Havezate Den Alerdinck

1

Inleiding
Koning verwierf het huis en het 25
hectare grote parkbos in 1988 en heeft
zich sindsdien ingespannen de oude
havezate in zijn luister van weleer te
herstellen.

Wie van Almelo via de provinciale weg
N35 naar Zwolle rijdt ontmoet nabij
Laag-Zuthem ( gemeente Raalte), net
als bij Dalfsen, een opvallend groot
aantal
historische
buitenplaatsen.
Vanaf de weg zijn ze niet te zien want
ze liggen verscholen in de Sallandse
bossen. Het zijn huizen die bekend
staan onder de namen De Colckhof,
De Gunne en ’t Rozendael, maar ook
de in eclectische stijl opgetrokken
havezate Den Alerdinck, momenteel in
bezit van en bewoond door J.W.
Koning.

Daartoe heeft hij een omvangrijk
restauratieplan laten uitvoeren, terwijl
hij ook met zorg het interieur aanpaste.
Zo
zijn
bijvoorbeeld
alle
tien
openhaarden
met
bijbehorende
schouw teruggekeerd in het huis,
terwijl de tuin weer grote bloemvazen
op hardstenen sokkels kent Om
verzakking van het huis te voorkomen
werd de vloer van het souterrain één
meter
verlaagd
waardoor
een
comfortabele woonkeuken is ontstaan
met roodgele estriken op de vloer en
schildpadtegels aan de wand.
Al met al heeft Koning ervoor gezorgd
dat Den Alerdinck werd omgevormd tot
een even eerbiedwaardig als gerieflijk
huis, omgeven door een gracht met
vijver en een aantrekkelijk park, waar
veel vogels nestelen zoals de grote
specht en zijn groene soortgenoot.
In het bijbehorende koetshuis vinden
zelfs trouwerijen plaats.
Kortom, Den Alerdinck is een nieuwe
uitdagende
toekomst
tegemoet
gegaan.
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Hoofdstuk 1
Den Alerdinck:een ‘adelyc getimmerte’.

In het voorjaar bloeien honderden
narcissen rondom Den Alerdinck.
Rondom het huis en het bijbehorende
koetshuis stappen parmantige pauwen
op en eer die luidkeels melding maken
van hun aanwezigheid. In de gracht
dartelen bonte siereenden rond tussen
sierlijke witte en zwarte zwanen.
Fruitbomen pronken met hun lichtroze
bloesems en bieden rondzoemende
bijen, die op zoek zijn naar hun nectar,
tijdelijke huisvesting.

Huize

Den

Alerdinck

kent niet een

bewogen geschiedenis zoals andere
havezaten (Twickel in het Twentse Delden
en kasteel Rechteren bij Dalfsen) die
hebben gekend. De havezate is nooit
belegerd geweest door vreemde troepen
maar, op enkele jaren na, altijd particulier
bewoond geweest. Zo hebben de
geslachten Van Sonsbeek en Van Dedem
hun stempel op het oude, bijna vierkante
huis gedrukt. Ook Koning deed dat. Ieder
jaar bijvoorbeeld wordt op de avond van 1 e
paasdag
een
groot
paasvuur
aangestoken, waar de gehele bevolking
van Laag-Zuthem en omgeving op afkomt.
Een traditie die was vervlogen, maar door
Koning nieuw leven is ingeblazen. Net als
de schaatswedstrijden op de gracht.
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De

Als havezate erkend

provincie Overijssel heeft veel meer

historische buitenplaatsen gekend dan er
nu nog zijn. Ooit waren het er 137. Twintig
stonden er in het Land van Vollenhove in
de noordwest hoek van de provincie en 43
waren gelegen in Twente. Salland had de
meeste havezaten en telde er niet minder
dan 74. In de 19e eeuw zijn er talrijke
gesloopt en ook Den Alerdinck leek in
1868 dit lot te zijn beschoren. Veel
eigenaren/bewoners gaven in die periode
hun historische buitenplaats op omdat ze
in de Franse Tijd veel, zo niet alle, van
hun oude privileges waren kwijtgeraakt.

Huize Den Alerdinck werd in 1648 voor de
eerste maal officieel als havezate
aangemerkt. In dat jaar werd Peter van
Uterwijck verschreven in de Overijsselse
ridderschap vanwege het in bezit hebben
van Den Alerdinck. Een jaar later ontstond
er in de Staten van het gewest Overijssel
onenigheid over de vraag of Den Alerdinck
wel een echte havezate was. Er was
namelijk gemor over het jachtrecht van
omwonenden. De zaak werd gesust en in
1648, het jaar waarin officieel de 80-jarige
oorlog tussen de Nederlanden en Spanje
werd beëindigd met de vrede van Münster,
was den Alerdinck officieel een havezate.
Wel had Peter van Uterwijck moeten
beloven dat hij ‘de naastgelegen
havezaten
niet
zou
prejudiciëren
(benadelen) in hun jachtrecht’. In gewoon
Nederlands: hij zou zijn buren niets in de
weg leggen wanneer ze gingen jagen.

