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Voorwoord   

 

Wie in deze tijd nog resten wil vinden van de eens roemruchte havezate 'de Grimberg' moet 

zijn oren en ogen goed de kost geven. Maar de zoektocht zal uiteindelijk worden beloond. Er 

zijn nog overblijfselen, aanduidingen, tekenen te vinden van de plek waar eens het kasteeltje 

heeft gestaan. Het verhaal van de Heren Van Coeverden en Ten Thije is een verhaal van strijd 

en geweld, van aanval en verdediging, van machtshonger en vrijheidsidealen. Een verhaal dat 

eeuwen geleden werd geschreven in een bekende omgeving, die toch zo vreemd is. Een verhaal 

van mensen als schimmen, nooit door ons gezien en slechts voor een deel door ons begrepen. 

Wat weten we eigenlijk van hen? Hoe zagen ze eruit, hoe leefden ze, hoe was hun verhouding 

tot de mensen. Veel van dit alles zullen we nooit weten. Een ding is zeker. Ze waren 

vertegenwoordigers van hun tijd. Rudolf en Reinoud waren voorbeelden van de oude 

middeleeuwse adel. Vol tegenstellingen, gewelddadig en vroom, zelfzuchtig en opofferend, 

partijdig en rechtvaardig. Niets menselijks was hun vreemd. 

Op 28 augustus 1814 werden de Van Coeverden’s bij Koninklijk Besluit opgenomen in de 

Nederlandse adel. De titel werd jonkheer of jonkvrouw. Echter heeft men toen verzuimd om 

de titel van baron aan te vragen waar men namelijk wel recht op had. In 1991, 1992, 1993 en 

2009 werden er door diverse jonkheren Van Coeverden verzoeken ingediend bij de Hoge Raad 

van Adel om hun titel te mogen wijzigen in baron. Alle mannelijke nakomelingen van deze 

aanvragers mogen zich nu baron noemen; dit geldt ook voor de dochters voor de titel barones. 

Deze erkenning is verkregen vanwege oude adeldom en de door leden van het geslacht eerder 

gevoerde titels. 

Dit boek is opgedragen aan Luuk Ten Thije uit Goor, die niets van zijn voorgeschiedenis wist. 

En er in de laatste jaren van zijn leven ook geen belangstelling voor had. 
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Inleiding  

 

 

Twenthe is als eenheid al heel oud. Op een oude verdedigingsmuur rondom Schotland uit de 

derde eeuw (Hadrians Wall) staat op een altaarsteen: Cives Tuhanti (burgers van Twenthe). 

Waarschijnlijk gaat het om Twentse huursoldaten. In het jaar 804 was Europa onder het gezag 

van Karel de Grote. Die stelde een graaf aan die zetelde te Goor. Twenthe kwam onder het 

gezag van de bisschop van Utrecht.  

Het Sticht Utrecht (ook bekend als Het Sticht) was het territorium waarover de bisschoppen 
van Utrecht in de middeleeuwen als vorst de landsheerlijkheid uitoefenden. Een sticht was 
een gebied waar een abt of bisschop over regeerde. 

Utrecht was van 1024 tot 1528 een vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. Dat wil 
zeggen dat de bisschop als rijksvorst en graaf ook heerlijke rechten had en dus ook wereldlijke 
macht bezat. Hij regeerde over: 

• het Nedersticht, dat ruwweg overeenkwam met de huidige provincie Utrecht. 

• het Oversticht, dat de huidige provincies Overijssel en Drenthe en de 
stad Groningen omvatte. 

Dit gebied moet onderscheiden worden van het bisdom Utrecht, waarover de Utrechtse 
bisschoppen geestelijk gezag uitoefenden. Dit gebied was veel uitgestrekter; het omvatte naast 
het genoemde Sticht de huidige provincies Friesland (met uitzondering 
van Achtkarspelen), Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland (zonder westelijk Zeeuws-
Vlaanderen) en Gelderland (zonder delen van het graafschap Zutphen); terwijl 
de buurschap Markvelde in Twenthe politiek wel bij het Sticht behoorde, was het geestelijk 
deel van het bisdom Munster. 

De eerste bisschop van Utrecht was Willibrord vanaf 703. Hij was reeds aartsbisschop van 
de Friezen. 

Karel de Grote reorganiseerde in de negende eeuw de kerkelijke indeling van de Nederlanden. 
Tussen deze tijd en 1559 behoorde vrijwel heel Nederland boven de grote rivieren en Zeeland 
tot dit bisdom, uitgezonderd de gebieden rond Groningen en oostelijk Gelderland die tot 
het bisdom Munster en het bisdom Osnabrück behoorden. Het bisdom was 
als suffragaanbisdom ingedeeld bij het aartsbisdom Keulen. Los van de kerkelijke 
onderhorigheid was de prins-bisschop een onafhankelijk rijksvorst. 

De Utrechtse bisschoppen verwierven hun landsheerlijkheid tussen de elfde eeuw (toen zij 
koninklijke en grafelijke rechten kregen van de Duitse koningen) en de dertiende eeuw (toen 
zij de feodale bestuursstructuren steeds meer vervingen door ambtelijk bestuur). Vanaf het 
begin van de achtste eeuw bezaten de bisschoppen op de hun geschonken allodia (eigen 
goederen) immuniteitsrechten, wat wil zeggen dat de koninklijke graven daarbinnen niet 
ambtshalve mochten optreden. 

De opvolgers van Karel de Grote schonken grote delen van het rijk aan de kerkelijke vorsten 
om zo een tegenwicht te vormen tegen hun machtige leenmannen. Bij het Concordaat van 
Worms in 1122 verloor de keizer het recht om bisschoppen en abten te benoemen. Die taak 
kwam toe aan de geestelijkheid zelf en werd door de machtige, rijke en vrijwel altijd adellijke 
koorheren en kanunniken overgenomen. Een kandidaat voor een vacante bisschopszetel 
moest vaak kostbare beloften doen om gekozen te worden. Daardoor verzwakte de positie van 
de bisschop ten gunste van die van de adel. 

In 1536 werd het bestuur in deze gebieden verdeeld tussen de stadhouders en de staten in 
respectievelijk Utrecht, Overijssel, Drenthe en Groningen. Na de herindeling van de 
bisdommen in 1559 onder Filips II, onder invloed van de politieke situatie werd Utrecht 
verheven tot aartsbisdom. Het gebied dat voortaan tot het aartsbisdom behoorde viel grosso 
modo samen met Utrecht, Zuid-Holland en een deel van Gelre. Nieuwe bisdommen uit het 
voormalige terrein van het bisdom Utrecht waren Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Groningen 
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en Middelburg. Deze situatie zou duren tot 1580, toen de uitoefening van het katholicisme in 
de stad Utrecht verboden werd. Met de Reformatie verdween het (aarts)bisdom Utrecht voor 
honderden jaren uit de geschiedenis.  Bronnen:  Enters Erfgoed, Wikipedia, Marcel Tettero, 
de Hofmarken, de Hof van Twenthe, huisarchief Wegdam.  

 

Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten of kwartieren: Salland, Twenthe 

en Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten van dat gewest, die uit twee 

leden bestonden met name de Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De riddermatige 

Edelen omtrent Goor ende Diepenheim woonende' beklaagden zich er bij de drost van 

Twenthe, Adolph Hendrik van Reasfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich het 

recht toe-eigenden 'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens het 

placaat die bij de Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd verzocht 

hieraan paal en perk te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de inwoners van Goor 

nog langer op het wild te schieten, tenzij zij binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe 

gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich 

erop dat zij 'van outsheer ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ 

En daarmee begonnen de moeilijkheden.  

 

Er bestond in die dagen nog geen grondwet, noch een provinciale- of gemeentewet zoals wij 

die nu kennen en waarin praktisch alles is vastgelegd. Men beriep zich in die dagen 

noodgedwongen op het gewoonterecht met alle gevolgen van dien. Het gezag moest zich bij 

gebrek aan beter steeds beroepen op vroegere jurisprudentie (beslissingen van rechtscolleges 

waaruit de rechtsopvatting blijkt). Dat maakte de rechtspleging er niet eenvoudiger op. Zoals 

ook in dit geval. De zes burgemeesters van Goor gingen zich met de zaak bemoeien en schreven 

een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, waarin zij verzochten de 

drost van Twenthe in deze kwestie 'die handen to sluten.’ Dat wil zeggen de zaak uit handen 

te nemen, aangezien 'diewelcke immers een ongetwijfelt lidt der Edelen is' en Ridderschap en 

Steden met de zaak te belasten. Waarschijnlijk is het niet tot een bevredigende oplossing 

gekomen want zo'n veertig jaar later was er weer een soortgelijke kwestie aan de orde. Nu ging 

het tussen de drost en de kleine steden van Twenthe. Blijkbaar kon men niet op de 

jurisprudentie terugvallen en waren de Ridderschap en de Steden niet in staat geweest 

wetgeving te maken. 

 

Het allergrootste verschil met een vrije boer kwam naar voren bij het overlijden van een horige 

boer. Oorspronkelijk verviel bij het overlijden van een horige de helft van alle roerende 

goederen aan de Heer. Later werd deze verplichting omgezet in een groot geldbedrag. Men 

moest zeer fors betalen voor het versterf, zoals deze verplichting heette. Waar nog bij kwam 

dat de jonge erfopvolger moest betalen voor de erfwinning: de aanvaarding van het erve. 

Trouwde de erfopvolger ook nog vlak daarna, dan was de ramp compleet. Voor de 'opvaart' 

van de jonge boerin moest ook nog eens betaald worden. Bij sterfgevallen vlak na elkaar was 

zo'n erve vaak geruïneerd. Men deed er jaren over om de schuld af te lossen. De enige 

zekerheid van een horige was dat zolang hij zijn verplichtingen nakwam, hij nooit van het erve 

verdreven kon worden. Waren vrijwel alle Twentse boeren eens horigen of pachters, ook enkele 

vrije boeren ontkwamen niet aan allerlei heffingen. Meestal in natura en soms voor een 

jaarlijks te voldoen bedrag voor afgekochte diensten, die de drost hen oplegde. Tal van boeren 

betaalden de drost jaarlijks ‘voergelt’, zodat ze gevrijwaard bleven van verplicht vervoer van 

goederen voor deze gezagsdrager. Anderen moesten met paard en wagen komen opdraven als 

de drost hen nodig had. De boeren moesten de weg naar de havezate aanleggen en werken 

aan de bouw van het kasteel. Men sprak toen wel van de gehate drostendiensten, waaraan 

pas op 1 november 1782 een definitief einde kwam. Eeuwenlang is rogge niet alleen een 
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belangrijke grondstof voor het dagelijks voedsel geweest, ook was het graan een belangrijk 

betaalmiddel. De pacht werd voldaan met een gedeelte van de geoogste garven, soms een 

derde. Ook de kerkbelasting werd in natura geïnd en bestond uit een deel van de roggeoogst. 

 

Om het te zelfstandig optreden van de slotbewaarder te voorkomen, droeg de landsheer vanaf 

de dertiende eeuw het beheer op aan een kastelein: een militair, meestal een adellijk 

ambtenaar die naar believen kon worden aangesteld en ontslagen. De kastelein werd 

bijgestaan door borchmannen. Dat waren ministerialen die in ruil voor één of meer tot het 

kasteel behorende leengoederen, werden verplicht in of nabij de borgt of burcht te wonen. Ze 

waren leden van het garnizoen, vandaar de naam 'borchmannen of borgmannen'. De 

borchmannen waarmee omstreeks het jaar 1200 graaf Hendrik van Dahle – de Westfaalse 

edelman, die Heer van Diepenheim was geworden – zich naar de gewoonte van zijn 

geboorteland omringde, hadden aanvankelijk een militaire taak. Zij waren ook de steunpilaren 

van de kerk en de beschermers van de burgers van het latere stedeke dat zich vormde voor de 

poorten van het huis te Diepenheim.  

 

Dit beschermheerschap institutionaliseerde zich veel later via de reformatie tot het College 

van Borchmannen en Burgemeesteren die gelden en goederen beheerden, de zogenaamde 

provisorie. Uit de gelden werden de hervormde kerk en de burgerij gesteund in behoeftige 

omstandigheden. Tot in de Franse tijd bestond het college uit de eigenaren van de huizen 

Diepenheim, Nijenhuis, Weldam en Peckedam. Zo ook borchmannen en de zes burgemeesters, 

van wie er twee in hun ambt benoemd werden door de burgerij, twee door de drost van 

Twenthe en twee door de borchmannen. De havezate Westerflier ontstond veel later dan de 

eerst genoemde huizen. De havezate was gedurende lange tijd na de reformatie in het bezit 

van een katholieke familie. Waarschijnlijk verklaart dit waarom het Westerflier geen borchman 

leverde en nog steeds niet levert. Behalve twee van de zes burgemeesters benoemden de 

borchmannen ook de predikant. Tot beheerder van de provisorie werd een provisor aangesteld. 

Nog altijd kennen wij in Diepenheim de term 'provisorie' en nog steeds is er een 'provisor'. Het 

huidige College van Borchmannen en Burgemeester (na de Franse tijd werd de burgemeester 

een solist) beheert de provisorie aan de hand van een in prachtige oudhollandse letters 

gedrukt reglement. Artikel 1 van het reglement zegt dat het College wordt gevormd door 

natuurlijke personen van het mannelijk geslacht. 

 

Nadat de woonplicht enigszins was versoepeld, mochten de borchmannen zich ook elders gaan 

vestigen, mits 'under der clocken van Ghoir, op gehoorsafstand van de kasteelklok. Het 

merkwaardig instituut van borchmannen kwam – waar het deze streek betreft – behalve in 

Goor, alleen nog in het naburige Diepenheim voor. Vroeger – en nog steeds – lag er rondom 

Goor en Diepenheim een gordel van adellijke huizen. Zoals gezegd, voor Nederland was het 

instituut van borchmannen een vrij uniek verschijnsel. Het was komen overwaaien vanuit 

Westfalen en Bentheim, daar kende men ook dergelijke borchlieden. De borchmannen werden 

beloond voor hun diensten met landerijen in de omgeving van het kasteel. De opbrengst 

hiervan voorzag hen in hun levensbehoeften. Borchmannen van Goor vinden wij voor het eerst 

genoemd in 1263. Vermoedelijk was het instituut veel ouder en dateerde het uit de tijd van 

het ontstaan van het graafschap Goor, zo omstreeks het midden van de elfde eeuw. 

Oorspronkelijk was het aantal borchmannen groot, een bisschoppelijke goederenlijst van het 

jaar 1310 noemt er twintig. Het werd echter geleidelijk kleiner en in de achttiende eeuw was 

het gereduceerd tot de bezitters van alleen de huizen Heeckeren, Wegdam, Stoevelaar, 

Nijenhuis en Weldam. Was de functie van borchman oorspronkelijk alleen van militaire aard, 

na de definitieve verwoesting van het kasteel in 1365 veranderde dit en concentreerde zich de 
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macht in het bijzonder op het bestuur van de stad Goor en de kerk aldaar. De borchmannen 

hadden het recht van collatie, ze benoemden de predikant en functionarissen als de koster, 

de organist en de schoolmeester. De borchmannen van Goor maakten voor het laatst gebruik 

van dit recht bij de benoeming van dominee W.G. Planten in het jaar 1922. Daarna hielden 

hun bemoeienissen met kerkelijke aangelegenheden op. Voor het opslaan van voorraden van 

de borchman aangewezen op een spieker (voorraadschuur). Het woord spieker is afkomstig 

van het Latijnse spicarium, een plaats waar spicae (korenaren) worden opgeslagen. 

 

Vaak waren de spiekers omgeven door een gracht, vervaardigd van onbrandbaar materiaal en 

soms enigszins weerbaar gemaakt, zodat zij als versterking dienst konden doen. Het 

kenmerkende was verder dat zij gewoonlijk toebehoorden aan stedelingen. Omdat zij binnen 

de stad weinig ruimte en gelegenheid hadden om hun voorraden op te slaan, deden zij dat op 

de plaats van hun bezittingen: op het platteland. Het is dan niet onlogisch te veronderstellen 

dat de borchmannen die met zeer weinig ruimte op de borcht (burcht) of het borchtterrein 

woonden, spiekers voor hun graanvoorraden hadden laten bouwen. Het lijkt niet onlogisch 

dat toen zij op een gegeven moment toestemming kregen zich elders te vestigen, zij daarvoor 

de plaats van hun spieker kozen. De graanopslagplaats zal zijn uitgebreid met een 

woongedeelte. 

 

Oorspronkelijk was van elke havezate één persoon gerechtigd te worden 'verschreven', dit is 

toegelaten tot de landdag. Nu waren destijds de toenmalige afgevaardigden – zonder 

uitzondering – leenmannen van de bisschop van Utrecht als landsheer. De leenmannen 

hadden eens hun goed aan de bisschop geschonken om het gelijktijdig van hem in leen terug 

te ontvangen. Aan het leenstelsel waren voordelen en nadelen voor de leenman verbonden. 

Tot de nadelen behoorde onder andere het feit dat hij steeds op militair gebied klaar moest 

staan voor zijn Heer. Tot de voordelen kan worden genoemd dat de inkomsten van het leen 

geheel aan hem ten goede kwamen. Bovendien werd hij door de bisschop 'gevrijd', dat wil 

zeggen dat hij geen belasting aan hem hoefde af te dragen. In het jaar 1528 moest de bisschop 

zijn landsheerlijke rechten afstaan aan de vorsten uit het Habsburgse Huis: eerst aan Karel 

V en later opgevolgd door Philips ll. 

 

Na de Tachtigjarige Oorlog, in het jaar 1648, kwam de soevereiniteit aan de Staten van 

Overijssel. Al deze soevereinen traden op als leenheer. In de leenkamer vond de administratie 

(bestuur) plaats van de overgang van het bezit van de lenen. Het betreft hier dus leengoederen 

die reeds van ouds als zodanig werden aangemerkt. Ook nieuwe aankopen konden in leen 

worden opgedragen aan de provincie Overijssel. Dan, na de Franse tijd, breekt een langdurige 

periode aan welke voor ons land wordt gekenmerkt door vrede en ook door economische 

vooruitgang, door sociale en culturele opbloei. 

 

In de buurt van Goor in de boerschap Herike stond vroeger kasteel Stoevelaar. Het was één 

van de grotere havezaten in Twenthe waar Ten Thije en  Van Coeverden hebben gewoond. De 

Ten Thije’s en Van Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De 

stamboom gaat terug tot 1110. Rond Goor bezat de familie vijf eeuwen lang havezathen als de 

Grimberg, ’t Leijerweerd, Stoevelaar, Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. Stoevelaar wordt 

voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit circa 1379. De 

Stoevelaar is enkele keren gastverblijf van vorsten, zoals in 1532 van de in Gent geboren keizer 

Karel V, in 1560 van Willem van Oranje en in 1668 van stadhouder Willem III. Het behoort in 

de Middeleeuwen tot de leengoederen van de bisschop van Utrecht. Stoevelaar wordt voor het 

eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit circa 1379. Johan ten 
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Thije werd toen met de Stuvelhof en verscheidene andere goederen in Herike beleend. Na 

enkele generaties Ten Thije kwam het Huis door huwelijk in handen van de familie Van 

Coeverden. Jacob van Coeverden van het huis Stoevelaar kiest in 1573 de kant van Willem 

van Oranje. De prins is dertien jaar eerder al op bezoek geweest in het kasteel bij Goor. Jacob 

van Coevorden verschijnt sinds 1573 op de landdagen en voor het laatst in 1580. Tenslotte 

compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de opstandelingen in de 

Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de landdagen en uit 

veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun bezittingen.  

 

Het kerkplein is de oudste plaats van Goor. De bewoners noemen het plein de Olde Statt. Voor 

het begin van de jaartelling woonden er al mensen. De Olde Statt ligt op een eiland midden in 

het moeras. Goor is gebouwd om de Bandijk die dwars door het moeras is aangelegd. De kerk 

was gewijd aan Petrus en is in 1347 voor het eerst genoemd. Er stond waarschijnlijk in de 

twaalfde eeuw een kerk en in de negende eeuw mogelijk een houten kerk. De kerk en de toren 

zijn in 1581 verwoest. In 1604 begint men met de herbouw en in 1640 volgt aan de oostkant 

een uitbreiding. Die uitbreiding is nog te zien aan de constructie van het dak. In de jaren 1854 

en 1855 is aan de noordkant een vleugel met een galerij gebouwd. 

 

De Diepenheimseweg langs de Regge met zicht op de Olde Statt 

 

Het woord havezaat of havezate betekent ridderhofstede. Dit is een oostelijke vorm, naast het 

Middelnederlandse hovesathe (hofstede) en is samengesteld uit hof en sate (woning). Vergelijk 

ook het Middelnederlandse sate en het Middelnederduitse sât (e). Het woord havezate heeft 

ook een agrarisch tintje, denk aan Het Everloo in Volthe, gemeente Weerselo, waar het 

bouwhuis nog tot het jaar 1950 als stal in gebruik was.  
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Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 en ligt iets ten 

noordoosten van Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. 

Wi, schepenen, betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder 

Lambertus sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is. 

Van 1338 tot 1402, tijdens Reinoud 111 en Reinoud 1V, gedragen de burggraven Van 

Coeverden zich als zelfstandige vorsten. Ze zijn rijk, ze bezitten de erfelijke heerlijkheid 

Borculo, ze zijn eigenaar van Diepenheim, van Lage en van Selwerd in Groningen. 

De bisschop van Utrecht stelde op het landgoed Lage zijn rentmeester aan. De eerste 

‘amptman’, vermeldt in het archief is ridder Reynold van Coeverden. Aan hem geeft de 

bisschop in het jaar 1377 de bezitting in pand in verband met schulden. De voorwaarde is dat 

Van Coeverden gehouden zou zijn het ‘huys ende ampt vorsc. te verwaren ende in rake 

houden’. Verscheidene geslachten Van Coeverden blijven daarna ‘amptman’.  

 

 

Het wapen van Van Coeverden 

Meestal is een havezate van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die boerderij – 

voorzien van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving, dat de omliggende 

boeren op de veel kleinere keuter - of catersteden hofhorig worden of onder bescherming 

komen van die boerderij. Weer later zien we dat deze relatie een louter financiële keerzijde 

krijgt, de boeren van de catersteden betalen pacht of huur. Daarmee is de edelman verzekerd 

van vaste inkomsten. Daarnaast weet hij andere vormen van inkomsten te verwerven van zijn 

pachters: pachtkoren, pachtgerst, pachtboter en nog een aantal andere natuurproducten. Nog 

later worden deze producten niet meer geleverd en worden de waarde ervan in geld aan de 

edelman overhandigd. Naast de opbrengsten uit pacht heeft de edelman ook een aandeel in 

de inning van de vele soorten tienden. En typische dienst die de verhouding hereboer-
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caterboer lange tijd overduidelijk heeft gekenmerkt is de herendienst geweest. Een pachter is 

verplicht jaarlijks voor zijn pachtheer bepaalde diensten te verrichten. Deze diensten kunnen 

zijn: het schoonmaken van de gracht, het uitmesten van de stallen of andere werkzaamheden 

waaraan een persoonlijke inzet van de pachter verbonden is.  

 

Deze diensten zijn in de achttiende eeuw en later geleidelijk aan afgekocht. Men voelde zich 

door deze diensten geknecht. Daarnaast zijn er ook drostendiensten geweest die 

mensonterend werden gevonden. Ook deze drostendiensten konden afgekocht worden. De 

drost kwam uit een adellijke familie en werd benoemd door de bisschop. De functie leverde 

niet alleen status op maar ook inkomsten. De drost mocht twee derde deel behouden van de 

door hem aan de bewoners van de marke opgelegde boetes. Hij kreeg ook zijn deel van de 

boetes die door de richters van de steden werden uitgedeeld. In Rijssen werden de 

drostendiensten afgekocht, aan een nieuwe drost en zijn familie werd bij diens 

ambtsaanvaarding een stuk veengrond buiten de stad 'ten eeuwige dage' geschonken. Al met 

al wordt het wel duidelijk dat burgers en ingezetenen jaarlijks veel geld op tafel moeten leggen 

om aan hun 'verplichtingen' te kunnen voldoen. Bedragen, bestemd voor deze diensten, 

kwamen boven op het geld dat nodig was voor de landschatting, de gelden die voor het gewest 

nodig waren.  

