurmedige het beste stuk roerend
goed uit de boedel kiezen (= keur).

In de tijnsboeken van 1546 tot 1566

komen we weer leden tegen van de fa-
milie Van Aller. Daarnaast wordt ook
Lambert Berents genoemd. Hij is de

vader van Balthazar Berentsen, waar-
over zo dadelijk meer. Verder komen we

leden van de families Renssen, Ter Loe
en Van der Bruggen tegen.

In het schildschattingsregister van 1601

vinden we ook gegevens over de Bas-

selt, hoewel de naam Basselt niet wordt
genoemd. Uit latere gegevens in schild-
schattingsregisters kunnen we afleiden
dat de Basselt in bezit is van de erfge-
namen van Wynolt ter Loe, schepen te
Deventer, in de persoon van Balthazar
Berentsen. Hij is getrouwd met Maria ter
Loe, de dochter van Wynolt. Balthazar
Berentsen is vóór 25 juni 1609 overle-
den. In het schildschattingsregister van

1619 wordt zijn weduwe genoemd op

de Basselt.
Hun dochter Maria Berentsen vinden we

terug in het verpondingskohier van
I 648.

Willekes Basselt
Het verpondingskohier van 1648 ver-
meldt nog een aantal morgen komende
uit Willekes Basselt. Daniël van Gescher
bezit hiervan 2Vz morgen en Hermantje
Vaelholt 6 morgen.
Ook in de maancedule van 1662 is er
nog sprake van de Willekes Basselt.
Welk deel van de Basselt dit precies is,
is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend
dat Willem Willekes in 1625 (een deel
van) het goed de Basselt in bezit heeft,
als erfgenaam van Engelbert Temminck
en Jan Beckers.
Willem zal het hebben geërfd van zijn
vader Conraedt Anthonissen Willekes,
bussengieter. Deze laatste wordt ge-
noemd in het schildschattingsregister
van 1619 als 'Coenraad Bussengieter in
den Hage' ook weer als erfgenaam van
Engelbert Temminck en Jan Beckers.
Helemaal juist kan dat niet zijn, want
volgens de leenregisters van de Proosdij
van Lebuinus is Coenraad al vóór I I juli
1618 overleden. Zijn zoon wordt dan
namelijk met tienden te Tuyl in Terwolde
beleend.
Engelbert Temminck was advocaat en

aalmoezenier der huisarmen te Deventer
en is overleden vóór 1581. Johan
Becker was zijn zwager en hij overleed
v6ór 7 december 1596.

In 1627 is het blijkbaar verkocht want
dan is er sprake van de kopers van
Willekes Basselt.

Verpondingskohier 1648
Het verpondingskohier uit 1648 geeft
meer informatie over de Basselt. De
(Grote) Basselt is 34 morgen groot.

Pachter is Herman Janssen. De pachter
verbouwt 71 morgen 'voor de sware
garve'. Dit betekent dat 40Vo van de op-
brengst van het land voor de eigenaar
is. Bij de Grote Basselt hoort ook een

spijker of spieker.
Eigenaar is 'joffer Berentssen'. Het be-
treft hier Maria Berentsen, echtgenote
van Willem Valck, burgemeester van
Zutphen.
Ook de Kleine Basselt wordt in het
verpondingskohier genoemd. Het be-
hoort aan de erfgenamen van juffrouw
Berentssen en wordt voor 22 dalers ge-
pacht door Evert Gerrits. Van de fruit-
oogst komt de helft aan de pachter en
de andere helft aan de eigenaars.
Door vererving komt de Basselt in bezit
van Adriaan Valck en zijn vrouw Marija
van Enschate. Zij worden o.a. genoemd
in de Protocollen van Bezwaar van
Twello als zij in 1678 een stuk land 'in
den bosch offte ackermaal' op de Bas-
seltse Enk kopen van Gerrit Luycken,
een koopman uit Amsterdam.
Blijkens een akte uit lTll in het archief
te Zutphen is het landgoed de Basselt in
1703 in percelen verkocht. Gerhard
Daendels, schout te Voorst heeft twee
percelen gekocht. Het eerste 'bestaende

in een spijcker, hoff en den Koecamp'.
Het tweede genaamd het Hoogeholt,
Korte Voore en de Paardeweide. Beide
percelen hebben gehoord onder de Grote
Basselt. Uit de akte kan worden opge-
maakt dat Daendels in gebreke bleef bij
het betalen van de percelen.
Genoemd als comparanten worden
Winolt Valck, Adriaen Valck, Balthasar
Valck namens het 'onmondige kind'

I

Topografische kaart uit 1907 met daarop de Grote en de Kleine Basseld. Hierop is het

landhuis nog te zien.
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Harm Willem Roelink, Roedolph Jor-
dens en heer Dandels, scholtis te Voorst.
De Grote en Kleine Basselt zijn in 1709
in bezit van Willem Valck, burgemees-
ter te Zutphen. Kort na 1709 komen de
Grote en Kleine Basselt weer in verschil-
lende handen.

