
DE HAVEZATHE 'HET HOOGE HUIS' TE I1SSELMUIDEN

door

Dr. J. Belonje

Van ouds moge het Hooge Huis onder I1sselmuiden niet onder de (Sal
landse) havezathen gerekend zijn geweest, een aanzienlijk huis en zelfs
een edelmanswoning was het eertijds dan toch wel.
Zo wordt jonker Johan Huninga, die te Zwolle op 8 augustus 1620
(aangetekend te Vollenhove 12 juli tevoren) trouwde met Margaretha
van Save van Vollenhove, de weduwe van Herman Gerritsz. van Dongen
uitdrukkelijk genoemd als 'erfgeseeten ten Hoogenhuise'.' Naar het
oordeel van wijlen Mr. A.L. Hommes behoorde deze eigenaar niet tot de
familie Huninga van Oostwold, maar tot het aanzienlijke geslacht Huijn
ga of Huinge, dat tot het Gronings stads-patriciaat gerekend dient te
worden waarvan de mannelijke vertegenwoordigers in de XVIIe eeuw
(gelijk hierboven trouwens blijkt) met 'jonker' aangesproken werden".
Bij het schoutambt van I1sselmuiden compareerde op 13 december
1611 jonker Johan Huinga om aan zijn vrouw Maria van Besten de
lijftocht te verzekeren op alle goederen, die hij ter plaatse liggende had.
Maria van Besten deed zulks wederkerig, terwijl zij daar bovendien toen
ter beschikking van haar nicht Anna van Haerst of Haersolte 200 goud
gulden tezamen met haar klederen en kleinodien stelde.3 Mariawas de
dochter van Hendrik van Besten tot het BentheimseWoldaen vanMaria
van Laer tot Laerwold, uit dezelfde streek herkomstig; zij was de zuster
van de na te noemen Susanna.
Men vraagt zich af of jr. Johan Huninga tussen 1611 en 1616 met
genoemde nicht zijner vrouw getrouwd zal zijn, aangezienhij voor het
zelfde gerecht nogmaals verscheen, thans op 23 mei 1616 om tezamen
met deze echtgenote aan Peter Alertsz backer en diens vrouw (Fije)
Michiels een rente van 12 goudgulden uit het Hoogehuis te transporte
ren."
Ofschoon de genealogieen-VanHaersolte alleen Huninga's huwelijk met
Anna van Haerst vermelden, is het uit den aard der zaak best mogelijk,
dat hij ten rechte binnen verloop van slechts weinig jaren liefst drie
huwelijken heeft aangegaan, want zoiets behoorde toch ook voorheen
volstrekt niet tot de zeldzaamheden. Zij, deze Anna, was de kinderloze
dochter van jr. Goert van Haersolte tot den Berg en van Susanna-van
Besten Hendriksdochter.
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Het Hooge Huis moet in korte tijd bij herhaling van eigenaar verwisseld
zijn, want reeds in 1659 zetelde Annetjen Wessels weduwe van Hans
Middachten daar ter plaatse om er wijn- en biernering te doen. In de
kerkenspraak tot verkoop in dat jaar wordt het genoemd 'een weI be
timmerd voortreffelijk huis op het Meer te Isselmuden voor Campen
gelegen, met zijn toebehoor ende gerechtigheid, als namelick ses wonin
gen daertegenover, hof en boomgaart daar an de visscherien op 't Meer,
't holden van zwanen mettet holtgewas ende gerechtigheyt van de Baan
't weIck strekket van het voorschr Hoogehuis tot in de graft van de
schans voor de stat Campen, een zeer bequaame gelegentheit'."
Vervolgens droegen de echtelieden Jacob Sperwer en Barbara Hans
dochter Brahe aan de Edel geboren Steven Blanckvoort en Anna Sybilla
van Langen hun 'huisinge en weere het Hoogehuys neffens de huurhuy
sen en hoven daar annex' op 22 februari 1664 wederom over. En ter
meerdere glorie van het door hem nu verworven I1sselmuidense bezit
slaagde de nieuwe koper erin op 12 april van datzelfde jaar het recht
van havezathe toebehorende aan Gerhard Sloet en gevestigd op diens
goed het Hoogeholt onder het kerspel van Hardenberg in de marke van
de Collendoorn krachtens Landschaps resolutie van die datum overge
dragen te krijgen op zijn kortelings verworven Hooge Huis. Hij moest
daarbij voor zich en zijn rechtverkrijgenden de belofte afleggen om op
het stuk van de jacht de Heren van Zalk, Van Haersolte tot Wolfhagen
en Bentinck tot Werkeren niet te hinderen. Gevolgelijk werd jr. Steven
Blanckvoort nu ook prompt wegens het Hooge Huis in de Overijsselse
ridderschap verschreven."