 

Halbertsma schreef over de ‘Heerendiensten’, welke de landlieden hun drosten moesten 

bewijzen. De herendiensten gaven de drosten een dagelijkse gelegenheid tot allerlei 

knevelarijen. De klachten van de boeren werd dikwijls met slagen beantwoord. Er zijn 

voorbeelden uit die tijd, dat de drosten met geweld vrouw en kinderen ontvoerden. Ze werden  

in de kelders van de kastelen opgesloten en werden zo mishandeld, totdat zij aan de 

schreeuwende eis van hun meester voldaan hadden. Recht tegen deze mishandelingen 

bestond er niet. Wat daarvan de naam droeg, was zo partijdig ten voordele van de drosten 

ingericht dat het de wonden van de verdrukten grievender maakte in plaats van te genezen. 

Verder verklaard Halbertsma, dat omkoperij en afkoperij die elke rechtsgrond misten, 

eveneens voorkwamen.  

 

De geschiedenis van het latere kasteel de Grimberg gaat terug tot aan het begin van de 

Middeleeuwen. Op één van de heuvels langs de Regge, de Grimberg, stond een boerderij. De 

familie die er woonde werd Van Grimberghen genoemd. Omstreeks het jaar 765 had de familie 

zich bekeerd tot het christendom. Hun kinderen werd gedoopt in de kerk op het Schild te 

Rijssen. Rondom de boerderij was een versterking gemaakt, bestaande uit een aarden wal met 

daarop een schutting van puntige houten palen, een palissade. Achter de schutting liep een 

verhoogde aarden bank, waarop verdedigers konden staan en lopen. Buiten de aarden wal 

was een diepe gracht. Het woonhuis was gemaakt van hout met daartussen dikke wilgentenen 

aangesmeerd met klei. De vloer was gemaakt van veldkeien liggend in een bed van klei of 

leem. Het huis werd een lös hoes genoemd. 

 

De versterkte boerderij lag op een belangrijk punt, aan de heirbaan van Utrecht via Deventer 

naar Almelo. De familie Van Grimberghen was bevriend met Van Bevervoorde uit Rijssen en 

Van Almelo.  Het grondgebied van Van Almelo grensde aan dat van de marke Notter. In de 

tiende eeuw had Van Grimberghen zijn land in leen van de bisschop van Utrecht. Ze hadden 

ook het recht van het veer over de Regge. Daardoor konden ze veergeld vragen voor de overzet 

naar de overkant. Vaak trokken plunderende bendes over de heirbaan. Daarom werd het erve 

voortdurende versterkt. In 1086 kwamen vijandelijke troepen langs de Regge en werd er brand 

gesticht op de Grimberg. Het erve brandde tot de grond toe af en werd herbouwd als een 
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burcht. Zo kon men zich beter tegen aanvallers verweren. 

 

In 1141 was Jacob van Saterslo de heer op de Grimberg. Hij gaf gehoor aan de oproep om 

Palestina te verdedigen. Hij deed als ridder mee aan de tweede kruistocht van 1147 tot 1149. 

Na vier jaar kwam hij zonder verwondingen terug op de Grimberg. Na de Middeleeuwen 

veranderde het landgoed vaak van eigenaar en het verval begon na 1800. Uiteindelijk volgde 

afbraak. De stenen zijn door de boeren in de omgeving gebruikt om schuren te bouwen en  

opritten te verharden. Aan de Oude Deventerweg, bij de Regge, was eeuwenlang een voorde 

(doorwaadbare plaats) en een veer wanneer het water te hoog was om doorheen te waden. In 

1773 werd er een boerderij gebouwd die dienst deed als herberg, het Oude Veer. Het veer werd 

in 1492 vervangen door een brug. In dat jaar kreeg Otto van den Rutenborgh, heer van de 

Grimberg, toestemming van de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, om een brug te 

maken en tol te heffen. De brug is verwoest door de Munsterse bisschop Von Galen in 1672. 

Het duurde een aantal jaren voordat de brug werd hersteld. Deze brug heeft dienst gedaan tot 

het midden van de negentiende eeuw. Toen was inmiddels de huidige provinciale weg met een 

ophaalbrug aangelegd. 

 

Egberta  van Almelo trouwde met Gerdt van Thije. Ze kregen vier zonen: Derck, Seyno, Johan 

en Jacob. In 1475 verkochten de tweeling Derck en Seyno de Grimberg aan Otto 1 van 

Rutenborch. Otto was getrouwd met Maria van Twickelo. Otto en Maria verkochten alle 

Rijssense goederen die bij de Grimberg hoorden, zoals de Oosterhof. Zij wilden graag de Hof 

Sudenae in leen verkrijgen. Op 21 juli 1497 werd Huys Sudenae met al zijn erven in leen 

gegeven aan Otto 1 van Rutenborgh. De erven die erbij hoorden waren Groot Sudenae 

(Smeyers), Lutteke Sudenae (Wessels), de Middeles, de Achteres, Broens (Bruijns) en in Notter 

de hof Wolterinc met het Erfmarkenrichterschap. Otto en Maria stierven in 1499 en 1505 en 

werden bijgezet in de Schildkerk te Rijssen. Hun zoon, Otto 11 van Rutenborgh, trouwde met 

Eleonora van Ludinghausen. Hij volgde zijn vader op als Heer van de Grimbergh en Sudenae. 

Hij was erfmarkenrichter van Notter en Zuna en bleef dit tot aan zijn dood in 1549.  

 

De oudste gegevens over de Grimberg dateren van 4 juni 1297. De mansio Grimberg wordt in 

een testament van Egbert van Almelo, die het kasteel aan zijn tweede vrouw Mechteld van 

Limburg schenkt. De kinderen uit hun huwelijk noemden zich nadien ’van den Grimberg’. De 

oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert van den Grimberg 

komt daarna voor in akten. Zijn zoon, eveneens Egbert (II) had in 1396 een conflict met Geert 

van Bevervoorde, Hof te Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal kinderen waaronder de 

oudste zoon Derk II die hem opvolgde. Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn 

zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. 

Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit 

den vrede…etc.’ aan haar kinderen Derk en Seino ten Thije, die het in 1475 verkopen aan 

Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. De Grimberg is leenroerig aan het Huis Almelo.  

 

Otto van den Rutenberg koopt de gehele Grimberg. Dat betekent ook dat ze de Borgh te Suden-

Aa in bezit krijgen. Otto woonde op de Borgh te Sudena Zuna in de buurschap Notter. Hij 

huwde met Maria van Twickelo, die de Grimberg als woning verkoos ‘omb deste neher bei der 

kirchen zu sein’. Het echtpaar verhuisde naar de Grimberg en deze werd drastisch verbouwd. 

Hij stierf in 1500. Zijn vrouw een jaar later. Ze werden in Rijssen in de Schildkerk begraven. 

Hun kinderen Alof (proost van Sinte Marie te Utrecht), Otto II (opvolger op de Grimberg), Hake, 

Catharina (stiftsjuffer te Neuss) en Willemtje (trouwde met Johan van Welvelde). Otto speelde 

een belangrijke rol. Hij werd aangewezen als afgevaardigde van de Twentse Ridderschap om 
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gewichtige zaken te regelen. Hij trouwde met Eleonora Sticke van het Weldam, maar stierf 

kinderloos in 1549.  

 

De Grimberg viel na de dood van zijn weduwe in 1561 toe aan de nakomelingen van zus 

Willemtje: Anna (getrouwd met Sweder Schele tot Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van 

Varendorp), Steventje ( de vrouw van Peter van Voorst tot Beerse) en zodoende aan het 

geslacht Welvelde. Otto II had in 1549 al bepaald dat het kind van Steventje en Peter, eveneens 

Peter van Voorst geheten, vooruit 1000 gulden ‘vor de tymmerasie van den huse to Grimberge’ 

enz. moest krijgen. De verdere verdeling van de nalatenschap was ingewikkeld en pas 

in 1575 werd Johan van Voorst (de 5e zoon van Steventje en Peter) met de Grimberg beleend. 

Hierna bleef het zes geslachten in het bezit van de familie van Voorst. Twee broers van Johan 

waren gesneuveld in Heiligerlee, en één in Frankrijk. Hij trouwde met Hermanna Mulert en 

hertrouwde na haar dood met Mechteld van Langen. 

 

 

Een brandheuvel in het Uffelterzand 
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De Tij 

 

Ongeveer vijfhonderd meter ten noorden van de Almelose baan en duizend meter van de 
Oldenzaalse toren verwijderd ligt een buurtschap tussen het bouwland. Daarlangs loopt een 
beekje. Het is de uitloop van de Fonteinbeek en is de heilige beek zowel van de Heidenen als 
van de Christenen. Ten noorden is aansluitend een klein heideveld; dit gehele terrein heet de 
Tij of de Huurne Tij goarden. Op de heide is een grafveld waar vele Germaanse urnen zijn 
gevonden. Het behoort aan de Rooseboer, vroeger Olde Rose of Watersnieder genoemd. Of het 
met dat, ongeveer duizend meter daarvan verwijderde Zandhorst in verband staat, of zij een 
of twee verschillende begraafplaatsen vormen, was  in 1901 nog niet bekend. Kolonel J.A. Ort 
beschreef in 1901 zijn ontdekking van grafvelden met Germaanse urnen op de Tij bij 
Oldenzaal. Met deze vondst begon eigenlijk de opgravinggeschiedenis van Oldenzaal. Al vrij 
vroeg wist men de grafvelden bij Oldenzaal te traceren. De eerste grote opgraving van deze 
grafvelden werd door C.C.W. Hijszeler in 1947 gedaan, later gevolgd door de grootschalige 
opgravingen in 1975 door archeoloog A.D. Verlinde tijdens de aanleg van de nieuwbouwwijk 
De Thij. 
 
Hijszeler en Verlinde vonden een uitgestrekt grafveld uit de periode ongeveer 1000 v. Chr. tot 
ongeveer 600 v. Chr., de late bronstijd en de vroege ijzertijd, zowel op de Tij als het iets verder 
gelegen gebied De Zandhorst. Dit grafveld bestond uit een aantal opgeworpen grafheuvels, 

waarin crematieresten gevonden werden. Hierdoor kreeg men een aardig beeld van de 
grafcultuur in de late bronstijd in Oldenzaal. Vanaf de late bronstijd begroef men de 
overledenen in urnenvelden. Deze grafvelden bestonden vaak uit groepen van tientallen tot 
honderden heuveltjes, die dicht bij elkaar waren aangelegd. Onder de dikwijls lage, door 
kringgreppels omgeven heuveltjes waren de crematieresten van mensen begraven. De resten 
waren in een urn, los of verpakt in een organisch materiaal, zoals leer, textiel of hout, in een 
kuil gedeponeerd. De urnenvelden kwamen voor op de hogere plaatsen in het landschap, vaak 
de dekzandruggen. De bijgezette mensen maakten deel uit van een nederzettingseenheid, een 
lokale gemeenschap. 

Een nederzetting is archeologisch herkenbaar aan huis- of boerderijplattegronden, meestal op 
enige afstand van het grafveld. In Oldenzaal werd de bijbehorende nederzetting bij het 
grafveld de Tij/Zandhorst nooit gelokaliseerd. De nederzetting was mogelijk gevestigd in de 
latere middeleeuwse stad Oldenzaal. Door de grote hoeveelheid graven gevonden op de 
Tij vermoedde men dat hier meerdere families begraven waren, zowel mannen, vrouwen als 

kinderen. Veelal werden de crematieresten bijgezet in urnen. Veel van deze urnen zijn dan 
ook bewaard gebleven Sommige urnen waren gedecoreerd met touwbandversiering of 
indrukken. De mensen in de bronstijd waren landbouwers en vaak zag men in de graven van 
deze landbouwers grote voorraadpotten. Het grafveld de Tij lag niet zomaar ergens in het 
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landschap, maar was gesitueerd aan een natuurlijke route. Het grafveld werd waarschijnlijk 
gebruikt door bewoners van verschillende boerderijnederzettingen in de nabije omgeving.  

In de tijd van de heidense Saksen was de rechtspraak een lokale aangelegenheid. De hele 
buurt kwam op een gemeenschappelijke plaats, de Thij, bijeen om feest te vieren, te 
vergaderen en recht te spreken. De boerderijnaam of de veldnaam Thij getuigt nog van deze 
Saksische rechtsgang. Wanneer men alle thijnamen op een kaart intekent dan zie je op de 
kaart grote overeenkomsten met een kaart van de marken. Op zo’n kaart kun je zien hoe klein 
het gebied eigenlijk was waarover een Thijgericht jurisdictie had. Omstreeks 1225 is het 
mondeling gewoonterecht van de Saksen gebundeld. Het kreeg als Saksenspiegel grote 
bekendheid. De Saksen kenden geen pardon voor dieven. In een artikel uit de Saksenspiegel 
staat dat men de dief zal ophangen. Bij een Thij worden vaak sporen aangetroffen van een 
galg, zoals bij Ootmarsum. Maar de meeste sporen zijn aangetroffen bij Oldenzaal. In 
Oldenzaal werden mensen opgehangen bij het erve De Thij. Ook in Losser kom je veldnamen 
tegen van stukken grond met de naam Thij of een afgeleide daarvan zoals Teebult of Thiosing 
(Teussink). 
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De laatste zichtbare grafheuvel bij Oldenzaal 

Er zijn er zeven grafheuvels zichtbaar gemaakt en liggen op de stuwwallen. Ze zijn duizenden 

jaren oud en een tastbare herinnering aan de eerste landbouwers die zich op de hoger gelegen 

gronden vestigden. De grafheuvels waren hun begraafplaatsen en waren in de buurt van de 

nederzettingen. Het bijzondere van de grafheuvels bij Oldenzaal is dat er zeven bij elkaar liggen 

en dat ze vergeten waren. Hier waren de kringgreppel graven van de Trechterbeker en 

Klokbekercultuur van 4000 tot 5500 jaar oud. Er zijn op de Tij, die was omringd met 

heidevelden, vanaf 1895 tot 1975 veel brandgraven en urnen gevonden. Een groot deel van 

deze urnen staan nu in het museum het Palthehuis en de Twentse Welle. 

Een brandgraf is de verzamelnaam voor een graf met gecremeerde skeletresten, komen 
veelvuldig voor in de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd. Er zijn verschillende vormen te 
onderscheiden. Een brandskeletgraf is een graf met min of meer de afmetingen voor een 
volwassen persoon waarin de crematieresten zijn uitgestrooid of in compacte vorm zijn 
gedeponeerd. Deze graven komen voor in de tweede helft van de Vroege Bronstijd en in de 
Midden-Bronstijd. Een brandgroeve is een graf waarin crematieresten met resten van de 
brandstapel zijn bijgezet. Minder algemeen dan brandskeletgraven, maar bekend uit dezelfde 
tijd. Een crematiegraf is een bijzetting die bestaat uit compacte crematieresten. De gebroken 
of verpulverde crematieresten bevonden zich in een verpakking van organisch materiaal (leer, 
textiel, hout, e.d.). Bij een urnbegraving bevinden ze zich in een urn. Dit komt voor vanaf de 
Midden-Bronstijd tot in de Romeinse tijd. In al deze gevallen zijn de crematieresten uit de 
brandstapel verwijderd en elders begraven. Van een brandstapelgraf of een Bustum is sprake 
wanneer brandstapel en gecremeerde resten door een heuvel worden overdekt. Deze vorm is 
kenmerkend voor de Midden- en Late IJzertijd. Een brandheuvel is een grafheuvel waarbij 
de heuvel over de resten van een brandstapel en crematieresten opgeworpen is. Een 
brandheuvel wordt ook wel brandgraf genoemd. Brandheuvels stammen uit de ijzertijd. Ze 
zijn soms voorzien van een greppel. Brandheuvels liggen vaak in grote groepen bij elkaar. 
Anders dan bij 'normale' grafheuvels, zijn bijgaven schaars. Er worden af en toe gesmolten 
voorwerpen gevonden die op de brandstapel aanwezig waren. In brandskeletgraven worden 
crematieresten in een boomkist gelegd. 
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Dwaallichten  

Op een Driekoningenavond keerde de oude Leiterhof met drie paarden bij zich over de 

Bentheimscheweg naar zijn hoeve Tiesnijder. Hij had die dag steenkolen vervoerd voor de oude 

spinnerij van Gelderman. Bij een driesprong, niet ver van het urnenveld de Thij (onder Losser) 

zag hij drie lichten naar hem toezweven en zich op de ruggen der paarden zetten. Toen hij de 

driesprong al een eind voorbij was, verdwenen ze pas. 

 

Het grondgebied waarop het bebouwde deel van de wijk De Thij zich bevindt, behoorde 

oorspronkelijk tot de gemeente Losser. Op 1 juli 1955 werden grote delen ten noordwesten 

van Oldenzaal door de gemeente Oldenzaal geannexeerd ten behoeve van de naoorlogse 

uitbreiding van de stad. Het onbebouwde deel in het uiterste westen van de wijk behoorde 

tot 2001 tot de gemeente Weerselo. Dit grondgebied werd bij de gemeentelijke herindeling van 

2001 niet bij de nieuwe gemeente Dinkelland gevoegd, maar omwille van mogelijke 

uitbreidingsmogelijkheden bij de gemeente Oldenzaal gevoegd.  

 

 

Woonwijk de Thije te Oldenzaal 

 

In de langbedden op de Thij zijn, in tegenstelling tot het urnenveld op de Zandhorst, 

paalsporen aangetroffen. Op deze palen rustte waarschijnlijk een dak. Deze structuren 

worden dodenhuisjes genoemd. In totaal zijn er acht langbedden gevonden, waaronder een 

dubbele. Op zeven hiervan stonden dodenhuisjes. Een van de heuvels is voor een deel 

verstoord omdat er in de Tweede Wereldoorlog een schuilplaats in was gegraven. Desondanks 

werden er nog crematieresten van een volwassene in gevonden. In het grafmonument dat 

oostwest is gericht lag een mens van dertig jaar begraven. Het was een man aangezien hij een 

bronzen pincet als grafgift had meegekregen. Die kon hij gebruiken om zijn baardharen uit te 

trekken. Daarnaast had de man een kom die was versierd met nagelindrukken meegekregen. 

Gezien de grootte van zijn grafmonument en de bijgiften had de dode een belangrijke positie. 

De kinderen werden bijgezet in de graven van de volwassenen. 
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1962, Saasveld, vierkante greppels naast crematies uit de late ijzertijd 

 
Twents Carmel College 
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Ten Thije door de jaren heen 

 

 

1900, Klassefoto van de Rijksnormaalschool, opleiding voor onderwijzers 

Emily Claessen; Johanna ten Zijthof; Engelina ten Thije; Riek Liese; Dina van Heek (Delden); 

Saar Mogendorf; Dina Meyer (Wiene); Sientje Liese; Anne Hofman; Dina Bolk; Jo Warmink; 

G.J. Rengelink (Delden); Ies van Messel; A.H. Heinink (Enter),;E.M.A. Krouwel; Jan Koekoek; 

Derk Hendrik Ooms (Markelo); G.J. Hembrecht; George Duchemin; Herman Boonk 

(Diepenheim); J. Folpmers (directeur); Jan Benthem; G.J. Smit; G.H. Huiskes; Huiskes; G.H. 

Gijmink (Kerspel Goor); E.H. ter Horst; 
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1907, het eerste elftal van GFC,  

A.G.J. Jalink; Hens ten Thije; D. Boswinkel; Th. J.B. de Ligny; H. Vos; Th. Warmink; H. 

Lobstein; E. Teeuwsen; J. Goorhuis; J.A. Krouwel; J.C. Spoor; H. Redeker; G. Warmink; A. 

Kuipers; R.J. Jalink 

 

 

1920. GFC,  

Folkert Haanstra Sr.; Jan Schutte; Willem Schutte; Endeman; Theo Warmink; Jan Kappert; 

Wanrooy; Gerrit Hammers; Wittebol; Jantje Endeman; Vos; Hens ten Thije 
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1925, GFC,  

Vlnr; H. Endeman; T. Warmink; Huiszoon ? ; G. Hammers; G.H. Schuute; H. ten Thije; C. 

Wagenaar; H.J. Endeman; J. Goorhuis; W. Schutte; J. Schutte 

 

1932, GFC elftalcommissie 

Vlnr.; G. Boswinkel; Th. Warmink; Hens ten Thije; E. van Kampen; W. Boswinkel 
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1932, 25 jarig jubileum, bestuur GFC, 

zittend; Joh. Koebrugge - secretaris; Herman ten Thije - voorzitter; H. Endeman - 

penningmeester; staand; R. Boswinkel; J. Rouweler; W. Wevers; G.J. Schutte - secretaris 

jeugdafdeling. 

 

1935, schaatsen op het Grote Gat 

v.l.n.r. Lenie Breeman; Hendrik Brunnekreef [Hendrik van de Jager, de Zon]; Mevr.van 

Egmond - ten Thije; Dolly Koning; Hens ten Thije; Nellie Wiegerinck - Wissink; Lena 

Rozendaal; Henk Birkenhäger; Regien Birkenhäger; Ies Rozendaal 
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1941, Hermannes Gerhardus ten Thije, geb. 4 april 1898, handelaar in brandstoffen, 

Diepenheimseweg 23 

 

 

 

1943, sneeuwpret in de Spoorstraat 

vlnr; Mien Spoor; Betty Weijenberg; Luuk ten Thije; Bert Spoor; onbekend ; Gerrit ten Thije 

voor Luuk ten Thije; Anton Endeman bijnaam Issemie 
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1945, Luuk ten Thije, zittend 

 

Luuk ten Thije, tweede links boven, waterpolo Goor 
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1945, 1 juli, waterpolotournooi Neede 

Bovenste rij vlnr; Luuk ten Thije; Kees Peters; Gerrit Lulof; Henk Boswinkel; onderste rij vlnr; 

Wim Peters; Arend van Ommen; Engelbert Spoor 
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1961, Opening clubhuis GMHC aan de Gruttostraat  

vlnr; Gerrit Snijders; Ab Jalink; mevr. Visser; mevr. Veltkamp; onbekend ; Cornelis Man; C.P. 

van Essen burgemeester; G. Smit wethouder; Luuk ten Thije voorzitter sportraad; Hof 

directeur Landbouw Coöperatie; Mieke Hofstee; Postel; 

 

Graats en Mina ten Thije 
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1965, Luuk ten Thije en Henk Meijer 

 



29 

 

 

1974. 100 jaar school- en volksfeest, Luuk ten Thije en Wilhelmien Ten Thije-Wiegant en hun 

kinderen Wendy en Marco 

 

1980, carnaval, links prins Luuk 1 
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1982, bestuur Goorse Zwem en Polo Club "De Whee" in jubileumjaar 1982 (50 jaar) 

boven vlnr.: Derk Bos; Luuk ten Thije; Engelbert Spoor; Johan Fokkert. onderste rij: Riet de 

Zeeuw; Geeke van der Weide; Nanny Odink 

 

2014, drie generaties Ten Thije, Rico, Hens en Luuk 
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Yvette en Hens Ten Thije en hun dochters Linde en Noa. 

 

2017, Luuk Ten Thije en dochter Wendy 
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2018. school- en volksfeest, Luuk ten Thije en zoon Marco 
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De olde statt 
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Het kerkplein met de Hofkerk 

 

Keren wij nog even terug naar de Tachtigjarige Oorlog, die vooral in het begin een 

godsdienstoorlog was. De aansluiting van Overijssel bij de opstandige gewesten betekende 

meteen de invoering van het gereformeerde geloof. In noordwest Overijssel, dat reeds in het 
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jaar 1578 bij de Staten werd aangesloten, is in verschillende plaatsen een beeldenstorm 

gehouden. De geestelijken moesten of gereformeerd worden of werden afgezet. De pastoors 

van enkele plaatsen boden weerstand, daardoor vooral zijn Raalte, Heino, Oldenzaal en 

Ootmarsum overwegend katholiek gebleven. In de zeventiende en achttiende eeuw werd de 

financiële positie van de ridders voortdurend slechter. Een omstandigheid die op het lot van 

verscheidene van hen afhankelijke boeren geen gunstige invloed zal hebben uitgeoefend! 

Bovendien dateren vooral uit de achttiende eeuw de klachten over het machtsmisbruik van 

de drosten. De toestanden bestonden in het zogenaamd vrije Nederland evenzo goed als in de 

naburige landen. De drostendiensten werden in het jaar 1782 min of meer formeel afgeschaft. 