Bomers Basselt
In l7O4 en 1719 is er sprake van Bomers
Basselt. Dit was waarschijnlijk een deel
van de gronden die ooit tot de Basselt
hebben behoord. Ze behoorden aan de
familie Beumer of Bómer die o.a. kerk-
meesters in Twello waren.
In 1725 of 1726 vindt een magescheid
plaats van de goederen uit de nalaten-
schap van Jacob Beumer. De Basselt

Boerderij de Grote Basselt in 1930

wordt dan toegedeeld aan de broers
Willem en Hendrick Beumer te Rotter-
dam. Nog in 1735 stelt Willem Beumer
zich als borg voor de kosten van een
proces en verbindt hieraan de Basselt.
Op 27 april 1739 verkopen Willem en
Hendrik Beumer 'een stuk land, be-
staande uit akkermaals bos, eiken plant-
soen en bouwland, de Basselt, tussen het
land van Hunderen' aan Jan Coenraad
Albers en Joanna van der Souw voor
3100 gulden. Jan Coenraad Alber(t)s
heeft ook kortdurend het Holthuis in be-
zit gehad.

Grote Basselt
De Grote Basselt is in 1710 of lTll in
bezit gekomen van Gerrit Egberts, we

(foto collectie A.W. Peet)

duwnaar van Willemken Gerrits. Gerrit
Egberts stelt de helft van de Grote
Basselt in 1711 als onderpand voor een
lening van 200 caroli gulden. Zeven jaar
later gebeurt dit opnieuw voor een le-
ning van Jacob van Welberg en Gerritje
Meilink van 150 caroli gulden. In 1731

is de schuld met rente voldaan. In dat
zelfde jaar wordt 5/8 deel van de Grote
Basselt door Jan Gerrits, de zoon van
Gerrit Egberts verkocht aan Cornelis van
Haastenburg voor 793 gulden en l5 stui-
vers. Het resterende 3/8 deel wordt door
de voogden van de onmondige kinde-
ren van Gerrit Egberts en Luytjen
Berents (zijn tweede vrouw) voor 480
gulden ook aan Cornelis van Haasten-
burg verkocht.

Kleine Basselt
De Kleine Basselt komt tussen 1709 en

1716 in bezit van Jan Meilink.In l716
wordt de weduwe van Jan Meilink,
Anneken Gerrits genoemd op de Kleine
Basselt. De erfgenamen van Jan Meilink
verkopen de Kleine Basselt op 16 septem-

ber l7I9 aan hun zwager en zuster Jacob
van Welbergen en Genide Meilink. Ook
de Kleine Basselt had een spijker. In 1730

wordt het beschreven als 'erve en goed

de Basselt, met huis, berg, hof, boom-
gaard, bouw- en weiland en het spijker
daar mede op staende, deels tiendvrij, oost
aan Schelenhof, west de Groote Basselt,
noord de gsmene weg, zuid de Basseltse

erk'. Zlj blijven in bezit van dit goed tot
14 februari 1738 als het voor 1600 gul-
den wordt verkocht aan alweer Cornelis
van Haastenburg. In dit protocol staat dat

Jacob van Welbergen en Gerritjen

Meylink 'verclaarden voor haer en hare
erven op den 5 april 1737' in'een vesten

stedigen en onwederroeplijke erffcoop' ver-
kocht te hebben aan Cornelis van Haasten-
burg 'hare plaatse genaamd den Kleynen
Basselt'.
Op 28 september 1789 wordt een zoon
van Berend Endendijk, wonend op de
(Kleine) Basselt begraven. Hij is dood
gevonden en verdronken. Ook in 1802
wordt Berend Endendijk genoemd als
bewoner van de Kleine Basselt.