Bovendien was het onderhoud zo duur,
dat menigeen besloot de havezate maar
de havezate te laten. De bewoners
vestigden zich meestal in de stad waar het
wooncomfort veel groter was dan op het
platteland, waar het ’s winters koud en
naargeestig was. Veel van die verlaten en
vervallen havezaten zijn destijds een prooi
geworden van de arme boerenbevolking.
Die ging ijverig op jacht naar metselstenen
en ander bouwmateriaal om ze vervolgens
voor eigen gebruik aan te wenden; de
fundamenten werden daarbij zelfs niet
ontzien. Dat is de reden waarom van veel
havezaten (o.a. de Bredenhorst bij Heino)
vaak niets bewaard is gebleven. Het enige
wat doorgaans rest is een tekening van
kunstenaars als Cornelis Pronk en
Abraham de Haen, die in de 18e eeuw
tijdens een rondreis door Nederland veel
historische
buitenplaatsen
met
de
tekenpen vastlegden.
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van Overijssel. Want zonder een havezate
te bezitten en te bewonen was
lidmaatschap van de Staten niet mogelijk.
En daardoor had men evenmin toegang
tot allerlei aantrekkelijk gehonoreerde
ambten.

Soeverein gewest

Overijssel

was

in

die

dagen

een

soeverein gewest dat bestuurd werd door
vertegenwoordigers
van
de
drie
Hanzesteden
Deventer,
Zwolle
en
Kampen en de Overijsselse ridderschap.
Die ridderschap bestond uit leden van de
Overijsselse landadel, die resideerde op
een havezate. In feite bestierde de adel
het platteland ( de steden konden hun
eigen
boontjes
wel
doppen)
via
drostambten, schout- en richterambten,
rentmeesters,
enz.
Vanzelfsprekend
probeerden de adellijke families deze
lucratieve baantjes zoveel mogelijk binnen
de eigen gelederen te houden.

Al eerder was geprobeerd Den Alerdinck
als havezate aangemerkt te krijgen. Dat
was het geval in 1608 toen Geertruida,
dochter van de Oranjegezinde protestant
Goert van Armelo Goertszoon en weduwe
van Steven de Reyer, niet alleen Den
Alerdinck maar ook de nabij gelegen
buitenplaats ’t Reelaer erfde van haar
vader, die in dat was overleden. In dat jaar
verkocht zij ’t Reelaer voor 6.150 gulden
aan Johan Witte tot Wittestein nadat zij de
havezate eerder als onderpand had
aangeboden
voor
een
aantal
rentebetalingen, waarmee het landgoed ’t
Reelaer was bezwaard.

Een uitvloeisel van dit streven was het
bezit
van
meerdere
historische
buitenplaatsen in de familie die vervolgens
als
havezate
moesten
worden
aangemerkt, waardoor ook kinderen
toegelaten konden worden tot de
Overijsselse
ridderschap
en
dientengevolge verschreven kon worden
in de Staten van het gewest.

Een koopje, zij het dat Geertruida daar de
voorwaarde aan verbond dat het recht
van vrijdom in de verponding en andere
belastingen van ’t Reelaer zou overgaan
op Den Alerdinck. Met dien verstande dat
dit goed (Den Alerdinck dus) als havezate
zou worden aangemerkt. In dat geval zou
de bezitter/bewoner van den Alerdinck
verschreven kunnen worden in de Staten
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voorwaarden te kunnen voldoen, nul op
het request. Zijn aanspraken werden in
twijfel getrokken en het duurde tot 1648
alvorens Den Alerdinck van alle ‘smetten’
vrij werd verklaard, hetgeen in 1654 nog
eens werd herhaald.