Naast al deze 'Heerlijke inkomsten' bezat de edelman een aantal andere rechten genaamd 

'Heerlijke rechten'. Het jachtrecht en het visrecht zijn de twee belangrijkste Heerlijke rechten 

voor de edelen geweest. Daarnaast uiteraard ook andere, plezierige of invloedrijke Heerlijke 

rechten als: het recht van duiventil, recht van water of het recht van collatie. Het recht van 

collatie is het recht de predikant en functionarissen als de koster, de organist en de 

schoolmeester te benoemen. De Heerlijke rechten waren vele en veelsoortig.  

 

Eén recht springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht geregeld moeten 

verdedigen want men is zeer gehecht aan dit recht, dat door anderen weer bestreden wordt. 

Heel Twenthe is het domein van de jager, de burger en de edelman. Door de laatste wordt 

regelmatig het jachtrecht van de burger betwist. De edelman heeft een bevoorrechte positie, 

hij stoort zich niet aan het gekibbel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang. De 

steden daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen. Bij plakkaat 

van het jaar 1612 d.d. 15 maart wordt het de kleine steden verboden te jagen of te vissen:  

 
Die kleine steden averst en derserver borgeren sullen sich des vorscreven weidewercs als oick 
des visschens gantzelick enetholden, tenware genochsam bewijsen konden als van oldes daer 
to geprivilegiert. 
 
Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid rondom en 

buiten de eigen goederen voor de bewoners van de havezaten. Het is begrijpelijk dat de kleine 

steden uiteindelijk in actie zijn gekomen tegen deze eenzijdige bevoorrechting. 

 

 

Ten Thije en Van Coevorden eigenaren van 

de kastelen in Twenthe 

 

Er is een oud manuscript in het archief van jonkheer mr. L.H.J.F. Van Bevervoorden tot 

Oldemeule te Amsterdam. Het opschrift: ‘Namen der Havezathen offte Saalsteden waervan de 

Edelen ten Landdage verscreven worden.’ Dit bevat de Huizen, behalve de Oldenhof, 

Scherpenzeel en Warmentink, er zijn enkele namen meer: Fleringen (Herinckhave), Esschede 

(Eeshof), Kevelham, Olydam en Westerflier. Zij waren eigendom van rooms-katholieken wiens 

recht ‘sliep’ (slapende havezathen). Op geen van de lijsten komen voor de havezathen: 

Brekkelenkamp, Beugelscamp, Randing, Grootenhuys en Heeckeren. Treffend is te zien hoe 

in Twenthe de overgrote menigte van de havezathen door de oude bewoners of verlaten waren 

en overgelaten aan rentmeesters, of verkocht voor afbraak en geveild in percelen aan 

speculanten. 
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• Huis Backenhagen, sinds 1770 onbewoond, in 1824 verkocht; 

• Huis Bellinckhave, verkocht in 1780, in 1798 gesloopt; 

• Huis Beverfeurde (Rijssen), verkocht in 1781 en gesloopt; 

• Huis Beugelskamp, sinds 1783 met een hypotheek verzwaard,  

• sinds 1800 verkocht en gesloopt; 

• Huis Boekelo, verkocht in 1792, gesloopt in 1810; 

• Huis de Borcht Beuningen, verkocht in 1801 en gesloopt; 

• Huis Brekkelencamp, sinds 1700 in desolate staat, in 1780  

• verkocht en vervallen; 

• Huis Diepenheim verkocht in 1790; 

• Huis Dubbelink verkocht in 1752 en gesloopt; 

• Huis Everlo verkocht in 1796 en gesloopt; 

• Huis Grimberg verkocht in 1787 en gesloopt; 

• Huis Hengelo sinds 1750 onbewoond, in verval en gesloopt. 

 

Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van de bisschop 

in Twenthe afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 de hof te Goor 

met de daarbij behorende horigen. De curtis Goor werd aan bisschop Bernold geschonken 

door een zekere Adolphus ‘cum omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, 

mancipiis’. De goederen zijn waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van 

Goor geweest. Het betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel 

van de graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de hof 

Kagelink bij Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negen en tachtig goederen 

die aangeduid worden als hof. Bij de in Twenthe en naaste omtrek levende Saksische 

bevolking trof men een geboorteadel aan. Karolingische schrijvers noemen haar bij twee 

klassen: die der ‘edhilingi’ of ‘edlingi’ en die der ‘frillingi’ en ‘lazzi’, standen met verschillende 

rechten en plichten. Het tijdperk waarin zij leefden was dat  van de vrije marke-inrichting, een  

maatschappij waarin wij als centra van bewoning de oude Saksische meierhoven aantreffen. 

Wij kennen ze nog: de hof te Espelo, de hof te Ootmarsum, de hof te Oldenzaal, de hof te 

Borne, de hof te Weddehoen en de hof Kagelink. Het waren hoven met grondbezit en 

lijfeigenen. Er is niet veel meer van de hof Kagelink bekend. Waarschijnlijk lag de hof in de 

buurt waar nu nog het Kagelinks bos is, ten zuidoosten van Diepenheim. Ik denk achter de 

watermolen Den Haller, tussen Diepenheim en Hengevelde. 
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Huis Scherpenzeel of de Kolck  

 

Op de kaart door Jacobus van Deventer van Goor gemaakt en op die van Overijssel door Jan 

de Lat, vindt men duidelijk dit Huis aangegeven op de linkeroever van de Regge. Maar lang 

geleden is het Huis en elke herinnering eraan verdwenen. Slechts weinige gegevens zijn in het 

gemeentearchief van Goor, in de resoluties van Ridderschap en Steden en in verspreide 

aantekeningen. Een magenscheiding van 21 mei 1548 (huisarchief Wegdam), opgemaakt 

tussen de broers Wolter en Christoffel van Coeverden ‘met tusschenspreckens hoeres oems 

Rodolph van Hoevell en de hoer moeder Johanna van Hoevell ende andere dachholderen ter 

beiden siden’, houdt in dat Wolter van Coeverden ‘sal erflick holden dat huis ten Scharpenzell 

met sinen thobehoer gelegen voer Goer an de Rosmans brugge met der Windemolle ende dat 

landt van der kolde Marye wesende an der Stadt van Goer gelegen met des mullers hues, 

voerts dat Apengoer… Des sal Wolter van Coeverden sinen broeder Christoffel geven en 

betalen viften hundert dallars’. Christoffel erfde Huis Wegdam. 

 

 

 

 

 

 

 

Huis Scherpenzeel 

 

Bij resolutie van 19 maart 1642 worden Provinciale Staten opgedragen te disponeren 

(beschikken) op het verzoek van Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel (kleinzoon van de 

vorige), dat ‘die Havezathe met hare annexen en windemeule’ tegen ontslag (vrijstelling) van 

het goed Brummelhuis onder Haaksbergen, tot leen van de provincie mocht worden 

aangenomen. Deze Wolter van Coeverden komt voor op de landdagen van de jaren 1654 en 

1658. In de aantekeningen van Heerkens is vermeldt dat Huis Scherpenzeel met ‘de meule en 

annexe landerijen’ op 9 november 1692 ten behoeve van de juffer Van Coeverden tot de Haar 

verkocht is aan de wachtmeester Ernst Brant en Catharina Elisabeth Olmius, echtpaar. En 

dat dit Huis en toebehoren op 3 maart 1729 bij executie verkocht, overging aan Barbara 

Fockinck voor zevenduizendzeshonderdvierenzestig gulden, vijf stuivers en acht duiten. Het 
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laatste is minder juist want volgens stukken in het gemeentearchief te Goor van 1 november 

1717 is Huis Scherpenzeel al eerder verkocht.  

Te Goor volgens gedaene kerckenspraeken ten overstaan van de magistraat van Goor op het 

Raadhuis Dr. Hendrik Michorius q.q. publyk heeft verkoft het Erve en Huis Scherpenzeel 

genaamd, cum annexis so en als het doenmaels door de kinderen Brands wierde beseten, 

mitsgaders het stukke lands so en als Br. Ber. Ten Hengel althans doenmaels possideerde 

(possessoir: het bezit betreffende), dat van alle dese parceelen bij kaersenuitganck koper is 

geworden en gebleven de Heer Assuerus Fockinck, Rigter van Kedingen, zulks voor eene somma 

van 3300 gulden, waarvoor zig als borgen hadden ingelaten de Burgemeester Warner Jalink en 

Freijke Altena… ende aldeweijle tot dato dezes niet heller ofte penninck was betaald. In een 

ander ongedateerd stuk uit het gemeentearchief van Goor staat te lezen hoe de burgemeesters 

van Goor zich richten tot Provinciale Staten met verzoek: Aangezien de Heer Asserius Fockinck, 

Rigter van Kedingen en bezitter van Scherpenzeel c.a. (en toebehoren) gelegen onder ’t 

Stadswichbolt van Goor, daarvoor is aangeslagen ‘in ’t cohier van den 1000sten penninck en 

naderhand van den 500sten penninck, doch aangezien hij sedert 1721-1729 deze impost hebbe 

verweigert te betalen, aan deze eenige afschrijving te verleenen of anders last te geven tegen 

hem te ageren’. Tot dit laatste schijnt bevel te zijn gegeven. Een schrijven van 23 augustus 

1735: ‘Van de wed. van den ontfanger van Twenthe aan de secretaris van Goor bevat het 

verzoek aan dezen, om afschrift van de koopvoorwaarden van Huis Scherpenzeel en 

toebehoren, die op de eerste van de maand augustus voor agterstedige ’s Lands middelen ter 

requisitie van mijn Eheman d’ontfanger van Twenthe bij executie sijn gedistraheert (distractie: 

verkoop, vervreemding) en bij defect van andere kopers voor de Provintie aangehouden’. Ten 

slotte is er een kwitantie van 17 en 18 mei 1748, afgegeven door richter H.J. Bos aan Abraham 

Koedijk wegens door dezen ‘gekofte meubelen in den boedel van den Huize Scherpenzeel’ ad 

zeventien gulden. Niet onwaarschijnlijk is het Huis in dat jaar tot de grond afgebrand. 

 

 

Wat gebeurde er toen Rutenborgh op de 

Grimberg woonde? 

 

In 1458 maakte de ‘swarte dood’ (builenpest) veel slachtoffers in de marken Notter en Zuna. 

De winter van 1460 was heel koud. Van 10 februari tot 22 maart had het zo hard gevroren 

dat alle beken en rivieren bevroren waren. Men kon met paard en wagen over het ijs rijden. 

In 1490 werd de Grimbergh aangevallen door Henrick van Wisch, de heer van Terborg en 

Wisch in de Achterhoek. Hij kwam met zijn vrienden Pelgrom de Vos en Cornelius van 

Broeckhuysen en meer ridders uit Gelderland. Dat waren vijanden van de bisschop David van 

Bourgondie. 

Sy quamen ‘mit ruyteren ende knegten in ’t lant van Twenth ghevallen, aldaer ghemoort, 

ghebrant, ghebrandschattet ende dat gantse lant verwuestet ende gheplondert hadden. 

Beesten ende alles wat sy becom en conden dat hebben sy metghenommen. 

In 1495 viel de heer Van Wische opnieuw Twenthe binnen. Hij kwam met ‘den Grooten Garde, 

bestaende in 4000 afghedanckten soldaeten, overgrootte moetwille bedreeven, ghelyck oock 

in de ghehele Twenthe mit rooven, moorden en branden’. De Grimberg werd belegerd maar 

bleek onneembaar. Maar de afgedankte huursoldaten verzamelden zich en vielen samen met 

de Gelderse edelen Twenthe binnen. Groot was de opluchting in de marke toen men het 

bericht kreeg dat Hans von Ballingen en vijfentwintig aanvoerders van de Grote Garde ‘voer 
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Deventher ghevanghen, synthen meesten op raederen ghelegt (geradbraakt.  Bisschop David 

van Bourgondië liet niet met zich spotten.  

In 1503 was het zo koud dat de ooievaars bij de Grimberg dood van hun nesten vielen. De 

wilde eenden waren zo koud dat men ze met de hand kon vangen. De volgende zomer was zo 

heet en droog dat de dieren stierven van dorst en oververhitting. 

In 1510 werd Almelo overvallen, geplunderd en in de brand gestoken door de troepen van de 

hertog Van Gelre. De Heerlijkheid Almelo rekende bij Coevorden af met de overvallers, maar 

de dreiging bleef. Afgedankte huursoldaten van de heren Van Heeckeren en Van Bronckhorst 

trokken rond. In 1515 kwam deze ‘Swarte Bende’ in Notter en Zuna. De boeren werden beroofd 

en boerderijen afgebrand. In 1525 was de laatste inval van Karel van Gelre in Almelo en 

Albergen. De prior van het klooster in Albergen vertelde: ‘als dolle honden en wolven werden 

de soldaten losgelaten op een weerloze kudde schapen’.  

In 1530 zijn er hoge rekeningen van de Staten van Overijssel voor de bevolking. Dat was voor 

het sturen van dertig soldaten in de jaren tussen 1510 en 1525, in de strijd tegen de 

Geldersen. 

Tussen 1548 en 1560 trokken vanuit Emmlichheim, het gebied rondom Lage en Uelsen, de 

Vrome Kinderen van Emlichem naar Twenthe. Ze plunderden het platteland en terroriseerden 

de bevolking. Het was een bandeloze en fanatieke sekte, naaktlopend, moordend, 

brandstichtend, plunderend en verkrachtend. Ze kwamen ook in Rijssen, Notter, Zuna, 

Reckum en Ypelo. 

In 1552 was er de Sint Pontiaansvloed in verband met extreem slecht weer.  

Des nachts voor Pontianeans-avent raest een soo groot onweder van donder, blixem, haeghel, 

reghen en de wint ende waetervloet over Twenthe dat alom kercken ende tooren door dat vier 

(vuur) verbernden. 

De Sint-Pontiaansvloed of de Sint-Pontiusvloed, vernoemd naar Sint-Pontiaan, vond plaats 
op 13 januari 1552. Hij trof ook de hele westelijke kust van Nederland. Deze stormvloed had 
veel schade tot gevolg. In Noord-Holland werd bij Den Helder vijftien meter duin weggeslagen. 
Ook sloegen in de kop van Noord-Holland grote stukken veen weg. In Zeeland stroomden 
meerdere polders onder. Het eiland  van Agger, Bath en Hinkelenoord verdween geheel onder 
de golven. 

Het jaar 1556 was een duur jaar voor de mensen: ‘eene diere tyt in deese landen ten aansien 
van kooren ende andere leeftogt, sodat vele menschen van hongher storven’. 

 

 

De Tachtigjarige Oorlog 
 

In 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog. Peter 1 van Voerst en Stephania van Weleveld hadden 
vier zonen en twee dochters. De oudste zoon sneuvelde in 1568 aan de kant van graaf Adolf 
van Nassau in de Slag bij Heiligerlee. De tweede zoon sneuvelde in 1573 in Frankrijk in de 
strijd tegen de Spanjaarden. In 1575 werd Johan, de derde zoon, beleend met de Grimberg en 
al zijn goederen. De goederen van Huis Sudenae bleven bij Huis Weleveld in Zenderen. In 
1570 was Johan van Voerst getrouwd met Hermanna Mulert. Uit dit huwelijk zijn vier 
kinderen geboren. Hermanna stierf en Johan hertrouwde met Mechteld van Langhen. 
Mechteld  van Langhen van de Grimberg zou de geschiedenis ingaan als een van de grote 
vrouwen van de Grimberg en de marken Notter en Zuna.  

Johan van Voerst werd in 1581 drost van Twenthe. In datzelfde jaar werd hij gevangen 
genomen en overgebracht naar kasteel Bleyenbeeck te Afferden in het noorden van Limburg. 
Hij werd gevangen bij de inname van de Goorse Schans door de Spanjaarden. In een Spaans 
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document staat vermeldt: ‘Johan van Voerst, die laetst op syn Huys Grimberghen by Ryssen 
in Twenth gewoent, nu ghevanghen in Bleyenbeeck’. Hij kwam op de lijst van ‘alle ’s Coninghs 
Maiesteyt Vianden ende Rebellen’. Mechteld en de kinderen bleven achter op de Grimbergh 

Een groep ruiters van het Spaanse garnizoen onder aanvoering van Lubbert Torck (de broer 
van Rutger, de onwettige heer van Almelo) begonnen Mechteld te terroriseren en wilden 
ingekwartierd worden op de Grimberg. Ze stonden voor de ophaalbrug en wilden naar binnen. 
De Spaanse rentmeester legde hoge belastingen op aan de bevolking zodat hij de Spaanse 
troepen in Overijssel kon betalen. Al snel was er niets meer te halen. Ook was alles van waarde 
uit de Grimbergh gesmokkeld en verborgen bij de boeren. Alleen waren belangrijke 
documenten zoals het markeboek achtergebleven. De pachten werden niet betaald, die zouden 
toch in beslag worden genomen. Daarop nam de rentmeester maatregelen en de druk werd 
steeds zwaarder. In zijn boeken vermeld hij: ‘Anno 1583 Johan van Voerst toe Grimberghen: 
’t Huys mette omliggende garden ende olymole, vermitz ’t garnisoen daerop liggent heeft nyet 
opgebrocht’. (De oliemolen stond op de plaats waar nu camping Het Mölke is). Daarop nam 
de Spaanse rentmeester rigoureuze maatregelen: ‘1583: Dat Huys Grimberghen is by Con. 
Mai. Crycksvolck affgebrant ende heft juffouwe Mechteld van Langhen, huysvrouwe van 
opgehemelten Voerst deur elf Staetsche (Spaanse) soldeniers binnen Lochum ghehaelt ende 
gevanckelycken geset mit vijff van haere meyerlueden, bes soo langhe sy, voirgenaemde 
meyerluede der opgehemelte jouff. Mechteld die pagten al ende gheheel betaelt hadden’. 
Mechteld werd gegijzeld tot de pacht werd betaald. De vijf boeren die samen met haar werden 
gevangen gehouden waren  Kyffhorst, Heynenhuess, Schot Jan, Winckelman en Bargman. De 
kinderen werden opgevangen bij buren in Notter. De gijzeling had geen effect want in 1584 
kwam een pander op de Grimbergh. Deze moest alle opbrengsten in beslag nemen. Johan van 
Voerst zag kans in gevangenschap geld te lenen voor het losgeld (voor zichzelf) en de pacht. 
Na betaling werden Mechteld en de vijf boeren vrijgelaten. Omdat Johan al op leeftijd was 
werd hij kort daarna vrijgelaten. De oude burcht was verbrand en van de voorburcht stond 
nog een deel. Johan kreeg een vrijgeleide om op de Grimbergh te wonen met zijn gezin en zijn 
twee zusters. Niet lang daarna overleed Mechteld en werd bijgezet in de grafkelder van de 
Grimberghs in de Schildkerk te Rijssen. 

In 1595 verzocht Johan bij prins Maurits van Oranje om bescherming. Daarover werd een 
positief besluit genomen op 1 augustus 1596. Er kwamen dus soldaten van het leger van 
Maurits op de Grimbergh wonen. Als erkenning van zijn toewijding aan de vrijheidsstrijd werd 
Johan vrijgehouden van heffingen op onroerend goed, paarden, koeien en ander gehoornd 
vee. Hij was drost van Twenthe tot zijn dood in 1598. Hij werd bijgezet in de grafkelder in de 
Schildkerk te Rijssen. Met Lubbert Torck liep het slecht af. Hij liep over naar prins Maurits 
maar pleegde verraad. Hij werd door Maurits samen met zijn officieren ter dood veroordeeld 
en onthoofd. 

In 1581 stelde de Prins van Oranje Johan aan tot drost van Twenthe, nadat Gosen van 
Raesfelt naar het stift Munster was gevlucht. In datzelfde jaar werd hij in de slag 
bij Goor gevangengenomen en werd nadien jarenlang opgesloten op het huis Blijenbeek in 
Noord-Limburg. Omdat de van Voorst-familie voor de staatsgezinden had gekozen, werd zij 
door de Spaanse koning als vijand beschouwd en werden al hun goederen in beslag genomen. 
Het Staatsgarnizoen van de Prins van Oranje dat de Grimberg moest beschermen vluchtte 
in 1583 samen met Mechteld van Langen, bij de komst van de Spanjaarden naar Lochem. De 
Grimberg werd veroverd door de Spanjaarden en in brand gestoken. Pas in 1595 vestigde 
Johan zich opnieuw op de weer opgebouwde plaats met zijn beide zusters. Hij overleed in 
1598. 

De zoon van Johan en Hermanna, Peter, werd in 1598 Heer van de Grimbergh. In hetzelfde 
jaar trouwde hij met Odilia van Beverveurde van de Oldemeule te Oele. Peter stond voor de 
onmogelijke opdracht, samen met de andere edelen en bewoners van de marke, de enorme 
oorlogsschade te herstellen.  Peter stierf al voor 1613 want toen werd zijn minderjarige zoon 
Johan met de erve beleend. Ook Johan stierf kort daarna, waarop zijn broer Berend van Voorst 
te Notter verschillende landerijen ‘vrijde’ (als waarborg ervoor instaan). Deze stierf kinderloos 
en zijn broer Herman van Voorst werd in 1634 ingeschreven in de Overijsselse Ridderschap. 
Deze Herman was tot 1636 luitenant in de compagnie van zijn neef Reinier Schaep, waarna 
hij een rol ging spelen in de Overijsselse Staten. Hij mocht tol heffen aan de brug over 
de Regge. In 1639 overleed hij en werd in Rijssen begraven. Zijn vrouw Agnes Schaep van 
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Windesheim was in 1634 al overleden. In 1646 pas werd hun zoon Peter van Voorst door de 
heer van Almelo beleend met de Grimberg. Hij woonde daar alleen met een meid en een 
knecht. Op latere leeftijd, in 1676, trouwde hij met Euphemia Alegonda van Broeckhuysen 
van de Doorn. Het huis werd toen flink verbouwd, getuige de grote aanslag op het vermogen 
van Van Voorst. Toen het klaar was had het vier vuursteden. Peter overleed in 1693. Toen ook 
zijn zuster Odilia Anna, stiftsjuffer te Hunnepe, in 1698 stierf konden de erfgenamen de 
schulden uit de nalatenschap van vader en tante niet voldoen en vroegen uitstel van betaling 
van de successierechten. De oudste zoon van Peter, Herman, kreeg de goederen in 1705, en 
werd toegelaten tot de statenvergaderingen. Zijn jongere broer Willem Reinier volgde hem op 
na zijn dood in 1709.  

In 1711 werd deze lid van de Ridderschap maar hij volgde een militaire loopbaan waardoor 
het huis soms lange tijd leeg stond. Hij kreeg een eigen regiment en bracht het in 1747 zelfs 
tot generaal-majoor. In 1727 was hij in Brummen getrouwd met Clara Anna Elisabeth van 
Broeckhuysen tot de Geldersche Toren. Zij overleed op de Grimberg in 1732. Bij de volkstelling 
van 1748 woonden op ‘de Grimbargh’: ‘de heere luitenant-generael Willem Reyner, baron 
van Voerst, heere van de Grimbargh; sijn soon Peter Willem; de kneght Arent Hendrik Bitter, 
Willem van de Eese, Catrina van Eybargen en Hendrina ter Wele’. De generaal overleed in 
1759. Enige zoon Peter Willem erfde de Grimberg en trouwde met Johanna Isabella Bentinck 
tot Bevervoerde-Hoyckinck. Hij overleed kinderloos in1765. Zijn vrouw erfde alles. Ook de 
erven de Boom, de Ese, Brugmans, den Berg en Heinenhuis, een deel van de erven Winkel en 
Kifhorst, Klein Lochter, de katersteden het Schot, Schuttenplaatsje en de Telgte, evenals het 
huis de Zegget. Johana Isabella hertrouwde met Frederik Benjamin van der Capellen tot 
Rijsselt, een burgemeester van Zutphen. 

