
 

 
 
 
 
 
 
 

Familie van Santen  
(1662-1687) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1662 heeft Daniël van Santen, grootgrondbezitter en burgemeester van de stad Kampen, het huis en 
goed Ittervecht gekocht van de erfgenamen van Helena van der Vecht. Omdat hij enkele jaren later ook 
het huis te Oosterholt koopt, wordt hij heel deftig ‘Heer toe Oosterholt en Ittervecht’ genoemd. 
 
 
Daniël Frederik van Santen is geboren in 1628 (gedoopt op 20 februari) als zoon van de Kamper burgemeester 
Gerrit van Santen en de Amsterdamse Maria van Harinckhoek. In 1646 wordt hij ingeschreven als student in 
de Rechten aan de Universiteit van Leiden.1 
 
Daniël trouwt in 1654 (huwelijksproclamatie op 3 november) te Kampen met Maria Geertruid Blanckvoort, 
de dochter van Willem Blanckvoort tot Collendoorn (eigenaar havezate Collendoorn) en Johanna Clant. 
Daniëls oudere zus Maria is dan al getrouwd met broer Gerhard Blanckvoort, dertig jaar actief in Kamper 
raadsbesturen. Enkele jaren later zal broer Johan Blanckvoort drost van IJsselmuiden worden. Daniël en 
Maria krijgen in 1655 een zoon, Gerhard Willem genaamd. Vrij kort daarna komt Maria te overlijden. 
Ondertussen is ook Daniël al actief als burgemeester in het stadsbestuur van Kampen en mag hij van 1655 
tot 1662 namens Overijssel zitting hebben als bewindhebber in het algemeen bestuur van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. 
Leden van de familie van Santen hebben al enkele generaties hun sporen verdiend op bestuurlijk gebied en 
hebben vanwege hun ijver, geleerdheid en betrouwbaarheid veel aanzien verworven. Vanwege zijn positie 



voert Daniël wel een (familie)wapen, maar van adel zijn ze niet. De adellijke Blanckvoorts zijn daarom een 
uitstekende partij voor de van Santens!  
 
 
 
Blanckvoort is de naam van een oud adellijk geslacht uit 
Overijssel. Het heeft vanaf de veertiende eeuw tot het 
midden van de achttiende eeuw een grote rol gespeeld in de 
geschiedenis van Hardenberg. Zij waren edelen met vele 
bezittingen en worden genoemd als Heren en Vrouwen van 
onder meer Heemse, Collendoorn, Rheeze en Ane. De familie 
Blanckvoort behoorde tot de riddermatige families van 
Overijssel. Naast hun bestuurlijke functies op provinciaal 
niveau, bekleedden zij posities als schout, markenrichter, 
kerkmeester enzovoort. De genoemde generatie 
Blanckvoorts heeft, hoewel geboren in Collendoorn bij 
Hardenberg, een sterke betrekking op de stad Kampen waar 
de meesten van hen wonen en werken. 
 
 
 

                                                    
                          Het wapen van de adellijke familie Blanckvoort 

  
 
Daniël hertrouwt op 23 maart 1659 met Maria Geertruid Hoemaecker, de dochter van Matthijs Hoemaecker 
(militair in Staatse dienst) en Margaretha Drost. Hoe heeft hij een vrouw met exact dezelfde namen kunnen 
vinden! Daniël krijgt bij deze Maria tenminste twee kinderen, Jan Hendrik in 1659 en Maria Sibilla Elisabeth 
rond 1663. Ook deze tweede vrouw sterft al kort daarna, want in 1664 worden al maatregelen genomen met 
het oog op de erfenis. 
 