Het spieker van de Grote Basselt
Notaris H.H. Everts schrijft in zijn boek
'Uit de geschiedenis van Twello' in
1928 dat het landhuis de Basselt door
Cornelis van Haastenburg zou zijn ge-
bouwd. Mogelijk zou dit de vader zijn
van de schout van het ambt Voorst,
Cornelis van Haastenburg. In de archie-
ven heb ik daar geen bevestiging van
kunnen vinden.
Wel is duidelijk dat het spijker de Basselt
in bezit is gekomen van Gerhard
Daendels, schout van Voorst. Dit gebeurt
in 1703 wanneer een aantal percelen
van het landgoed de Basselt door erfge-
namen van Adriaen Valck worden ver-
kocht.
Daendels heeft blijkbaar forse schulden
gemaakt want zowel hij als zijn weduwe
komen regelmatig in de Protocollen van
bezwaar voor als er beslag op hun goe-
deren wordt gelegd. Zo wordt in l7l5
in verband met een renteschuld van 224
gulden door de erfgenamen van Henrick
Bresser en Luytien Willems gepeind (=
beslag gelegd) op goederen van schout
Gerhard Daendels. Het betreft o.a. de
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spieker den Basselt. Omdat geen pand-
kering wordt gedaan vinden in 1716 en

1717 drie'ruyminge' (= omgang ter
beslechting van eigendomsgeschillen)
plaats. De onderschout Melcherts doet
'wete' aan (informeerde) Daendels over
de 'ruyminge'. Na de derde ruyminge
zijn de goederen aan de pandeisers toe-
gewezen. In 1729 wordt de schuld als-

nog voldaan aan de eisers.
Ook in 1717 laten andere schuldeisers
weer peinden op de Basselt. De weduwe
van Daendels koopt deze schuld op 29

april 1718 af met een bedrag van 227
gulden. ln 1728 wordt 'het grote steenen

huys met alle de landerijen uyt de Basselt
vrou Nilants weduwe van den scholtis
Gerhard Daendels en hare kinderen

toestendigh' als onderpand gesteld voor
een schuld die sinds l7l4 bestaat van
pachten betreffende het huis 'Cruysten-
voorde' . Op 7 novembeï 1729 verko-
pen de erven Daendels de 'katerstede
de Basselt' aan Cornelis van Haasten-
burg.
Nadat Cornelis van Haastenburg in 1729

het spieker van de Basselt, in 1731 en

1738 resp. de Grote en Kleine Basselt
had gekocht was het landgoed de Basselt
weer in één hand.

Bronnen
Bevolkingsregister Twello
L. Calkoen - De oudste generaties van
het geslacht Temminck in Nederland-
sche Leeuw 1922

H.H. EverÍs - Uit de geschiedenis van
Twello, 1928
mr. J.H. Hermsen - Twello bestaat op
papier al 700 jaar, Deventer Dagblad 20-
6-1996
Informatie uit archief van mr. J.H.
Hermsen
Mondeling informatie van de heer J.

Jansen
Nederlands Patriciaat deel 72, 1988 (Ge-

nealogie Croockewit)
Nederlands Patriciaat deel 31, 1945 (Ge-

nealogie Senn van Basel)
Nederlandsche Leeuw, 1911: J.J. Bastert

- Aller, in hoofdzaak volgens Van Spaen

Nederlandsche Leeuw, 1940: mr. H.
Kronenberg - Geslacht Berentsen
Notarieel Archief Twello 1811 - 1845
(origineel a.d.h.v. archief Vredenberg)
Notarieel Archief Twello 1845 - 1915
(origineel)
Oud Rechterlijk Archief Zutphen
Protocollen van Bezwaar Twello 1675

I 81 I (origineel a.d.h.v. archief
Vredenberg)
Veilingboekjes - archief gemeente Voorst
Verschillende archieven in het Rijks-
archief Gelderland

Uit het Streekarchief

Snelheidsduivels
Kijkt u ook zo graag naar "Blik op de

weg"? Je kunt je daarbij zo fijn afreage-
ren op al die "Aso's" die zich niet aan

regels wensen te houden, die wij van-
zelfsprekend heel punctueel naleven. Of
hebt u dat nooit? Zelf zot je het toch
nooit in je hoofd halen om door rood
licht te rijden (ook niet als je per onge-
luk het gas net iets dieper intrapte om
nog even het oranje licht te halen)? En
harder dan 50 km per uur rijden wij toch
geen van allen binnen de bebouwde
kom? Nee, wij houden ons natuurlijk
keurig aan de regels (als we merken dat
er gecontroleerd wordt).
Hebt u trouwens wel eens geprobeerd
om u echt aan de regels te houden? Hebt
u dan ook wel eens gemerkt dat dit u

