
E. Moulin's bexoek aan het kasteel
Buckhorst bij Zalk (in 1840).

Enige tijd geleden kreeg ik een klein manuscript in handen,
getiteId "De Havezate Buckhorst en derzelver voormalige
Heeren, met, bijvoegzeIs en oudheidkundige aanteekeningen
door E. M." Deze letters bleken de initialen te zijn van de
bekende Kamper historicus Evert Moulin, die enige jaren voor
zijn overlijden (op 26 November 1842) het geschrift samcn
stelde 1).
Toen in 1839 de laatste bezitter van het kastcel, Jhr. H. K.

Bentinck tot Buckhorst, overleed, besloten de erfgenamen het
goed te verkopen. Het huis zou afgebroken worden. Naar aan
leiding van de in Augustus 1840 aangekondigde verkoop
maakte Moulin met zijn gezin een tochtje naar Zalk en bezocht
het kasteeI. Zijn belangstelling was gewekt, en in de daarop
volgende maanden verzameIde hij de stof voor de verhande
ling, die in het genoemde handschriftje neergeschreven is. Op
61 bladzijden vertelt hij wat hij van de geschiedenis van de
Buckhorst te weten was gekomen. Aan het einde van zijn
verhaal schrijft hij de datum 27 November 1840. Daarna
volgen nog tot blz. 123 de in de titeI genoemde "bijvoegsels",
en het slot wordt gevormd door een lijst van de op 8 September
1840 verkochte percelen.
Hoewe'l er misschien nog enige gegevens betreffende de

geschiedenis van de Buckhorst aan ontleend kunnen worden,
zal het niet de moeite Ionen dit handschriftje volledig uit te
gevell, sinds van de hand van Mr -.G. J. ter Kuile Jr. een
"Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten, van het
kasteel Buckhorst en van zijn bewoners" (Assen, 1948)
verscheen.
Het verhaal van Moulins bezoek echter, dat een beeld gee£t

van de toestand waarin het huis in 1840 verkeerde en van de
indruk die het op de tijdgenoten maakte, en de gegevens orn
trent de verkoping, zijn waard bekend te zijn.
, Zo voIgt dan hierachter het begin van het verhaal, dat de
kijkdag beschrijft. Van het slot is het gedeelte opgenomen
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waarin Moulin spreekt over de laatste bezitter, en over de
resultaten van de verkoping. Weggelaten is een zeer sentimen
tele ontboezeming, waarin de raven, die wraak roepen wegens
de verstoring van hun oude nestelplaats, de oudheidminnaar,
die "bij zoodanige overpeinzing het veege Buckhorst wee
moedig aanstaart" en de nieuwe eigenaar, die het ogenblik
blijmoedig tegemoet ziet .xlat die oude verbazende steenklomp
in puin terneder stort .... :. dat ook die sombere bosschen uit
geroeid en van zijnen bodem verwijderd zuIlen worden om voor
een nieuw, smaakvol Iandverblijf, aIleen aan de rust en het
genoegen gewijd, plaats te maken" ten tonele gevoerd worden.

Moulin schrijft:
Toen, in de maand Augustus dezes jaars 1840, de openbare

veiling en verkoop der Havezate Buckhorst werd aanqekon
digd, wilde ik de gelegenheid, om het oude kasteel aldaar te
gaan bezigtigen, niet laten voorbijgaan. Mijn voorstel dien
aangaande yond gereeden bijval: vergezeld van mijne vrouw
en twee dochters werd de togt ondernomen en een schoone
achtermiddag was daartoe gunstig.
Wij reden over den straatweg naar de Koelucht en verder