 

Anno 1662 den 7 mei 
Compareerde in het gericht die wel edele jonker Hendrik van Lievendal als vader, die wel edele 
vrou Anna Maria van Lievendal in deze geassisteert met haar wel edele eheman Rudolp van 
Twickelo  voor haar zelve, die wel edele Gerhart Vaecht en die wel edele Rudolp van Twickelo als 
geautoriseerde curatoren, in dato den 3 mei 1662 van schepenen en raat der stad Kampen 
daartoe gekwalificeert over de goederen, der kinderen van jonker Hendrik van Lievendal bij 
testamente van de wel edele joffer Helena van der Vecht weduwe Ittersum nagelaten, item de 
wel edele Joan van Lievendal mede in deze consentenende ten requarde van zijn tucht en levende 
voor haar en haar edele erfgenamen om een ter noege voldane en wel betaalde somma van 
penningen verkocht gecedeert en overgedragen te hebben als haar edele kracht deze doen, aan 
die wel edele Daniël van Santen burgermeester der stad Kampen en die wel edele vrou Maria 
Geertruida Hoemakers echteluiden en haar edele erfgenamen, zeker huis en hof tot IJsselmuiden, 
gelijk het zelve die wel edele vrou Helena van der vecht weduwe Ittersum bewoont heeft, 
bezwaart met eene goud gulden jaarlijks ten profijte van de pastorije van IJsselmuiden, gelegen 
oostwaarts en zuidwaarts naast Posiens akker, westwaarts en noortwaarts naast de heer koper 
zelf, item twee koeweidens op de IJsselmuider Meente, en ene koeweide op de IJsselmuider 
Weert te samen met haar gerechtigheid zijnde deze voornoemde percelen vrij edel eigen goet, 
met sodane raat en onraat recht en gerechtigheid als van oudts daartoe heeft gehoord, zonder 
arglist.2 

 
 



Wanneer de vermogende burgemeester Van Santen Ittervecht koopt, dan grenst dit goed aan zijn eigen 
percelen. Het is namelijk gelegen westwaarts en noordwaarts naast de heer koper zelf. Ten noordoosten gaat 
het in ieder geval om de akker die hij net daarvoor koopt van Hendrick van Lievendal. Verder liggen ten 
noorden en ten westen de percelen die later worden aangeduid als ‘De Groote en de Kleine Zandberg’. Ik 
veronderstel dat dit de aankoop is van Helena van Ittersum uit 1656: ‘het edele erve en goet van Herbert 
Arentsen, Derrick van Heerde en Jasper Albertsen Nuijs’. Dit goed erft Anna van Lievendal en verkoopt zij aan 
Daniël van Santen. Stadsarchivaris mw. Welcker tekent (in de 20ste eeuw) aan ‘dat Ittervecht en Sandbergh 
in 1676 wel eene grote bezitting vormden’. 
 
Daniël heeft ondertussen heel wat bezittingen, daar op en rond de Zandberg, maar ook elders in het 
Schoutambt van IJsselmuiden. Ook zijn ouders hebben in de loop der jaren al de nodige percelen aangekocht. 
We komen Daniël als eigenaar tegen aan de ‘Gemeene Weg’ (Dorpsweg), in Oosterholt, in de Koekoek en in 
Mastenbroek. En IJsselmuiden gaat hem blijkbaar aan het hart. Als burgemeester van Kampen komt hij graag 
in IJsselmuiden en wil hij dit stukje platteland, direct over de brug en dus buiten de stad mooier maken voor 
de Kampenaren. Het moet goed bereikbaar en een mooi wandelgebied worden. 
 
 

                           
 
Het schepenzegel van Daniël van Santen - Hierop afgebeeld zijn wapen. Beschreven in het artikel ‘Kamper 
schepen- en schoutenzegels deel VII’ van Kees Schilder in de Kamper Almanak van 1981-1982. 
 
 
In de resoluties van het stadsbestuur van Kampen is in 1659 te lezen dat Van Santen, zonder enige 
vergoeding, zand laat halen ‘uyt den berg’ (dat is van zijn land op de Zandberg) en dat hij ook toestemming 
krijgt om zand te laten halen ‘uyt de Sonnenberch’, zoveel als hij nodig heeft ‘tot het voltrecken van den 
nieuwen wegh’. Hier is sprake van de aanleg van de Nieuweweg, de latere Burgemeester van Engelenweg, 
die deels op kosten van en in opdracht van burgemeester van Santen wordt aangelegd. Enkele jaren later 