door A. de Rek

niet in dank werd afgenomen door uw
medeweggebruikers? Zelfs niet door de
politie? Mij overkwam dat een keer op
de Siemelinksweg, u weet wel, de toe-
gangsweg vanaf de A1 naar Colmschate.
In mijn spiegels zag ik een bekende
witte auto met rode en blauwe strepen
en zo'n zwaailichtinstallatie op het dak.
Dus wat doen we? Precies, keurig 50 km
rijden. Ik heb nog nooit twee mensen
zo zien balen in mijn spiegeltje. De
politieauto kon er door de vele tegen-
liggers namelijk niet langs en werd zo
gedwongen zich ook eens netjes aan de

maximumsnelheid te houden. Tot ein-
delijk de stroom tegenliggers minder
werd en er een gaatje ontstond. Met een

noodvaart werd ik ingehaald door de
politieauto, die daarna met toch minstens

19

Het spieker bij de Kleine BasseLt in 1902 (foto colLectie A.W. Peet)
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70 km per uur zijn reis voortzette. Goed
voorbeeld voor onze jeugd, die de ver-
keersregels nog moet leren. Jammer dat
je dit voorval niet als excuus kunt ge-
bruiken als je geflitst wordt. Want dan
zijn de heren ineens niet thuis en weten
ze zich van de prins geen kwaad (net
als wij).

Hoe zou dat vroeger in zijn werk zijn
gegaan? Soms kom je, zonder dat je
daar naar zoekt, het antwoord op zo'n
vÍaag zo maar tegen in het archief. Bij
een speurtocht naar ander materiaal,
stuitte ik op een vergunning die op l3
juli 1910 werd afgegeven door Gede-
puteerde Staten van Gelderland. De heer
De Haan uit Gorssel krijgt hier toestem-
ming om met zijn auto over de Rijks-
straatweg te Voorst te rijden. Hij moet
zich dan wel houden aan de maximum-
snelheid van maar liefst 15 km per uur
en mag in de bochten niet sneller dan

10 km per uur. Hij moet de vergunning
bovendien in de auto bewaren en bij
controle kunnen tonen. In belang van
de verkeersveiligheid kan de vergunning
bovendien te allen tijde worden ingetrok-
ken. Nu ben ik benieuwd hoe "snel" de

heer de Haan in dat geval zou mogen
rijden.
Ook vraag ik me af hoe een agent te voet
of op de fiets zou moeten controleren of
de heer de Haan te snel reed. Ziet het al

voor u? Oom agent met een rood hoofd
hard trappend achter een wegpiraat aan?

Waarschijnlijk blazend op zijn fluitje,
waardoor zijn hoofd nog roder werd. Ja,

ja, dat waren nog eens tijden hè.

Toen vonden ze 15 km per uur al snel.

20

Dat moet je eens tegen de brommers
zeggen, die jou als automobilist rustig
(nou ja, het lawaai niet meegerekend
natuurlijk) inhalen binnen de bebouwde
kom (waar je zelf al 50 km rijdt).
Het zal voor de veldwachter wel een
geluk geweest zijn dat er in die tijd nog
niet zo veel auto's waren. Hij kende vast
en zeker elk nummerbord van iedere
automobilist uit zijn gemeente uit zijn
hoofd. Hij wist ook vast en zeker wel
waar die automobilist woonde, zodat hij
de bon voor een overtreding zo thuis
kon afleveren. Het was natuurlijk ook
makkelijk dat elke provincie zijn eigen
letter had. Hij hoefde dan maar naar het
hoofdbureau in de provinciehoofdstad
te bellen om naam en adres van een au-
tomobilist uit een andere provincie te
achterhalen. Of zouden ze toen nog niet
zulke afstanden hebben afgelegd, want
met die "snelheid" schoot het natuurlijk
nog niet echt op. Je was voor een ritje
naar Groningen of Maastricht zo een
paar uur kwijt. Het is natuurlijk ook de
vraag hoe vaak je onderweg moest tan-
ken en of dat zo maar in elke plaats kon.
Leuk is dat, als je zo'n simpele vergun-
ning in handen krijgt, dat je dan hele
verhalen kunt fantaseren over wat er zich
in die tijd zoal kan hebben afgespeeld.
Leuk ook, dat het antwoord op een vraag
steeds weer nieuwe vragen oproept. Uit-
eindelijk wordt op deze manier de we-
tenschap geboren. U kent toch het ge-
zegde dat nieuwsgierigheid de bron van
alle wetenschap is?

