Toespraak van burgemeester Ellen Nauta
23 juni 2017 – “Al enige tijd geleden heeft u uw
vertrek aangekondigd. Dan lijkt het nog zo ver weg.
Maar nu is de dag van uw officiële afscheid
aangebroken. Als ik goed geïnformeerd ben, heeft u
ongeveer een maand geleden al het stokje
overgedragen aan uw opvolger, de heer Egbert Jaap
Mooiweer, nadat u ruim twee maanden samen de
tijd heeft gehad om het een en ander over te dragen
en de heer Mooiweer te laten kennismaken met dit
prachtige landgoed.
Dat heeft u hopelijk ook goed de ruimte en
gelegenheid gegeven om de zaken ook los te laten
en er op te vertrouwen dat het werk goed
voortgezet zal worden. Of zoals Roderik zu Castell in uw boek schreef “Van een braindrain is geen sprake, als is
de afstand tot Diepenheim groot genoeg om langzaamaan te ont-Twickelen.” Want het is ook niet niks om na
maar liefst 33 jaar het stokje over te dragen. Dit prachtige en uitgestrekte landgoed Twickel, een van de grootste
particuliere landgoederen van Nederland, uiteraard bekend om haar mooie kasteel en omgeven door 4.000
hectare afwisselend landschap van glooiende akkers en weilanden, bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden
en vennen, kortom een werkelijk beeldschoon landgoed, heeft 33 jaar lang uw betrokkenheid en aandacht
mogen hebben.
Dat staat ook prachtig beschreven in het boekje dat ik al noemde en ter gelegenheid van uw vertrek is
uitgegeven. Treffende verhalen van verschillende partners waar u in de loop der jaren mee heeft
samengewerkt. Van de secretaresse en jachtopziener tot de tuinbaas en bewoner van het huis. Mooie
herinneringen aan 33 jaar rentmeesterschap staan beschreven.
Meneer Schimmelpenninck, in 1984 werd u benoemd tot rentmeester van Twickel en daarmee werd u
verantwoordelijk voor het beheer van het totale bezit, ruim 6.500 hectare grond in verschillende delen van
Nederland en zelfs iets daarbuiten. Een functie die u op exceptionele en uiterst zorgvuldige wijze heeft vervuld
en waarbij u talrijke initiatieven heeft genomen. Initiatieven tot het behoud en de versterking van
cultuurhistorie, collecties, het park en het landschap, de land- en bosbouw, het waterbeheer,
natuurontwikkeling, de planologische inbedding en ga zo maar door. Bovendien nam u het initiatief om de
landgoederen een meer maatschappelijke functie te geven en een levend landgoed tot stand te brengen. Men is
u daar zeer erkentelijk voor. De staat van onderhoud van de landerijen, bossen en gebouwen is door uw
onvermoeide inspanningen uitzonderlijk! Uw voorzitter schrijft: “Hij heeft van de bezittingen van Twickel
rondom Delden een sieraad van Twente gemaakt.”
En dat de selectiecommissie die u 33 jaar geleden aannam het juist heeft gezien staat tevens opgetekend: “Een
eerste vereiste voor de rentmeester is dat hij zich niet gek laat maken door de waan van de dag en beseft dat de
lange termijn altijd de doorslag moet geven”. Ik denk dat we dat allemaal kunnen beamen.
In de loop der jaren heeft u ook talrijke nevenfuncties op u genomen. Functies die sterk gelieerd zijn aan het
rentmeesterschap en veelal te maken hebben met de instandhouding van landgoederen, de
belangenbehartiging van grondeigenaren en particulier natuurbeheer. Uw grote kennis, uw kunde en
betrokkenheid is uitzonderlijk binnen Nederland en worden enorm gewaardeerd. Gewaardeerd door
organisaties als Stichting Den Haller in Diepenheim, de Stichting Horst en Voorde in Voorschoten, de Stichting
De Wildenborch in Vorden en de Stichting Baron van Ittersum Fonds. Belangrijke en waardevolle erfgoederen
welke door uw toedoen, daar waar mogelijk ook toegankelijk zijn voor recreatief gebruik. Met respect voor het
behoud en de bescherming van de aanwezige natuur. Op voortreffelijke wijze heeft u verschillende partijen tot

samenwerking gebracht. Van pachters tot overheden. En daarbij nooit het belang van het authentieke
landschap in Twente uit het oog verliezend.