langs den Llitoliet naar Zelk, welks grijze kerktoren en het
bosch van Buckhorst reeds van verre in het ODgvallen. Eene
breede laan leidt naar de brug en de poort van het voorplein,
en hetzelve oprijdende, ziet men het oude ridderslot voor zich.
Het oostelijke en oudste gedeelte is het eigenlijke kasteel, des
zelfs hooge rnuren, vierkant opgetrokken, zijn van boven met
borstweren of kanteelen, voorzien, welke als kroonlijst, het dak
des gebouws omgeven. Onder deze borstweren ziet men eenige
kleine vensters, waardoor de bovenzaal licht ontvangt; die van
de benedenzaal zijn ruimer en voor eenige jaren met groote
glasruiten verfraaid; laag bij den grond zijn nog eenige qetra
liede openingen, welke in de keuken en kelders eenig licht toe
laten. Het metselwerk is ruw, maar vast en sterk.
Het westelijk gedeelte van het gebouw is van lateren bouw

trant, vertoonende meer een heerenhuis dan een kasteel: de
voorgevel heeft de deur in 't midden en wederzijds schuiframen
met groote glasruiten; de zijdgevel is van boven trapsgewijze
opgetrokken. Drie lage spitse geveltjes, voor het vierkante
kasteel, schijnen echter van nog later tijd te dagteekenen.
Wij traden langs de breede steenen trap met ijzeren leuning,
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het heerenhuis binnen; op de stoep lagen een stukje metaal
kanon, eenige verroeste ijzeren Ioopen van oude haakbussen
en ander oud schietqeweer, waarschijnlijk in vroeger tijd ter
verdeediging alhier gebezigd. In het voorhuis, of de vestibule,
hingen vele oude schilderijen aan den wand. Het was juist
kijkdag van de huishoudelijke goederen, welke aldaar verkocht
zouden worden. De familieportretten en voornaamste schilder
stukken waren uit de zijdvertrekken weggenomen, porselein,
glaswerk enz. aldaar bijeengebragt; in de groote zaal allerlei
gladhouten meubelen, gordijnen, tapijten, in de overige kamers
ledekanten en kasten enz. tentoongesteld. Dit alles had men
van zijne vorige plaats weggenomen. Eenige vertrekken waren
geheel ontlediqd.zoodat wi] het inwendige van het gebouw,
't welk overigens, behalve eenige fraaije uitzigten, weinig be
hagelijks opleverde, niet op het voordeeligst konden beschou
wen. Eerie trap, met gesneden lijstwerk versierd, geleidde naar
de ruime bovenzaal, waar in ouden tijd waarschijnlijk de har
nassen, helmen en ander ridderlijk wapentuiq, de wanden be
dekten, doch welke voorlang reeds in een droogzolder her
schapen was; daar zag men nu niets dan bedden, dekens en
matrassen uitgespreid, en oude kasten langs de kale muren
geplaatst; de overige bovenkamers en vele kleine vertrekjes
hadden niets behouden, dat onze opmerking boeide. De
hoogste zoldering verleende toegang naar de muren, met
breede steenen gooten gedekt, en van borstweren voorzien,
achter welke de schutters beveiligd stonden, die door de opene
vakken de belegeraars met pijlen en steenen, of in later tijd met
kogels uit haakbussen en musketten konden begroeten.

Nadat wij de zalen en vertrekken, welke merendeels met
elkander gemeenschap hebben en nu met kijkers van allerlei
rang en staat, zoo stad- als dorp-bewoners waren vervuld,
nog eens hadden doorwandeld, daalden wij af naar de donkere
gewelven, welke onder het gebouw gevonden worden, waar
men eene ruirne keuken, wijn., en voorraad-kelders, maar ook
spelonken en duistere helen, vroeger tot gevangenissen qe
bruikt, aantreft. Wij begaven ons dus spoedig weer naar buiten
en in de vrije lucht.
De vriendelijke tuinmansvrouw bragt ons hier hooggerugde