Ik hoop dan ook maar dat ik ook u
nieuwsgierig heb gemaakt en dat u zo
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nieuwsgierig bent geworden, dat u eens

mee gaat zoeken naar de antwoorden.
Misschien heeft een van u wel een boek
uit die tijd, waar antwoorden op onze
vragen in staan. Of misschien kent u nog
wel iemand die in die tijd een van de
eersten was met een auto. Of was u het

misschien zelf?
Het lijkt me best leuk als u dan de pen
eens pakt en een vervolg schrijft op mijn
stukje.
Zullen we dan maar zeggen "tot ziens"
of "tot schrijfs".
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Cutsussen

Het Gelders Oudheidkundig Contact
organiseert komend najaar weer verschil-
lende interessante studiedagen en cursus-

sen wÍurvoor u zich kunt opgeven.

Hieronder volgt een overzicht.

In november is er een cursus in Lievelde
met als titel: 'Sporen in het landschap:

Verdedigingswerken in Oost-Gelder-
land'. Deze cursus van drie donderdag-

avonden sluit af met een excursie op

zaterdag 9 november aan de Schans in
Bredevoort.
Verder is er een cursus 'Verzamelen en

beheren van historische documentatie'"
Deze cursus van vier bijeenkomsten in
Wageningen gaat over de organisatie van

een documentatiecentrum, het beschrij-
ven en toegankelijk maken van collecties
en het ontwikkelen van een goed

door J. Roosenschoon

verzamelbeleid.
Het leren lezen van oude handschriften
wordt behandeld in de cursus 'Oud schrift
voor beginners'. Deze cursus wordt op

zeven maandagavonden gegeven, vanaf

9 oktober, in het Rijksarchief in Arnhem.
Wekelijks moet hierbij ook nog op twee

uur huiswerk gerekend worden.
Op dinsdag 14 november is "s avonds in
Zevenaar een informatieavond over
genealogie en de computer. Aan de orde

komen o.a. de vragen: welke computer-
programma's zijn geschikt om te gebrui-

ken en wat zijn de mogelijkheden van
Internet?

Meer informatie over deze activiteiten van

het GOC zijn bij de secretaris te verkrijgen:
(0571) 29 17 41, of bij het GOC zelf:
(0575) 51 18 26.

stichting schrijft een wedstrijd uit waarbij
de deelnemers een project kunnen
voordragen wat zlj waard vinden te
steunen.

De vereniging Veluwse Geslachten komt
behalve met het julinummer ook met een
jubileumnummer ter gelegenheid van
haar 25-jarig bestaan. Hierin belichten 24

mensen in kort bestek een bijzonder
Veluws persoon of een groep personen.

Dit levert een gevarieerd en lezenswaardig
geheel op. De vereniging houdt op 23

september een jaardag in de Bameveld
waar genealogische gegevens uitgewis-
seld kunnen worden en wÍur 's middags
een lezing door prof. Vervloil gehouden

wordt met als onderwerp: Wat het Veluws
landschap ons te vertellen heeft.

De Stichting Regiocontact Vecht, Veluwe,

IJsselstreek bespreekt in het juninummer
verschillende fietstochten. Op 2l septem-

ber is er een evaluatie van het programma
van afgelopen zomer en een vooruitblik
naar het jaar 2001. Het blad maakt ook
melding van een tentoonstelling ím 30

september in Nairac in Barneveld over de
schilder van de bekende oude school-
platen, J.H. Isings.

In het blad De Mothoek van de

oudheidkundige vereniging in Nunspeet

staat o.a. een artikel over de school in
Vierhouten en over trouwkleding op de

Veluwe.

ln Actueel van Oud-Apeldoorn een stukje
over de architect/aannemer Casparis Em-
ming die zo'n 40 verschillende Apel-

doornse huizen heeft gebouwd.

Ambt & Heerlijkheid uit Rheden-Rozen-

daal heeft o.a. een leuk artikel over een

azijnmakerij in Dieren tussen 1808-1852.

De vereniging in Gorssel schenkt in Het
Markenboek o.a aandacht aan de aanleg
van het Twentekanaal en opnieuw aan de
begraafplaatsen in Gorssel waarover het
derde artikel verscheen.

Uit de bladen

De OKV ontvangt van zusterverenigingen
en het Gelders Oud.heidkundig Contact
geregeld post, in de vorm van uitnodigin-
gen en tijdschriften. Hieronder vindt u een

selectie uit deze bladen. Alle toegezonden
periodieken zijn aan de Klokkenknmps-
weg in te zien of te lenen.

