
 

 

 

 Test je kennis 1
 

Kijk op www.canonvanmeppel.nl de canonclip over de havezate De Havixhorst. 
Lees op www.canonvanmeppel.nl de tekst over havezate De Havixhorst. 
 

A. Wat is een havezate ?  

� Een schuur waar een boer zijn gereedschap opbergt 

� Naam van het stenen huis van een ridder in Drenthe en Overijssel 

� Een oud Drents woord voor een bak met haver  

B. Wat verliest de man in het spreekwoord?   __________________________________ 

  
 
  
 
 
 
 
C. Ziet de vrouw er  
    haveloos uit? 
    � echt wel      � welnee  

 

 

     Zoektip! www.woorden.org 
 
 
 

D.  Herken je ze? 
     Kruis degenen weg die  
     De Havixhorst niet bouwden.     

   

 

E. Omcirkel de juiste antwoorden. 

De Havixhorst is gebouwd in 1371 / 1753  door Jan Arent Godert de Vos van Steenwijk / Jan 

Smit en Geertruid Agnes van Isselmuden. Hij was regent / koopman en woonde in Vollenhove. 

Zijn gezin reisde in de zomer / winter  met de auto / trekschuit naar hun buitenverblijf. De 

Havixhorst ligt aan de rivier de Reest / Hoogeveense Vaart. Bij De Havixhorst hoorde het ‘recht 

van havezate’, het recht van de adel / boeren om mee te doen met het bestuur van het gewest 

/de provincie Drenthe. Een kleine / grote groep mensen was in die tijd de baas. Dat 

veranderde in 1795 / 1995. Er kwam een revolutie die een einde maakte aan de regentijd. De 

zoon van de bouwers van De Havixhorst, Carel De Vos van Steenwijk / Jan van Isselmuden, was 

één van de leiders. Hij was patriot / organist.  



 

 

 

  Tijd van de Buitenhuizen 2
Lees op www.canonvanmeppel.nl de tekst over havezate De Havixhorst. 
 

A. Rond welk jaar is de ‘oude’ Havehorst ongeveer gebouwd door ridder Van den Clooster?  

Zet het jaartal in het goede vak. 

B. In welke tijd werd de ‘nieuwe’ Havixhorst gebouwd door de Jan Arent Godert De Vos van 

Steenwijk? Zet het jaartal in het goede vak. 

    

 

C. Hoe lang heeft het eerste woonhuis ongeveer bestaan?  _________  jaar. 

 

D. Hoe lang bestaat het tweede woonhuis precies?   _________  jaar. 

  De regentenkliek 3
Kijk op www.canonvanmeppel.nl de canonclip over havezate De Havixhorst. 

 

Mensen van adel hadden vaak lange, chique namen. Hieronder staan de namen van regenten en hun 

havezaten in Zuidwest-Drenthe. Welke havezate gaf hen het recht van havezate? En wat deden ze?   

Zoek het antwoord op deze vraag op in: Biografisch Portaal van Nederland  www.biografischportaal.nl 

        Wikipedia    www.wikipedia.nl  

Trek vanaf elke persoon twee verbindingslijnen.  

Batinge  Aalt Willem van Holthe (1780-1854)   ontstaan van Hoogeveen 

De Havixhorst  George Schenk van Tautenburg (1480-1540)  burgemeester van Dwingeloo  

Huis te Echten  Alexander Carel van Heiden (1709-1776)  patriottenleider 

Oldengaerde   Carel de Vos van Steenwijk (1759-1830  verovert kasteel de Kinkhorst 

Vledderinge  Roelof van Echten (1592-1643)   drost van Drenthe  

        



 

 

 

  Ontdek het plekje 4
A. Ga op www.canonvanmeppel.nl en zoek informatie over de havezate De Havixhorst. Klik daar op 

de ontwerptekening van de tuinen van De Havixhorst. Lees de tekst over de tuinen. 
 
Delen van deze tuinplattegrond 
zijn uitgegumd. Jij moet de 
ontbrekende stukken er weer 
intekenen. Gebruik daarvoor 
satellietbeelden. Het adres van de 
havezate is Schiphorsterweg 34 in 
Meppel. Typ het in op 
www.googlemaps.com en kies 
‘satelliet’. Zoom in op de tuinen 
bij de havezate.   
 
Tip:  
18e eeuwse classicistische tuinen 
hebben symmetrische vormen.  
Zoek op wat ‘symmetrie’ betekent 
op www.woorden.org  
Dan krijg je een beter idee  hoe je 
de tekening weer compleet kan 
maken! 
 

 

B.  Kijk op 

www.canonvanmeppel.nl de 

canonclip over havezate De 

Havixhorst. 

In heel Drenthe stonden in de 17 en 18e eeuw 18 havezaten. In Zuidwest Drenthe zijn drie havezaten 

bewaard gebleven. Ze werden genoemd in de canonclip. Weet je het nog?  

Schrijf de juiste namen onder de foto’s. Schrijf ook op in welke Drentse plaats ze staan.  

       

   _____________________________   _____________________________  ___________________________  

   _____________________________   _____________________________  ___________________________ 



 

 

 

  Creatief met licht ! 5
Lees op www.canonvanmeppel.nl de tekst over havezate De Havixhorst. 

 

                        

Carel de Vos van Steenwijk (1759-1830) was een belangrijk 

Drents edelman in tijd van pruiken en revoluties. Hij 

woonde een tijd op De Havixhorst.  

Hij was meer dan 200 jaar geleden lid van de Nederlandse regering. 

Het maken van silhouetten was toen erg populair. Fotografie bestond nog niet. 

In deze opdracht ga je een silhouet maken zoals hierboven. Deze opdracht doe je met z’n tweeën. 

1. Hang een groot wit papier op de muur in de klas. Zet er een stoel voor.  

Maak het donker in de klas. 

2. Ga op de stoel zitten. Zorg dat je hoofd dezelfde kant op wijst als dat van Carel . 

3. Je klasgenoot doet de bureaulamp aan en laat de lamp op jou schijnen.  

Je schaduw verschijnt op het witte papier. 

4. Je klasgenoot tekent de schaduw van je hoofd , nek en schouders na.  

Daarna doe jij hetzelfde bij jouw klasgenoot. 

5. Geef de tekening aan je juf of meester. Die verkleint jullie portretten op de kopieermachine. 

6. Knip je portret heel netjes langs de randen uit. 

7. Plak je portret op zwart papier. 

8. Knip de lijst uit en plak deze om je portret.  

9. Hang je portret op in de klas. 

Tip: lang haar? Doe het in een knot, staart of vlecht. Dat ziet er leuk uit in silhouet. 



 

 

 

 

 

 