Jr. Steven was de zoon van de kapitein der infanterie Boldewijn en
Elisabeth Loose of Loese. Hij was rentmeester van het voormalige
klooster Sibculo en overleed op 3 september 1673. Zijn vrouw Anna
Sibilla was de dochter van Matthijs Alphert van Langen en van Judela
van Tellicht, die haar man tot 1712 overleefd heeft.
Uit hun huwelijk waren twee dochters en een zoon. De laatste, Antho
ny Alphert, die op 2 september 1692 de Illustere School te Deventer
betrad als 'Antonius Adolphus Blanckfort Isselmuda Transisalanus'
werd op 13 maart in de ridderschap evenals zijn vader wegens het
Hooge Huis verschreven; hij was in 1671 geboren en bekleedde overi
gens de functies van verwalter-Drost van Isselmuden en Dijkgraaf van
Salland. Ongehuwd is hij gestorven op 230ktober 1719. Zijn jongste
zuster, Stephanea overleed jong en de oudste, Elisabeth Gudela, over
leed kinderloos te Kampen op 18 december 1729, na gehuwd te zijn
geweest met Arend Jurgen van Camphuizen.?
De erven Blanckvoort verkochten het Hooge Huis in 1721 aan de Cans
neb's genaamd Tengnagell en nadat zijn oudere broer Reinier Adriaan,
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Rouwkas Reinier Lodewijk Gansneb, gen. Tengnagell
Bezit Gem. Kampen
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de drost van IJsselmuiden, die daarvan verschreven werd op 17 maart
1735, er op 17 november 1750 overledenwas, was ook Lodewijk Arend
Gansneb gnd. Tengnagell tot de Oldenhof, de gecomitteerde ter Admi
raliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier en jongere zoon van
Reinier Lodewijk en van Aleida Gerdelina Gansneb gnd. Tengnagell tot
Oldhuis er niet meer aan toe gekomen om het bezit van het Hooge Huis
over te nemen. Want nadat Reinier Adriaan op 17 november 1750 aan
de 'kinderziekte' ofwel de pokken overleden was volgde zijn bovenge
noemde broeder hem reeds vijf dagen later op de leeftijd van 47 jaren te
Kampen in de dood. De admiraliteitsraad werd in de Bovenkerk te
Kampen begraven evenalswaarschijnlijk zijn broer en ook de vader voor
wie daar een nog bestaande rouwkas met zijn acht kwartieren aldaar
werd opgehangen.
Lodewijk Arend was te Vollenhove gehuwd op 4 oktober 1731 met
Margaretha Wilhelmina Frederica Mulert de dochter van Derk Boude
wijn tot de Oldenhof en Judith Margaretha Sloet, gedoopt te Hasselt
15 juni 1704 en overleden 22 december 1767, waarna zij ter plaatse als
haar man begraven werd. Het lijkt nauwelijks aannemelijk dat de Gans
neb's, die belangrijker goederen bezeten hebben, zelf het Hooge Huis
zullen hebben bewoond.
Het jongste kind uit het huwelijk Gansneb gnd. Tengnagell - Mulert, jr.
Derk Boldewijn Hidde werd tot het Hooge Huis ten Landdage van
Overijssel verschreven op 17maart 1778. Hij was gedoopt te Kampen
op 1 november 1739 en overleed, ongehuwd gebleven, na door het
bestuur zijner geboortestad tot 'prodigus' verklaard te zijn, op het huis
de Ruitenborg de 3e mei 1781 om vervolgenseveneens te Kampen in de
Bovenkerk te worden bijgezet."
Gelet op de nauwe betrekkingen tussen de Gansneb's gnd. Tengnagell
en de Mulerts behoeft het allerminst verwondering te wekken, ook al
omdat er ten aanzien van een andere havezathe (de Oldenhof in het
Ambt-Vollenhove) een onderlinge verwisselingtot stand kwam, dat het
Hooge Huis aan de laatstgenoemde familie overgegaan is. Wanneer dit
precies plaats greep, is niet duidelijk, maar zoveel is zeker, dat Joachim
Ernest BaronMulert tot de Leemcule in de acte van superscriptie op het
mutuele en geheime testament, hetwelk hierna nog nader ter sprake zal
komen, en dat door hem ten huize Leemcule onder Dalfsen tezamen
met zijn echtgenote Adriana Petronella des Heiligen Roomsen Rijks
gravin van Nassau-Bergen getekend was, zich door het plaatselijke
gerecht liet noemen: 'Heer tot de Leemcule en het HogeHuis'.