In het Gelders Erfgoed, nr.3 staat een

artikel over het Biografisch Woordenboek

door J. Roosenschoon

Gelderland waarvan dit jaar het tweede

deel zal verschijnen. In het eerste deel

staan biografieën van 4l personen die van

belang zijn geweest in de Gelderse ge-

schiedenis. Het wordt uitgegeven door
uitgeverij Verloren in Hilversum.

Verder een artikel van Landschapsbeheer

Gelderland dat aandacht wil vragen voor
de geschiedenis van het landschap. De
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Een Twellose jonker in Japan (deel 1) derlandse handelspost te Deshima, een

eilandje in de baai van Nagasaki (afb.
2.), in dienst van de Verenigde Oostin-
dische Compagnie (V.O.C.). Hij was een

telg uit de Twellose adellijke familie Van

Reede tot de Parkeler. Deze familie be-

woonde al sinds 1684 het huis de Parke-

Afb.2: Gezicht op Deshimn in 1780.

laar, gelegen in het noorden van Twello"

Johan Frederik Opperhoofd in
Deshima
Johan Frederik, die op 18-jarige leeftijd
Twello verliet om 'fortuyn' in de Oost
te maken, was wat we noemen een echte

In april 1600 strandde het V.O.C.-schip
'De Liefde'(aÍb. I) op de Japanse kust.
Deze gebeurtenis markeert het begin van
de Nederlandse betrekkingen met Ja-
pan. Nederland en Japan herdenken dit
jaar op grote schaal deze bijzondere
band díe 400 jaar geleden werd ge-
smeed. Ook Twello heeft, zij het op be-

Afb. l: De replica van het galjoenschip de 'Liefde'

door J. Kraijo

scheiden wijze, relatie tot Japan gehad...

In dit artikel wordt dat nader toegelicht.

De 'brug Twello-Japan' werd geslagen
door Johan Frederik baron van Reede
tot de Parkeler (1757-1802). Deze was

namelijk tijdens de jaren 1785 tot en met
1789 drie keer Opperhoofd van de Ne-
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wachtpost
hospitaal
pakhuís
tol kenverblijf
boekhoudershuizen
huis opperhoofd
huis aankomend opper-
hooíd

8. walerpoorl; door deze
poort werden de
s c h ee ps I a d i n ge n b i ruren-
gebracht

9. pakhuis De Lelie
10. pakhuis De Doorn

I l. vlaggemast
I 2. woning pakhuismeester
I 3. woning opperchÍrurgíin
I 4. hoofdpoort
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'carrièreman'. Zijn loopbaan bij de
V.O.C. begon als onderkoopman in Ne-
derlands-Indlë (1776). Hij maakte, mede
dankzij zijn adellijk 'netwerk', snel pro-
motie. In 1779 werd hij 'tweede admini-
strateur der pakhuysen' te Batavia en een
jaar daarna volgde zijn bevordering tot
'koopman en eerste administrateur' . Zijn
benoeming tot 'Opperhoofd en Opper-
koopman' van Japan werd 'geëffec-
tueerd' in juni 1785. Later (1790) werd
hij nog aangesteld tot 'Resident van
Soerakarta', een zeer eervolle benoe-
ming. En het hoogtepunt van zijn loop-
baan vormde zijn promotie in 1796 tot
'Gouverneur en Directeur' van Java's
Noordoostkust met Semarang als stand-
plaats.

In dit verhaal zal voornamelijk aandacht

worden besteed aan de periode die hij in
Japan doorbracht. Op ruim 30-jarige leef-
tijd werd Johan Frederik benoemd tot
Opperhoofd van de Japanse 'Negotie'.
Hiervan bestaat nog de benoemingsbrief
geschreven door de toenmalige Gou-
verneur-Generaal van Indië, de heer
W.A. Alting (1724-1800).' Uit deze brief
blijkt wel dat deze Opperhoofden 'hoge

Pieten' waren. Zo lezen we dat 'alle
kooplieden, schippers, onderkooplieden,
boekhouders, stuurlieden, Adsistenten en

mindere fficianten, soldsaten, rïnttroos-
en etc. Johan Fredrik Baron van Reede

tot de Parkeler voor hun Opperhoofd en

Gezaghebber [hebben] te erkennen te
respecteeren en te gehoorzaamen; mits-
gaders met raad en daad ieder naar z.ijn
vermoogen te assisteeren'.
Bovendien voerde Johan Frederlk' een