Dit alles speelde een rol toen Geertruida ’t
Reelaer verkocht. Dat het een koopje was
blijkt uit het feit dat ’t Reelaer in die tijd
werd geschat op 16.000 gulden. Logisch
want de buitenplaats werd destijds
beschreven als ‘een havesate voorsien
van een grote wyde grachte, gaende om
het principael huys, mitsgaders hoven,
bouhuys, brouhuys ende plas’. De in de
verkoopakte neergelegde vrijdom van
belastingen voor Den Alerdinck, een
erkend privilege van de eigenaar van een
havezate, zou later aanleiding geven tot
vele processen. Toch is het huis zijn
status als officieel erkende havezate nooit
meer kwijtgeraakt. Aan de voorwaarde dat
de bezitter van een havezate over
minimaal 25.000 gulden aan geld en
goederen moest beschikken kon worden
voldaan evenals de eis dat het huis
‘adelyc getimmert’ diende te zijn en
bovendien omgracht moest zijn. Verder
moest de bewoner lid zijn van de
Nederlands Hervormde kerk, de leeftijd
van 24 jaar hebben bereikt en niet
gescheiden zijn. Toch kreeg Siza van
Uterwijck, die in 1618 op Den Alerdinck
woonde en meende aan al deze
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Het eerste begin

Over

het allereerste begin van Den

Alerdinck is weinig bekend. In
de
schattingsregisters van West-Salland uit
de 15e eeuw duikt de naam Beernt
Alerding op (1427), die als schatplichtige
verblijft in het kerspel (kerkgemeente)
Dalfsen; in die tijd heerst de pest in
Overijssel. Later komen we ene Egbert to
Alerding tegen, die in 1446 wordt verrast
door grote overstromingen omdat de
IJsseldijken het hebben begeven. Later
ontmoeten we Willem ’t Alerdyng, gevolgd
door een zekere Alert to Alerdyng. Namen,
die het bewijs leveren dat het goed of erve
Den Alerdinck, zij het onder een ietwat
verbasterde naam, reeds bekend was in
de eerste helft van de 15e eeuw. Het zal
een
(grote)
boerderij
of
spieker
(voorraadschuur) zijn geweest. Deze
veronderstelling wordt bevestigd wanneer
in 1520 een zekere Jacob Rouse uit
Deventer eigenaar blijkt te zijn van het erf
Groot Alerdinck en het erf Klein Alerdinck,
dat vanaf circa 1800 Zwiersboer wordt
genoemd en thans bekend staat onder de
naam Jochemshoek.

De reeds eerder genoemde Geertruida
van Almelo, die getrouwd was met Isaac
van Uterwijck tot Heemse erft in 1608
zowel Klein- als het Groot Alerdinck. Het is
hun zoon Peter, die in 1648 officieel via
Den Alerdinck wordt verschreven in de
Staten van Overijssel, waarmee wordt
aangegeven dat het huis bij Laag-Zuthem
officieel een havezate is.
Behalve uit boerderijen zijn havezaten
ontstaan uit zogeheten heren- of
heerschapskamers, die vaak de groot
grondbezitters in één of meerdere
pachtboerderijen lieten inrichten om zo de
stad en de daar rondwarende pest te
ontvluchten.
Enkele
van
deze
herenkamers zijn uitgegroeid tot kleine
landhuizen, die later vergroot en verfraaid
werden met prachtige tuinen, vijvers en
fonteinen en uitgroeiden tot ware
kasteeltjes c.q. paleisjes. Vandaag de dag
worden ze als havezaten aangemerkt.

De Van Uterwijcks, die bekend staan als
een roemrijk geslacht in het gewest
Overijssel, pakten de zaken op Den
Alerdinck rigoureus aan: Peter, die
dijkgraaf van Salland is, laat het oude huis
afbreken en even ten noorden van de
oude bouwplaats verrijst in 1680 een
nieuw huis dat in de vorm van een L wordt
opgetrokken.
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Als

Opnieuw verkocht

hij vier jaar later overlijdt neemt zijn

zoon Jan Gotfried zijn plaats in op de
havezate bij Heino. Gotfried trouwt in 1669
met een adellijke joffer Idaleta Margriet
Sloet, die vier jaar eerder was ingetreden
in het vooraanstaande vrouwenstift in het
Twentse
Weerselo.
Deze
overlijdt
kinderloos in 1704 en hoewel haar man
hertrouwt blijft ook dat huwelijk kinderloos.
Toch laat Gotfried Den Alerdinck
verbouwen en verfraaien. Er wordt
getimmerd en gegraven dat het een lieve
lust is en als Gotfried in 1719 de ogen
sluit, blijft zijn weduwe achter met een
schuld van 10.000 gulden. Curieus
genoeg gaat het bezit van de havezate
niet automatisch over op zijn echtgenote.
Weliswaar krijgt zij het vruchtgebruik van
het huis maar Gotfrieds zuster Geertruid
Margaretha en zijn nicht Petronella Jacoba
zijn de eerste begunstigden. Als zij beiden
het tijdige met het eeuwige verwisselen,
doemt er een nieuw geslacht op als
eigenaar en bewoner van het huis.