De nieuwe eigenaar van het Hooge Huis was op de Leemcule geboren
8 mei 1750 en de 17e daaraan volgende te Dalfsen gedoopt als zoon van
Boldewijn Jacob en jv. Fosca 'Catharina van Raesfeldt tot de Pol. Hij
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was reeds op 5 april 1775 toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel
en ontving opnieuw, doch thans als 'jonkheer' een benoeming daarin bij
Koninkrijk Besluit van 28 augustus 1814, zulks min of meer in tegen
stelling met drie van zijn vier zoons, die bij Kon. Besluit van 5 juli 1822,
no. 295 en dus nog bij het leven van hun vader (!) gegevenwerden de
door hen van ouds gevoerde titel van baron. Of hij ten tijde van de
omwenteling en wellicht daarv66r patriottise neigingen heeft getoond,
dan wel of men hem plaatselijk als een erkende autoriteit heeft be
schouwd en als een man van aanzien, valt moeilijk uit te maken. Een
feit is evenwel, dat hij in 1795 niet aIleen tot dijkgraaf van Salland werd
benoemd maar ook dat hij lid werd gemaakt van de vergadering van
representanten van het Volk van Overijssel.....
Na ondertrouw te Alkrnaar op 18 mei 1777 werd te Bergen in Kenne
merland het huwelijk van Joachim Ernest met de Gravin van Nassau
gesloten op 22 mei d.a.v. De bruid, Adriana Petronella, was geboren
21 februari 1757 en te Alkmaar ook op de volgende dag gedoopt als
dochter van de Rijksgraaf Wigbold Adriaan en jv. Hestervan Foreest.
Zoals reeds gezegd, zijn uit dit huwelijk vier zoons voortgekomen:
Jacob Adriaan, geboren te Alkmaar 15 februari 1778;WigboldAdriaan,
geboren 's-Gravenhage 24 mei 1779, overleden te Alkmaar en te Bergen
bijgezet in de grafkelder van het huis op 5 januari 1780; WillemJan, op
de Leemcule geboren 27 maart 1782 en Frederik Christiaan, eveneens
geboren aldaar 21 januari 1784.
Hoewel de schoonvader van Baron Mulert een regent met aanzienlijke
relaties was - hij fungeerde te Alkmaar als vroedschap en burgemeester,
was tevens Rentmeester-generaal van de Domeinen in West-Frieslanden
het Noorderkwartier, Dijkgraaf van het Geestmerambacht en van de
Schager- en Niedorper Koggen en bovendien Bewindhebber der Oost
Indise Compagnie - hij is allerminst een figuur geweest waarvan men
verzekeren kan, dat hij bij voortduring solide heeft geleefd. Te zijnen
opzichte heeft het wel degelijk iets te betekenen, dat het door de Graaf
bewoonde pand, het 'Huis van Bergen' met erf, stallingen en koetshuis,
dat hoewel verbouwd tot bioscoop, te Alkrnaar nog te vinden is op de
hoek van de Doelenstraat, oostzijde en de Nieuwesloot, destijds in de
volksmond bekend stond onder de omineuze naam 'Het huis van Venus
en Bacchus'. 's-Man's blijkbaar onbezorgde leven had als gevolg,dat hij
in verband met een tekort van bijna een ton gouds in zijn rentrneesters
kas conservatoire maatregelen tegen zich op de hals haalde, die ertoe
geleid hebben, dat hij op de kastelenij van den Hove (de Gevangen
poort) te 's-Gravenhage in gijzeling gezet werd. Ingewikkelde proce
dures zijn daarop ontstaan en tenslotte wist de familie, onder het stellen
van borgtocht en verdere garanties, te bereiken, dat de debiteur sedert
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1790 het resterende deeI zijns levens in 'secure bewaring' en dus in min
of meer particuliere, maar voortdurende gevangenschap op zijn buiten
goed, het Hof te Bergen in Kennemerland heeft kunnen doorbrengen. 10

Zijn enige dochter was op 5 april 1789, nog juist v66r de debacle overle
den, maar dit hield allerminst in, dat haar levenspad voordien bij uitstek
over rozen was gegaan. Ook zij verkeerde tezamen met haar man van
tijd tot tijd in een benauwende geldverlegenheiduit hoofde waarvanhet
echtpaar zich genoodzaakt zag uit het fideicommissairverband van haar
grootvader Willem Adriaan Graaf van Nassau-Bergen'zeer om pennin
gen verleegen zijnde' gedeeltelijk ontslag te verzoeken aan de geweste
lijke Staten, waarop onder dagtekening van 1 oktober 1783 bij octrooi
fiat verkregen kon worden tot een bedrag van f. 25.000,--. Het bleef
intussen niet bij deze soort van moeilijkheden, want ook in rechtsgedin
gen werd Baron Mulert betrokken. Ofschoon hij zich van tijd tot tijd
naar Overijssel terugtrok zag hij zich niettemin genoodzaakt 'thans al
hier praesent' om voor de notaris Mr. P. Panneboeter te Alkmaar op
7 augustus 1787 comparerende de procureur voor de E.A. Geregte de