Ze verkochten de Grimberg met onderhorige goederen voor 67.000 gulden in 1779 aan ‘baron’ 
Jean Guillaume de Vaillant ‘van den Grimberg’ en zijn vrouw Isabella Anthonia baronesse van 
Imhoff, gewettigde dochter van de gouverneur-generaal van Oost-Indie Gustaaf Willem van 
Imhoff en een inlandse vrouw, Helena Pieters. Hun erfgenamen boden het in 1786 na zijn 
dood als volgt te koop aan: ‘Het Overste Huis en Havezathe de Grimberg, met Bouw- en 
Orangehuisen en Hoven, voorzien met privaatte en publicque Visscherijen, het regt van 
Verschrijving in de Provincie en Leenkamer, twee zesde stemmen in de Collatie van Predikant 
en Koster te Rijssen, moderne dubbelde Bank en Grafkelder aldaar, halve 
Erfmarkerichtersplaats van de Boerschap Notter en Zuna enz.enz.’ Volgt een beschrijving van 
het Overste Huis,’naar beste smaak verbeterd, hecht en sterk en welgesitueerd, wel betimmerd 
en logeabel’ ‘Omringd met een breede Gragt, gelijk ook de daarbuiten liggende Hoven met een 
tweede Gragt omringd zijn, waarin een fraaie Vijver of Kom met Goud en Zilver Visjes en 
daarbij gelegen vermaakelijk Engelsch Bosjen, '...alles wel gesitueerd gelegen aan de met 
schuiten bevaaren wordende Rivier de Aa….zeer vermaakelijk…met een dagelijks daar 
doorgaande Passage van Postwagens en andere Rijtuigen …' Jan Zeger Sloet eigenaar van de 
Woeste of Bellinckhof bij Weerselo ging er op in en kocht de havezate. Hij werd opgenomen in 
de Ridderschap. In 1802 verkocht hij de Grimberg en de erve het Veer voor 57.000 gulden aan 
Ludwig Eberhard Friedrich Nehrkorn. 

Deze Nehrkorn kende Rijssen. Als leerling had hij gewerkt bij timmerman Peddemors, was 
later vertrokken naar Amsterdam waar hij architect was geworden. In 1749 vertrok hij naar 
Suriname en werd stadsbouwmeester van Paramaribo. Daar huwde hij de rijke jonge weduwe 
Aaltje Margaretha Schröder. Ze kregen een zoon Carl Friedrich. Samen met de donkere 
Surinaamse Maria keerden ze terug naar Holland waar moeder en een tweede pasgeboren 
zoon in 1799 stierven. Vader en zoon vestigden zich samen met Maria op de Grimberg. 
In 1804 hertrouwde hij met Helena Brouwer. Hij stierf in 1812. Carl Friedrich werd erfgenaam 
maar hij vestigde zich in 1820 in Kampen als wijnkoper en verkocht de Grimberg. Het 
herenhuis was voor afbraak bestemd. Voor 3500 gulden werd het gegund aan Willem Hendrik 
van Heerdt tot Eversberg. Het bouwhuis met de rechten werd verkocht aan Helena Brouwer, 
de stiefmoeder, voor 4000 gulden. Zij verkocht de Grimbergse goederen aan Christiaan Henny, 
echtgenoot van Johanna Catherina Brouwer, en Derk Jan Brouwer jr. Het landgoed van 15 
ha diende voornamelijk als geldbelegging. In 1876 kocht Jan Harmen ter Horst, zoon van de 
oprichter van de jutefabriek in Rijssen het voor zijn zoons Gerrit Hendrik en Auke Hayo. Na 
het kinderloos overlijden van zijn broer kreeg Auke Hayo ook diens deel. Hij trouwde met 
Thalia Gerarda Engberts in 1879 en stierf in 1919. Zijn zoon Jan Harmen erfde de Grimberg. 
Hij trouwde in 1914 met Sophia Charlotte Mathilde van Dorp. Ze woonden op de Eschhorst 
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maar lieten een theehuis bouwen op de Grimberg dat ook voor bewoning geschikt was en 
verfraaiden de tuin. 

 

 

Huis Leijerweerd 

 

De eerste vermelding van het erve Leijerweerd vinden we in het schattingsregister 

van  Twenthe  uit het jaar 1475. De eerste bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 

verkopen Derk en Seino ten Thije dat ‘hues  to Grymberghe mit den veer etc’. en ook met de 

Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw.  

Otto van de Rutenberch was een zoon van Alof van den Rutenberg en Willemtje van Vianen 

van  Beverweerde die het huis Zuthem bij Zwolle bezaten. De van de Rutenbergs behoorden 

tot de meest vooraanstaande families in het Oversticht en waren verwant aan machtige 

geslachten in Utrecht. Otto had  reeds een in 1461 een aanzienlijk bezit in Notter verworven 

door de aankoop van het goed Sudena. Hij trouwde op latere leeftijd met Maria van Twickelo, 

dochter van Johan van Twickelo en Jacobje van  Keppel. Dit echtpaar wilde zich eerst op 

Sudena vestigen, maar Maria van Twickelo verkoos Grimberg ‘ömb deste neher bei der kirchen 

zu sein”. Daarna werd Grimberg aanzienlijk verbouwd. Zij kregen vijf kinderen waarvan Otto 

hem opvolgde in het bezit van de Grimberg. Deze Otto overleed kinderloos in 1549, zijn 

weduwe in 1561. In 1562 werd de boedel verdeeld tussen de families Schele en van Voorst. 

Het  Leijerweerd komt in het bezit van de familie Schele tot Weleveld. Het erve  is altijd een 

pachterve geweest. Er is zelfs een pachtboek over de periode 1632 tot en met 1650 waarin 

Daniel van Schele van al zijn bezittingen de inkomsten heeft bijgehouden. 

In 1734 koopt Carel Frederik Cramer, richter te Delden, het Leijerweerd  van A. Schele te 

Osnabrück. Cramer was getrouwd met Johanna Putman. Bij het  erve Leijerweerd wordt een 

buitenhuis gebouwd en een tuin met theehuisje aangelegd en tevens een sterrebos en laan. 

In de zomer verblijven de Cramers regelmatig op het Leijerweerd. Hun enige kind Joannes 

Wilhelmus Cramer volgt zijn vader in 1733 op als richter van Delden. Diens tweede zoon, 

Carel Frederik Herman Cramer, volgt zijn vader in 1789 op als richter van Delden, ontvanger 

der landsmiddelen en advocaat-fiscaal van Twenthe. In 1802 krijgt Cramer toestemming om 

de naam Putman aan de familienaam Cramer toe te voegen. Met zijn moeder Susanna 

Geertruyd Putman dreigde de familienaam Putman uit te sterven. Bij de komst van de Fransen 

in 1795 wordt Cramer uit al zijn ambten gezet van wege zijn prinsgezinde ideeën. Na de Franse 

tijd is hij burgemeester en secretaris van het Schoutambt Delden. Op 72-jarige leeftijd in 1838 

wordt hem eervol ontslag verleend uit deze functies. 

Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer zich met zijn vrouw Maria 

Elisabeth van Thielen op het buitengoed het Leijerweerd. Zijn zoon Joan Wilhelm Putman 

Cramer wordt in 1841 benoemd tot burgemeester van de gemeente Wierden en neemt dan 

samen met zijn vrouw Maria Gerarda Adolphina Johanna Schouten en hun drie kinderen 

intrek  bij zijn ouders op het Leijerweerd. Ook de zuster van Joan Putman Cramer, Joanna 

Wilhelmina Maria, weduwe van de heer Zeger de Jongh trekt bij haar ouders en broer in. Daar 

worden nog zes kinderen geboren. In 1845 overlijdt Carel Frederic Herman Putman 

Cramer  en in 1847 zijn vrouw.  

Na het overlijden van de ouders zijn een aantal aktes opgemaakt betreffende de 

boedelscheiding en de pacht. In de akte is een volledige inventarisatie van alle goederen van 

het Leijerweerd opgenomen. Ook is opgenomen een acte van verpachting van de boerderij die 

naast het herenhuis stond. Deze verpachting geldt voor de jaren 1812 tot 1818. In deze acte 

staan allerlei bepalingen en beperkingen waaraan de pachter zich had te houden. Na 
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beëindiging van de loopbaan als burgemeester van de gemeente Wierden in 1880 en het 

overlijden van zijn vrouw in 1883 komt een einde aan de geschiedenis van het buitenhuis. In 

1883 wordt het herenhuis voor  afbraak verkocht. 

 

 

Huis Leijerweerd, achter rechts het gemeentelokaal 

 

De provincie Overijssel kwam als eigenares van de horige goederen op den duur voor zware 

financiële lasten te staan. En wel om de reeds bekende redenen, te weten de daling van de 

geldwaarde en de onveranderlijkheid van de op te brengen lasten. De financiële wanorde 

waarin de provincie verkeerde aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog, deed haar uitzien 

naar een goede verzekering van haar inkomsten in de toekomst. Er werden plannen opgesteld 

de inkomsten uit de domeinen te verhogen. Tegelijkertijd werd gestreefd naar een redelijke 

behandeling van de horigen. Dit resulteerde in de opstelling van een ‘Ordre en Redres over ’s 

Landts Domainen van Twenthe’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari 1667 vergaderden de 

Twentse hofmeiers te Borne om hun bezwaren naar voren te brengen tegen de verschillende 

taxaties van de Ordre, die zij te hoog vonden. Op 26 april van dat jaar volgde te Deventer de 

algehele goedkeuring door Ridderschap en Steden. Alle verplichtingen werden getaxeerd op 

een bepaald vast bedrag. Versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop en wederwissel werden in 

1662 ‘nae billicheyt en natuire des goedes’ op een vast bedrag gewaardeerd. Ook voor de 

diensten werd een vast jaarlijks bedrag vastgesteld. De pachten die tot dusverre alle in natura 

werden geleverd, moesten voortaan in geld worden voldaan, terwijl ook de granen op een vast 

bedrag gesteld werden. Gedeputeerde Staten van Overijssel wilden zodoende zowel uit de 

horigheid voortvloeiende verplichtingen en ook de pachten en de diensten in geld omzetten. 

Voor de diensten is dit gelukt, voor de pachtbetaling in natura echter niet omdat de horigen 
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zich verzetten tegen de naar hun idee te hoge taxaties. Vanaf het jaar 1668 hadden de Staten 

van Overijssel de inning van deze inkomsten onder bepaalde voorwaarden verpacht. Tot het 

jaar 1806 bleef deze verpachting bestaan. Slicher van Bath heeft aangetoond dat deze 

verpachting op de lange duur voor de horigen veel gunstiger uitviel dan een betaling van vaste 

bedragen in natura volgens de regeling van het jaar 1662. De Ordre en Redres bleek in de 

praktijk niet helemaal aan de verwachtingen te beantwoorden. Telkens weer werden er 

adviezen ingewonnen over de vraag of het niet beter was de horige goederen om te zetten in 

pachtgoederen, dan wel de horigheid af te kopen. Zo stelden de resoluties van de Ridderschap 

en de Steden van Overijssel van 16 april 1714 en 13 juni 1726 de mogelijkheid open tot afkoop 

van de horigheid. Hiervoor bestond van de zijde der horigen niet veel belangstelling. Ze lieten 

liever alles in de oude toestand. Op 18 april 1764 werd opnieuw een afkoop van de horigheid 

voorgesteld. Dit voorstel hield waarschijnlijk verband met het feit dat de provincie in die tijd 

in grote financiële moeilijkheden verkeerde en geldleningen had moeten afsluiten. Daarom 

had men bepaald dat de horigen die tot afkoop van de horigheid over zouden willen gaan, voor 

het koopbedrag obligaties dienden te kopen van de provincie. Op 10 april 1767 werd nogmaals 

de mogelijkheid gegeven om de horigheid af te kopen. Naar aanleiding van deze resolutie gaven 

op 13 april daaraanvolgende de drost van Salland en de Gedeputeerden het volgende advies. 

Voor Salland stelden zij het afkoopbedrag vast op drieduizend gulden voor een vol erve, 

tweehonderd gulden voor een half erve en honderd gulden voor een kleiner erve. Deze 

afkoopregeling leverde echter moeilijkheden op bij die Twentse horige goederen die in 

hofverband verenigd waren en waarvan de horigen zich in de echte bevonden. 

 

Afkoop van de horigheid zou in Twenthe gemakkelijk kunnen leiden tot een ontwrichting van 

de diverse hofverbanden, wat talrijke administratieve en juridische verwikkelingen met zich 

mee zou brengen. Dat men hiervoor terecht bang was mag blijken uit de oeverloze discussies 

over deze kwestie die naderhand gevoerd werden toen de ontbinding van de hofverbanden en 

horigheid in het jaar 1811 eenmaal een feit was geworden. Uit de navolgende passage van het 

advies van 13 april 1767 blijkt dat men dit probleem duidelijk onder ogen zag. 

 
Dog dat belangende de Hofhoorige goederen onder het Land Rent Ampt van Twenthe, welk van 
een andere natura zyn, zoals de Hofregten van Twenthe genoegsaem uytwysen en de in echte 
bezeeten worden en waarvan de Hofhorigheid niet wel kan worden afgekocht, immers voor 
zoveel niet belmundig geworden, of het hofregt daarvan geexecuteert en kweyt geworden zyn, 
dezelve daarby behoorden te worden gelaaten. 

 
Uit het bovenstaande volgt dat de Gedeputeerde Staten afwijzend stonden tegenover een 

afkoop van de hofhorigheid in Twenthe. Hoewel de resoluties van de Ridderschap en Steden 

van de jaren 1714, 1726 en 1764 de mogelijkheid daartoe hadden geopend. De moeilijkheden 

die men voorzag bij het verbreken van het hofverband waren blijkbaar zo groot dat de provincie 

zulks met de grootst mogelijke ijver trachtte tegen te gaan. Tot het jaar 1770 werd in Twenthe 

hofhorigheid dan ook nagenoeg niet afgekocht. 

 

De bekende verwikkelingen rondom de drostendiensten die de gemoederen in Overijssel in het 

laatste kwart van de achttiende eeuw zo in beroering wisten te brengen, lieten de horigheid 

nagenoeg ongemoeid. Ogenschijnlijk is dit vreemd en inconsequent. Waar men immers zo 

gekant was tegen deze diensten, moest men ook ten strijde trekken tegen de horigheid; de 

horigheid, die evenmin met de toen ‘Burgerlijk vrijheid’ overeen viel te brengen. Vechten was 

meestal veel bezwaarlijker. Tenslotte waren de drostendiensten de afkoopbare prestaties van 

vrije mensen. Hoe was het mogelijk dat Van der Capellen ten strijde trok tegen deze 

drostendiensten en toch geenszins de horigheid aantastte? Hetzelfde zien we bij Racer die in 

het vierde deel van zijn ‘Overysselsche Gedenkstukken’ achtereenvolgens de dienstbaarheid 
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der vrije en horige ingezetenen van Overijssel behandelt, de eerste categorie fel bestrijdend, 

de tweede slechts beschrijvend. Deze zo in het oog springende ongerijmdheid valt historisch 

wel te verklaren. De drostendiensten waren een last van twijfelachtige herkomst. In het jaar 

1631 hadden de Ridderschap en Steden van Overijssel deze diensten afgeschaft. In de loop 

van de zeventiende eeuw waren ze echter weer ingevoerd ondanks het groeiende verzet van de 

bevolking. In de tweede helft van de achttiende eeuw vormde dit verzet echter een onderdeel 

van de regionale tegenstellingen tussen patriotten en prinsgezinden. Daarbij stond het 

overgrote deel van de Ridderschap aan de zijde van de stadhouder, terwijl een groot gedeelte 

van de plattelandsbevolking patriotsgezind was. De rol die de drosten speelden in het verzet 

van de Ridderschap tegen deze afschaffing was hierbij van groot belang en droeg in hoge mate 

bij tot de tegenstellingen van dat moment. De patriotten zagen de horigheid echter als een 

zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid en daarom een zaak die hen niet aanging. Hun 

uitgangspunt met betrekking tot de horigheid was dat dit gebeuren een contractueel karakter 

had. Naar hun idee steunde de horigheid op een wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en 

horige, tot welke opvatting zij waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het hofrecht 

van het jaar 1546. De patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen geenszins aan te 

tasten daar zij met name burgerlijke vrijheid en politieke democratie voorstonden. Bovendien 

bestond er onder de verlichte achttiende eeuwers een toenemend respect voor het recht op 

eigendom. Dit is zeker ook één van de redenen waarom de patriotten het horigheidsstelsel niet 

hebben willen aantasten, ofschoon zij de feodale middeleeuwse structuur van dit stelsel zeker 

zullen hebben verafschuwd. Tegenstanders lieten dan ook niet na de patriotten op hun 

inconsequentie te wijzen. Overigens was de voorzichtigheid van de patriotten, van hun kant 

beschouwd, niet geheel onrechtvaardig. Zij bezaten nog niet de middelen om de uit de 

opheffing van de horigheid voortkomende rechtsvragen op te lossen. Wel werden bij besluit 

van 23 oktober 1773 de hofmeiers vrijgesteld van drostendiensten, terwijl reeds eerder de 

mogelijkheid tot afkoop was opengesteld. Wanneer wij de toestand van de horigen in Twenthe 

in de achttiende eeuw nader bezien, dan valt ons op dat van hun oorspronkelijke onvrijheid 

weinig was overgebleven, terwijl hun rechten en verplichtingen nauwkeurig vastlagen. 

 
Hunne rechten hadden gewonnen in omvang en kracht, het genot daarvan was hun op afdoende 
wijze gewaarborgd. Hunne plichten waren vastleggend en tot de kleinste afmetingen 
ingekrompen. Van hunne afhankelijkheid waren niet veel meer dan enkele, uit vrij 
onbeduidende vormen sprekende herinneringen overgebleven. Toch zij hadden een heer, zij 
waren niet vrij en er bestond geen gelijkheid voor de wet te hunnen aanzien. 

 
Vooralsnog (voorlopig) zag de Commissie tot de Administratie der Financiën de meest 

aangewezen oplossing in een geleidelijke afkoop van de diverse bouw- en erfrechten, teneinde 

de provincie vrij en allodiaal goed in handen te geven. Deze allodiale goederen kon de provincie 

nadien in het openbaar doen verkopen. Hetgeen ongetwijfeld hogere opbrengsten beloofde te 

garanderen zodra er geen twijfel en onzekerheid meer zouden bestaan over de hoedanigheid 

van de te verkopen goederen. Een zodanig afkoopproces werd inmiddels in zoverre door de 

horigen zelf in de hand gewerkt. Dat kwam omdat velen, gedwongen door de armoede 

gedurende de Franse overheersing, op hun goederen reeds een hypotheek hadden afgesloten 

waarbij de provincie als geldschieter was opgetreden. Nu vele horigen noodgedwongen hun 

goederen zouden moeten prijsgeven was het voor de provincie een geringe moeite om deze 

goederen als vrij en allodiaal in handen te krijgen. Gesteund door het advies van de Commissie 

tot de Administratie der Financiën organiseerde de provincie Overijssel in het jaar 1802 en de 

navolgende jaren een aantal publieke verkopingen van domeingoederen. In de eerste instantie 

werden de horige goederen nog buiten beschouwing gelaten. De provincie wilde moeilijkheden 

vermijden bij de afkoop van de diverse bouw- en erfrechten waarvan de taxatie in de praktijk 

te veel bezwaren zou geven. Om dit risico uit te sluiten beperkte de provincie zich bij de 
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verkopingen tot enkel de tienden en lossen percelen landerijen. In het jaar 1813 werden alle 

vroegere Franse staatsdomeinen, voor zover binnen Nederland gelegen ten gevolge van het 

oorlogsrecht eigendom van de Nederlandse overheid. De domeinen zouden voortaan worden 

bestuurd door het College van Raden en Rekenmeesters over de domeinen, terwijl de verdere 

ambtenaren zouden bestaan uit een hoofdadministrateur van de domeinen en inspecteurs en 

rentmeesters. Bij besluit van 26 april 1814 werd bepaald dat de hoofdadministrateur der 

domeinen en de president van het College van Raden en Rekenmeesters over de Domeinen 

hun beheer zouden starten op 1 mei 1814, op welke datum het Bestuur der Registratie van 

het domeinbeheer ontheven zou zijn. De nieuwe taak van het College van Raden en 

Rekenmeesters werd omschreven als ‘het bezorgen en surveilleren der comptabiliteit 

(verantwoording) en om cognitie (cognitief: betreffende het kennen) te nemen en uitspraak te 

doen in alle contentieuze (contenteren: tevreden stellen) zaken tot dat belangrijk vak 

behorende.’ De president werd belast met het algemeen beleid van de werkzaamheden van de 

raad en met de zorg voor de belangen van de Soevereine Vorst en van de staat en bovendien 

met de vervolging van alle overtredingen. Als zodanig werd aangesteld C.A. Fannius Scholten. 

 

 

De Grimberg  

 

Het Huis De Grimberch: een kasteel met toebehorende erven en halve erven, mit den veer ende 

mit den vrede, mit den hennekens kampe, mit den Radenbeke, mit den Caterwaer ende mit den 

Berchwaer ende vort mit allen synen olden en nygen tobehoer ende slachter noth, alsdat 

geleghen is yn den Kerspele van Rijssen en buerscop Notther, dat erve en guet geheten dat 

heijnehues, dat erve en guet geheten de Oesterhof mit den halven whaer, beholdelick den here 

synen tyns, ende dat erve en guet gheheten de Nijehof met syne whaer in den Wigbolde en de 

marcke van Ryssens, den Assingkamp, het Wassingk, het halve erve gheheten Blomendal in 

burscap Elsen, dat erve en guet gheheten Leyderweerde mit eyner halve whaer yn Enther 

marke, in de burscap Enther, den tyns uth Eversberghe. 

 

Als de oudste Heer van Huis Grimberg is genoemd Egbert Heer van Almelo, zoon van Egbert 

van Almelo, die in het jaar 1307 overleed. Hij erfde van zijn vader bij testament van 4 juni 

1297 de ‘mansio in Grimberghe’ en het Huis aldaar en ook de ‘nova curia Nijehof to Risnen’. 

In het jaar 1393 op donderdag na Sint Simon en Judas geven de  broers Egbert en Arend van 

den Grimberg twee mud winterrogge aan de cureet van Rijssen, één uit Mensing uit Elsen en 

één uit Heynenhuys van de Grimberg. Betaalbaar gesteld in de wedeme (weeme: pastorie) 

aldaar op Sint Maartensmis om daarvoor in de kerk te spreken en te bidden voor heer Dirk 

van den Grimberg, vrouwe Mechteld van den Grimberg en anderen en voor hen, die van den 

Grimberg nog mochten komen te sterven.  

 

Bij charter van het jaar 1422 op Sint Dyonisiusdag beleent bisschop Frederik van Utrecht 

Johan van Twicklo met het Huis to Grimbergen in de kerspel Rijssen. In het jaar 1447 ‘op des 

hillighen Cruceavent exaltatie (geestvervoering) verkoopt Johan van Grymberghe voor de rigter 

van Rijssen aan Hendrik van Reede zes mud goede, mooie winterrogge uit zijn erf en goed 

Heynenhuis in Notter. Bij gebrek van de onderleenheer beleent de bisschop van Utrecht op 

14 juni 1469 eerst Johan van Twicklo, gehuwd met Adriana van Rutenborch en vervolgens 

met Maria van Twicklo met het Huis to Grimbergen in het kerspel Rijssen in het rigtambt van 

Kedingen. Johan van Twicklo procedeert in het jaar 1485 over het leenbezit van de Grimberg. 
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Of hij met recht zich eigenaar kon noemen is twijfelachtig. Immers een charter van het jaar 

1475 ‘op des hilligen sacramentsavond’ houdt in hoe voor de rigter gezeten in ‘eijnen 

gehegeden gerichte ende gespannen bancke’ verschenen Derck van Thije en Seyno van Thije, 

‘gebroderen en de erkanden voir hem en voir ore erffgenamen dat se hadden vercoft ende 

vercoften myt desen selven breve in eynen gerechten steden vasten erfcope an Otten van den 

Rutenberghe ende Marien sijnre echten huesfrouwen en oren erfgenamen dat hues to 

Grymberghe’. Hieruit blijkt wel dat in het jaar 1447 en volgens Ebbinge Wubben ook reeds 

jaren daarvoor, kasteel Grimberg in het geslacht Van Thije was.  

 

De onderleenheer van de bisschop over Huis Grimberg was de Heer van Almelo. De bisschop 

als landsheer gaf in het jaar 1492 toestemming aan Otto van den Rutenberch om een brug 

over de Regge te bouwen. Er werd ook toestemming gegeven om tol te eisen van voetgangers 

en van varenden en rijdenden. Het recht staat bekend als het veer te Rijssen en is later 

overgegaan in een provinciaal leen. Bij charter van Sint Lucien wordt Hendrik van den 

Rutenberch met Huis Grimberg beleend door de Heer van Almelo, gelijk diens vader Otto 

voordien. Bij het veer te Rijssen heeft vanaf de bouw van de brug over de Regge een Huis 

gestaan. Volgens kondschappen van het jaar 1497 had Otto van den Rutenberch ‘het erve en 

goed het Veer met de visscherij of met den stalle’ verpacht en hadden de schepenen van 

Rijssen ‘het eerst in den verleden vasten den pachter bespieringe (spiering: een kleinigheid 

geven) gedaen’.  