In

1733 komt Evert Elbert Anthony van

Raesfelt tot Heemse, die getrouwd is met
Jacoba van Uterwijck, zijn intrek nemen op
Den Alerdinck. Slechts één generatie zal
deze familie het huis in haar bezit hebben.
In 1764 wordt ‘het huijs en havesate
Alerdinck met alle daaronder horende
hoge en lage landerijen opstaande
getimmerten en houtgewassen’ verkocht
aan Reint Wolter van Echten. De vraag is
of hier wel een echte verkoop betreft en of
Reint Den Alerdinck niet verwerft om zich
te kunnen laten verschrijven in de Staten
van Overijssel. Hoe het ook zij, Van
Echten weet zijn positie in de Staten veilig
te stellen, waarna hij de havezate
doorverkoopt aan Derk Frederik van
Voorst tot Bergentheim, die net als hij
ambitie heeft deel uit te maken van de
Overijsselse ridderschap en derhalve een
plaats wil veroveren in de staten van het
gewest.
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Hoofdstuk 2
Zeedijk als bescherming
wateroverlast.

tegen

Een beeld uit lang vervlogen tijden waarin

Het is zomer, hoogzomer: verzadigd
licht strijkt vanaf de zijkant door de
hoge bomen en zorgt voor een
betoverende sfeer in het bos. De frisse
kleuren van het voorjaarsgroen zijn
dieper, intenser geworden. Bij de
huisjes die deel uitmaken van het
Alerdinck-complex bloeit en geurt het
dat het een lieve lust is. ‘Ergens’ in het
bos steekt een eenzame orchidee (de
breedbladige wespenorchis) zijn kopje
op. Kleine zangvogels vliegen af en
aan. Even laat de ijsvogel zich zien,
maar het is niet meer dan een flits van
een prachtig donkerblauw met oranje.
Tegenover Den Alerdinck kromt een
uigegroeide berceau van beuken zich.
Het is stil in het bos.

landjonkers de toon aangaven, zeker
wanneer ze door middel van hun bezit
verschreven waren in de Staten van
Overijssel en op die manier het platteland
bestierden. Ook Derk Frederik van Voorst
topt Bergentheim is zo’n edelman, die –
eenmaal op Den Alerdinck gevestigd – er
zijn gemak van neemt. In tegenstelling tot
zijn voorganger blijft hij tot aan zijn dood
op Den Alerdinck wonen, maar voor hij
overlijdt, wordt hij nog benoemd tot
Hoogschout in Hasselt (1790). Negen jaar
later is Den Alerdinck in handen van de
25- jarige Bernardus Josephus van
Sonsbeek. Hij heeft 16.125 gulden voor de
havezate betaald, die in die tijd nog deel
uitmaakt van de marke Lenthe, vallend
onder het kerspel Dalfsen. Van Sonsbeek
is richter van deze marke en daardoor
tegelijkertijd
één
van
de
zeven
markerichters van de marke Damsholte.
Behalve dat Van Sonsbeek de havezate
verwerft, koopt hij een aantal boerderijen
in de omgeving op. Zo groot is zijn
koopdrift dat het landgoed Den Alerdinck
op zeker ogenblik niet minder dan 200
hectare omvat.
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van 1848 ontwierp. De jonker van Heino
bekleedt de post van minister van
buitenlandse zaken in het eerste kabinet
Thorbecke (1849-1853), maar haalt het
einde van de reguliere kabinetsperiode
niet.

eerste van Sonsbeek, die op Den

Alerdinck woont, is vooral bekend als…
dijkbouwer. Te midden van weilanden en
bossen laat hij in hartje Salland een dijk
aanleggen die hem en zijn huis moeten
beschermen tegen wateroverlast van de
Zuiderzee. In 1784 had de omgeving van
Den Alerdinck onder water gestaan en in
1825 gebeurde dat opnieuw. Van
Sonsbeek heeft er schoon genoeg van en
laat een bijna vier kilometer lang
dijklichaam ontwerpen, dat loopt vanaf
landgoed De Gunne tot dichtbij de brug
over de Nieuwe Wetering; later krijgt deze
dijk de bijnamen Ministersdijk en het Hoge
Diekie. Maar de jonker van Den Alerdinck
is zo gek nog niet. Wanneer in 1883 en
1895 het Zuiderzeewater via het
Zwartewater opnieuw richting Heino wordt
opgestuwd houdt men droge voeten op
Den Alerdinck. Maar het scheelt niet veel:
het zeewater reikt tot aan de kruin van de
dijk! Bernardus Josephus maakt dat alles
niet meer mee. Hij overlijdt in 1858. Pas in
de zestiger van de 20e eeuw is de
waterhuishouding in het gebied dusdanig
gereguleerd, dat de dijk als een
anachronisme kan worden afgedaan.

