Ansichtkaart met Förster Michel voor zijn woning Casa Nova.

Hoofdjachtopzichter Heinrich Michel was vorige

HISTORIE

Förster Heinrich Michel,
een legendarische
jachtopzichter

Door AAFKE BRUNT

eieren uit terwijl hun jongen achter de schuur in de fazanten

eeuw prominent aanwezig op het landgoed. In een nieuw

weide liepen. Ook was Michel belast met het leveren van wild

boek over de vroegere positie van jacht op landgoederen,

voor de kasteelkeuken van zijn heer. Naast de verzorging van

waarin ook tradities op Twickel worden beschreven, komt

de jachtvelden en het wild hield Michel zich bezig met het

zijn opvallende rol aan bod.

afschieten van schadelijk gedierte. De lijsten die hij bijhield,
zijn voor de moderne natuurliefhebber behoorlijk schokkend.

Het huispersoneel van Twickel telde vele gedienstigen uit

De registratie over 1895-1908 omvat onder meer 781 verwilderde

het buitenland, met name uit Duitsland. De voornaamste reden

katten, 451 eekhoorntjes, 3 dassen, 6 visotters, 1 zeearend en

hiervoor was dat zij buiten de Deldense gemeenschap stonden

221 ‘valken’, een benaming waarmee roofvogels als de sperwer

en daardoor niet konden roddelen over wat er op Twickel

werden aangeduid. De baron, die overigens bekend stond als

voorviel. In 1895 stelde baron Van Heeckeren van Wassenaer

natuurliefhebber, zag daar blijkbaar geen kwaad in.

‘Förster’ Heinrich Michel aan.
Een lastige start
Michel zou op Twickel zijn vijftigjarig jubileum als hoofd

Michel kreeg de leiding over vier jachtopzichters en

jachtopzichter vieren. Hij was afkomstig uit Waldeck, waar hij in

een fazantenoppasser. Over het toezicht in de bossen en het

dienst had gestaan van aangetrouwde familieleden van de zuster

bestrijden van stropers vermeldt zijn aanstelling niets maar het

van de baron. Michel kreeg een uitgebreid takenpakket. Daartoe

staat vast dat Michel zich hier hartstochtelijk aan wijdde. In zijn

behoorde het toezicht op de fazantenfokkerij. De jacht was voor

eerste dienstjaar mishandelde hij een wandelaar die zijn hond

de baron niet alleen een plezierige hobby die hem in staat stelde

achter een haas liet lopen. Dit deed hij met een hartsvanger,

zijn sociale contacten te onderhouden, maar ook een middel

een aan twee zijden snijdend jachtmes in de vorm van een dikke

om de wildstand te bevorderen.

sabel. Het hardhandige optreden bracht Michel in aanraking
met justitie. De rechter toonde clementie door in zijn vonnis

Katten en otters

te verwijzen naar de volslagen onbekendheid van de Duitse

In de schuur tegenover de jachtopzichterswoning

‘Förster’ met de Nederlandse wetten. De straf voor de driftige

Casa Nova aan het Bornse Voetpad broedden de fazanten hun

Michel bleef beperkt.
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Zijn aanstelling als onbezoldigd veldwachter werd
voor enkele jaren ingetrokken en hij verloor zijn
vergunning voor het dragen van zijn hartsvanger.
Toch zal het een pijnlijk vonnis voor Michel zijn
geweest want de hartsvanger completeerde
zijn uniform. De baron had de dienstkleding voor
hem besteld bij zijn leverancier van personeels
uniformen in Berlijn.
Door zijn uniform, snor en statige houding
werd Michel, die nauwelijks Nederlands sprak, in
Delden een legendarische figuur. ’s Zondagsmiddags
hield hij in vol ornaat toezicht op de Twickelerlaan.
Geen wandelaar die het waagde zijn hond los te laten
of van het pad af te wijken. Tijdens de begrafenis van
de baron in 1936 liep Michel met zijn collega Georg
Th. Bitter, de ‘Gutsverwalter’ of rentmeester van het
landgoed Lage, voor de doodskist op de platte Engelse
wagen. Hun uniformen waren bijna identiek.