stoelen, gewis een paar eeuwen oud, en eerie ouderwetsche
tafel; wij plaatsten ons op het groene voorplein onder een der
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hooge lomrnerrijke lindeboomen, tegenover het bouwhuis, de
schuren, stall en en koetsnuis, welke de eene zijde van het voor
plein geheel omzoomen, en waar de aankomende paarden
stalling vonden, terwijl de rijtuigen voor dezelve geplaatst
werden. De oostzijde van het ruirne voorplein was met qezel
sohappen hier en daar bezet, welke ook, evenals wij, na de
gebouwen, uitgestrekte tuinen en heerlijke wijnqaardkasten
bezigtigd te Iiebben, onder het genot van een kopje thee, zich
met het gewoel en gedruisch hetwelk nu hier plaats had, ver-
maakt~n. .
Dit voorplein, of tetras, met de gebouwen en de tuinen

achter dezelve, lagen in eene gracht besloten, werden daarom
het eiland genoemd; de boomgaard en bosschen strekten zich
tot aan den IJseldijk uit en omringden dit geheele eiland.
Na vervolgens nog een aanqename wandeling door dit bosch

en de lanen om het huis te hebben afgelegd, kwamen wij onder
onzen lindeboom terug. Het aantal gezelschappen was in
middels nog aangegroeid, bij gebrek aan stoelen en tafels zaten
eenige groepjes in het gras en bij het gebruik van thee, wijn en
andereversnapering, geraakten allen in eene vrolijke stemming.
Dit landelijk tooneel leverde ruim zooveel genoegen op, als de
bezigtiging van het kasteel, en de gesprekken over de voor
malige ridderlijke bewoners, hunne huishoudinq en qebruiken,
werden tusschenbeide afgewisseld door de opmerking van
hetgeen hier het oog boeide en het aanstaande lot dezer
beerlijkheid. Te vroeg wenkte de vallende avond om dit aan
gename verblijf te verlaten; reeds waren eenige rijtuigen ver
trokken, toen wij op onze beurt ook deden aanspannen en de
terugreis namen aver den IJ sseldijk. Het groot getal hekken op
dezelve is hier doorgaans zeer belemmerend, doch door de zorg
van onzen voorrijder werden dezelve ook voor ons geopend; wij
bereikten dus ongehinderd de Koelucht en reden vandaar over
den straatweg weder naar Kampen.

(De laatste eigenaar en de verkoping.)

Deze Jonkheer Hendrik Koninck Bentinck tot Buckhorst had
ondertusschen in 1839 de wereld verlaten, zonder wettig na
kroost of geldige beschikking over zijne rijke bezittingen op
dezelve achter te laten. De Havezate Buckhorst bleef daardoor
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zonder Leenvolger of Heer, die de regten der Heerlijkheid
Zalk en Vekaten konde aanvaarden. De erfgenamen, die langs
versohillende zijdtakken van zijn geslacht afdaalden en, als
daartoe geregtigd, op zijne aanzienlijke landqoederen het oog
vestigden, besloten al spoedig dezelve, als zijnde ter verdee1ing
onder hun niet geschikt, in het openbaar te doen veil en en
verkoopen.

Door dezen verkoop, welke op den 8 September 1840 heeft
plaats geihad te Zwolle, is de eigendom dier goederen, in 59
perceelen afgedeeld, aan ruim 30 bijzondere personen overqe
gaan. Het kasteel en daarneven staande tuinmanswoning werd
voor afbraak verkocht voor f 5150.:--. De grond, waarop het
kasteel staat, met de stalIen en tuinen binnen de gracht, be
nevens de boomgaard, de grond der bosschen en wandelpaden,
welke de grachten van het kasteel omcingelen en waaraan de
reg ten en geregtigheden tot de Havezate Buckhorst en de
Heerlijkheid Zalk en Vekaten behoorende, zijn verbonden,
heeft de Hoog Welgeb. Heer B. F. K. Bentinck tot Schoonheten
aangekocht voor f 17.000.-. De overige landgoederen. be
staande in 8 boerenerven met bouw-, hooi- en weidelanden. 13
katersteden, 12 stukken hooiland, eeniqe koescharen onder
Zalk en Wilsum enz. hebben te sarnen opgebracht f 185.445.-.
De bosschen op den grond der Havezate aanwezig, bevattende
ongeveer 800 eiken-, 1200ypen-, 300 esschen-, beuken-, linden
en andere, te samen 2300 fraaye hooge boomen, waaronder
veele zeer zware uitmunten, leverden daarenboven eerie op
brengst van f 43.000.-. Alles te samen genomen, de erven of
bouwhoeven, de hooi- en weidelanden, koescharen, korentien
den, bosschen, huizen, het kasteel met de regten der Heerlijk
heid Zalk en Vekaten daaronder begrepen, heeft alzoo bij
dezen verkoop opgebragt de aanzienlijke som van f 245.445.-.