zer Stad Jan Telvooren volmacht te verstrekken teneinde 'comparants
dingplichtige zaaken zo eischende als verweerende in lite waar te nee
men en te defendeeren'. Het schulden maken ging van kwaad tot erger
en tenslotte liepen de 'talrijk geworden crediteuren storm tegen de boe
del van het echtpaar. Enige gecomitteerden uit die gezamenlijke schuld
eisers brachten vervolgenseen provisionee1rapport uit en conform het
daarin neergelegde voorstel verklaarden een twintigtal crediteuren bij
acte, verleden 29 november 1791 voor de Alkmaarse notaris C. van
Oostveen, erin te bewilligen 'dat na aftrek der kosten en voor afbetaa
ling van sLands penningen en verdere leguaale schulden voor het overige
de penningen bij het raport gernelddoor de rechtmaatige schuldeijsche
ren, een ieder na rato van de groote zijner praetentie gedeeld worde,
beloovende de Heer Mulert ongemoeit te zullen laaten blijven'. Maar dit
laatste alleen zolang totdat de gezamenlijke belanghebbende schuldei
sers zouden kunnen aantonen, dat hij weer in een conditie zou wezen
om het resterende op zijn schulden te betalen. Deze getroffen regeling
kan weI worden vergeleken met een onderhands accoord en min of
meer met een surseance van betaling, evenweldan in on-officiele vorm,
maar met dien verstande dat er toch nog voor de debiteur een bedenke
lijke bedreiging in de zin van een 'stok-achter-de-deur' gehandhaafd
bleef. 11
Wanneer de nood aan de man komt door vermogensverliespleegt in veel
gevallen de Liefde de echtelijke woning door het venster te ontvluchten
en zo is het ook hier gegaan. Na de geboorte van het vierde kind, heeft
zij voor het adellijke Landdrosten Gericht van Ilsselmuiden tegen haar
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man een proces aangespannen tot het verkrijgen van echtscheiding.
Daarop is een 'decreet' gepronuncieerd op 16 juni 1783, welk inter
locutoir aanleiding heeft gegeven tot het vragen van een advies van
juristen, hetwelk uitgebracht is geworden door Mrs. W.J. Nessink, W.S.
van der Gronden en H. Pinguele te Oldemarkt. 12

Adriana Petronella Gravin van Nassau-Bergenis op 5 april 1789 te Alk
maar, vrij zeker weer in het 'Huis van Bergen' in de Doelenstraat over
leden, waarna haar lichaam te Bergen in Kennemerland in de gratkelder
van haar geslacht in het noorder-transept der kerk aldaar op de ge werd
bijgezet. Op 25 maart 1782 had zij, toen nog tezamen met haar
echtgenoot, zoals boven reeds gezegd is, bij verblijf op de Leemcule
onder Dalfsen een mutueel testament gepasseerd, hetwelk op diezelfde
dag door het plaatselijk Gericht van een acte van superscriptie was
voorzien. In dit geheime testament hadden man en vrouw elkaar over en
weer, dus de eerststervende de langstlevende, tot enige en algeheel erfge
naam benoemd, derhalve in aIlevaste goederen, allodiale met na verkre
gen approbatie ook de feudale en hofhorige en tevens in aile mobile
goederen, dus effecten, actien, credieten en obligatien, enz., niets uitge
zonderd.
Na de boedel van hun moeder voor zijn minderjarige kinderen benefi
ciair te hebben aanvaard ofwei in algemene zin gebruik gemaakt te
hebben van het 'jus deliberandi' bij acte, verleden wederom voor de
Alkmaarse notaris Van Oostveen op 29 april 1789 had Baron Mulert
korte tijd later, namelijk op 12mei 1789 zich vervoegdbij de verwalter
scholtus van Dalfsen en diens keurnoten Jan Golstein en Evert Gerritsz.
aan wie.hij toen het bovengenoemde mutuele testament in originali ter
opening aanbood tezamen met Mevrouw Armgard Stefania baronesse
douairiere Antonie Simon Sloet tot Peckedam geboren baronesse van
Raesveldt tot Heemse, die voor deze handeling vergezeld was van Jan
Lambert als haar verkozen momber en de procuratoren J.G. Richban en
Hendrik Ursinus Grevestijn, als de gevolmachtigden van de doctoren
H.W.Ravenstijn en W.Klopman. 13 Het gerecht had het stuk onge
schonden verklaard; het was daarna tot verbreking der zegelsen opening
overgegaanom vervolgensde registratie ten protocolle te gelasten.
Gelet nu op de omstandigheid, dat er tussen Baron Mulert en zijn vrouw
'verregaande dissentien' waren 'erresen, welke ene scheiding; zander
opgevolgde reconciliatie, tengevolge hebben gehad', was hij 'in de vaste
opinie geweest, dat gemelde ziine Ehegemalinne uit hoofde van voor
noemde dissentien tgemelde haar Testament, ten voordele van hem
gemaakt, voorseker herroepen en vernietigd hadde ...'