Het landgoed en de jacht
Op 8 oktober jl. werd op kasteel Twickel het boek

Ook al nam Michel in het jachtgebeuren een

‘De Jacht, Een cultuurgeschiedenis van jager, dier en landschap’

prominente plaats in, tijdens de drijfjachten bleef

gepresenteerd. Hierin geven verschillende onderzoekers inzicht

hij op de achtergrond. Wel stond hij vaak nog net in

in de vroegere positie van de jacht op Nederlandse landgoederen.

het zicht van de jagers. Op foto’s uit 1919 staat hij

Ook op Twickel oefenden de landgoedeigenaren de
jacht uit. Zij jaagden met familieleden en enkele notabelen
op zorgvuldig voorbereide jachtdagen. De stoet van drijvers
werd gerekruteerd uit pachters en personeel. Het jachthuis
Casa Nova, de jachtboerderij Wanink op de Deldeneresch,
registers van het afgeschoten wild en talloze foto’s, geweren
en geweien herinneren aan die tijd.
Bij de oprichting van de Stichting Twickel heeft de
barones over de jacht het volgende in de statuten vastgelegd:
“De jacht mag (…) slechts beoefend worden, zoals een goed
jager betaamt. De verschillende dier- en vogelsoorten (…)
moeten in redelijke mate gespaard worden. Excessen mogen
niet voorkomen, met de belangen van de landbouw moet
rekening gehouden worden.” Het jachtrecht op Twickel
wordt verhuurd aan verschillende groepen jagers, sinds 1991
onderdeel uitmakend van de wildbeheereenheid Twickel,
een samenwerkingsverband van jagers en jachtopzieners.
In de huidige samenleving leidt het onderwerp jacht
al snel tot heftige discussies tussen voor- en tegenstanders.
Het boek gaat daarom ook in op de vraag hoe hier mee om
te gaan. Het boek is onder meer te koop in de landgoedwinkel
van Twickel. De prijs bedraagt € 29,-.
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Wild in de kar

Förster Michel met zijn vrouw en kinderen en zijn
schoonzuster, 1907. Michel draagt een uniform dat
gecompleteerd wordt door een hartsvanger.
(Foto Richard Tepe/Facebook Maarten Visschedijk)

met enkele drijvers naast de wildkar.
Waarschijnlijk is dit niet toevallig.
Het verzorgen van het wild had hoge
prioriteit en Michel moest ervoor
zorgen dat het geschoten wild in de
goede volgorde in de wildkar kwam te
hangen: voorop het haarwild (hazen en
konijnen), gepekeld (de blaas geleegd)
en doorgepoot (de achterpoten door
elkaar gestoken), en daarachter het
veerwild (fazanten, patrijzen, eenden

Förster Michel (links) en Gutsverwalter Bitter uit Lage voor de lijkwagen van
baron Van Heeckeren van Wassenaer, 1936.

en snippen). Na de jachtpartijen nam
Michel plaats in de wildkelder onder
het betaalkantoor. Dit gebouw tegenover het kasteel aan de

november-december 1935 vermeldt exact honderd personen,

Twickelerlaan is na de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Nadat

onder wie de beide Deldense dominees en de pastoor, de

de Förster het wild had opgehangen, poetste hij de geweren van

burgemeester, de directeur van het postkantoor, de stationschef,

de baron en zijn gasten en registreerde hij de oogst van de dag

de majoor rijksveldwacht, de veearts, de huisarts, de notaris,

in het wildboek. Zo kon de baron nog tijdens het jachtdiner aan

hogergeplaatste personeelsleden van Twickel en daarnaast ook

zijn gasten een zeer precieze specificatie geven.

de Amsterdamse effectenmakelaar en Arnhemse lijfarts van de
baron. De uitverkorenen buiten Delden ontvingen hun wild in door

Wild per post

timmerlieden van Twickel vervaardigde kistjes die met de post

Vanuit het wildboek maakte Michel een lijst op van het

meegingen. De gelukkige ontvangers haastten zich te bedanken

wild dat de baron schonk aan zijn diverse relaties. De lijst over

met een beleefde brief of een dicht beschreven visitekaartje.

Jachtgezelschap na het middagmaal op erve Elbertink, 1919. Zittend als tweede van links, de latere kasteelvrouwe van Twickel,
Marie gravin van Aldenburg Bentinck. Op de achtergrond staan Förster Michel en enkele drijvers bij de wildkar.
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