vraagt hij toestemming om in overleg met de erfgenamen van IJsselmuiden ‘een poorte te mogen setten op 
de Isselmuyder straet’. Hij mag ‘een hoeckien landes bepoten, affgraven, en een poorte daer op setten, mits 
dat deselve achter de Santberg, en met wagents en wandelen te worden gebruickt, bequaem verblijve, en als 
de stadt van Campen, de wech recht naer Oosterholt toe laet maecken, over de Meente, dat dan de heer 
burgemeester voornoemt, de andere wech tusschen het huys, daer jonker Hermen van Ittersum placht te 
wonen, en de camp landes daer Jacob Petersen Jager voornoemt op woont, hem heer burgemeester Santen 
toecomende, mach affgraven en toemaecken; en om een hooffien te mogen leggen, tusschen de kamp van 
deser stadts geestelijckheyt, soe Egbert Henrixs in ’t gebruick heeft, en tegen sijn edele lant aen ’t Meer is op 
gelegen.’ 3 Hoe het precies is geweest is niet helemaal duidelijk, maar vanaf het bolwerk bij de brug tot aan 
de huidige Dorpsweg / Oosterholtseweg is het behoorlijk opgeknapt! 
 
Het is goed om te weten dat tot dusver de enige gebruikelijke weg tussen de stadsbrug en de dorpskern van 
IJsselmuiden ‘De Baene’ (de huidige Baan) is geweest, inclusief de brug over het Meer aangelegd door en 
eigendom van de bezitters van ‘Het Hooghe Huijs’. Vanaf het bolwerk voor de brug lopen er wegen over de 
dijk richting Wilsum en richting Grafhorst en via de Baene richting het Hooghe Huijs. 
In de kerkenspraak tot verkoop van dit huis in 1659 wordt het genoemd ‘een weI betimmerd voortreffelijk 
huis op het Meer te Isselmuden voor Campen gelegen, met zijn toebehoor ende gerechtigheid, als namelick 
ses woningen 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’.4 
 
 

                                                                                                                  

 
 

Vanaf het bolwerk voor de brug lopen er wegen over de dijk richting Wilsum 
    en richting Grafhorst en via de Baene richting het Hooghe Huijs. 



Ook het geestelijk welzijn van de IJsselmuidenaren gaat Daniël schijnbaar aan het hart. Of is het 
meer een zaak van goede orde? Na het overlijden van de IJsselmuider dominee Johannes 
Hidding moet er een nieuwe predikant worden gezocht. De kerkenraad beroept, in overleg met 
de classis Kampen, de Kamper kandidaat Johannes Brele. Deze is bereid ‘over de brug’ te komen, 
maar de kerkenraad heeft buiten de waard gerekend. In het markeboek lezen we dat er op 19 
december 1659 wordt opgetekend: ‘De vergaderde erfgenamen bespreken de zaak van de 
predikantsberoeping. De kerkeraad van IJsselmuiden matigt zich de beroeping aan (in plaats van 
wijlen de predikant Johannes Hiddingius). De erfgenamen menen dat hen dat recht, dat zij tot nu 
toe hebben uitgeoefend, toekomt. Zij committeren de heren Everhard Ram en Daniel van Santen, 
burgemeesters van Campen, Arent Juncker, schout, en Everwijn van Benthem, I.U.Dr.’ 5  
De zaak wordt aanhangig gemaakt bij Ridderschap en Steden en na een langslepend proces 
worden de erfgenamen in het gelijk gesteld. In het vervolg mogen de erfgenamen, ‘weesende 
ledemaaten van de Gereformeerde religie, drie persoonen, tot den kerkendienst bekwaam, ende 
in leere ende in leeven onberispelijk nomineeren, uyt welk getal bij de kerkenraaden een persoon 
gekoosen en beroepen zal worden’.6 Pas in 1661 wordt dominee Brele bevestigt in IJsselmuiden, 
waar hij uiteindelijk 41 jaar zal dienen. 

 
 

 
 
Barent Avercamp. Schaatsen op de IJssel bij Kampen, 1663. Detail. Olieveverf op linnen, 103 x 158 cm. 
Kampen, Stedelijk Museum. In de verte de kerk en daar tegenover het Hooghe Huijs. 
 
