Een korte geschiedenis van Stadshagen (2)

Stadshagen, vroegere woonplaats
van de elite
Wie op een zonnige dag door Park de
Stadshoeve wandelt, heeft misschien
geen idee hoe belangrijk deze plek in het
verleden was. Je kunt er iets over lezen
op de borden langs de wandelpaden en
je kinderen kunnen zich uitleven in het
speelkasteel met de drie familiewapens.
Maar wie waren die families eigenlijk?
Hoe werd dit kasteel Werkeren zo belangrijk? En waarom is er niets meer van over?
Drie adellijke families bepalen vijf eeuwen lang de geschiedenis van het huidige
park: Van Voorst, Van Ittersum en Bentinck. Bij Van Voorst draait het om macht,
eer en wraak. Daarbij vergeleken zijn de
Van Ittersums vrij onopvallend en uiterst
correct. Onder de flamboyante Bentincks
daarentegen maakt Werkeren een geweldige bloeiperiode door.
Deze families komen op verschillende manieren in het bezit van Werkeren en raken het ook ieder op zijn eigen wijze weer
kwijt. De eerzuchtige Van Voorsten bouwen het kasteel, de exorbitant rijke Van
Ittersums kopen het en de kleurrijke Bentincks kiezen precies de juiste partner.

Kasteel Werkeren dankt zijn bestaan aan
de ondergang van het nabijgelegen kasteel Voorst. De familie Van Voorst bezit
veel land in Mastenbroek, en om dat te
kunnen blijven beheren, bouwen ze er in
1365 een nieuw kasteel: Werkeren. Maar
daar hebben ze niet lang plezier van. Hun
strijdlustige temperament brengt hen al
gauw weer in de problemen en als één van
hen achter de tralies belandt, moet er een
fortuin aan losgeld worden betaald. Om
dat op tafel te krijgen, verkopen ze omstreeks 1400 kasteel Werkeren en de bijbehorende landerijen aan de familie Van
Ittersum.
Keurig nette adel
Vervolgens wonen er vier generaties Van
Ittersum op Werkeren, en ze heten allemaal Johan. De adellijke familie bekleedt
diverse hoge maatschappelijke posities,
bezit vele percelen land en onroerend
goed, kleedt zich in deftige stoffen, bewoont meerdere stenen huizen in de stad
en leeft in weelde.
De Van Ittersums zijn trouw aan het bisschoppelijk gezag en moeten niet veel
hebben van politieke vernieuwing. Ver-

Mastenbroeker boeren helpen bij de
sloop van kasteel Voorst. Als beloning krijgen ze een deel van de stenen, waarmee ze in 1369 precies in
het midden van de polder een kerk
bouwen. Tot op heden staat op die
plek de Mastenbroeker kerk.
In de Vinexpress van april stond een
eerste artikel van Lian Reuvekamp
over de geschiedenis van Stadshagen.
In bijgaande verhandeling zoomt zij
in op de geschiedenis van kasteel
Werkeren, dat ooit heeft gestaan op
de plek waar nu de Stadshoeve is gevestigd. In onze editie van juni volgt
het derde deel in deze reeks over de
geschiedenis van onze wijk.
Lian Reuvekamp (1965) is geboren
en opgegroeid op boerderij ’t Werkel,
op de plaats van het vroegere kasteel Werkeren. De familie Reuvekamp
woonde en werkte hier 175 jaar, tot
’t Werkel plaats moest maken voor de
nieuwbouwwijk.
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Roofridders
gaart de familie Van Voorst zijn macht
door Jan en alleman de oorlog te verklaren, de Van Ittersums zijn juist wekenlang
op reis om vredesverdragen tot stand te
brengen. Ook doen ze liefdadigheidswerk.
Zo bouwen ze in Zwolle onder meer een
gasthuis voor zieke armen.

Een reconstructie van de gebouwen van de havezate en het Werkel op het terrein van Park de
Stadshoeve. Binnen de gracht ligt de havezate en de witte vlakken zijn de boerderij en bijgebouwen.

Gevangenis
Direct na aankoop wordt Werkeren door de
familie grondig onder handen genomen.
Een uit- en aanbouw geven het kasteel
een imposant uiterlijk, en vanwege de
goed afsluitbare kelders krijgt het onder
Johan van Ittersum-2 zelfs een functie als
gevangenis. Boeven komen pas vrij nadat
er losgeld is betaald. Lukt dat niet, dan
mogen ze via een laatste wandeling door
de Werkerallee (het eikenlaantje nabij de
huidige Arkelsteijnstraat) naar het galgen-

veld de Konijnebelten bij Voorst lopen om
te worden opgehangen.
De Van Ittersums maken beslist roerige
tijden mee, maar door hun evenwichtige
karakter en intelligente diplomatie weten
ze de gulden middenweg te bewandelen en
schandalen te voorkomen.
Toch raken ze Werkeren kwijt. Wanneer de
laatste Johan sterft, laat hij alleen dochters na. De oudste, Sophia, trouwt in 1562
met de Gelderse edelman Eusebius Bentinck. En zo komt Werkeren in handen van
weer een andere familie.
(Wordt vervolgd)
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Kinderredactie basisschool De Boxem
In de speeltuin

Dagboekverhaal

Door Joep

Lief dagboek,

Mijn broertje en ik zijn aan het spelen.
Ik ga van de kabelbaan. Mijn broertje
staat tegenover mij. Er is een koele vette
schommel en een vette koele glijbaan. En
een trap waarmee je naar boven kan, een
leuke verrekijker voor in de nacht en een
hoge glijbaan voor de grote kinderen.

Onze school, de Boxem, bestaat 5 jaar. Er kwam een
circus op school. We gingen goocheltrucs leren, op een eenwieler fietsen en nog veel
meer. We gingen ook het Boxem-lied zingen en bellen blazen. Kleine bellen en mega
grote bellen waar je in kan staan! Het was de leukste schooldag ooit!

Harry Potter

Leukste plekken van Stadshagen

Door Nout
Een van mijn lievelingsboeken is Harry Potter. Ik vind het
leuk dat Harry veel avonturen beleeft en dat het altijd
spannend is. Mijn favoriete deel is Harry Potter en de gevangene van Azkaban. Daarin ontsnapt Sirius Zwarts uit
de gevangenis. En de rat van Ron Wemel (Schurfie) bleek
eigenlijk Peter Pippeling te zijn. Harry Potter is aan te
raden voor iedereen die van avonturen en toveren houdt.
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Liefs,
Elea

Door Levi
Ik woon in Stadshagen. Ik vind het leuk dat er een
speeltuin in mijn buurt is. In de zomer kun je heel
lekker buiten spelen met vrienden. Mijn favoriete
plekken zijn de speeltuin en het winkelcentrum.
Ik vind de Intertoys heel leuk om heen te gaan. Ik
vind het ook leuk om naar CSV te gaan. En als ik
naar buiten ga, dan ga ik lekker met mijn vrienden
spelen.