Er bestond in die tijd geen algemeen testamenten-register en zo kon het
gebeuren, dat men van al dan niet gemaakte uiterstewils-beschikkingen
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ten enenmale onkundig bleef. Geen wonder daarom, dat Baron Mulert
sedert in de overtuiging leefde, dat de mutuele making door zijn vrouw
stellig en zeker zou zijn herroepen. Als het ware tengevolge van een
toeval kwam hij er evenwel in 1809 achter, dat zulks in genen dele het
geval was. En daarom deed hij op 20 Grasmaand van hetzelfde jaar na
op de 13e vooraf uitgebrachte citatie aan zijn twee ZOOllS, de heren J .A.
en F.C. Mulert voor het Gericht van Dalfsen een eis,waarvan de conc1u
sie luidde: 'dat bij vonnis van desen Ed: Gerichte zal worden verstaan,
dat hij requirant voor twee derde parten Erfgenaam isvan de Erfenis en
nalatenschap van wijlen deszelfs Ehegemalinnevoormeld; daar onder in
specie mede begrepen alszodane erfenis en nalatenschap als door het
overlijden van wijlen den Heere WillemAdriaan Gravevan NassauHeer
van Bergen, ingevolgedeszelfs testament van den 30 Meij 1759 op haar
is gedevolveert, en in haar boedel en nalatenschap zich bevint. En dat
voorts de gerequireerden soo van hun aangaat gehouden zullen worden
verklaart te moeten gedogen en lijden dat de gemelde nalatenschap van
wijlen deszelfs Ehegemalinne zoo verre hem Requirant competeert aan
hem geextradeert worde una cum fructibus et usuris praeceptis et perci
piendis, zoo en als naar Regten et cum omni causa, en om dienten
gevolgebinnen sekere peremptoiren en door dit gericht te bepalen tijd
aan hem Requirant op te geven al hetgeen zij uit de nalatenschap van
gemelde zijne Ehegemalinne daaronder begrepen de Erfenis van voor
melde Heer van Bergen op haar gedevolueert, tot hiertoe genoten heb
ben en weI zo, dat zij des gerequireert met solemneelen Eede zullen
kunnen en moeten sterken; ten eynde na tot deilinge derseive te kunnen
overgaan als na Rechten, alles met Eijsch van kosten, schaden en inte
resse, ofte &c.'
De zaak werd aldus door A. Landberg qq. en Z. TijI, doctor, qq. namens
de eiser 'gedemandeerd' voor Mr. A.C. Bouwmeester 'van wegens zijn
Koninglijke Majesteit van Holland Scholtus van Dalfsen'. En BaronMul
ert liet toen op 13 Bloeimaand 1809 aan zijn te Alkmaar buiten de
Kennemerpoort wonende zoon Willem Jan door de plaatselijke notaris
G. de Heer aanzeggen, onder betekening van afschriften der op deze
zaak betrekking hebbende documenten, dat hij 'om voor te komen ne
continentia causa dividatur, mitsgaders om voor te komen muitiplicatie
van instantien en gevolgelijkmultiplicatie van kosten en dat over een en
dezelfde zaak zomwijlen geen tegenstrijdige decisien mogen vallen, aan
de gedenuncieerde te proponeren of dezelfde niet zal kunnen goedvin
den ter voorkoming van gemelde inconvenienten om in de voormeide
procedure, voor de Ed. Schepen gerichte van Dalfsen, litispendent des
noods de gemeide zake ineens en bij een vonnis getermineerd moge
worden.'
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Om eindelijk nog verder mogelijk risico uit te sluiten vergat Baron
Mulert niet om zelfs aan de twee te en bij Alkmaar woonachtige execu
teuren van het testament van W.A.Graaf van Nassau eveneens door
notaris De Heer bij expoit van 15 Bloeimaand 1809. 14 te doen aanzeg
gen, dat hij, nu het door W.A.Graaf van Nassau testamentair ingestelde
vrachtgebruik door de dood van de laatste gerechtigde Louise Gravin
van Nassau, die in Lentemaand 1809 te Wenenoverleed, was 'komen te
cesseeren', persoonlijk gerechtigd was tot 2/3 der nalatenschap, om
welke reden hij de executeurs vermaande de loop van het door hem
aangespannen proces te Dalfsen 'door gene strijdige handelingen' te
turberen, maar in tegendeel te bevorderen dat 'alles in statu quo ver
blijve', zonder dat de nalatenschap 'in onregten handen zoude geraken'.