Hij treedt voortijdig af nadat zijn begroting
met één stem door de Tweede Kamer
wordt verworpen. De ex-minister trekt zich
terug op de havezate waar hij bekend
wordt door zijn verzet tegen de spoorlijn
Zwolle – Almelo. Van Sonsbeek die veel
geld heeft gestoken in de verfraaiing van
zijn parkachtige tuin, is bang dat de
puffende en rokende trein zijn rust zal
verstoren omdat het spoorwegtracé
parallel aan de rijksstraatweg loopt en vlak
langs Heino richting Raalte gaat. Als
voormalig raadsheer van het gerechtshof
in Zwolle weet hij de aanleg danig te
traineren en wanneer hij in 1865 tijdens
een wandeling op zijn landgoed door een
beroerte wordt getroffen en overlijdt, is er
nog steeds geen sprake van een
spoorwegverbinding tussen beide steden.
Dat gebeurt pas in 1882.

Een ministerwoning

De zoon van Bernardus Josephus is de
volgende bewoner van de havezate. Deze
Herman van Sonsbeek zal uitgroeien tot
één van de meest bekende bewoners van
Den Alerdinck. Niet in het minst omdat hij
een ministerspost bezet bij de liberaal
Thorbecke, die de Nederlandse grondwet
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Een nieuwe dorp

Hoofdstuk 3

Curieus neveneffect van de spoorlijn is de

Advertentie uit 1868:

stichting van het dorp Laag-Zuthem. Dat
gebeurde door een zekere Gerrit van der
Vegte, raadslid en gemeenteontvanger
van
Heino,
die
een
nieuw
kerkgenootschap opricht
en
als
vestigingsplaats een halte kiest aan de
nieuwe spoorlijn. De Van Sonsbeeks
bezitten ondertussen niet alleen de
havezate Den Alerdinck maar ook
landgoed De Gunne is van hen. In de 19 e
eeuw wordt ook het landhoed De Colckhof
aan het familiebezit toegevoegd. Beide
historische buitenplaatsen liggen vlakbij
Den Alerdinck. Andere havezaten in de
buurt zijn De Vlaminckhorst, Het
Rozendael, Het Reelaer, Schoonheten,
Het Nijenhuis en de inmiddels verdwenen
Bredenhorst
waar
de
bekende
Overijsselse patriot Joan van der Capellen
tot den Poll ooit woonde.

‘te koop voor de sloop’
Op de maïsakkers en de weilanden
rond Den Alerdinck verschijnen soms
reeën. Net als in het bos waar ze beter
te zien zijn dan een paar maanden
geleden omdat steeds meer bladeren
naar beneden dwarrelen waardoor hun
natuurlijke
beschutting
verdwijnt.
Langzaamaan vormt zich een dik
bladertapijt op de grond waar nu ook
weer
de
eerste
paddenstoelen
verschijnen. Hier en daar stoelen grote
zwammen uit tot de groteske vormen.

De herfst zorgt voor een ingetogen sfeer
op het landgoed den Alerdinck bij Heino,
waarbinnen het bijna vierkante huis een
markant rustpunt vormt. Hoe anders was
dat in de tweede helft van de 19e eeuw
toen bijna niemand meer een stuiver gaf
voor de oude havezate, die in die jaren
direct met sloop werd bedreigd.

Op 10 juli van het jaar 1868 verschijnt in
de Provinciale en Overijsselse Courant
een advertentie waarin Den Alerdinck te
koop wordt aangeboden. De erfgenamen
van Van Sonsbeek willen huis en
bijgebouwen verkopen voor de sloop. Voor
30.500 gulden is Coenraad Willen van
Dedem de hoogste bieder van het huis en
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een flink aantal percelen grond. In
tegenstelling tot wat men denkt laat hij de
havezate niet slopen, maar gaat er wonen.
Wanneer hij in 1916 komt te overlijden
wordt zijn zoon Godert Willem Theodoor
eigenaar van het landgoed. In 1949
verlaat de familie het huis omdat de
onderhoudskosten hen boven het hoofd
groeien. Pogingen van Godert om de
bovenverdieping als galerie in te richten
en daar kunst en antiek te gaan verkopen
lopen op niets uit. Wanneer hij
onverwachts overlijdt zit zijn weduwe met
de handen in het haar. Ze zit diep in de
schulden en besluit ten einde raad grote
stukken grond aan omliggende boeren te
verkopen. Deze laten zich de kans om hun
areaal aan landbouwgrond aanzienlijk te
vergroten niet ontgaan. De financiële nood
is zo hoog dat de weduwe van Godert
zelfs honderden rododendrons in het park
laat rooien om te verkopen; later zal
Koning nieuwe rododendrons planten om
de grote gaten die toen ontstonden
adequaat te dichten.