Het zal den lezer, die geduld genoeg had, langs verre omwegen
zelfs buiten Buckhorst, mij te volgen, weIIigt niet ongevallig
zijn, alvorens afscheid te nemen, hem nog eens naar de uitqe
strekte landgoederen dier Havezate heen te wijzen. De hierbij
gevoegde lijst der verkochte perseelen, waarin het bunderqetal,
nevens de koopers en koopprijs, is uitgedrukt, zal daartoe kun.,
.nen dienen. Te vergeefs echter heeft men, na dezen verkoop,
zich nog gevleid met de hoop, dat het kasteel en de daarmede
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verbondene heerenhuizing van de slooping, waartoe dezelve
verwezen waren, zouden verschoorid worden, uit hoofde men
vernam, dat er onderhandelingen plaats had den om aldaar een
instituut voor onderwijs in de Landbouw en Landhuishoud
kunde te vestigen; dit plan is niet gelukt. De Hoogwe1geb.
Heer F. L.W. van Brakel, voor wien een der erven van Buck
horst was gekocht, heeft hetzelve afgestaan aan den Heer E. C.
Enklaar, die op dien grond een gebouw voor zoodanig insti
tuut laat oprigten en het voornemen heeft, tegen den 1 sten Mei
1841.aldaar zijne lessen aan te vangen. (Zie de Kamper
Courant van 17 December 1840.)
De gebouwen van Buckhorst, onder no. 2 begrepen, zijn dan

ook, volgens de verkoopsvoorwaarden, in de laatstverloopen
winter afgebroken en zelfs de afbraak op den 25 Maart 1841
weder verkocht, zoodat dit monument van den ouden riddertijd,
het eenige, dat in dezen omtrek nog daarvan overgebleven was,
thans ook is verdwenen.
Twee afbeeldingen, de eerie het gebouw van voren, de andere

hetzelfde van achteren vertoonerrde, door eenen jongen kunst
beoefenaar gescrhetstnaar gekleurde teekeningen mij door der
zelver vriendelijken eigenaar daartoe vergund, stellen het
kasteel voor zooals ik hetzelve in den verleden zomer nog heb
mogen beschouwen. Naast den voorgeve1 van het heerenhuis,
hetwelk van het jaar 1391 dagteekent, ziet men, aan de eene
zijde, het zware vierkante kasteel, waarschijnlijk in 1280 ge:'
bouwd, van achter drie spitsche geveltjes omihoogrijzen; aan de
andere zijde de tuinmanswoning en op den voorgrond nabij de
buitengracht een hoektoren of poortje met toegemetse1den in
gang, waarscrhijnlijk een overblijfse1van den ouden voorburg
en van deszelfs westelijken ringmuur, waar thans de stallen,
koets.. en bouwhuizen zich bevinden, die langs het ruime voor
plein, tot aan de tuinmanswoning zich uitstrekken en tot de
afbraak niet verwezen, hoewel op de teekening niet zigtbaar,
echter als medegetuigen der voormalige grootheid van Buck
horst, zich tihans nog aldaar vertoonen.

P. J. Meij.
1) Het handschrift is thans geplaatst in het Gemeentearchief van

Kampen. Zie over Evert Moulin. de lakenkoopman, deurwaarder en
historicus, schrijver van de bekende "Kamper Kronijk", het opsteI van
Mr. J. H. P. Ennema, in Versl. en Med. van OverijsseIsch Regt en Gesch. 61
(1946). p. 102 e.v.
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