En nog waren Baron Mulert's voorzorgen daarmee niet ten einde. Want
aan het Dalfsensegerecht had hij al eerder overgelegdeen omvangrijk en
met Latijnse terrnen en citaten doorspect schriftelijk advies dd. 7 maart
1809 in deze zaak, waarbij salvo meliori iudicio door de jurist H. Vin
queles te Oldemarkt ten opzichte van een drietal punten betreffende de
rechtskracht en toepasselijkheid van het testament van Graaf Willem
Adriaan, na een aanzienlijke omhaal van woorden voor hem in positieve
zin was geconcludeerd.

Vinqueles meende, dat Adriana Petronella van Nassau uit hoofde van
haar grootvaderlijke testament terstond na zijn overlijden in de eigen
dom van de nalatenschap universeel erfgename was geweest en zulks
'pure et sine ulla conditione', gelijk de Heren Staten van Holland dit
trouwens niet anders begrepen hadden omdat zij anders niet bij het
leven zelfs van drie kinderen en usufructuarii in diens boedel zouden
hebben toegestaan aan Gravin Adriana Petronella om f 75.000,··. te
lichten 'salvo usufructu'. Daarom mocht zij dan ook, haar kinderen in
de legitieme portie gesteld hebbende, in haar overige gehele nalaten
schap haar man, Baron Mulert, volmaakt geldig tot erfgenaam aanwij
zen. Nu was na de dood van Graaf WillemLodewijk van Nassau-Bergen,
de oom van Adriana Petronella, die zelf ook een van de vruchtgebrui
kers van een aandeel in's vaders nalatenschap was, de helft van dit eigen
vruchtgebruik op zijn zuster, Louise Susanna Gravin von Degenfeld
-Schomburg geboren van Nassau-Bergen,volkomen ten onrechte ver
erfd. Voorts kwam daarom thans naar het inzicht van Mr.Vinqueles aan
Baron Mulert het recht toe om alweer als erfgenaam van zijn overleden
echtgenote en uit den aard der zaak 'deducta legitima proportione here
ditaria', de nietigheid der in bezit neming van deze helft in te roepen.
Maar achteraf bleek, dat het tot een dergelijke actie toch niet behoefde
te komen omdat Mevrouw von Degenfeld omstreeks dezelfde tijd waar-
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op het advies tot stand kwam, het tijdelijke met het ewige verwisseld
had 15

Wat er tenslotte van de in gang gezette poging tot voeging en van het
geding zelf terecht kwam moge hier in verband met het nog veel meer
ingewikkeld wordende familie-krakeel kortheidshalve achterwege blij
ven en ik wil mij thans beperken tot enkele aanvullende mededelingen
over het verdere leven van BaronMulert senior.
Er kan bezwaarlijk gezegd worden dat Joachim Ernest's faam erop ver
beterde bij verloop van tijd en dit was zeer zeker niet het gevaltoen hij
zich naar Amsterdam metterwoon begaf, want het oordeel over zijn
gedrag daar, door zijn tijdgenoten gegevenluidde bepaald vernietigend.
Zelfs op 's-man's 70e jaar werd nog over hem verzekerd, dat hij te
Amsterdam de rol van 'rufiano' 16 vervulde, terwijl een oude bekende
van hem getuigde: 'Ook had hij dan Baron Mulert van de Leemcule
gekend en gereden, toen een der gunstelingen der Fortuin, en der
schoone sekse, naderhand echtgenoot eener gravinvan Nassau en thands
op zijn tachtigste jaar, koppelaar en zwendelaar in datzelfde Amster
dam, waar hij eens zijn galanterien berucht gemaakt had'. 17 In 1828 is
hij op het Koningsplein te Amsterdam overleden, naar zijn doodacte
bericht. Het lijkt niet uitgesloten, dat hij daar op de hoek van het Singel
een huis bewoonde eens in eigendom toebehorende aan de familie van
zijn schoondochter, Margaretha Jacoba Constantia Stierling. 18
Na het relaas betreffende dit vrij dramatise einde van de laatste feodale
bezitters van het Hooge Huis te Llsselmuiden zij er nog op gewezen, dat
er van het echtpaar portretten bestaan, pendants, op paneel geschilderd,
afmetingen 57 x 47 em., beiden van de hand van de bekende Alkmaarse
kunstenaar Johannes Petrus van Horstok, 19 blijkens notities op deze
stukken voorkomende met het jaartal 1770 op dat van de man en 1774
op dat van de vrouw. Foto's van de twee schilderijen, die zich tegen
woordig in het Stedelijk Museum te Alkmaar bevinden, worden hierbij
afgebeeld.

* * *
Reeds op 26 augustus 1786 verleende J.E. Baron Mulert, toen te Die
men verblijvende, daar voor schout en schepenen volmacht op Mr. J .A.
de Mist, secretaris van Kampen, om publiek te verkopen alle onroerende
goederen in eigendom van comparant met diens echtgenote uit de erfe
nis van wijlen Baron Gansneb gnd. Tengnagell tot het Hooghuis en
gelegen onder het schouten-gericht van Kamperveen en Ijsselmuiden.