Na de verschrikkingen van de Hollandse Oorlog in 1672 en 1673 komt de stad Kampen weer onder Staats 
gezag. In mei 1674 worden op last van de Prins een aantal voorlopige stadsbestuurders aangesteld, waarvan 
de president de titel Hoogschout en de anderen de titels Regenten en Hoplieden krijgen. Ook de voorlopige 
secretarissen en stadsontvangers worden benoemd. Als hoogschout wordt Daniël van Santen aangesteld, als 
schepen onder andere zijn zwager Gerhard Blanckvoort, in de ogen van de Prins uiterst betrouwbare 



mannen.7 Ongeveer vijftien jaar later komen we trouwens zoon Gerhard Willem tegen als president. Daniël 
wordt nu ook, namens Ridderschap en Steden van Overijssel, als gedeputeerde naar de Staten-Generaal in 
Den Haag afgevaardigd.  
 
In het jaar 1675 wordt door de nieuwe schout van IJsselmuiden, Johan de Baecke, tevens landrentmeester 
van Twente, voor een niet nader genoemd doel, een opgave gedaan van ‘voorname huizen’. Hij noteert op 
zijn lijst: Burgemeester Santen - Itterveght leegh. Wellicht treft hij tijdens zijn rondgang het huis leeg aan en 
is het dus ook niet bewoond door een huurder of door personeel.  
Ook het ‘Huis te Oosterholt’ bewoont de familie Van Santen niet zelf, want deze is rond 1673 enkele jaren 
verhuurd geweest aan Gerhard Sloet tot Oldenhof en Singraven (1607-1681), eigenaar van de havezate 
Oldenhof en het goed de Grote Halle. Hij is enkele jaren verwalter-drost van IJsselmuiden en wellicht 
zodoende genoodzaakt bij tijd en wijle in ons dorp te verblijven.   
 
In juli 1676 sterft Daniël van Santen, nog geen vijftig jaar oud. Evenals zijn vader is hij ongeveer 25 jaar actief 
geweest in het Kamper stadsbestuur. Kort voor zijn overlijden heeft hij zijn testament laten opmaken. ‘Hij 
legateert aan de Bovenkerk 25 karelsguldens, aan de Buitenkerk 25 karelsguldens en aan de armen van 
Kampen 50 goudguldens. Tot zijn erfgenamen benoemt hij zijn 3 kinderen, te weten jonker Gerhard Willem 
van Santen, jonker Jan Hendrik van Santen en juffer Maria Sibilla van Santen, respectievelijk verworven bij 
wijlen zijn vrouw Maria Geertruijdt Blanckevoort en zijn vrouw Maria Geertruijdt Hoemaker, bij hun 
kinderloos overlijden te erven van de een op de ander. Mochten al zijn kinderen komen te sterven zonder 
nakomelingen, dan gaat alles wat hen van hun vader is nagekomen naar de kinderen van wijlen testators 
zuster Maria van Santen en diens echtgenoot burgemeester Gerhardt Blanckevoort.’ In het bijzonder 
legateert hij Ittervecht met de Zandberg en Jacobskamp met de boomgaard aan zijn zoon jonker Gerhardt 
Willem van Santen en het huis te Oosterholt aan zijn zoon jonker Jan Hendrik van Santen. Mochten in deze 
tijd van oorlog enige schulden in de boedel zijn ontstaan, dan wil testator dat zijn kinderen zullen overleggen 
of er iets van deze goederen kan worden verkocht om uit de schulden te komen.8 
 
Zoon Gerhard Willem, de nieuwe eigenaar van Ittervecht, is dan net ongeveer 21 jaar oud (in ieder geval 
rechts- en handelingsbekwaam) en mag vrijmachtig optreden. Hij wordt zelfs aangewezen als een van de 
voogden over zijn halfbroer en halfzus. Gerhard trouwt met Margaretha Barbara Ovinck, een dochter van 
Johan Ovinck en van Elisabeth Knoppert tot Oosterholt. Er is maar één kind van hen bekend, namelijk de 
dochter Elisabeth Margaretha van Santen (1684-1743 en vrouw van Frederic Christoffer van Knuth). 
 