Ook als gemeente Hof van Twente, en ik spreek ook namens onze huidige wethouders, maar ik durf ook namens
onze voorgangers te spreken, hebben wij u als zeer kundig, enthousiast en vasthoudend, ja zelfs streng, ervaren.
Mede dankzij uw inzet, verbond het Pact van Twickel de partijen die van doen hadden met het landgoed: de
provincie, het waterschap en de gemeente. En ondanks dat uw vasthoudendheid ons niet altijd even welkom
was, te denken valt aan de noordelijke lus, is er algehele bewondering voor al hetgeen u voor het
indrukwekkende landgoed heeft betekend. Indrukwekkend vanwege haar uitgestrektheid en veelzijdigheid en
haar minstens zo tot de verbeelding sprekende cultuurhistorie.
En daarmee hebt u ook veel betekend voor onze mooie gemeente Hof van Twente. Maar ook voor onze
buurgemeenten. Mijn collega’s van Hengelo en Borne bijvoorbeeld zullen dit ongetwijfeld beamen. Nietwaar
heer Schelberg? Meneer Mulder, wethouder in Borne?
Uw trots ten aanzien van het landgoed heeft u nooit onder stoelen of banken geschoven en graag gedeeld met
een brede samenleving. Voor de Vereniging Vrienden van Twickel was u al die jaren een belangrijke spreekbuis
en grootleverancier van prachtige artikelen voor het Twickelblad.
Als ik verder kijk naar uw staat van dienst kom ik organisaties als Particulier Grondbezit, zowel Overijssels als
landelijk, tegen. Waterschap Regge en Dinkel (tegenwoordig Vechtstromen), de Wildbeheer Eenheid Twickel en
de Rotary Delden-Borne waar u dit jaar zelfs voorzitter bent geworden.
Dames en heren, de heer Schimmelpenninck was als één van de weinige inwoners een groot voorstander van de
gemeentelijke herindeling liet hij ons vorig jaar nog weten. Vorig jaar waren we hier op het kasteel te gast ter
ere van het 15-jarig bestaan van onze gemeente. Hiervoor hadden wij alle collegeleden van net voor de
gemeentelijke herindeling tot en met het huidige college én hun partners uitgenodigd. Bij zijn welkomstwoord
gaf de heer Schimmelpenninck nog maar weer eens aan destijds zo’n voorstander van één gemeente te zijn.
Want, liet hij weten, als hij vanuit Diepenheim naar zijn werk hier op landgoed Twickel ging en later op de dag
weer naar huis, kwam hij door al vijf die gemeenten gereden! Vanuit Diepenheim door een stukje Markelo, door
Goor en Stad Delden, naar Ambt Delden waar het kasteel en de rentmeesterij zijn gelegen. Ik vertrouw er op dat
uw betrokkenheid en bevlogenheid bij Twickel en Hof van Twente blijft voortbestaan, weliswaar met een wat
lagere intensiteit.
Dames en heren, ik kom tot een slot van mijn verhaal, want ik ben volgens mij niet de enige spreker vanmiddag.
Beste heer Schimmelpenninck, ik spreek nogmaals mijn grote waardering uit voor uw tomeloze inzet. En het is
mij een grote eer u allen te mogen melden, dat vanwege die grote verdiensten voor landgoed Twickel, al die
andere landgoederen, maar ook het algemeen maatschappelijk belang, Zijne Majesteit de Koning heeft
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau: de heer ir. Albert Hieronymus Schimmelpenninck.
Van harte proficiat!”