Blijkbaar is deze veiling althans voorzover zij het goed onder Ijssel
muiden betrof toen niet geslaagd.Maar - zoals uit het bovenstaande al
gebleken is - chronisch geldgebrek bleef Baron Mulert plagen en zo
heeft hij dan ook zijn 'Huis en Hof van ouds genaamt de Haave Zaate
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Joachim Ernst baron Mulert tot de Leemcule
Paneel, geschilderd door J.P. van Horstok. Stedelijk Museum te Alkmaar,
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Adriana Petronella gravin van Bergen-Nassau
Paneel, geschilderd door J.P. van Horstok. Stedelijk Museum te Alkmaar.
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het Hooge Huis' gelegen te Ysselmuiden in het schoutambt van die
naam 'met zijne lusten en lasten regt en gerechtigheid zoo als van ouds
daar bij en toe behooren zijnde enkel bezwaard met zijne dijk geleegen
aan de Volmoolen', waarbij voorts 'de helft in een wegje naar het Land
van Schultz (gelegen in de Nieuwe Weg) als meede een pinken weide op
de (Ysselmuider) Hooge Weerd', waarvan hij uitdrukkelijk verzekerde,
dat het een allodium uitmaakte, toch persoonlijk van de hand gedaan.
Dit viel voor op 11 september 1795; koper werd 'den Burger C: F.
Petermann'. 20

Petermann heeft zeker winst behaald uit deze onderneming want al
binnen een maand (op 8 october 1795), zag hij kans het complex op
nieuw te verkopen, met dien verstande, dat hij bedong, dat het herenge
stoelte in de Ysselmuidense kerk hetwelk aan de eigendom van het
Hooge Huis tot dusverre verknocht was geweest, voor de verkoper gere
serveerd zou blijven. Eigenaarswaren nu geworden de echtelieden Frans
Diks en Maria Jans Kalter, terwijl als koopsom vermeld werd het zeker
niet te hoge bedrag van 700 caroli guldens. 21
Maar binnen een kort tijdsbestek zouden meer mutaties volgen: op
I november 1803 verkocht het echtpaar Hendrik Kalter (Calter) en
Alida Hollander, waarvan men slechts vermoeden kan, dat zij door le
gaat of erfgenaamschap in het bezit gekomen zullen zijn hun huis c.a.,
kortheidshalve aangeduid als 'op de hoek van de Baan' onder Ijssel
muiden aan Geertje Lubbers weduwe van Hendrik Klaasen en nog op
dezelfde datum verkocht de koopster het door aan Hermannus - ten
rechte vermoedelijk Scholten - met diens vrouw Jannigjen Wolff, ten
overstaan van de schout D.G. Escher en zijn keurnoten B.H. van der
Wycken G. Struik. 22
Over de verdere lotgevallen van deze thans tot een boerderij afgezakte
voormalige havezathe kan ik kort zijn. De bezitting bleef tot haar on
dergang door atbraak omstreeks 1910 meer dan een eeuw in handen van
de familie Scholten.
Uit de bestaande literatuur valt niet op te sporen waar de onderwerpe
lijke havezathe precies gelegen heeft. De reeds aangehaalde transport
acten vermelden 'de hoek van de Baan' zonder nader in bizonderheden
te treden. Ook de oude kaarten vermelden geen naam. De Directeur der
Gemeentewerken van Ysselmuiden, de heer A.K. Versteeg had evenwel
de vriendelijkheid voor mij te informeren naar de juiste plaats en hij was
het ook, die mij vervolgens te kennen gaf, dat uit een onderhoud door
hem gevoerd met de oud-Wethouder van Ilsselmuiden, de heer Wielink
(geb. 29.9.1888) gebleken was, dat deze zich nog goed kon herinneren,
dat het Hooge Huis werd afgebroken en dat het gestaan had inderdaad
op de hoek van de Baan,maar ter plaatse waar de Baan op de Dorpsweg
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Deel "Topograjische kaart van de provincie Overijssel op last van de
Staten van dat gewest vervaardigd".
Gegraveerd door Van Baarsel en Tuyn anno 1849, schaal 1 :50.000 z.p.
Aanwezig in de Provinciale Bibliotheek te Zwolle.
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uitmondt. En nu is op het blad no. 287 'IJsselmuiden'van de Chromo
topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal
1 : 25.000 (verkend in 1884) duidelijk waarneembaar, dat de Baan
langs bovenbedoelde plek iets in westelijke richting uitgebogen is: die
bocht moet dus aan de westkant het erfhavezathe hebben begrensd. De
nu beschreven situatie is duidelijk ook te volgen op de anonyme 'Topo
grafische Kaart van de provincie Overijssel, op last der Staten van het
gewest vervaardigd 'gegraveerd door Van Baarsel & Tuyn anna 1849, op
de schaal van 1: 50.000 in 4 bladen (88 x 103 ern) en iets minder duide
lijk op het zg. 'Stafkaartblad' no. 21, Zw oIle op overeenkomstige
schaal, naar de editie van 1859, ingevolge de militaire verkenning van
1851. Deze laatste beide kaarten demonstreren ons bovendien de platte
grond van het Hooge Huis zelf en weI vlak ten z.-w. van het Nederl.