gereformeerde theoloog Eimert Pruim, die
aangetrokken wordt als vormingswerker,
weet Den Alerdinck zo goed te promoten
dat het centrum in heel Nederland bekend
raakt. Zo groot is het succes dat besloten
wordt een nieuw vormingscentrum te
stichten
tegenover
de
historische
buitenplaats. Dat betekent dat de
kamertjes en slaapvertrekken, waarin de
woonruimten in Den Alerdinck opgedeeld
zijn, opnieuw leeg komen te staan.

Dit
verandert
wanneer
de
oudburgemeester van Boskoop, Godert
Willem van Dedem, zijn intrek in het huis
gaat nemen. Hij wil het monumentale pand
laten restaureren maar overlijdt tussentijds
in 1978.

Nieuwe richting

De

Het

dood van Godert Willem van Dedem

betekent dat Den Alerdinck uit hun
familiebezit zal verdwijnen. Het huis wordt
voor 800.000 van de hand gedaan,
omliggende gronden worden- opnieuwaan boeren verkocht en de grootte van het
landgoed schrompelt ineen tot 18 hectare.
De nieuwe eigenaar heet Frans Lurvink,
een internationaal opererende zakenman,
die de Overijsselse buitenplaats een totaal
andere richting instuurt dan tot dan toe het
geval was. Getrouwd met een Russische
vrouw is Lurvink gefascineerd door de
gespannen oost - west verhoudingen. Hij
sticht The Alerdinck Foundation als Center
for East West Communications waar
vredesvraagstukken worden besproken op

grootste verschil met vroeger is dat

Den Alerdinck niet langer een particulier
woonhuis blijft. Het huis wordt verhuurd
aan de Stichting Nederlands Hervormd
Kamp- en Conferentieoord. Gedurende de
eerste vijf jaar wordt het nieuwe
conferentieoord bezocht door niet minder
dan
20.000
bezoekers
per
jaar.
Tegelijkertijd doet de havezate dienst als
oecumenisch
vormingscentrum.
De
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allerlei niveau. Want de wereld zucht
onder de koude oorlog, die wordt beheerst
door
ontzagwekkende
arsenalen
kernwapens. Maar de foundation is niet
onder een gelukkig gesternte geboren. De
ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl en
het feit dat de Russische autoriteiten
daaromtrent allesbehalve ‘open minded’
zijn, wakkert de scepsis aan die van meet
af aan tegen de foundation bestaat. In
1988 vertrekt Lurvink uit Salland. Een jaar
later valt de Muur en breekt er een nieuw
tijdperk aan in de verhoudingen tussen
oost en west.

waartussen weide en akkers, vijvers en
grachten die bekoorlijke afwisseling
brengen welke deze plek maken tot een
der schoonste van Salland’. Er lijkt een
nieuwe tijd aan te breken voor Den
Alerdinck.

Restauratieplan

Inmiddels is Den Alerdinck overgegaan in
andere handen: J.W. Koning uit Epse,
handelaar
in
en
producent
van
diervoeders, is de nieuwe eigenaar en
gaat er meteen wonen. Daarnaast
studeert hij op een uitgebreid onderhouden restauratieplan, teneinde de oude
buitenplaats in oude luister te herstellen.

‘Want aan het gebouw was gedurende
een groot aantal jaren weinig of geen zorg
besteed’ aldus Koning. Hij wil van Den
Alerdinck weer een huis maken zoals het
in de jaren dertig van de vorige eeuw werd
beschreven: ‘Zoo mooi gelegen te midden
van schitterende landauen, uitgestrekte
bosschen van akkermaalshout, statig
opgaande lanen en lommerijke berceau’s,
13

Hoofdstuk 4 (slot)

Ze glibberen van links naar rechts over
het ijs. Maar ook aan de overkant is de
wereld
verstard
in
het
witte
winterkleed. Ineens als uit het niets
beginnen dikke sneeuwvlokken naar
beneden te dwarrelen. Langzaamaan
wordt het verendek van de eenden met
een laagje wit dons bedekt. Uit de
gracht stijgt een witte winternevel op
en het zal niet lang meer duren
alvorens
ook
het
monumentale
buitenhuis aan het oog zal zijn
onttrokken.