Gerhard Willem is in de periode 1682-1705 lid van de Raad van Kampen en in de jaren 1691-1700 als Kamper 
burgemeester lid van Ridderschap en Steden van Overijssel. Net als vader en opa treedt hij in  verschillende 
perioden op als stokmeester, dat is een ambtenaar die gevangen verhoord en ook bij het pijnigen op de 
pijnbank aanwezig is. In de Libri Causarum, de boeken van rechtszaken in het Rechtelijk Archief van Kampen, 
komen de Van Santens gedurende de periode 1640-1705 diverse malen voor. In het jaar 1705 is Gerhard 
Willem overleden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Kamper stadhuis in de 19de eeuw volgens een 
schilderij van C. Springer (Stedelijk Museum Kampen). 
 



Het is goed mogelijk dat zoon Jan Hendrik al is overleden voordat hij volwassen is. Van hem vernemen we 
namelijk niets meer. Gerhard Willem is in 1680 eigenaar van het huis te Oosterholt, wanneer hij een proces 
voert tegen een huurder wegens wanbetaling. Vanaf 1681 is dochter Maria Sibilla Elisabeth degene die als 
eigenaar van Ittervecht te boek staat. Wellicht hebben broer en zus onderling het een en het ander geregeld 
en/of geruild. 
 
Maria Sibilla Elisabeth van Santen is geboren in 1663 te Kampen. Zij trouwt op 30 december 1687 in de 
Waalsche Kerk te Kampen met Robert van der Merwede. Na bijna vier jaar overlijdt zij en wordt begraven op 
29 oktober 1691 in de Bovenkerk te Kampen. 
 
In de Registers van ontvangsten en uitgaven van de Erfgenamen is de betaling van de jaarlijkse uitgang aan 
de kerk van IJsselmuiden gedeeltelijk terug te vinden.9 We lezen hier onder andere: ‘Uyt de heer Daniel van 
Santen burgemeester tot Campen syn huis staende tot IJsselmuiden gelegen aen de Santbergh genaampt 
Ittervecht gaet jaarlyx een rente van 1 gulden 6 stuivers’. 
Er wordt betaald voor alle jaren tot 1680. Vanaf 1681 is het ineens expliciet ‘juffer Maria Sibilla Elisabet van 
Santen’ die betaalt. Zij doet dat tot en met het jaar 1686. Vanaf 1687 staat de betaling op naam van haar 
man Robert van der Merwede, met wie zij in gemeenschap van goederen trouwt. 
 
In een extract uit het boek van verpachtingen van de stad Zwolle vinden we onder de ‘op den 8 july 1680 in 
loco genomen navolgende parceelen van landerijen, ten opsighte van derselver tyndplichtigheyd onder de 
stads ofte tynde te IJsselmuiden’ het volgende:  
31. Drie ackers groot omtrent een mudde gezaey mede in IJsselmuiden gelegen, Willem Posjens toebehorende 
hebbende, en nu Rotger Cuijper te Campen. 
32a.  Drie ackers daar naast aangelegen, de erfgenamen van bmr. Santen voorschreven toebehorende. 
32b. Nog een stukjen lands daar een huys op staat groot omtrent een mudde gezaey, de erffgenamen Santens 
mede toebehorende.10 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het bij nummer 32b om het goed Ittervecht. 
 
 
 
 
Wapen van Daniël van Santen op de omgang van de 
Nieuwe Toren te Kampen. Fotograaf: Ton Kruithof. 
De balustrade langs de omgang heeft op de zware 
hoekpijlers en postamenten de wapens der 
burgemeesters, die tijdens de bouw (rond 1660) op 
het kussen zaten.11 
 
 
 
Wapen burgemeester Daniël van Santen: gedeeld;  
1. in goud een golvende dwarsbalk, vergezeld boven 
van twee achtpuntige sterren, beneden van een 
wassenaar, de laatste vergezeld boven van drie en 
aan weerszijden van één bezant, alles van zilver;  
2. in zilver een schuin geplaatst zwaard, ondersteund 
door een schuin links geplaatste dolk van zilver, met 
gevesten van goud en vergezeld aan weerszijden en 
beneden van een hoed van sabel met een koord van 
goud. 
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