 

Huis Grimberg zou volgens Ebbinge Wubben en ook volgens het handschrift van Kreijnck, ‘in 

voertiden van twen marcken thoep gesath’ te zijn samengesteld. Het is volstrekt niet 

onaannemelijk, daar de Regge als natuurlijke scheiding tussen de marke Rijssen en Notter, 

herhaaldelijk twistpunt was. De marken maakten ruzie over waar de scheiding (lake) liep. In 

het begin van de zestiende eeuw wilden de markegenoten van Rijssen hun lakepael hebben 

op de ‘scluzenkolk’ en dan recht op Langkamperpaal. Maar die van Notter wilden wel op deze 

paal laken, maar vanuit Heynhuserwaer. In het jaar 1516 werd deze grensstrijd van de 

marken beëindigd door de twistgrond te verkopen aan Adolph van den Rutenberch, proost 

van de Mariakerk te Utrecht. De gekochte grond kon door de eigenaar van het Huis to 

Grimberge in gebruik worden genomen. En tevens was de eigenaar verplicht de brug tussen 

Rijssen en Notter in ere te houden, zo dat men ze ‘tho wagene ende tho volthe’ kon gebruiken 

(vollen: het aaneenhechten van wolharen; vollen werd gedaan in een vollerij: vollerswerkplaats 

door een volder). Maar die van Notter, wiens kerkweg het was, moesten aan de bruggendijk 

helpen werken. Onder de Lenen van de Heerlijkheid Almelo is genoemd ‘dat overste hues toe 

Grymberghe’. Een aantekening in het eerder genoemd handschrift zegt daarover: ‘’t leenboek 

van den Joncker van Almelo meldet dat dat hoege hues to Grimberge holt men to lene, item 

oock daer het lege hues’. 

 

Als erfgenamen van de in het jaar 1524 overleden Otto van den Rutenberch, bijgezet in de 

grafkelder in de kerk te Rijssen, worden in het markeboek van Elsen genoemd de broers 

Jaspar en Christoffel Scheele en hun onmondige zuster en broer. Evenwel maakt Jaspar van 

Twickelo, een neef van Johan van Twickel, ook aanspraak op de erfenis en verzoekt 14 maart 

1550 te worden beleend met Huis Grimberg. Daardoor krijgt hij onenigheid met de 

echtgenoten van zijn nichten Juthe en Agnes van Twickel, met name Unico Ripperda en 

Goossen van Raesfelt; deze twee laten zich allebei met het kasteel Grimberg belenen. In het 

leenregister van de graaf Van Aremberg staat vermeld dat op de datum 23 mei 1562 Johan 

van Raesfelt is beleend met het Huis Grimberg na de dood van zijn moeder juffer Agnes van 
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Twickel. Maar nadat op 16 december 1550 na de dood van zijn oudoom Otto van den 

Rutenberch Jaspar Scheele een belening met de Grimberg had gekregen en dat het geslacht 

Scheele en hun rechtverkrijgenden dit bezit handhaven. 

 

Een erfdochter uit dit geslacht, Stefania van Welevelde, was gehuwd met Peter van Voerst tot 

Beerse, in welke familie het Huis vervolgens eeuwen zou verblijven. Hun oudste zoon en de 

derde waren in Frankrijk gesneuveld en de tweede zoon bij Heiligerlee. Johan van Voerst, 

gehuwd met Hermanna Mulert, wordt op maandag na Judica 1575, door Rutger Torck 

bekrachtigd, als bezitter van het Huis en de Heerlijkheid Almelo, na resignatie (afstand doen) 

van Caspar Scheele. Hij werd tevens beleend met Huis Grimberg en onderhorige Leengoederen 

en met het tynsgoed de Oesterhof. Deze Johan wordt Heer van Grimberg genoemd in het jaar 

1582, wanneer van Spaanse zijde ‘ruteren toe Ghoer unde opt huys toe Grimbergen 

geaccomodeerd (letterlijk: aanpassen) waren.  Een slechte tijd, op hem (Johan) en zijn goed 

weet de Spaanse drost geen geld te verhalen: ‘anno 1583 Johan van Voerst tot Grimbergen, ’t 

Huys mette omliggende garden ende olymole vermitz ’t garnizoen daerop liggende heeft nyet 

opgebracht’. En van datzelfde jaar:  

 

Het Huys Grimbergen is bij Conings Majesteit’s crychsvolck afgebrandt en de heft jouffrouwe 

Mechteld van Langhen, huijsvrouwe van opgemelten (gemelde) Voerst deur elf Staetsche 

soldaten binnen Lochum gehaelt ende gevanckelycken geset met hare vijf meyerluyden bes soe 

langh sy, de meyerluyde der opgemelte jouffrouw Mechteld, de pachten al ende geheel betaelt 

hadden. 

 

In het jaar 1584 lezen wij dat de Spaanse ontvanger een pander heeft aangesteld. 

 

Op ten 2e July aangaan van den bouw heeft d’ onfanger, tot vorderinge ende beter directie van 

syn bevolen ontfanck angenomen eenen diener genaempt Gerrit Johansz. Denwelcken hie 

onderholden heeft opten huyse Grimbergen geduirende de tijt van honderdvierentwintig dagen. 

 

Er is een pander aangesteld bij de aanvang van de herbouw van het Huis op 2 juli 1584. Het 

is deze Johan van Voerst, die ook nog gesignaleerd staat onder ’s Conings Majesteit Vianden 

ende Rebellen’, er te machtig is geworden. In het jaar 1587 wordt hij ‘die laest op syn huys 

Grimberg bij Rijssen in Twenth gewoent, nu gevangen op Blyenbeek’. Evenwel wordt hem, 

inmiddels drost van Twenthe geworden, door Provinciale Staten op zijn verzoek de eerste 

augustus 1595 geaccordeerd (overeenkomen) om met sijne twee susters onder sauvegarde 

(bewaking) ten platten lande ten Grimberge te mogen wonen’. Bij resolutie van 23 oktober 

1596 wordt hem toegestaan om niet het erve te Genne maar ‘to Grimberge te vrijen’. 

Vervolgens vererft nu van vader op zoon aldus: 

 

Het derde geslacht: Peter van Voerst tot Grimberge,  gehuwd in het jaar 1598 met Odilia van 

Bevervoorde. Het vierde geslacht: Herman van Voerst tot  Grimberge, luitenant, die door de 

Heer van Almelo 8 maart 1630 wegens de dood van zijn broer Berend   met dat Overste Huys 

ten Grimberge en overige  onderhorige goederen wordt beleend en 7 maart 1634 derhalve 

wordt  toegelaten. Hij was in het  jaar 1630 gehuwd met Agnes Schaep. 

 

Op 19 maart 1637 verzoek hij Ridderschap en Steden om subsidie ‘tot opmaeckinge van twee 

bruggen en dat de tol daeropstaande tot wijder onderholt mogt vergroot worden’. Het zegel 

van Van Voerst to Grimberge vertoont een gedeeld wapen: 
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     - een halve mispelbloem;  

     - drie vazen beladen met zes ruiten, drie ruiten, twee 

        ruiten en één ruit. 

 

Dit laatste deel komt voor als zegel van Johan  van Grymberghe op het bovengenoemde charter 

van het jaar 1447. Joncker Herman overlijdt op 4 november 1639 en wordt naast zijn vrouw 

in de grafkelder van de havezathe Beverfeurde in de kerk te Rijssen bijgezet. 

 

Het vijfde geslacht: op 14 juli 1646 beleent de Heer van Almelo met het ‘Overste Huis toe 

Grimberghe’ zijn zoon Peter van Voerst, hoewel bij leenbrief van 15 januari 1644 de Provinciale 

Staten van Overijssel Joan  van Raesfelt  tot  Twickel,  onder  meer  op   diens  verzoek, 

beleend hadden met het Huis Grimberg. Peter van Voerst huwt in het jaar 1677 met Euphemia  

Allegonda van Broeckhuyzen en sterft op 19 oktober 1693. 

 

Met rekest richtte hij zich in het jaar 1675 tot Ridderschap en Steden om restitutie (teruggave, 

vergoeding) van de honderdvijfennegentig gulden en tien stuivers. Deze had hij betaald met 

het herstellen van de twee bruggen, de ene van zeven jukken (landmaat), de andere van zes, 

met een zware tochtbrug op de algemene doorgang over de Regge bij Rijssen, in de volksmond 

het ‘Rijssense Veer’ genoemd. Het Veer (de brug) was door de vijandelijke militie, te Goor 

gelegen, verbrand en in het water gegooid. Dat hij verder wegens het missen van de tol 

gedurende die tijd schade genoeg leed. Tevens verzoekend dat de passanten die ’s zomers bij 

laag water door bijwegen varende zijn tol daardoor omzeilend, evenwel tot betaling daarvan 

mochten worden gedwongen. Door Ridderschap en Steden is geantwoord op 24 april 1675, 

‘dat die den tol van de Rijssenerbrug trekt, de lasten van reparatie ook zal moeten dragen’. 

 

Na zijn dood wordt met het ‘Overste Huis toe Grimberche’ door de Heer van Almelo beleend 

op 22 mei 1710, zijn broer, Willem Reijnier van Voerst to Grimberche, generaal-majoor en 

kolonel van een regiment infanterie, geadmitteerd (toegelaten) op 13 maart 1711 en gehuwd 

met Clara van Broeckhuuijzen tot de Geldersche Toren. De Heer van Almelo staat hem op 23 

december 1724 toe, uit consideratie dat de Grimberg niet kon blijven bestaan wanneer elk 

opvolgende erfgenaam of leenvolger verplicht bleef om van tijd tot tijd, niet alleen aan de mede-

erfgenamen, naar Leenrecht een derde part van de waarde van de havezathe en onderhorige 

goederen, maar ook de legitieme erfelijke portie van de verdere allodiale bouw- en weidelanden 

uit te keren. Dit tot conservatie (instandhouding) van de familie van Willem Reinier en ter 

voorkoming van alle disputen (twistgesprek) om zijn leenopvolging. Of om de toekomstige 

bezitter van Huis de Grimberg te ontheffen van de plicht van uitkering van de derde voet der 

Leengoederen, alsmede van de allodiale landen de Greute, de Hulsebos, de Kempes, en de 

Hooge en de Lage Koeweide. Willem Reijnier krijgt van de Heer van Almelo toestemming op 15 

november 1736 om het Huis Grimberg met toebehoren voor de dagelijkse rechter bij testament 

te vermaken. Hij overlijdt op Huis Grimberg op 27 maart 1759 en wordt in het familiegraf 

bijgezet. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon. 

 

Het zesde geslacht: Peter Willem van Voerst to Grimberge, geadmitteerd (afgevaardigd) 30 

maart 1753, gehuwd in het jaar 1759 met Isabella Johanna Bentinck tot Bevervoerde-

Hoyckinck, beleend met Huis Grimberg op 24 augustus van dat jaar. Hij is kinderloos 

overleden op 16 april 1765, zijn weduwe als enige erfgename nalatend. Deze hertrouwde in 

het jaar 1766 met Fredrik Benjamin baron Van der Capellen tot Rijsselt, een van de 

burgermeesters van Zutphen. Van der Capellen tot Rijsselt wordt als hulder van zijn vrouw 

op 30 januari 1773 door de Heer van Almelo met ‘lege hand’ beleend met kasteel Grimberg. 
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Meerdere malen compareert (de verschijnende partij in rechten) Van der Capellen als Heer 

van de Grimberg op de collatorenvergadering van de kerk te Rijssen. 

 

Op 3 augustus 1779 verkopen de echtelieden het Huis met toebehoren aan J.G. de Vaillant 

en diens vrouw J.A. baronesse Van Imhoff te Zwolle voor een bedrag van 

zevenduizendzeshonderd carolus gulden, welke koop door de Heer van Almelo in het jaar 1780 

wordt bekrachtigd. Ook deze nieuwe bezitter treffen we aan in het notulenboek van de 

Rijssense collatoren, waar hij in de jaren 1780 en 1782 verschijnt als baron De Vaillant van 

de Grimberg en hij stemt namens Huis Grimberg en Beverfeurde. Zijn erfgenamen verkopen 

omstreeks 1787 De Grimberg aan Jan Zeger Sloet, dezelfde die in het jaar 1780 eigenaar van 

de Bellinckhof was geworden. Jan Zeger Sloet werd vanwege Huis Grimberg toegelaten tot de 

landdag  in de provincie op 29 maart 1788. In september 1802 biedt vervolgens Jan Zeger 

Sloet in de dagbladen Huis Grimberg aan voor de verkoop, met de onderhorige erven, 

catersteden en losse landerijen en het veer.  

 

Een eenvoudige Duitse handwerksman, die korte tijd in Rijssen woonde, had daarna veel geld 

verdiend in Amerika. Ludwig Eberhard Friedrich Nehrkorn leest in Amsterdam het aanbod en 

kan zijn lang gekoesterd ideaal om zelf een kasteel te bezitten verwezenlijken. Hij koopt het 

Huis met de landerijen voor vijftigduizend gulden, het veer voor zevenduizend gulden. Hij 

betrekt met vrouw en kind het oude kasteel. Ook hij maakt van zijn rechten als collator 

namens Grimberg en Beverfeurde enige keren gebruik. Hij overlijdt op het kasteel op 26 april 

1812, oud drieënzestig jaar; hij wordt bijgezet in de familiegrafkelder. Zijn zoon C.F. Nehrkorn 

verschijnt nog in de jaren 1816 en 1817 voor Grimberg en Beverfeurde als collator.  

 

Het kasteel Grimberg is in het jaar 1821 gesloopt, er hoorden toen nog slechts vijftien bunder 

land bij. Dat land was in het jaar 1844 in bezit van Christiaan Henny te Velp, na wie het 

overging in handen van Auke ter Horst te Rijssen, die het land nog in bezit had in het jaar 

1973. Van het oude huisarchief bleef niets over. Het Leenprotocol ‘Huyses Grimbergen’, een 

goed bewaard folio handschrift in leer gebonden, begint: 

 

Tot den Huyze Grimberch hebben in oude tyden verscheiden Leengoederen gehoord, gelijck in 

de vorige Leenboeken kan gesien worden, maar syn meerendeels door een en andere 

toevalligheden verbijsterd en dieghene soo heeden ten dage (1750) daeronder al nog gehoren 

en ter Leen gaan sijn deze naervolgende: 

 

- Het Huys de Catenhorst met syn annexe Landerijen in de 

         kerspele Hellendoorn; 

- Het erve en goed Horst in den gerigte van Oldenzaal; 

- Het erve en goed Ter Horst in de boerscap Ypelo; 

- Hiddink Thiende tot Markel; 

- Looijink Thiende tot Markel. 

 

Alleen met betrekking tot deze goederen houdt het protocol leenopdrachten in. Eertijds 

hadden er echter ook toebehoord: 

 

- het Erve ’t Veer, leen van Huis Almelo (dit is het Rijssense 

    Veer); 

- het goed en het erve de Eze, een leen van Huis Heeckeren; 

- het allodiale erve Heijnhuis;  



53 

 

- het allodiale erve Claas offte Bruggemans; 

- de allodiale Caterstede de Schot offte de Schutte alias Overlaar; 

    -    het provinciale leen het erve Den Boom; 

- verder drie grootte en notabele koeweyden bij de stad Rijssen 

    gelegen. 

 

Volgens een losse notitie uit het jaar 1786 bedroegen de jaarlijkse revenuen (inkomsten uit 

opbrengsten) van Huis Grimberg ruim eenenvijftighonderd gulden. Als bijzondere aan dit Huis 

verbonden rechten was het recht van tol ofwel bruggeld, leen van de provincie, met 

bijbehorende verplichting tot onderhoud van de twee bruggen en van de bruggendijk, het 

collatierecht en de grafkelder in de Hervormde kerk,  het erfmarkerigterschap van Notter en 

Zuna. Huis Beverfeurde had van oudsher een grafkelder in de kerk te Rijssen. Het collatierecht 

werd in het jaar 1876 door de erfgenamen van Henny als geschenk aangeboden aan de 

kerkenraad van de hervormde gemeente te Rijssen.  

 

Tegenwoordig wijzen alleen nog enkele brede grachten de plek aan, waar eens het oude kasteel 

stond. Hoe ‘welbetimmerd’ en goed om te wonen dit Huis nog aan het eind van de achttiende 

eeuw was, kunnen wij ons voorstellen na de lezing van de advertentie in de ‘Oprechte 

Dingsdagse Haarlemse Courant’ van 25 juli 1786: Aan de meestbiedende binnen weinige 

weken te verkopen:  

 

Het Overste Huis en Havezathe de Grimberg, met de Bouwhuisen en Orangehuisen en Hoven, 

voorsien met verscheidene privaate en publicque Visscherijen, het regt van Verschrijving in de 

Provincie Overijssel en leenkamer, twee zesde stemmen in de Collatie van de Predicant en 

Coster te Rijssen, moderne dubbele Bank en Grafkelder in de kerk aldaar, voorts met de halve 

erfmarkerichtersplaats van de Boerschap Notter en Zuna; zijnde dit een zeer groote Zaal en 

Eetzaal en Bovenkamers, meest alle fraaij behangen, en voor eenige Jaaren naar de beste 

smaak veranderd en verbeterd, omringd met een breede Gragt gelijk ook de daarbuiten liggende 

Hoven met ene tweede Gragt omringd zijn, waarin een fraaie Vijver of Kom met Goud en Zilver 

Visjes en daarbij gelegen vermaakelijk Engelsch Bosjen; voorts de navolgende Erven en 

Catersteden; alles wel gesitueerd gelegen aan de met schuiten bevaaren wordende Rivier de 

Regge, zijnde in allen opzigte zeer vermaakelijk, onder anderen met eene dagelijks daar 

doorgaande Passage van Postwagens en andere Rijtuigen. Hecht en sterk en welgesitueerd. 

 

Maar van dat ‘Overste Huis’ is geen steen op de andere gebleven. Het kasteel Grimberg is in 

het jaar 1821 gesloopt, er hoorden toen nog slechts vijftien bunder land bij. 

 

Een ‘mansio’ werd het genoemd in de vroegst bekende akte, waarbij sprake is van de 

‘Grimberghe’. Egbert I van Almelo vermaakte het huis en het erve in 1297 aan zijn tweede 

vrouw Mechteld van Limburg. De kinderen uit hun huwelijk noemden zich nadien ’van den 

Grimberg’. De oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert van 

den Grimberg komt daarna voor in akten. Hij was een belangrijk heer. Diens zoon, eveneens 

Egbert (II) had in 1396 een conflict met Geert van Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal 

kinderen waaronder de oudste zoon Derk II die hem opvolgde. In 1430 staat hij als ‘jonker’ te 

boek wat voorbehouden was aan bezitters van een ‘heerlijkheid’. Na zijn overlijden verdelen 

zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert ten Thije, in 1443 allerlei 

Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe 

mit den veer ende mit den vrede, enzovoorts’ aan haar kinderen Derk en Seino ten Thije, die 

het in 1475 verkopen aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. De van den Rutenbergs 
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waren één van de meest vooraanstaande families in het Oversticht, verwant aan de Utrechtse 

machtige heersers. Otto woonde op het landgoed Sudena in Zuna. 

 

 

Huis Grimberg  

 

De eerste vermelding van het erve Leijerweerd in Enter vinden we in het schattingsregister 
van  Twenthe  uit het jaar 1475. De eerste bekende eigenaar is de familie Van Tije. In 1475 
verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues  to Grymberghe mit den veer etc. en ook met de 
Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw.  

In het jaar 1407 komen in de archieven voor: Hendrick van Reede Berendzoon (kasteel 
Saesfelt) en zijn vrouwe A. ten Thije. Deze kopen in het jaar 1452 het Huis Brandlecht in het 
Bentheimse en Leen van Bentheim van de gebroeders Johan en Coenraad von Brandlecht. 
Het Huis Brandlecht bleef in dat geslacht tot het jaar 1715, toen de manstam Van Reede 
uitstierf. 
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Huis Stoevelaar 

 

De Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van de stad 
Goor aan de Stoevelaarsweg. Dit kasteel, oorspronkelijk ook wel bekend als Stuvelhof of 
Stuvelborch, zou minstens vanaf 1208 al bestaan hebben. De oudste vermelding is van dat 
jaar. Het oudste archiefstuk dat in het Goorse archief is te vinden dateert van 1360: “Wi, 
schepenen, betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus 
sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is”. 

Entens, fervent aanhanger van de nieuwe leer, bewoont havezate Wegdam  bij Goor en treedt 
toe tot de ridderschap van Overijssel. Wilko, die in 1565 havezate 't Hoogehuis in IJsselmuiden 
koopt van Gosen van Coeverden tot Rhaan, wijkt na de komst van Alva in 1568 uit naar 
Emden. In 1570 vlucht de ridder Wilcko Entensz van Mentheda. Hij sterft datzelfde jaar in 
Engeland. De overheid legt beslag op zijn huis. De familie van Van Coevorden probeert in 
1572 de beslaglegging ongedaan te maken. Wolter van Coevorden, zoon van Christoffer en 
Henrica, krijgt op 29 augustus 1591 een sauvegarde (vrijgeleide) van de Spaansgezinde graaf 
Herman van den Bergh in afwezigheid van stadhouder Verdugo. 

 

 

Erve Stoevelaar, Jannink bouwde de Herenkamer 

Waarschijnlijk is het huis Stoevelaar in 1676 niet afdoende verbouwd. In 1700 volgt sloop. Er 
wordt een nieuw landhuis gebouwd. Borchard Amelis van Coeverden bouwt het huis 
Stoevelaar af na de dood van zijn vader en zijn broer Willem. Boven de deur van het nieuwe 
huis plaatst hij een gevelsteen met de latijnse tekst: ‘In het jaar 1460 heeft Reinoud van 
Coeverden, kleinzoon van Reinoud, de laatste heer van Van Coeverden en Drenthe, deze 
burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de Rode van 
Heeckeren’. 

De bisschop van Utrecht beleende op 20 oktober 1457 Johan de Roede onder meer met de hof 

tot Stavelingen met toebehoren. Diens dochter, Catharina de Rode van Heeckeren, trouwde 

omstreeks het jaar 1460 met Reinolt van Coeverden. Deze is de stamvader van het geslacht 
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Van Coeverden tot het Rhaan, Walfort en Stuvelaar, hij overleed ongeveer in het jaar 1469. 

Dezelfde tijd was het geslacht Van Coeverden in het bezit gekomen van de Huizen Heeckeren, 

Scherpenzeel, Wegdam en de Stuvelhof. Of dit geslacht is voortgekomen uit dat van Borculo, 

dan wel uit het geslacht van de dynasten, die oorspronkelijk als casteleins op het slot te 

Coevorden zich onafhankelijk van de bisschop hadden gemaakt, kunnen we hier in het 

midden laten.  

 

Zij voerden in hun wapen een rode adelaar op gouden veld, terwijl dit wapen in en na de 

zeventiende eeuw de bekende drie rode arenden op gouden veld heeft. Een zekere Hendrik van 

Coeverden zegelt nog in het jaar 1645 met het oude wapen. Jonker Reinolt’s zoon: Johan van 

Coeverden, wordt op 2 mei 1495 door de bisschop beleend met de Stuvelhof ‘zooals Johan de 

Rode en zijne voorvaderen dat bezeten hebben’. Deze werd in het jaar 1504 drost van 

Diepenheim en was gehuwd met Cornelia van Varick. Hun zoon en opvolger in de Lenen heet 

weer Reinolt van Coeverden, welke aan zijn oudste zoon Goossen van Coeverden de havezathe 

Rhaan naliet en aan zijn jongste zoon Jacob van Coeverden Huis Stuvelaar. De laatste werd 

op 26 november 1574 beleend met het goed Wernsinck en  Stuvelhof. 