Passend interieur en een modern
wooncomfort

Het is wit en stil in de natuur. De grote
brede vijver rondom Den Alerdinck is
dichtgevroren en een handvol eenden
zit kleumend op de oever.

‘Ik zag het huis, proefde de sfeer er
omheen en voelde meteen dat het goed
was wanneer we hier zouden gaan
wonen’, zegt Wouter Koning wanneer hij
herinneringen op haalt aan zijn eerste
ontmoeting
met
Den
Alerdinck.
Tegelijkertijd besefte hij dat hij al zijn
fantasie en improvisatietalent nodig zou
hebben om van deze historische
buitenplaats weer het huis te maken, dat
het ooit was geweest. (Om van de
financiële kant nog maar te zwijgen). Niet
alleen had de klokkentoren het begeven
(Koning: ‘Je kon je hand dwars door het
hout heen drukken’).

De overhangende takken zijn met een
dikke laag rijp bedekt. Een eindje
verderop proberen twee zwanen de
overkant te bereiken.
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Ook de toegangspoort van oude
Bentheimer zandsteen was kapot en
bovendien moesten alle systeemwandjes
en systeemplafonds waarmee Den
Alerdinck was uitgerust, sinds het als
conferentiecentrum en vormingscentrum
fungeerde, worden verwijderd.

Wanneer

gelegd, die ooit rond de Martinikerk in
Groningen lagen. Het zijn details, maar ze
geven Den Alerdinck weer de sfeer van
vroeger, zij het dat de butler is verdwenen
evenals de traditionele antichambre.

de bouwlieden gaan breken

blijkt tot overmaat van ramp de boktor te
zitten in de balken onder de plafonds.
Verder blijkt niets recht of haaks te zijn
waardoor alles met de hand op maat
gemaakt moet worden. Den Alerdinck blijkt
dan ook tal van lijken in de kast te
herbergen hetgeen Koning meermalen de
verzuchting doet slaken waar hij in
hemelsnaam aan begonnen is. Toch zet
hij door. In ir. Krijn C. van den Ende uit
Den Haag vindt hij uiteindelijk de man die
zijn ideeën rondom de restauratie van het
huis kan stroomlijnen en vormgeven. Van
den Ende is behalve architect ook
bouwhistoricus, die nogal wat historische
overheidsgebouwen onder zijn hoede
heeft. Onder zijn supervisie wordt Den
Alerdinck weer wat het ooit was: een
historische, monumentale buitenplaats in
centraal Salland te midden van een
uitgestrekt park in landschapsstijl zoals er
veel in de 19e eeuw werden aangelegd.

Zelf zorgt Koning voor een passend
interieur, zij het dat hij het moderne
wooncomfort niet vergeet. ‘In feite dicteert
het huis wat je moet doen’, oordeelt hij nu.
Dat betekende in het geval van Den
Alerdinck een uitgebreide zoektocht naar
schouwen die de tien open haarden
zouden kunnen omlijsten. In de meeste
gevallen zijn ze van marmer, zoals het
prachtige exemplaar in het koetshuis met
zijn getorste pilasters en zijn virtuoos
gesneden fries. Afkomstig uit een Brussels
patriciërshuis. In datzelfde koetshuis zijn –
als vloer – eeuwenoude straatsteentjes
15

Belgische fontein

Een

opvallend gegeven in Den Alerdinck

zijn de prachtige bloemboeketten en de
grote spiegels aan de wanden. ‘ik had er
al een paar gekocht voordat ik Den
Alerdinck in mijn bezit had’, vertelt Koning.
‘Want ik wist dat ik ooit een dergelijk groot
huis zou krijgen’. Hij wijst op de fontein op
het voorplein die afkomstig is uit België en
die in de plaats is gekomen voor de
platgereden zandvlakte waar baron Van
Dedem zijn koets placht te laten stoppen.

Ook het sierlijk groen gelakte bruggetje
over de gracht aan de zijkant van het huis
is nieuw evenals de beschoeiing langs de
oevers. De meeste zorg baarden echter
de deels vermolmde kinderbalken in het
souterrain. Met behulp van plastic pinnen
die in de balken werden gespoten kon
worden voorkomen dat Den Alerdinck als
een spreekwoordelijke plumpudding in
elkaar zou zakken. In de keuken valt
verder het keramiektableau op dat Koning
in 1996 in Makkum liet vervaardigen en
waarin hij zijn achtergrond (zoon van een
bollenkweker) liet uitbeelden in de vorm
van een vaas met tulpen geflankeerd door
pauwen.