eigen vlag op zijn transportbodem De
Schelde", d.w.z. dat hij op dit schip het
oppercommando had. Met dit vracht-
schip zeilde hij de 27ste juni 1785 uit
Batavia naar Deshima. Hij arriveerde
daar een kleine twee maanden later. Die
eerste weken in Japan waren erg druk
voor hem: er moesten veel formaliteiten
worden vervuld, want de Japanners han-
teerden strikte regels voor de handel
met de Nederlanders. Bovendien moes-
ten de twee schepen waarmee hij naar
Japan was gevaren, gelost en geladen
worden.
Nederland (uister gezegd: de Republiek
der Verenigde Nederlanden) dreef als
enige westerse mogendheid tijdens de
zeventiende, achttiende en eerste helft
van de negentiende eeuw handel met
Japan. Dit land voerde een zogenaamde
'afsluitingspolitiek', wat inhield dat bui-
tenlanders zoveel mogelijk geweerd
werden en dat de Japanners zelf geen
contact met'vreemdelingen' mochten
hebben. De Hollanders vormden hierop
dus een uitzondering. Tijdens deze ruim
tweehonderd jaar heeft een aantal
'roodharige barbaren' zoals de Japan-
ners de Nederlanders noemden, zich
verdiept in de Japanse taal en cultuur.
Met één van deze'Japanologen' onder-
hield Johan Frederik een tijdlang een
privé-correspondentie .2 Dit was Isaac
Titsingh (1745-1812). Deze was Opper-
hoofd van de Japanse handel in 1780
tot 1784. Hij was dus de voorganger van
Johan Frederik. Op deze correspondentie
wordt straks nog teruggekomen.

Toen eenmaal in november 1785 de

grootste drukte van de aankomst in
Deshima achter de rug was, vond Johan
Frederik gelegenheid zijn vader in
Twello te schrijven. Hij deelde hem mee,

dat hij: 'na een reedelijk voorspoedige
reijze van 58 daagen alhier in goede
welstand op den 23e augustus gearri-
veerd was', en dat 'tot heeden toe ook
alles reedelijk na genoegen' was. Hij
verwachtte het aankomende jaar 'een
gerust en aangenaam leeven' te kunnen
leiden en als 'een philosooph in [zijn]
Boekenkamer' te kunnen doorbrengen.
Maar eerst moest hij nog de Hofreis
voorbereiden die in februari 1786 zol
plaats vinden.

De Hofreis
De Hofreis was een gebeurtenis van
groot belang. Gedurende de eeuwen dat
de Nederlanders handel dreven met de

Japanners was het gebruikelijk dat er
jaarlijks een Hofreis door het Opper-
hoofd van de Nederlandse handelspost
vanuit Deshima werd ondernomen. Hij
reisde dan met een groot gevolg vanuit
Nagasaki naar Edo, het huidige Tokio,

een tocht van ongeveer 1500 km. Daar
moest 'Hassaku' (soort belasting in de

vorm van geschenken) aan de 'Shogun'
(hoogste - militaire - leider van het land)
worden gebracht. De reis, die nu per
auto en boot in een dag of vier, vijf kan
worden afgelegd, duurde toen wel twee
tot vier maanden (afb. 3).
Deze Hofreizen hadden voornamelijk
een economisch-politiek karakter. Ze
vereisten veel voorbereiding. Er moest
bijvoorbeeld bepaald worden wat er aan
geschenken voor het keizerlijk hof zou
worden meegenomen. De Japanse gou-
verneur van Nagasaki had hierbij een
beslissende stem. Zodra hij de geschen-
ken had goedgekeurd, werden deze aan
boord van een schip gebracht en naar
Shimonoseki verzonden (zie afb. 3).
Hoe de stoet, waarvan Johan Frederik
leider was, er ongeveer moet hebben
uitgezien, weten we uit Engelbert
Kaempfer's boek De Beschrijving van
Japan. Deze Engelbert (1651-1716) was

een Duitse arts die in 1685 bij de V.O.C.
in dienst trad. Hij schreef uitgebreid over
de Hofreizen. Zo noteerde hij dat het

Aft. 3: kaart van Japan met de hofreis van Nagasaki naar Edo, met daarop aangegeven

de voornaamste plaaÍsen.
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hoofd van de 'trayn' (optocht) gevormd
werd door de koks met het keukengerei.
Zij werden gevolgd door een aantal
ambtenaren. Daarna kwam dan de
Oranda Kapitan (Japans voor 'Opper-
hoofd'). Deze werd in een norimon
gedragen (afb. 4). Dit was een soort
draagstoel gemaakt van bamboe vlecht-
werk. 'Het interieur [van de norimon]
is niet anders dan knus te noemen. Het
had iets van een poppenhuisje, van bin-
nen gelakt en met zijde bekleed en op
de bodem lag een soort matrasje van