 

Op de lijst, opgemaakt door Ridderschap en Steden van het jaar 1582, wordt van hem 

vermeldt dat hij aan de kant staat van het hof te Madrid. Daarentegen komt hij in het jaar 

1587 voor op het ‘Quohier van ’s Conincks vianden’, waarin van hem gezegd wordt: ‘Jacob 

van Coeverden die toe woenen plach op syn huys Stuveler toe Hericke bij Goer gelegen is 

vertoegen’. Dat wil zeggen dat hij voor de Spanjaarden het land heeft geruimd. Op 2 november 

is hij getrouwd met Anna van Ittersum van de Garner. Omstreeks het jaar 1619 zal hij zijn 

overleden omdat op 13 oktober zijn enige zoon Borchard van Coeverden tot Stuvelaar, na het 

overlijden van zijn vader, met Wernsinck en Stuvelaar wordt beleend. Deze wordt op 23 mei 

1626 aangesteld tot kolonel in staatse dienst en geadmitteerd tot de Ridderschap op 16 maart 

1641. In november van dat jaar overleed hij, als weduwe met acht kinderen nalatende: Anna 

Catharina Ripperda van het Weldam, die hem tot in het jaar 1676 overleefde.  

 

Bij testament  van 10 april 1676 (huisarchief Weldam) had zij tot haar erfgenamen aangesteld 

haar kinderen: Jacob, Philips Otto, Judith Margaretha (vrouwe van de Oldemeule) en Agnes, 

weduwe van jonker Scheele toe de Venebrugge, welk testament op Huis Stuvelaar op 15 

november 1677 werd geopend. De oudste van de kinderen was Jacob, die op 4 mei 1652 naar 

de landdag afgevaardigd was. Jacob was drost van Twenthe en afgevaardigde voor Overijssel 

naar de vergadering van de Staten-Generaal. Hij trouwde met de erfdochter van Huis Hengelo: 

Nicolina Ripperda. Hij herbouwde Huis Stoevelaar uit grote Bentheimer stenen, één met het 

jaartal 1676. De steen kan men tegenwoordig vinden aan het trapje aan de rechterkant van 

Huis Wegdam. Bij een latere verbouwing legde een zoon van hem de eerste steen, zoals blijkt 

uit nog een andere steen als bij bedoeld trapje. Het inschrift: ‘Guilhe a Coeverden Jacobi Filius 

Diej Junii A. 1700 Me Ponebat’. Van de drost is een bijzonder fraai schilderij gemaakt en wordt 

in de originele gebeeldhouwde eikenhouten lijst tegenwoordig bewaard op Huis Warmelo. Hij 

overlijdt als stadhouder van de provinciale Lenen op 4 juni 1707 op negenenzeventig jarige 

leeftijd. Zijn vrouw is waarschijnlijk voor hem overleden. 

 

Hun dochter Aleida Isabella van Coeverden was in het jaar 1677 getrouwd met Arnold van 

Keppel tot Odinck en Mallum (Malberg) en overleed omstreeks het jaar 1700. Hun oudste 

zoon: Borchard Amelis van Coeverden tot Stuvelaar en Hengelo, werd op 2 april 1685 met zijn 

vader afgevaardigd vanwege Huis Stuvelaar en op 11 april 1689 vanwege Huis Hengelo. 

Borchard werd op 14 maart 1710 drost van Twenthe en overleed ongehuwd op 24 oktober 
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1710. In de voorgevel van Huis Stuvelaar bevond zich bij de afbraak in het jaar 1844 een grote 

steen met het wapen van Coeverden, waaronder nog een steen met een lange latijnse 

inscriptie. Die kwam  hierop neer dat heer Borchard Amelis het Huis, dat toen het door 

ouderdom in elkaar dreigde te vallen, vernieuwd had in het jaar 1707. ‘Borchardus Aemilius 

Dominus in Stoevelaar et Hengelo, qui hoc Praetorium vetustate collapsum refecit et condidit 

anno C1XCV11’.  

 

Zijn jongere broer Willem van Coeverden, die op 11 april 1689 ook wegens Huis Hengelo 

afgevaardigd werd, was al in het jaar 1706 overleden, zodat de goederen van deze tak Van 

Coeverden aan de zusters-kinderen kwamen. 

 

Bij magenscheiding (maag: verwant) gecelebreert tusschen de kinderen en de naegelaeten 

Erffgenamen des Huises Odink als eenige en wettige Erffgenamen ab intestato van hunne 

respective Heere Grootvaeder en Vrouwe Grootmoeder ende wijlen haer Oom Borchard Amelis 

van Coeverden Heere van Stoevelaar en Huis Hengelo, in sijn leven Drost van Twenthe: met 

naemen de Heeren Georgh Borchard Unico van Keppel Heere van Odink, Joan Philips Christoffel 

van Keppel capitain, voorts de jufferen gesusteren Cecilia Catharina, Nicolina Judith Agnes 

Maria en de Anna Catharina van Keppel ende ten reguarde van den voorscr. unmundigen jonker 

Arnold Ludolf van Keppel ten overstaen van derzelver momboiren… enz. werd overeengekomen 

dat aan Georgh Borchard zou toekomen Huis Hengelo met alle sijne Hoven, Cingels, Plantagien 

en de Landerijen binnen die Cingels ghelegen, benevens alle regalien en daarenboven nog aan 

vaste goederen onder die hovesathe ressorteerend tot eene som van 25000 Carolus gulden. Aan 

de kapitein Joan Ph. Chr. van Keppel werd toebedeeld: Huys en de Hovesaete Stoevelaar  met 

alle sijne Hoven, Cingels, Plantagien ende Landerijen daeronder gehorende en de meede 

daerenboven aen denselven haeren Heer Broeder in gelijcker voegen cedeerende aen vaste 

goederen onder gemelde Huyse en Hovesaete ressorteerende tot eene som van 25000 gulden 

en 20 stuver Hollants enzovoort. 

 

Derhalve wordt op 12 maart 1712 geadmitteerd wegens Stoevelaar Joan Philips van Keppel, 

die op 30 november 1722 trouwt met Agnes van Rheede van Amerongen. Hij sterft als hij 

vijfenvijftig jaar oud is op 30 maart 1741 en zijn weduwe in het jaar 1742. Het schijnt dat de 

boedel van Joan Philips zo al niet desolaat, dan toch niet erg gunstig werd bevonden door zijn 

erfgenamen. Een resolutie van Ridderschap en Steden van 12 maart 1742 verleent aan de 

Heer van Keppel tot Hengelo de termijn van een jaar tot het expliceren (eindigen) van deze 

boedel, binnen welke tijd dezelve met geen procedures of kosten door enige crediteuren zal 

mogen bezwaard. Het slot van de afwikkeling was dat bij gerechtelijke  distractie (verkoop) het 

hele landgoed geveild werd en de Zwolse burgemeester Derk van der Wijck voor een som van 

zevenenvijftigduizend gulden op 15 april 1743 eigenaar van de havezathe werd. 

 

Deze schijnt de gebouwen grondig hersteld te hebben en van hem dateert nog het overgebleven 

bouwhuis binnen de grachten, dat een gevelsteen met het jaartal 1744 vertoont. Van der 

Wijck, een rijk man, gaf ook de lening voor een hypotheek voor Huis Wegdam en Huis 

Saasveld. Hij kon evenwel niet lang genieten van zijn aankoop. Hij overlijdt op 30 maart 1751, 

na enige dagen tevoren bij testament tot zijn universele erfgenaam aangesteld te hebben: Jan 

Hendrik van der Wijck. Deze was de tweede zoon van zijn broer, de richter te Delden. In het 

testament had hij bepaald dat: 

 

Dewijl mijne waarde Echtgenoote, Vrouw Catharina ter Borch voor de helffte verstoringe in gelde 

van de Havesate Stoevelaar c.a., als een aangekogt Leen moet worden gedaan, en dat ook aan 
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haar de bij huwelijksche voorwaarden aan haar Ed. versproken zes duizend guldens betaald 

soude moeten worden, so vinde ick goed om mijne Ehevrouwe deswegen te dedomageeren 

(domaniaal: tot het domein behorend) dat alle mijne andere angeerfde goederen ter concurrente 

somme sullen mogen worden verkocht; ende overmits mijne Echtgenoote so door gedurige 

reparatien en merkelijcke verbeteringen aan den Stoevelaar gedaan, als door haar langwijlig 

aanwesen aldaar, haar groote genegenheijt voor dese Havesate aan mij sij gebleken, so 

vergunne ick seer gaarn aan welgemelde mijne huysvrouw de faculteijt om gedurende haar 

leven lang, beneffens mijn Erfgenaam op het Huis Stoevelaar te loogeren en te wonen naa 

goedvinden. 

 

Als moeder-voogdes over gemeld neefje Jan Hendrik wordt hierna op 14 april 1752, Anna 

Margaretha Klint, weduwe van Berend Hendrik van der Wijck, met de Stoevelaar beleend. Bij 

de leenacte van 18 juli 1756 wordt vervolgens aan Jan Hendrik van der Wijck Huis Stoevelaar 

door de prins opgedragen.  

 

Deze Van der Wijck heeft zich heel wat moeite getroost om in de Ridderschap te worden 

toegelaten. Op zijn verzoeken werd hem door de rechtsgeleerde adviseurs van de Ridderschap 

tegengeworpen dat hij geenszins voldaan had aan de eisen, gesteld in het van kracht zijnde 

reglement op de admissie, speciaal niet wat betrof het bewijs te leveren dat hij van een adellijk, 

riddermatig geslacht afstamde. Op zijn uitgebreide betoog dat hij voortgekomen was uit het 

adellijk geslacht Van de Wijck, dat als zodanig in Munster en Osnabrück steeds erkend was, 

namelijk ‘uit de heeren Van Wick zu Neuhaus bij Munster van oude tijden her tot de openlijcke 

Landdagen van het Hoogstift Osnabrug beschreven en Stiffts- ende  Tournooimatig’, volgde 

en herhaalde afwijzing. Hierop volgden van zijn kant weer ‘nadere deducties’ die door 

Ridderschap en Steden bij eindresolutie van 6 april 1775 definitief afgewezen werden. Bij 

testament van 21 februari 1804, ‘bekrachtigt met mijn cachet op den Huize Stoevelaar’ 

approbeert (approbatie: goedkeuring) hij zijn huwelijkse voorwaarden, alsmede het testament 

van wijlen zijn vrouw Maria Brouwer, waarbij deze haar zeven kinderen tot erfgenamen 

aangesteld had. In de ouderdom van achtenzeventig jaar overlijdt Jan Hendrik van der Wijck 

op Huis Stoevelaar op 24 december 1809. In het bezit van Huis Stoevelaar wordt hij opgevolgd 

door zijn zoon Berend Hendrik van der Wijck. Deze was getrouwd met Johanna Volbrink, hij 

overlijdt aldaar op 14 april 1830, zijn dochter Maria Henriëtte van der Wijck trouwt met 

Johannes Jarman uit Amsterdam. 

 

Na de dood van zijn schoonmoeder woonde deze laatste nog op Huis Stoevelaar. Maar in het 

jaar 1844 sloopte hij het oude, in verval geraakte Huis. Volgens de overlevering was het een 

zeer degelijk gebouwd Huis, met zware torens op de hoeken. De muren waren zo dik, dat twee 

personen, naast elkaar op stoelen gezeten, gemakkelijk in de vensterbanken konden plaats 

nemen. De gewelven van de ondergrondse kelders bleken zo stevig, dat zware mokers 

nauwelijks in staat waren die te verbrijzelen. Op 9 juni 1863 wordt door het echtpaar Jarman 

de havezathe publiek in percelen geveild. Bij het kasteel hoorden drieënzeventig hectare 

grond, wildrijke jacht, rechten van medecollatie van predikanten, kosters en voorzangers bij 

de hervormde gemeenten van Goor en Markelo, de caterstede De Weide en het erve 

Stoevelman, zo ook een bank van zes zitplaatsen in de kerk te Goor, grenzende aan de 

Weldammer bank, verder twee banken van zes vrouwe-zitplaatsen, en ook het tweederde 

gedeelte in een bank van acht zitplaatsen in de kerk te Markelo.  

 

Kopers van het merendeel van het landgoed werden de predikant Nicolaas Jannink te Goor 

en Engbert Jannink, fabrikant te Goor. De Stoeveler molen, van ouds bij de havezathe horende 
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en gelegen aan de grote weg van Deventer naar Goor, komt in deze acte niet voor. Deze was 

omstreeks het jaar 1850 door de bliksem getroffen en afgebrand. Het medecollatierecht in 

Markelo kwam door koop aan de kerkenraad van die gemeente. Huis Stoevelaar bezat van 

ouds, net als Huis Wegdam en Huis Weldam, het recht van het borchmanschap van Goor. 

Dat erfelijk recht, verkregen van de provisoren van de kerk te Goor ‘met consente der 

borchmannen ende Schepenen van Goor op ene banckstede in de kerk te Goor en daer eene 

bancke op to setten offte eene gestoelte’. Ook was er recht op een grafkelder in de kerk te 

Goor. Dit ‘Stoevelaarsche gestoelte’ bestond uit ‘drie bijzondere agter elkanderen staande 

bancken nevens eene daartoe behorende knechtenbancke’. Ook in de kerk te Markelo bezat 

Huis Stoevelaar medecollatierecht en een bank van acht zitplaatsen. Deze bank is aan 

particulieren overgegaan. De Stoevelaars bank in de kerk te Goor bevond zich in een 

noordelijke uitbouw, waarheen een aparte deur toegang gaf. 

 

In het huisarchief Weldam bevindt zich een correspondentie die hierop betrekking heeft en 

die erg verkort volgt. Bij schijven van 17 januari 1758 bericht Van der Wijck aan zijn 

medeborchmannen van Goor, dat hij voor nieuwjaarsdag aan de koster van de Goorse kerk 

had laten vragen om de sleutel van de deur van de Stoevelaarse kapel, waarin geen andere 

banken stonden als de bank van Stoevelaar. Reden was dat de bank algemeen in gebruik was. 

De koster schijnt daaraan voldaan te hebben maar toen op nieuwjaarsdag de bedoelde deur 

gesloten bleef, liet dominee Smit zich daarover aldus uit: ‘dat schoon hij de eer niet hadde van 

de praesentie van een der Heeren Borchmannen, hij echter niet wilde nalaten sijnen 

segenwensch aan de Heeren Borchmannen uyt te boesemen’. Zijne eerwaarde besloot met dat 

hij hoopte dat zij de tempeldeuren niet mochten sluiten. De andere dag werd een vergadering 

van de kerkenraad belegd, waarin de koster een reprimande kreeg en bevolen om namens de 

kerkenraad de sleutel weer op te eisen. De Heer van Stoevelaar gaf de koster daarop wel de 

sleutel maar onder uitdrukkelijk verbod, om iemand anders door die deur te laten binnengaan 

dan de mensen van de Stoevelaar. Maar de deur werd nu weer open gesteld voor de hele 

gemeente. Van der Wijck plaatste er een nieuw slot op, hetwelk op de eerstvolgende zondag 

door een smid, die tevens ouderling was, geforceerd werd. Dit feit werd volgens Van der Wijck 

nog verergerd, ‘hebbende soo men seyt de Heer van het Wechdam, die ouderling is, den beijtel 

gehouden of er met den haamer tegenaan geslagen’.  Nu kwam de magistraat van Goor in 

beweging. De Heer van Twickel, destijds als Heer van Huis Weldam een der borchmannen van 

Goor, steunde bij dat college Van der Wijck in diens betoog, ‘dat van alle tijden herwaerts aen 

die zijde van de kercke eene deur geweest is maar alleen tot betere commoditeit voor ’t 

gestoelte van Stoevelaar, wat wel verplaatst is, echter altoos sonder eenige bespieringe 

(spiering: een kleinigheid geven) en (sonder) vrijen ingang voor de gemeente’. Ook de Heer van 

Huis Heeckeren, hoewel hij rooms-katholiek was, als borchman van Goor, mengt zich in het 

geding en produceert een voor Huis Stoevelaar gunstig advies van Racer. Op al deze drukte 

volgde natuurlijk een procedure, aangespannen door de bezitters van Huis Stoevelaar, Huis 

Nyenhuis en Huis Weldam tegen de kerkenraad. Deze had in zijn vergadering van 5 januari 

1759 besloten dat de bewuste deur voor de gehele gemeente zou openstaan. Bij verzoek aan 

de drost van Twenthe de datum 20 januari 1759, stellen de heren dat alleen de borchmannen 

en burgemeesters van Goor enig recht hadden op en over het gebouw van de kerk van Goor. 

 

‘Dat allenthalve de kerkeraad van Goor daarover geen het minste recht van bewind 

competeerende is, zijnde den kerkeraad alleenlijk opgedragen, het opzicht der zielen en de 

kerkelijke tucht en datgene dat geen ergernisse in de gemeente wierde gegeven.’ Uit de in deze 

procedure ingebrachte getuigenverklaring bleek, dat de ‘Stoevelaarsche deure’ vroeger 

gesloten was, als ‘mijnheer en mevrouw van de Stoevelaar daar niet waren, dat de ‘deure aan 
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het uytstek der Goorsche kercke’ niet dan ‘alleene van Haar H.W. Geb. J.P. Van Keppel tot 

Stoevelaar of sijn domestycquen wierd gebruyckt; dat het uytstek van de noordsijde der 

Goorsche kerke met sijn onderhebbende kelder, binnen staande gestoeltens, als mede de deur 

van den ingang in ’t selve uytstek of afdak, eygendommelijk aan ’t huys te Stoevelaer 

toebehooren; dat de Heer Joan Philips van Keppel tot Stoevelaar de buytendeure aan gemelde 

uytstek op sijn eygen kosten tot gemak van den ingang in derselver gestoeltens heeft laten 

maken en dat de custos, wien de Heer den sleutel had gegeven wanneer hij soms de deur 

geopend had voor dat Z.W. Geb. er was, wierd gelast de deur nog dicht te houden. 

 

De afloop van deze procedure is niet bekend maar tenslotte werd de veel bestreden 

kerktoegang voor de gehele gemeente opengesteld. Het koninklijk besluit van 27 december 

1825 maakte een eind aan alle mogelijke twisten, wie over het kerkgebouw en de kerkelijke 

administratie te beslissen had. Inherent met hun borgmanschap was het collatierecht tot 

benoeming van de predikantsplaats te Goor, tevens de aanstelling van de organist en de 

schoolmeester. 

 

 

 

'De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 
kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 
dienstmannegoet'. De familie ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 
borgman van Goor. 

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 
de bisschop van Utrecht als landsheer. 

Jacob en Nicolaas ten Thije zien bisschop Hendrik van Utrecht de inwoners van Goor in 1263 
hetzelfde stadsrecht geven als de stedelingen van Deventer bezitten. In 1343 beleent de 
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bisschop van Utrecht zijn dienstman Johan met de goederen die zijn vader Jacob Rufus ten 
Thije van hem in leen heeft.  

Opvallend is de bijnaam Rufus of de Rode, die Jacob heeft. Hij is wellicht roodharig, rossig. 

De bijnaam wordt familienaam. De voornaam Johan blijft enkele generaties in de familie. In 

1360 wordt Johan (I) ten Thije de Oude genoemd. In 1366 is hij overleden. De proost van Sint 

Mauritius in Munster beleent zijn zoon Johan met het erve Lambertink in Markelo. Deze 

Johan (II) ten Thije komt voor onder de naam Van der Stuvelborch. Hij heeft de Stuvelhof 

omstreeks 1380 in leen. De aanduiding borch duidt er waarschijnlijk op dat het een versterkt 

huis is. In 1398 is zijn bijnaam de Oude. Het moet zijn zoon zijn geweest, die omstreeks 1417 

beleend is met de Stuvelhof. Waarschijnlijk is deze zoon identiek met de Johan die in 1433 

als Johan (III) de Rode (Rufus) ‘den hoff toe Stuvelinge mit synen toebehoeren’ in leen 

ontvangt. Zij zoon, Johan (IV) de Rode geheten, wordt in 1452 met de Stuvelhof beleend, na 

de dood van zijn vader. Hij trouwt met Geertruid van Bevervoorde. Het paar krijgt een dochter 

Catharina, die omstreeks 1461 huwt met Reinolt van Coeverden. Kort na hun huwelijk, 

omstreeks 1462 wordt hieruit een zoon Johan geboren.  
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Bouwhuis Stoevelaar 

 

Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest – in 1494 

afstand van de ‘Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode ende syne 

viervadere dat beseten hebben; dat erve toe Matena; dat erve tot Heckhuys, gelegen in den 

kerspell van Merckloe in de buerschap toe Heryck (Herike)’. 

Sinds 1684 is Jacob van Coeverden ook stadhouder van de lenen. Hij vertegenwoordigt van 
1695 tot 1705 Overijssel in de Raad van State.  

Maar hij is vanaf 1659 via vererving van Twickel ook erfmarkerichter van de marke Markelo. 
Deze erfelijke functie blijft ruim honderd jaar in handen van eigenaren van Stoevelaar. Hij is 
de belangrijkste adjudant van de erfmarkerichter het Weldam van de marke Stokkum, Herike 
en markenrichter van Elsen.  

Jacob trouwt in 1659 in Hengelo met Nicolina Ripperda, dochter van Willem Ripperda van 

Hengelo en Boxbergen en Aleid van Boekhorst. Nicolina krijgt bij haar trouwen van haar vader 

veel geld om daarmee de Stoevelaar ingrijpend te verbouwen. Negenenzeventig jaar oud 

overlijdt Jacob van Coeverden in 1707 op de Stoevelaar. 

Het huis telt acht vuursteden en behoort tot de grote havezaten in Twenthe. Het vermogen 
van de heer van Stoevelaar is geschat op 150.000 gulden, waarmee hij tot de rijkste edelen 
van Twenthe behoort. Uit het huwelijk Van Coeverden met Ripperda stammen negen 
kinderen. Waarschijnlijk als gevolg van een besmettelijke ziekte overlijden op de Stoevelaar in 
1677 zowel Unico als Johanna Cornelia van Coeverden. Amelis van Coeverden overlijdt in 
1675 als vijfjarige door verdrinking in de gracht van Stoevelaar. Jacob Floris van Coeverden 
overlijdt in 1697, hij is pas begin twintig.  
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Willem van Coeverden wordt in 1689 in de ridderschap verschreven. Waarschijnlijk is het 
huis in 1676 niet afdoende verbouwd. In 1700 volgt sloop. Een nieuw landhuis verrijst. Toch 
zou Willem van Coeverden de voltooiïng van het nieuwe huis niet beleven. Als majoor in het 
regiment van Baer sneuvelt hij in 1706 in Ramillies tijdens de Spaanse successieoorlog. 

Zijn oudere broer Borchard Amelis is al in 1685 lid van de ridderschap omdat hij van zijn 
moeder het Huis Hengelo krijgt, zodat z’n jongere broer Willem vanwege Stoevelaar zitting 
neemt in de ridderschap.  Borchard Amelis van Coeverden bouwt het huis Stoevelaar af na de 
dood van zijn vader en zijn broer Willem. Boven de deur van het nieuwe huis plaatst hij een 
gevelsteen met de latijnse tekst: In het jaar 1460 heeft Reinoud van Coeverden, kleinzoon van 
Reinoud, de laatste heer van Van Coeverden en Drenthe, deze burcht voor zich en de zijnen 
verkregen door zijn huwelijk met Catharina de Rode van Heeckeren. 

Vanaf dat moment hebben zijn zoon en kleinzonen Van Coeverden het goed onafgebroken in 
eigendom. Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van 
Varik tot Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, Borchardus en Anna Catharina 
Ripperda tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en Borchardus Aemelius tot 
Stoevelaar en Hengelo, die, nadat het door ouderdom in elkaar stort, het vernieuwd heeft.  

 

 
Huis Weldam  
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Kapel Weldam  

 

Borchard Amelis van Coeverden erft in 1678 het Huis Hengelo en in maart 1710 is hij drost 

van Twenthe. Maar in oktober van hetzelfde jaar sterft hij ongehuwd. Hij krijgt zijn laatste 

rustplaats in de Martinuskerk in Markelo. 

Zijn drie broers sterven jong. Unico blaast zijn laatste adem uit op vijftienjarige leeftijd na een 
langdurig ziekbed, Amelijs verdrinkt als elfjarige in de gracht en Jan-Cornelis sterft honderd 

dagen na zijn geboorte zonder ziekteverschijnselen. 

Erfgenamen van de boedel, bestaande uit het huis Hengelo en het Stoevelaar, worden de 
kinderen van Borchards zuster Aleida Isabella van Coeverden, die in Eibergen in 1676 trouwt 
met Arnold Ludolf van Keppel tot Odink. 