Hervormde kerkgebouw van Usselmuiden, ofweI eerder dat van
S.S. Crispinus en Crispinianus.
Valt aan de hand van dit kaarten-materiaal reeds een duidelijke voorstel
ling van zaken ten opzichte van het Hooge Huis en zijn directe omge
ving te maken, nog duidelijker wordt ons het complex voor ogen gesteld
op de prachtige MS.-kaart in kleuren, blad A., rechterhelft van de hand
van de toenmalige kapitein-ingenieur Hermanus van Hooff van 1783,
die een onderdeel uitmaakt der 'Figurative Caart van het Frontier des
Yssels dienende Tot ophelderinge, op wat wyse de Particuliere stukken
van de Atlas Topografique op e1kander volgen, en teffens tot onderrigt
wat voor principale Poincten op ijder Detail stuk zig bevinden door J:
H: Hottinger Capt. lngr.' 23 WeI staat de naam der havezathe op deze
kaart evenmin vermeld maar de situatie laat zich niettemin duidelijk
identificeren, terwijl in aanmerking genomen moet worden, dat daaruit
blijkt, dat 'De Baan' als verharde weg eerst na 1783 tot stand gekomen
moet zijn.
IJsselmuiden is een zeer oude vestigingsplaats, zoals ons door een char
ter van 1133 - zij wordt daarin 'lslemuthen genoemd - bewezen
wordt. Een Ridder Alferus de Oiselmude wordt bovendien al in 1226
vermeld 24 en andere edelen van die naam volgen naar tijdsorde niet veel
later daarna. 'Het oud adelijk Overijsselsch geslacht van IJ sselmuiden
ontleende zijnen naam van deze plaats, en heeft vermoedelijk zijn stam
huis aldaar bezeten', schreef de doorgaans goed ingelichte A.J. van der
Aa in zijn terecht befaamd 'Aardrijkskundig Woordenboek der Neder
landen';" terwijl hierbij aansluit de sedert het derde kwartaal der XVe
eeuw continu doorlopende genealogie van dit geslacht, zoals deze door
Mr. W.A. Baron van Spaen LaLecq en A.C. Baron Snouckaert van
Schauburg ontwikkeld is. 26 Uit den aard der zaak behoort het volstrekt
niet tot de onmogelijkheden, dat het stamhuis van deze Van Isselrnu-
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den's identiek was met de woning welke in latere tijd het Hooge Huis
geheten heeft, zulks in verb and met vorm en profiel der percelen van de
aanliggende gronden, die op een oude curtis (hot) zou kunnen wijzen.
Tegen dit laatste kan evenwel worden aangevoerd, dat voorzover be
kend, noch een leenkamer, noch een tijnskamer aan het Hooge Huis ver
bonden was.WeIis opmerkelijk, dat het goed zozeer in de onmiddellijke
omgevingvan het plaatselijke kerkje lag. Er zij ook nog op gewezen, dat
de 'Tegenwoordige Staat' uitdrukkelijk stelt, dat het Hooge Huis 'binnen
het dorp' te vinden was.
Hoe de havezathe er in opstand uitzag laat zich overigensmin of meer
gissen bij het bezien van de prent, een gewassentekening in bistre door
P. Remmers, voorstellende een dorpsgezicht te Llsselmuiden uit 1806:
daar lag zij links aan het einde van de straat en door de kunstenaar
waargenomen uit o.-richting. Ofschoon vooral de daarbij in de verte
geplaatste huizengroepen wat klein zijn uitgevallen, schijnt het toch, dat
de uitbeelding met zorg en dus natuurgetrouw geschied is. 27
Hiermede aan het einde van mijn mededelingen gekomen wil ik niet
nalaten speciaal dank te betuigen aan de heer Rijksarchivarisin Overijs
sel Mr. E.D. Eijken voor zijn hulp aan mij door het verstrekken van
gegevens.
Tot besluit diene, dat ik getracht heb de geschiedenisvan de havezathe
het Hooge Huis en vooral die van haar eigenaarszoveelmogelijk aan de
hand van tevoorschijn gebrachte feiten en zonder een teveel aan conclu
siesweer te geven.Niettemin vrees ik wel ten opzichte van de ten tonele
gebrachte personen een slechts onvolmaakte voorstelling verschaft te
hebben, in het bizonder wanneer ik mij richt naar de getuigenis van
Thomas a Kempis: 'in iudicando alioshomo frusta laborat, saepius errat
et leviter peccat'.
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