fluweel'.i
Of Johan Frederik het een comfortabel
vervoermiddel heeft gevonden vermeldt
de correspondentie niet. Over de Hof-
reis van 1786 schrijft hij alleen dat hij
met zijn 'Scriba [=secretaris] en Doc-
tor in Ambassade na het Keijzerlijk Hof
te Jedo' zou gaan, 'om aldaar de ge-
schenken uijt naam van de Compagnie
aan de Keijzen Kroonprins en overige
Hofsgrooten te presenteeren.' Hij zou dan
'in passant te Miaco [= Kyoto] en
Osakka de Grootregter en Gouverneur'
een bezoek brengen. De reis die "met

zeer veel staatsie' gepaard gaat, vertelt
hij, zal 'gedeeltelijk te waater en gedeel-
telijk te land geschieden' en "ten min-
sten drie en een halve maanden' dtren.

Wanneer de stoet eenmaal in Edo was
aangekomen, werden de'vreemdelin-
gen' eerst gehuisvest. Gewoonlijk werd
daar een bepaalde herberg voor ge-
bruikt. Maar omdat deze tijdens een
grote brand die Kyoto dat jaar had ge-
troffen verwoest was, werd Johan Frede-
rik in een tempel ondergebracht. De dag

erop gingen het Opperhoofd en zijn
metgezellen 's morgens vroeg naar het
paleis. Daar moesten ze wachten in de

anti-chambre (soort wachtkamer) waar
in aanwezigheid van een hoge Japanse

ambtenaar alle geschenken werden uit-
gepakt. Vervolgens werd het Opper-
hoofd alleen ontvangen in de Sen Sio
Siki of 'Zaal van Honderd Matten'. De
vloer van die zaal was inderdaad met
honderd matten bedekt. Daar moest hij
de Shogun hulde bewijzen door diep te
buigen, zo diep dat zijn voorhoofd bijna
de vloer raakte.
Na deze korte maar toch indrukwek-
kende plechtigheid, volgde dan het min-
der formele gedeelte van de ontvangst,
met veel dans en muziek. Ook werden
er tijdens deze bijeenkomst veel vragen
gesteld over gebruiken en gebeurtenis-
sen in.het Westen. Omdat de Japanners
zo informatie kregen over veel gebie-
den buiten hun land, noemden zij
Deshima wel 'het venster op de wereld'.
Tenslotte ontving het Opperhoofd bij de

afscheidsaudiëntie het tegengeschenk
van de shogun. Dit bestond altijd uit een

aantal zijden kimono's.a Eén daarvan
heeft Johan Frederik naar zijn vader ge-

stuurd. Hij noemde dit gewaad "een

beste Japansche Keijzers Cabaaij'. Hij
hoopte dat zijn vader dit 'present' (ca-
deau) mooi zou vinden.

Hoewel hij verwachtte zich na de Hofreis
als "eenfilosooph in zijn Boekenknmer' te

kunnen terugtrekken, lijkt hiervan weinig
terecht te zijn gekomen. Uit een brief die
hij aan Titsingh schreef, blijkt dat hij het
erg naar zijn zin had in Deshima:

'Japan is zeer goed, het gevalt mij wel,
ik heb in 't minst geen berouw over de
keuse die ik gedaan hebbe en stelle mij
inteegendeel voor dit Jaar vergenoegd
te zullen passeeren'.

Noten
L Deze brief maakt deel uit van de
collectie'Briefwisseling tussen Fred.
Godard van Reede tot de Parkeler en zijn
zoon Johan Fred. van Reede, 1778 -

1802'. Deze collectie bevindt zich in de

Konink. Bibl. te Den Haag, invent. nr.

133M36. (wordt vervolgd)

Afb. 4: Het Gevolg van de Nederlandsche Gezanten op haar Reys naar 't Hof.
Bij nn 9: Het Opperhoofd in zijn norimon 'door vier mannen by beurten gedragen'

2" F. Lequin, The private correspon-
dence of Isaac Titsingh Volume I (1785-

l81l) en Il (1779-1812). (Amsterdam,
l99O/1992). De originele brieven berus-

ten bij de Universiteitsbibliotheek
Waseda te Kyoto.
3. R. Kousbroek, In de tijdmachine
door Japan. De Hofreis van het jaar
2000 (Amsterdam, 2000), 92.
4. J. Feenstra Kuiper, Japan en de bui-
tenwereld in de achttiende eeuw ('s-
Gravenhage, l92l), l8l.
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