Hiermee komt een eind aan de bewoning van de Van Coeverdens op het Stoevelaar. De van 
Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom gaat terug 
tot omstreeks 1110. Rond Goor bezit de familie vijf eeuwen lang havezaten als Stoevelaar, 
Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam.  
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De Oude Kerk of Hofkerk gezien vanuit het westen, ongeveer vanaf de plek waar eens het huis 
Scherpenzeel van Coeverden heeft gestaan. 

 

De laatste kasteelbewoner is Frits van Coeverden die tot begin 1800 op Wegdam woont. Hij 

jaagt het familievermogen, kasteel en boerderijen, er in relatief korte tijd door heen. Sindsdien 

bestaat de familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen met functies die bij de adelstand 

horen, maar uit boeren en arbeiders. De jongere zoon Johan Philips Christoffel van Keppel 

krijgt de Stoevelaar in 1711. Het goed vertegenwoordigt nog een waarde van 30.000 gulden, 

slechts twintig procent van de waarde van ruim vijftig jaar eerder. 

Op de eerste verdieping bevinden zich een met hout beschoten zijkamer en twee kleine 
kamers. Op de verdieping daarboven is een zaal behangen met tapijten, twee behangen 
kamers, waarachter nog enkele kamers met haardsteden en nog vijf kamers, zowel grote als 
kleine en tenslotte nog een zolder met onder meer een meidenkamer en een vliering. 

Er zijn twee bouwhuizen. Eén met een stalling voor zes paarden, een stal met een grote deel, 
een brouwhuis, een bakkamer en buiten een varkensschot. In het andere bouwhuis is een 
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oranjerie, een koetshuis, een berging voor hout, een timmerkamer, een keuken, een 
knechtenkamer, een opkamer en een groenkelder. Tot de havezate behoort nog het 
muldershuis, de erven Philipsborg (Flipsborg), Wissink, Warmelo, Morsink, Slot, Stoevelman, 
Hekhuis en Mottena (Matena), alsmede de katersteden Koldendijk, Kleine Höfte, Koldenberg 
en Nijland. 

 

De erfgenamen Van der Wijck verklaren, dat aan de havezate zijn verbonden: het recht van 

verschrijving in de ridderschap; het borgmanschap in Goor, de aanstelling van een organist 

in Goor samen met de magistraat van die plaats, het recht van collatie in Markelo, waarin 

begrepen was het aanstellen van de schoolmeester, de koster en de voorzanger en het beheer 

van de kerkgoederen, dat samen met de katholieke huizen Oldenhof en Westerflier. Tenslotte 

behoren aan de havezate stoelen en een grafkelder in de kerk in Goor en een plaats voor twee 

banken in de kerk van Goor. 

Tot een proces komt het niet en men besluit in 1817 de goederen te verkopen en de 

opbrengsten te delen. Een groot aantal percelen wordt aan de kopers toegewezen, behalve de 

Stoevelaar die bestaat uit het huis, de beide bouwhuizen, het voorplein of de plaats, de binnen 

en buitenbruggen, de hof met de vijver, de broeikas en een gemetselde mestvaalt. Dit 

buitengracht omsluit het geheel. Aan de noordzijde ligt een kanaal, een kooikolk met een 

slingersloot, een eiland, het goudvisvijvertje, de brede sloot of gracht, een koepeltje en een 

loods, beide van planken opgetrokken. Het derde perceel is de windkorenmolen met het 

molenaarshuis. Gerrit Hendrik Lantink huurt  het molenaarshuis. 

Op het laatste nippertje worden het kasteel en de bouwhuizen buiten de verkoop gehouden, 

en toegewezen aan de oudste zoon, Berend Hendrik van der Wijck (1756-1830). Uit de verkoop 

verkrijgt Berend Hendrik nog de boerderijen Morsink (Heetland), Slots (de Leeuw), Warmelo, 
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Kleine Hofte en Stoevelman met daarbij ruim honderd hectare grond. Broer Derck van der 

Wijck in Oosterhesselen verwerft de boerderijen De Thije, Plasman en Flipborg, terwijl broer 

Jan van der Wijck in Hellendoorn eigenaar wordt van Hekhuis en Mottena. Ook verschillende 

zwagers krijgen gedeelten van het bezit op hun naam. 

Hendrik van Wijck laat voor zijn weduwe in 1830 een nieuw herenhuis bouwen. Omstreeks 

1846 laat hij het kasteel afbreken. Het blijkt een sterk kasteel te zijn dat op elke hoek een 

zware toren heeft. De muren zijn bijzonder dik. Het gebouw, met veel Bentheimer steen, is 

omringd door water en heeft nog een buitengracht. 

Het sloopmateriaal bestaat uit Bentheimerstenen, metselstenen, Bremerstenen, vloerstenen, 

rode esters en houtwerk. Alles wordt openbaar verkocht. De tweede dochter Berendina 

Johanna (1819-1861) trouwt in 1854 met de Markelose huisarts Egbers, nadat ze in 1844 al 

een kind krijgt dat door meester Boskamp wordt aangegeven. Derde dochter Marie Henriette 

(1821-1891) wordt de erfopvolgster. Zij trouwt in 1850 met Johannes Jarman (1805-1870) uit 

Amsterdam. Dit echtpaar vertrekt met vier dochters naar Lochem en biedt in 1863 publiekelijk 

te koop aan de havezate Stoevelaar, met wildrijke jagt, rechten van medecollatie van 

predikanten, koster, voorzangers enz. bij de hervormde gemeenten van Goor en Markelo, 

benevens drie zitbanken in de hervormde kerk in Goor en vier zitplaatsen in de hervormde 

kerk in Markelo. 

De grootte van het landgoed beslaat ruim 73 bunders en omvat 69 percelen. De havezate 

bestaat in een voor weinige jaren gebouwd herenhuis met zeven grote kamers, ruime gangen, 

keuken, twee watervrije kelders, zolder, kook- en waschhuis met annex stalling voor paarden 

en koebeesten, kelder, hooizolder, welwaterpomp, een uitgestrekte tuin met schuttingen voor 

perziken, exquise vruchtbomen, aangename en smaakvol aangelegde wandelingen, bossen, 

lanen met opgaande eikenbomen, dennen en slaghout. 

Zij wachten met de verkoop totdat de gemeenschappelijke markegronden van de marke Herike 

in 1861 zijn verdeeld. Hierdoor verkopen zij aanzienlijk meer grond. De laatste bezittingen 

worden in 1866 van de hand gedaan. Daarmee is het grootgrondbezit van de Stoevelaar uit 

de Middeleeuwen stapsgewijs en in kleine stukken, overgegaan in particulier bezit. Eigenaren 

van het huisperceel met zes hectare grond worden Nicolaas (predikant) (1813-1902) en 

Engbert Jannink (1832-1901), de zoon van de oudste broer van Nicolaas uit Goor. Zij laten 

het herenhuis slopen en verbouwen. 

Het andere bouwhuis wordt in 1865 verkocht aan de landbouwer jonkheer F.W.W.H. van 

Coeverden uit Kerspel Goor. Hij is een telg uit het oude geslacht Van Coeverden dat 

eeuwenlang eigenaar is van het Stoevelaar. Mogelijk uit nostalgische overwegingen koopt hij 

bij de laatste verkoop van het Stoevelaar een schuur uit het vroegere familiebezit. Hij laat de 

schuur verbouwen tot boerderij en gaat er wonen. 

Ruim tien jaar later, in 1878, wordt ook deze boerderij eigendom van de familie Jannink. 

Uiteindelijk wordt het door de pachters, de familie Krebbers, aangekocht. In 1872 delen de 

Janninks hun bezit, waarbij de Stoevelaar in handen komt van Nicolaas Jannink. Jannink is 

gehuwd met Eva Catharina van Heek, die in 1899 overlijdt. Na het overlijden van hun vader 

in 1902 gaan de kinderen Jannink over tot scheiding van de nalatenschappen van hun 

ouders. 

Stoevelaar wordt toebedeeld aan de zoon Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant in Goor. 

Engbert Jannink trouwt eerst met Geertruida Bussemaker en na haar overlijden in 1905 met 

haar zuster Engelberta. Jannink overlijdt in 1914 waarna Stoevelaar vererft op Nicolaas 

Gerhard Jannink, eveneens fabrikant in Goor. Deze verhuurt Stoevelaar als boerenbedrijf. In 

1952 wordt het goed verkocht aan de pachter, de landbouwer Johan Berend Jan Elbert. Zijn 

nakomelingen bewonen en bewerken Stoevelaar nog steeds, waarbij de herenkamer moet 

wijken voor een moderne aanbouw. In 1984 worden percelen samengevoegd en watergangen 
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gedempt tijdens de ruilverkaveling. Veel van de vroegere charme van de oude huisplaats gaat 

verloren. 

In de buurt van Goor in de boerschap Herike stond vroeger dus kasteel Stoevelaar. Het was 

één van de grotere havezaten in Twenthe waar Ten Thije en  Van Coeverden hebben gewoond. 

Omstreeks 1800 woonde er de familie Van Wijck. Toen ze in 1810 een dienstmeisje nodig 

hadden werd Jenneken Volbrink, dochter van een schipper uit Enter, aangenomen. Op de 

vliering was een dienstbodekamer waar ze sliep. De oude heer Van Wijck en zijn vrouw 

woonden er alleen met hulp van het personeel. Toen ze beiden waren overleden, ruzieden de 

kinderen over de verdeling van de erfenis.  

Berend van Wijck, een zoon, werd het kasteel met wat onderhorige goederen toebedeeld. 

Berend was gepensioneerd luitenant-kolonel bij de artillerie en vestigde zich op Huis 

Stoevelaar. Bekend dat Jenneken in 1816 is bevallen van een dochter. In de geboorteakte 

wordt geen vader vermeld. In 1819 bevalt ze weer van een dochter en ook nu wordt geen vader 

vermeld. 

Er is een huwelijksakte bekend van 22 augustus 1820. Berend Hendrik van der Wijck, 

gepensioneerd luitenant-kolonel van 64 jaar oud trouwt met de 26-jarige Jenneken Volbrink. 

In deze trouwakte worden ook twee onwettige dochters van Jenneken door Van der Wijck 

erkend. Na hun huwelijk werd er in 1821 nog een dochter geboren. Jenneken was van 

dienstmeisje een  kasteelvrouwe geworden. Toen in 1830 Berend van der Wijck op 74-jarige 

leeftijd overleed, bleek uit het testament dat de jongste dochter het goed  Stoevelaar erfde. De 

dochters waren nog jong en tot de jongste meerderjarig zou worden zou Jenneken de grote 

havezathe met de bijbehorende goederen beheren.  

Het betrof een havezathe met een grote buitengracht, grote tuinen, een binnengracht en twee 

bouwhuizen. In de tuinen stonden meer dan 250 grote potten met ‘vreemdsoortige’ 

plantgewassen. Deze planten waren onder meer Aloës, Graniums, Sedums, Vicoides, 

Stapelias, Jacobias, Passiebloemen, Leeuwenbekken, Cactus monstrofa en 69 andere 

verschillende soorten. Blijkbaar waren ze toen zo zeldzaam dat ze ‘vreemdsoortig’ werden 

genoemd. Dat was een hobby van Berend van Wijck geweest.  

Drie maanden na het overlijden van haar echtgenoot werden al deze potten met de planten te 

koop aangeboden. Op Huis Stoevelaar stonden heel veel grote eikenbomen. In 1817 werden 

al eens 739 percelen zware eiken- en dennenbomen, zeer geschikt voor zwaar 

scheepstimmerhout, te koop aangeboden. Er zijn veel eiken aan de Enterse scheepswerven 

verkocht. In 1844 worden in de Haarlemmer Courant weer zevenhonderd stuks eiken 

aangeboden, waaronder driehonderd zeer zware geschikt voor molenassen en scheepsbouw. 

Toen de jongste dochter meerderjarig was geworden besloten ze in 1848 het oude 

oncomfortabele huis voor afbraak te verkopen en een nieuw kleiner huis te bouwen. In de 

Haarlemmer Courant staat ‘Te koop: Een kapitaal Herenhuis, voor afbraak, Het Stoevelaar 

genaamd, zeer zwaar en sterk gebouwd en bestaande uit bijzonder dikke buiten- en 

binnenmuren et cetera’.  

 In 1850 trouwde de jongste dochter Maria Henrietta (29 jaar) met de 45-jarige Joannes 

Jarman. Ze gaan inwonen bij haar moeder. In 1862 word het Stoevelaar te koop aangeboden. 

Het betrof een herenhuis, bouwhuis, tuinen en landerijen van 74 hectare. Het werd ingezet 

op 30,800 gulden. Daarna komt het herenhuis in bezit van de familie Jannink. Na de verkoop 

kopen. Jarman, Janneke en haar dochter een huis in  Lochem, waar Jenneken Van der Wijck-

Volbrink in 1867 op 74-jarige leeftijd overlijdt.  

De Van Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom 

gaat terug tot 1110. Rond Goor bezat de familie vijf eeuwen lang havezathen als Stoevelaar, 

Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. De overgrootvader van Frits van Coeverden, Arent 

Daniël, bezat in 1813 Huis  Wegdam en een groot aantal erven in het gericht Kedingen. De 

grootvader en naamgenoot van Frits was de laatste Van Coeverden die geboren werd op Huis 
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Wegdam. Hij heeft het gehele familievermogen verbrast. Frits trouwde in 1826 met  een 

boerenmeisje. Haar naam was Geertruida Boschman. Binnen twee generaties bestond de 

familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen met bijbehorende functies, maar uit boeren en 

arbeiders. Hoewel Van Coeverden altijd geheimzinnig deed over zijn bronnen heeft hij 

waarschijnlijk gebruik kunnen maken van zijn adellijke connecties. Het 

uitgebreide archief van Wegdam, Twickel en Weldam stond tot zijn beschikking. 

Het geslacht Van Coeverden stamt uit de rijksvrijen van het geslacht Van Borculo. In 1232 

trouwde Hendrik II van Borculo met de erfdochter Eufemia van de burggraaf van Coevorden. 

Hun achterkleinzoon Reinald vernoemde zichzelf Van Coeverden, naar het voorgeslacht van 

zijn moeder. 

Oorspronkelijk waren de leden van de Van Coeverden-familie burggraaf van Coevorden, 

bestuurders van het schoutambt Drenthe en de stad Groningen. 

In 1814 werden drie leden van de familie benoemd in de ridderschap van Overijssel en 
verkregen daarmee, net als hun afstammelingen, het recht het predicaat jonkheer en 
jonkvrouw te dragen. De familie kent nog steeds talrijk nageslacht, voortkomend uit de tak 
Van Coeverden tot Wegdam. 

In 1991, 1992, 1993 en 2009 is voor verschillende leden van het geslacht Van Coeverden 
erkend de titel van baron en barones voor hen en al hun afstammelingen in de mannelijke 
lijn, zowel mannelijke als vrouwelijke (bij Koninklijk Besluit), deze erkenning is verkregen 
vanwege oude adeldom en de door leden van het geslacht eerder gevoerde titels. 

Niet alle leden van het geslacht voeren de titel baron: een klein aantal bleef bij het predicaat, 
zoals volgend uit de ridderschapsbenoeming van 1814, dat is: 'jonkheer'/jonkvrouw. 

De oorsprong ligt in 1822, toen koning Willem I de familie Van Coeverden het recht verleende 

om ‘erkenning te vragen voor de titel van baron’. Daarvoor moesten dan de verschillende 

takken van de familie ‘het diploma lichten’, waarmee dat recht werd geëffectueerd. Johannes 

Wolter van Coeverden, Heer van Putten en Ten Schuylenburg, liet dit echter na, naar het 

schijnt omdat hij niet bepaald bevriend was met koning Willem I. Daardoor bleef deze tak van 

de familie ‘alleen maar’ jonkheer en jonkvrouwe. Dat is geen adellijke titel, maar een 

‘predicaat’. Maar het niet opgehaalde ‘diploma’ uit 1822 was er in 2009 nog steeds; het lag te 

‘slapen’ bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag. En naarmate zijn vader ouder werd, had hij 

’t er steeds vaker over, aldus Jan jr.: eigenlijk zou hij het toch wel mooi vinden, als hij en 

daarmee ook zijn broers en zussen én hun kinderen de titel van baron zouden mogen voeren. 

„Als je dat zo graag wilt, regel ik dat”, had Jan uiteindelijk gezegd. En zo gebeurde het, en 

kwam vorig jaar mei het Koninklijk Besluit af waarmee ook de leden van deze tak van de Van 

Coeverdens zich baron of barones mogen noemen. 

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 

de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. "Wi, schepenen, 

betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 

Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is." 

Dagboeknotities van de Heer van Stoevelaar in 1636. Borchard van Coeverden, eigenaar van 
het Stoevelaar, schrijft: “den 1. Januari, aan den boschwachter gelast, elke arme die 
Nieuwjaar wenscht, aan de poorte een brood te geven, na gerant van de grootte van het 
huishouden. den 4den Februari den armen te laten aanzeggen wel dood hout te mogen 
sprokkelen maar niet te stelen. 10 Februari den boer Slots-Jan ’n pak slaag gegeven, met 
mijnen stok, omdat hij die eendenbijt in die buitengrachte had laten digt vriezen”. 

Zijn tuinbaas Peters behandelde hij minder hardhandig. 12 Mei: “Hedenmorgen heeft mij de 
tuinbaas Peters in d’ oranjerie gebrutaliseerd, dat er neusbloeding op is gevolgd. 17 Mei heeft 
mij die tuinbaas uitgescholden voor een dikbalg, nu zal hij weg; dat heb ik gezegd tegen mijne 
huisvrouwe, maar die wil hem niet missen”. 
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05-08-1915 Dinsdagnamiddag, omstreeks vijf uur, ontlastte zich boven de buurtschap Herike 
een onweersbui, waarbij de bliksem in de aan de boerderij van ‘t Stoevelaar gebouwde koepel 
van de heer Jannink uit Goor sloeg, welke koepel, met de zich daarin bevindende meubelen 
totaal verbrandde. Met behulp van de buren wist men de boerderij te behouden. Een en ander 
was tegen brandschade verzekerd. 

Dagboeknotities van de Heer van Stoevelaar in 1636 

Schrijver van deze aantekeningen van velerlei en zonderlinge aard was de toenmalige eigenaar 
van het Stoevelaar, Borchard van Coeverden. Vele van deze korte notities zijn van geen enkele 
waarde (vaak gaat het over de weersomstandigheden) en zullen dan ook buiten beschouwing 
worden gelaten. Ook onbelangrijk doch misschien wel aardig om te lezen zijn de volgende 
aantekeningen: “den 1. Januari, aan den boschwachter gelast, elke arme die Nieuwjaar 
wenscht, aan de poorte een brood te geven, na gerant van de grootte van het huishouden” of 
“den 4den Februari den armen te laten aanzeggen wel dood hout te mogen sprokkelen maar 
niet te stelen”. Ook de volgende mogen we niet overslaan: “10 Februari den boer Slots-Jan ’n 
pak slaag gegeven, met mijnen stok, omdat hij die eendenbijt in die buitengrachte had laten 
digt vriezen”. Een nogal hardhandige manier van straffen. De Adel durfde in die tijd; wie weet 
hoe vaak van Coeverden erop geknuppeld heeft. Zijn tuinbaas Peters behandelde hij minder 
hardhandig. Misschien was dat geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, mogelijk 
ook was de tuinbaas niet bij hem in loondienst, maar een zelfstandige die dagelijks of periodiek 
de tuinen onderhield. We lezen op 12 Mei: “Hedenmorgen heeft mij de tuinbaas Peters in 
d’oranjerie gebrutaliseerd, dat er neusbloeding op is gevolgd”. “17 Mei heeft mij die tuinbaas 
uitgescholden voor een dikbalg, nu zal hij weg; dat heb ik gezegd tegen mijne huisvrouwe, 
maar die wil hem niet missen”. “Den 11. Juni is ons kindje Marie verdronken in de 
buitengrachte; het was met Sint Jacob 4 jaar gepasseerd. Het kindermeisje was in het 
bouwhuis bij den knecht Toone. Haar heeft mijne huivrouwe dadelijk weggejaagd. Zij was uit 
Goor. Ons Marie was gedoopt in Den Haag door Dominee Lamotius, dezelfde die mijn Vriend 
Johan van Oldenbarneveld heeft bijgestaan in de laatste ure. Peter en Meter waren de Heer 
en Vrouwe van Mimmenum. Hun geschenk bestond in een silveren wiege. Op dezen Huize 
gebeuren nogal eens ongelukken. Zoo heeft in de Spaansche tijden (alsof die toen reeds voorbij 
waren) een neve zijne nichte doorschoten, en is toen tot de Spanjolen overgegaan”. “1. July. 
’s Avonds na tienen. Mijne Huisvrouwe heeft den geheelen dag de bonnette verkeerd op gehad. 
Ikke stil gezweegen want ’t is eene Ripperda”. ’t Schijnt tussen de echtelieden niet altijd pais 
en vree te zijn geweest, want regelmatig leest men van onderlinge kibbelarijen. Meestal bij of 
na de maaltijden want we lezen: “toen wij aanzaten, of toen men afnam, of toen men opbragt”. 
Tot slot nog de notitie van de 13e November: “Gisteravond had ik den Heer van Peccedam ten 
mijnen. Onder een glas verhaalde hij mij, dat hij genoodzaakt zoude zijn zijne woninge geheel 
te restrueren, want dat alles zwak begon te worden en de zolders vol lekagie. Hij vroeg mij om 
vijfduizend gulden te leen, die ik hem tegen 4 en een kwart geschoten heb. Vele dingen 
verhaalde hij mij van de onderlinge veeten tusschen de vroegere Heeren van den Peccedam en 
den Olidam. Zeer aardig om aan te hooren. Ook verhaalde hij mij dat vroeger de Heer van 
Peccedam ’n broer was geweest van den Heer van Elsen, Hendrik van Raesfelt. Dat deeze beide 
broeders brutale mannen geweest waren, en dat toen eens een kindje, een meiske van ruim 4 
jaar, op den Peccedam vermist was, naar men eischte gestolen uit wraak door eene heidinne 
of koddebeijersche, dat wist men niet, maar beide, de heidinne en de koddel, en het zoontje 
van de laatste zouden gebrutaliseerd zijn, ende daarom zou ’t geschied zijn. Na 16 of 17 jaar 
was dat meisje weer teregt gekomen, maar toen was eene heidinse door toedoen van de Heer 
van Elsen levend aldaar op de Brink verbrand van wegens tooverije – anderen zeggen ook wel 
vanwegens lutherije, omdat het wijf nooit ter misse ging en haar sonden niet wilde biechten”. 
Tot zover enkele notities van Van Coeverden, de bewoner van de Stoevelaar, uit 1636. 
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De Van Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom 
gaat terug tot omstreeks 1110. Rond Goor bezat de familie vijf eeuwen lang havezathen als 
Stoevelaar, Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. De overgrootvader van Frits van Coeverden, 
Arent Daniël, bezat in 1813 huis en havezate Wegdam en een groot aantal boerderijen in het 
gericht Kedingen. De grootvader en naamgenoot van Frits was de laatste van Coeverden die 
geboren werd op Wegdam en degene die het gehele familievermogen heeft opgesoupeerd. Hij 
trouwde in 1826 met het boerenmeisje Geertruida Boschman en binnen twee generaties 
bestond de familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen met functies die bij de adelstond 
hoorden, maar uit boeren en arbeiders. Hoewel Van Coeverden altijd geheimzinnig deed over 
zijn bronnen heeft hij waarschijnlijk met behulp van zijn adellijke connecties gebruik kunnen 
maken van het uitgebreide archief van het voorvaderlijke Wegdam maar ook van de archieven 
van onder meer Twickel en Weldam. 

Drie jaar na de aanslag op Goor ging Huis Heeckeren in vlammen op. Eigenaar was de drost 
van Salland, Eggerik Ripperda. Hjj was ook heer van Goor en in die functie was hij in 1581 
betrokken bij de aanslag van de Staatsen op het Spaanse garnizoen te Goor. Eggerik werd 
jaren gevangen gehouden in het kasteel van Maarten Schenk te Afferden. Dat duurde zo lang 
vanwege het losgeld dat niet betaald werd. Eggerik moest daarover met de Staatsen 
onderhandelen. Hij werd echter in Deventer gevangen gezet waar hij ook stierf. 