Koning rilt nog bij de herinnering aan het
wegbreken van alle tussenmuurtjes en
boardplafonds die in de loop van de tijd
waren aangebracht. Nu hebben de kamers
van de havezate weer hun oude,
vertrouwde
hoge
stucplafonds
met
weggewerkte cv- radiatoren. Wel heeft
Koning een doorbraak naar het terras
gerealiseerd, maar in de keuken heeft hij
het pseudo - moderne kookeiland laten
weghalen en er voor in de plaats een oud
fornuis laten installeren dat hij in Frankrijk
liet vervaardigen omdat de kunst van dit
ambacht inmiddels uit Nederland was
verdwenen.
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17e Eeuws koetshuis

Behalve

het huis is ook het uit

1680

Bij de meeste havezaten in Overijssel is
dat echter wel het geval. Veelal is er
sprake van een symmetrisch ingedeelde
bouwplaats,
waarbij
het
huis
vanzelfsprekend het belangrijkste element
vormt. Den Alerdinck vormt een afwijking
op dit patroon, maar is er niet minder om.

daterende
koetshuis
gerestaureerd,
Koning heeft na veel overwegingen het
koetshuis een eigentijdse gebruiksfunctie
gegeven. Tegenwoordig worden hier
historische
bijeenkomsten
gehouden,
concerten
en
andere
culturele
evenementen. In dat kader past ook het
gebruik als trouwlocatie waarvan nu
sprake is. Ergens heel ver weg zweeft de
gedachte om tegenover het koetshuis, dat
ooit als boerderij, dienstwoning, koetshuis
en paardenstallen dienst deed, een
tweede in dezelfde stijl te bouwen. Want
de havezate is nu met één bouwhuis
vleugellam. Toch is uit archiefstukken niet
gebleken dat er ooit twee bouwhuizen
binnen de gracht hebben gestaan.
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Vandaag en morgen
Voor de instandhouding van het landgoed
heeft Koning voor deze optie gekozen.
Een ieder die hier boekt draagt bij aan dit
doel.

In de tegenwoordige tijd wordt Havezate
Den Alerdinck op een heel andere wijze
gebruikt. Men kan er trouwen, vergaderen,
trainingen volgen, verjaardagen vieren,
recepties houden, dineren, etc. en zelfs
overnachten in één van de prachtige
suites. Voor vele bruidsparen een
aantrekkelijke optie na alle festiviteiten.
Maar
ook
voor
een
bijzonder
familieweekend, of in combinatie met een
golfarrangement in de buurt.

Zo is de Grachtenkamer bijvoorbeeld
uitstekend geschikt voor kleine groepen
die een brainstormsessie willen houden. In
alle rust en ongestoord vergaderen met
een rustgevend uitzicht op de gracht, waar
af en toe de zwanen voorbij zwemmen.
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De huwelijksvoltrekkingen vinden plaats
in het Koetshuis en bij mooi weer in de
boomgaard of op een andere plek buiten
op het landgoed.

Op de Bel-etage worden veelal de
ontvangsten gehouden. In een sfeervolle
omgeving voelen de gasten zich al snel
thuis. ’s Zomers heerlijk op het bordes. Dat
is ook precies wat Wouter Koning voor
ogen heeft, hij wil iedereen laten
meegenieten van zijn mooie huis en de
omgeving door het huis beschikbaar te
stellen voor gezelschappen. “Je huurt het
huis voor die dag, laat het ook voelen als
je huis voor die dag” is zijn motto.

Havezate Den Alerdinck is sinds enige
jaren een officiële trouwlocatie van de
gemeente Raalte. De trouwambtenaar en
de bode komen speciaal naar de locatie
om de huwelijksvoltrekking in goede
banen te leiden.
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Den Alerdinckweg 1

Wanneer het ijs sterk genoeg is, wordt er
traditioneel geschaatst in de Ronde van
Den Alerdinck voor de titel van de
‘Gouden Wisselschaats’.

8055 PE Laag-Zuthem
(nabij Zwolle)
tel. 0529 408105

Op 18 februari 2010 werd de schooljeugd
uit Laag Zuthem en Liederholthuis
uitgenodigd voor een tochtje op het ijs
achter op de gracht. Op die dag werd in de
namiddag gestreden om deze felbegeerde
titel door vele deelnemers uit de
omgeving. De titel staat sinds die dag op
naam van René Klink.

www.alerdinck.nl
info@alerdinck.nl

Volg ons ook op
Facebook en Twitter
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