 

Erve Ripperda 

Goor is van 23 juli tot 1 augustus 1581 toneel van een felle strijd tussen een staats leger 
onder overste Christoffel van IJsselstein en het Goorse garnizoen. Het garnizoen krijgt na een 
week steun van het leger van Maarten Schenk. Deze schiet nadat het nieuws bekend wordt 
onmiddellijk vanuit Haaksbergen het garnizoen aan de Regge te hulp. 

IJsselstein komt met een kleine duizend soldaten uit Gelderland via Deventer over de 
eeuwenoude Bandijk naar het laag geleden moeras van het Reggedal met de naam Goor 
gereden. Goor is de toegangspoort tot Twenthe. Het staatse leger bestaat uit twee vaandels 
onder Warmelo en Conrad Dirkszoon. Het garnizoen in Goor telt ongeveer 850 voetknechten 
en 120 ruiters onder leiding van Simon van Limburg. De motivatie zou bij de Spaanse soldaten 
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niet echt groot zijn. Zij hebben hun soldij niet op tijd gekregen. Bovendien is hun stadhouder 
Rennenberg net overleden. Rennenberg is een jaar eerder overgelopen naar Spaanse zijde.  
 
Het staatse leger verovert vrij makkelijk de schans bij de Oude Kerk in Goor en probeert 
daarna de tweede schans op het Schild in te nemen, maar dit mislukt. Spaanse troepen onder 
Maarten Schenk, mogelijk gestuurd door Verdugo, voeren vanuit Haaksbergen een 
tegenaanval uit. Hij schiet net op tijd te hulp. De strijd duurt bijna twee weken. 
 
De landdrost van Zutphen, Seijno van Dorth, schrijft dat de soldaten van IJsselstein zich 
moeten terugtrekken. Zo'n 60 man heeft zich in een windmolen (op de plaats aan de 
Grotestraat waar nu de ABN bank is) verschanst, maar zij sneuvelen vrijwel allemaal. Maar 
al snel moet het Staatse leger zich terugtrekken naar de havezate Scherpenzeel (Scharpenzell), 
helemaal links aan de Regge. 

 

Jacob van Deventer tekent de plattegrond van Goor vlak voor de Staatse inval. Vanaf de weg 
links (west) komen in 1581 de staatse troepen uit de richting Deventer. Zij veroveren een 
schans bij de kerk en een tweede schans bij het Schild.  

Het huis Scherpenzeel brandt tot twee keer toe. Ook het huis Olydam (onderaan midden), dat 
bezit was van onder meer de familie Splinter, verdwijnt. Het huis Heekeren (rechts boven) gaat 
in 1584 in vlammen op. Het huis Scherpenzeel met de windmolen van de staatsgezinde Johan 
van Coeverden erft hij van zijn vader Wolter. Wolter van Coeverden is in 1568 doodgeslagen 
door Berend van Stepraedt. Zijn broer Christoffer, de oom van Johan, erft het Wegdam. 
Christoffer overlijdt in 1563 waarna de zoon van de geus Entens trouwt met de weduwe. 

De prominente bewoner Jacob van Coeverden van het huis Stoevelaar kiest in 1573 de kant 
van Willem van Oranje. De prins is dertien jaar eerder al op bezoek geweest in het kasteel bij 
Goor. Jacob van Coevorden verschijnt sinds 1573 op de landdagen en voor het laatst in 1580. 
Tenslotte compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de opstandelingen 
in de Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de landdagen en uit 
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veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun bezittingen. Van 
Coeverden trouwt in 1591 met zijn familielid Anna van Ittersum, dochter van Wolf van 
Ittersum tot Gerner en Anna van Westerholt. 

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 
de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. ‘Wi, schepenen, 
betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 
Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is.’ 

Stoevelaar wordt voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht 
uit circa 1379. Johan ten Thije werd toen met de Stuvelhof en verscheidene andere goederen 

in Herike beleend. Na enkele generaties Ten Thije kwam het Huis door huwelijk in handen 
van de familie Van Coeverden. Deze familie bezat de havezate tot 1710 toen de laatste 
mannelijke telg van deze tak, Borchard Amelis van Coeverden, kinderloos overleed. Zijn 
oomzegger Johan Philips Christoffel van Keppel, zoon van Borchards zuster Aleida Isabella 
van Coeverden en van Arnold Ludolf van Keppel tot Odink erfde vervolgens Stoevelaar. Na het 
overlijden van Van Keppel in 1741 lieten zijn crediteuren zijn nalatenschap in 1743 veilen. 

De prominente bewoner Jacob van Coeverden van het huis Stoevelaar kiest in 1573 de kant 
van Willem van Oranje. De prins is dertien jaar eerder al op bezoek geweest in het kasteel bij 
Goor. Jacob van Coevorden verschijnt sinds 1573 op de landdagen en voor het laatst in 1580. 
Tenslotte compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de opstandelingen 
in de Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de landdagen en uit 
veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun bezittingen. Van 
Coeverden huwt in 1591 met zijn familielid Anna van Ittersum, dochter van Wolf van Ittersum 
tot Gerner en Anna van Westerholt. 

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 
de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. ‘Wi, schepenen, 
betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 
Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is.’ 

De Stoevelaar is enkele keren gastverblijf van vorsten, zoals in 1532 van de in Gent geboren 
keizer Karel V, in 1560 van Willem van Oranje en in 1668 van stadhouder Willem III. Het 
behoort in de Middeleeuwen tot de leengoederen van de bisschop van Utrecht. Johan ten Thije 
is daarmee omstreeks 1380 beleend. 

Stoevelaar was een havezate gelegen de buurschap Herike in het Twentse richterambt 
Kedingen; nu horen de restanten ervan onder de gemeente Hof van Twenthe. Stoevelaar wordt 
voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit circa 1379. 
Johan ten Thije werd toen met de Stuvelhof en verscheidene andere goederen in Herike 

beleend. Na enkele generaties Ten Thije kwam het erf door huwelijk in handen van de familie 
Van Coeverden. Deze familie bezat de havezate tot 1710 toen de laatste mannelijke telg van 
deze tak, Borchard Amelis van Coeverden, kinderloos overleed. Zijn oomzegger Johan Philips 
Christoffel van Keppel, zoon van Borchards zuster Aleida Isabella van Coeverden en van 
Arnold Ludolf van Keppel tot Odink erfde vervolgens Stoevelaar. Na het overlijden van Van 
Keppel in 1741 lieten zijn crediteuren zijn nalatenschap in 1743 veilen. 
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Het bouwhuis uit de achttiende eeuw van Huis Stoevelaar is een rijksmonument 

 

Eigenaar van Stoevelaar werd toen Derk van der Wijck, burgemeester van Zwolle. Derk 
overleed kinderloos in 1751. Erfgenaam werd Johan Hendrik, de tweede zoon van wijlen zijn 
broer Berend Hendrik van der Wijck en Anna Margaretha Klint. Na een conflict om zijn 
nalatenschap kreeg uiteindelijk Johan Hendriks zoon Berend Hendrik Stoevelaar toegewezen. 
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Berend Hendrik trouwde in 1830 met Johanna Volbrink. Hij overleed in 1830. Zijn dochter 
Marie Henriette Stoevelaar liet vervolgens in 1847 het kasteel afbreken en vervangen door een 
kleiner, moderner huis. Marie Henriette en haar man Johannes Jarman lieten Stoevelaar in 
1863 veilen. De huisplaats werd gekocht door de broers Nicolaas en Egbert Jannink. Zij lieten 
het nieuwe landhuis afbreken en bouwden een herenkamer aan het bouwhuis. Na een 
verdeling van de goederen kreeg Nicolaas Stoevelaar toebedeeld. Zijn erfgenamen verkochten 
het in 1952 aan Johan Berend Jan Elbert. Het kasteel zelf is geheel verdwenen. Wel is een 
van de beide bouwhuizen bewaard gebleven. Het dateert uit 1744. Daarnaast zijn er enkele 
oude lanen en een vijver die aan de vroegere havezate herinneren.  

'De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 
kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 
dienstmannegoet'. De familie Ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 
borgman van Goor.  

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 
de bisschop van Utrecht als landsheer.  

Het leven van Johan II van Thije (De Rode)  Borchman van Goor.  

1366- 20 Februaria. Johannes 11 van den Thije verklaart dat hij van Engelbertus Franzois, 
proost van het Sint Mauritius te Munster, de goederen Lambertinck, in de dicocees Trajectum 
heft ontvangen en dat hij hulde en mansschap heeft gedaan. 
 
1370- 14 Oktobris. Johannes 11 van den Thijge verklaart dat hij van Conradus de Westerhem 
de goederen Lamberting gelegen in het kerspel Marclo in leen heeft heeft aangenomen. 
 
1378- 6 Januari (up druttyndendach) Johan van den Tye en zijn moeder Ghese (Gertruid) 
verklaren opgedragen te hebben aan de leenvrouwe, de Hertogin van Ghelren, Gravin van 
Blois en Zutpen, ten behoeve van Vrederik van der Eze (Heekeren) en diens zoon Zweder het 
goed Amecunck.  

1380- Johan 11 van Tije wordt door de bisschop van Utrecht voor verleende diensten beleend 
met: De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 
kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 
dienstmannegoet'. De familie Ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 
borgman van Goor.   1382- Vernoeming als Borchman van Goor "Jan Thije hout de Stuvelhof 
vor borchleen to Goer, in de kerspel van Markel",                                              

1398- Hij wordt genoemd Johan van Thije de Oude. Hij zal rond 1400 zijn overleden.         

Familie van Johan II van Thije (De Rode) 

Relaties: 

vader van: Johan III van Thije (De Rode) 

broer van: Gert, Goert, Coerd, Coenraadt van Thije, Gostouwe van Thije (De Rode) 

zoon van: Johan I van Thije (De Rode), Geertruid van Bevervoorde  

Johan II van Thije (De Rode) is gekoppeld aan zestien personen in de stamboom. 

De voormalige havezate Stoevelaar lag bij Hericke. Circa in 1208 zou het kasteel, ook wel 

bekend als Stuvelhof, al bestaan hebben. Alleen nog een bouwhuis is aanwezig, dat dient om 

vakantiegangers onderdak te bieden. In 1847 is het huis afgebroken. 
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 Wi, schepenen, betughen dat Johan van Tye van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder 
Lambertes sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is. 

De Stuvelhof vor borchleen to Goer mit woenynge en hore toebehoringhe gheleghen in den 
kerspel van Markel beleend door: 

1379-1382 
Jan Tye. 

10-9-1394/ca. 1417 
Johan van den Tye. 

30-10-1433 
Johan die Roede. 

9-1-1452 
Johan die Roede na de dood van zijn vader Johan die Roede. 

20-10-1457 
Johan die Roede. 

1475, Schattingsregister. 
Johan de Rode, denstman. 2 s. 

2-5-1495 
Johan van Coevorden na opdracht door Johan die Rode. 

21-7-1497 
Johan van Covorden Reynaltssoen. 

31-7-1505 
Reynalt van Covorden, onmondig, na de dood van zijn vader Johan van Covorden. Hulder 
Wolter van Covorden. 

21-7-1518 
Reynalt van Covorden. 

7-2-1526 
Reynalt van Coevoerden Janssoen. 

30-11-1531 
Reynalt van Coevoerden Janszoen. 

22-5-1557 
Reynt van Coeforden. 

26-11-1574 
Goessen van Covorden na de dood van zijn vader Reynt van Covorden. 

26-11-1574 
Jacob van Covorden na opdracht door zijn broer Goessen van Covorden tot Rhaen. 

13-10-1619 
Borchardt van Couverden na de dood van zijn vader Jacob van Couverden. 
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22-5-1626 
Borchart van Coeverden na de dood van zijn vader Jacob van Coeverden. 

21-6-1686 
Jacob van Koeverden tot den Stuiveler, luitenant-stadhouder van de lenen van de provincie 
Overyssel. 

9-3-1708 
Borchard Amelis van Coeverden toe Stuvelaar ende Hengelo na de dood van zijn vader Jacob 
van Coeverden tot Stuvelaar. 

3-3-1714 
Johan Philips Cristoffel van Keppel, zoals zijn oom Borchard Amelis van Coevorden daarmee 
was beleend. 

24-2-1729 
Jan Philip van Keppel toe Stoevelaar met lediger hand. 

Op dezelfde dag werden zijn huwelijkse voorwaarden met Agnes van Rheede van 30-11-1722 
bekrachtigd. 

25-11-1750 
Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo als beneficiaire erfgenaam van zijn al vele jaren 
eerder overleden broer Johan Philip Christoffer van Keppel tot Stoevelaar. 

2-1-1751 
Derk van der Wijk als koper, hoewel Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo tot dan toe 
had nagelaten Stoevelaar en de andere betrokken leengoederen te zijnen behoeve op te dragen. 

14-4-1752 
Anna Margareta Klint, weduwe Van de Water, namens haar onmondige zoon Joan Hendrik 
van der Wijk als testamentaire erfgenaam van Derk van der Wijk. Hulder Hertger Vlier. 

18-7-1756 
Jan Hendrik van der Wijk als erfgenaam en leenvolger van zijn overleden oom Derk van der 
Wijk, burgemeester van Zwolle, met lediger hand. 

In de voorgevel van het oude kasteel bevond zich onder het wapen van de Van Coeverden's 
een gevelsteen met Latijnse tekst, vertaald:  

"In het jaar 1460 heeft Reinoud van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, den laatsten heer van 
Coeverden en Drenthe, dezen burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met 
Catharina de Rode van Heeckeren. Van toen af hebben zijn zoon en kleinzonen, allen hunne 
vaders opvolgende, tegelijk met hunne echtgenooten het onafgebroken bezeten, namelijk 
Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van Varik tot 
Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, Borchardus en Anna Catharina Ripperda 
tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en Borchardus Aemelius tot Stoevelaar 
en Hengelo, die, toen het door ouderdom in elkander viel, het vernieuwd heeft. Het oude 
kasteel zijnde gesticht Anno 1208".  

Midden achttiende eeuw is het in bezit gekomen van de Zwolse burgemeestersfamilie Van der 
Wijck. De weduwe van de laatste Van der Wijck liet het kasteel in 1844 afbreken. Het bleek 
een sterk kasteel te zijn geweest dat op elke hoek een zware toren had. De muren waren 
bijzonder dik. Het gebouw, waaraan zich veel Bentheimer steen bevond, was geheel omringd 
door water en had bovendien nog een buitengracht. In de nabijheid is nog een gewoon 
heerenhuis geweest. De gehele bezitting is in 1863 publiek verkocht en het huis met de tuinen 
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binnen de gracht werd toen het eigendom van den heer N. Jannink, predikant te Goor. Het 
genoemde heerenhuis is nu het erve Stoevelaar. 

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 

de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. "Wi, schepenen, 

betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 

Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is." 

'De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 
kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 
dienstmannegoet'. De familie ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 
borgman van Goor. 

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 

de bisschop van Utrecht als landsheer. 

 

 

 

Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met 
Geert ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van 
Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit den vrede’ aan haar kinderen Derk 
en Seino ten Thije, die het in 1475 verkopen aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. 
Kasteel Grimberg en het Veer lagen in Rijssen (Zuna). 

Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest – in 1494 
afstand van de Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode ende syne 
viervadere dat beseten hebben; dat erve toe Matena; dat erve tot Heckhuys, gelegen in den 
kerspell van Merckloe in de buerschap toe Heryck (Herike).  
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De bisschop beleent Johan van Coeverden in 1495 met de Stoevelaar. Deze van Coeverden 
verschijnt als riddermatige op de landdagen sedert 1494. Hij trouwt Maria van Ittersum. Zij 
krijgen twee kinderen: Reinolt en Fye. Fye huwt in 1521 met Joost van Buren tot Davensberg 
die later drost wordt van Werne in Westfalen.  

Omstreeks deze tijd voegen de van Coeverdens tot hun bezit toe de huizen Heeckeren, 

Scherpenzeel en Wegdam. Johan van Coeverden overlijdt in 1505.  

Jacob en Nicolaas ten Thije zien bisschop Hendrik van Utrecht de inwoners van Goor in 1263 
hetzelfde stadsrecht schenken als de stedelingen van Deventer bezitten. In 1343 beleent de 
bisschop van Utrecht zijn dienstman Johan met de goederen die zijn vader Jacob Rufus ten 
Thije van hem in leen heeft.  Opvallend is de bijnaam rufus of de rode, die Jacob draagt. Hij 
is wellicht roodharig, rossig. De bijnaam wordt familienaam. De voornaam Johan blijft enkele 
generaties in de familie. In 1360 wordt Johan (I) ten Thije de oude genoemd. In 1366 is hij 
overleden. De proost van Sint Mauritius in Munster beleent zijn zoon Johan met het erve 
Lambertink in Markelo. Deze Johan (II) ten Thije komt voor onder de naam Van der 
Stuvelborch. Hij houdt de Stuvelhof omstreeks 1380 in leen. De aanduiding borch duidt er 
waarschijnlijk op dat het een versterkt huis is. In 1398 is zijn bijnaam de oude. 

Het moet zijn zoon zijn geweest, die omstreeks 1417 beleend is met de Stuvelhof. 
Waarschijnlijk is deze zoon identiek met de Johan die in 1433 als Johan (III) de Rode (Rufus) 
den hoff toe Stuvelinge mit synen toebehoeren in leen ontvangt. Zij zoon, Johan (IV) de Rode 
geheten, wordt in 1452 met de Stuvelhof beleend, na de dood van zijn vader. Hij trouwt met 
Geertruid van Bevervoorde. Het paar krijgt een dochter Catharina, die omstreeks 1461 huwt 
met Reinolt van Coeverden. Kort na hun huwelijk, omstreeks 1462 wordt hieruit een zoon 
Johan geboren. Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest 
– in 1494 afstand van de Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode 
ende syne viervadere dat beseten hebben; dat erve toe Matena; dat erve tot Heckhuys, gelegen 
in den kerspell van Merckloe in de buerschap toe Heryck (Herike). De bisschop beleent Johan 
van Coeverden in 1495 met de Stoevelaar. Deze van Coeverden verschijnt als riddermatige op 
de landdagen sedert 1494. Hij trouwt Maria van Ittersum. Zij krijgen twee kinderen: Reinolt 
en Fye. Fye huwt in 1521 met Joost van Buren tot Davensberg die later drost wordt van Werne 
in Westfalen. Omstreeks deze tijd voegen de van Coeverdens tot hun bezit toe de huizen 
Heeckeren, Scherpenzeel en Wegdam. Johan van Coeverden overlijdt in 1505. 

 

Huis Heeckeren 
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Na de dood van zijn vader wordt Reinolt van Coeverden beleend met de Stuvelhof. Hij is nog 
minderjarig. Zijn oom Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel treedt op als voogd. Reinolt is 
in 1518 meerderjarig. Hij wordt dan zelf beleend met de Stuvelhof. Pas in 1527 verschijnt hij 
als riddermatige op de landdag. Hij heeft de landdagen regelmatig bijgewoond tot 1571. Hij 

trouwt met Cornelia van Varick. Dit echtpaar laat de Stuvelhof in 1560 nieuw bouwen, getuige 
het opschrift van een gevelsteen uit 1708. Reinolt van Coeverden overlijdt in 1574, waarna 
zijn oudste zoon Gosen van Coeverden als leenvolger met de Stuvelhof is beleend. Hij erft ook 
de havezate Rhaan bij Hellendoorn. Dezelfde dag draagt hij de Stuvelhof over aan zijn jongere 
broer Jacob. Sinds 1573 verschijnt Jacob van Coeverden op de landdagen en voor het laatst 
in 1580. Tenslotte compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de 
opstandelingen in de Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de 
landdagen en uit veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun 
bezittingen. Van Coeverden huwt in 1591 met zijn familielid Anna van Ittersum, dochter van 
Wolf van Ittersum tot Gerner en Anna van Westerholt. 

 

Glas in loodraam in het Stift in Weerselo met het familiewapen van Coeverden. 

Hun enig kind is Borchard van Coeverden, die in 1619 na de dood van zijn vader beleend 
wordt met diens leengoederen, waaronder de Stuvelhof, of zoals mensen zeggen: de Stoevelaer. 
Borchard van Coeverden volgt een militaire loopbaan. In 1626 is hij kolonel. Hij trouwt dat 
jaar in Deventer met Anna Catharina Ripperda, dochter van de heer van Weldam, Unico 
Ripperda. Het echtpaar krijgt zes kinderen, onder wie Reint die zich onderscheidt in dienst 
van admiraal Michiel de Ruyter. Borchard wordt pas in 1641 als riddermatige geadmitteerd 
in de Ridderschap van Overijssel. Nog datzelfde jaar overlijdt hij. 
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Huis Weldam  

 

Anna gaat in het huis Keppels aan de Larenseweg in Markelo wonen bij haar dochter Agnes 
van Coeverden die in 1675 weduwe wordt van Carel Otto Schele. Anna van Ripperda sterft in 
1677 in het huis Keppels. De oudste zoon Jacob van Coeverden beschikt na de dood van zijn 
vader over de Stoevelaar, hoewel hij daarmee pas in 1686 wordt beleend. In 1652 is hij 
toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel. Sinds 1654 is hij gecommiteerde ter Admiraliteit 
van Amsterdam. Een schip is op zijn wens Coeverden genoemd. De achterspiegel draagt het 
familiewapen der Van Coeverdens. Voor Overijssel is hij afgevaardigde in de Staten Generaal 
in ’s-Gravenhage van 1666 tot 1693. Hij is lid van het college van Gedeputeerde Staten in de 
oorlog met Engeland, Frankrijk, Munster (Bommen Berend) en Keulen in 1672. Als aanhanger 
van de prins van Oranje wordt hij in 1675 aangesteld tot dingwaarder (openbare aanklager in 
het hoogste gerechtshof van Overijssel). Die functie vervult hij tot zijn dood. 
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Café weduwe J.A. Brummelhuis , later café Weldam, Oude Haaksbergerstraat, uitbater Mans 
van Brussel. 

Sinds 1684 is Jacob van Coeverden ook stadhouder van de lenen. Hij vertegenwoordigt van 
1695 tot 1705 Overijssel in de Raad van State. Maar hij is vanaf 1659 via vererving van Twickel 
ook erfmarkerichter van de marke Markelo. Deze erfelijke functie blijft ruim honderd jaar in 
handen van eigenaren van Stoevelaar. Hij is de belangrijkste adjudant van de erfmarkerichter 
het Weldam van de marke Stokkum, Herike en markenrichter van Elsen. Jacob trouwt in 
1659 in Hengelo met Nicolina Ripperda, dochter van Willem Ripperda van Hengelo en 
Boxbergen en Aleid van Boekhorst. Nicolina krijgt bij haar trouwen van haar vader veel geld 
om daarmee de Stoevelaar ingrijpend te verbouwen. Negenenzeventig jaar oud overlijdt Jacob 
van Coeverden in 1707 op de Stoevelaar. 

Het huis telt acht vuursteden en behoort tot de grote havezaten in Twenthe. Het vermogen 
van de heer van Stoevelaar is geschat op 150.000 gulden, waarmee hij tot de rijkste edelen 
van Twenthe behoort. Uit het huwelijk Van Coeverden met Ripperda stammen negen 
kinderen. Waarschijnlijk als gevolg van een besmettelijke ziekte overlijden op de Stoevelaar in 
1677 zowel Unico als Johanna Cornelia van Coeverden. Amelis van Coeverden overlijdt in 
1675 als vijfjarige door verdrinking in de gracht van Stoevelaar. Jacob Floris van Coeverden 
overlijdt in 1697. Hij is pas begin twintig. Willem van Coeverden wordt in 1689 in de 
ridderschap verschreven. Waarschijnlijk is het huis in 1676 niet afdoende verbouwd. In 1700 
volgt sloop. Een nieuw landhuis verrijst. Toch zou Willem van Coeverden de voltooiïng van het 
nieuwe huis niet beleven. Als majoor in het regiment van Baer sneuvelt hij in 1706 in Ramillies 
tijdens de Spaanse successieoorlog. Zijn oudere broer Borchard Amelis is al in 1685 lid van 
de ridderschap omdat hij van zijn moeder het Huis Hengelo krijgt, zodat z’n jongere broer 
Willem vanwege Stoevelaar zitting neemt in de ridderschap. Borchard Amelis van Coeverden 
bouwt het huis Stoevelaar af na de dood van zijn vader en zijn broer Willem. Boven de deur 
van het nieuwe huis plaatst hij een gevelsteen met de latijnse tekst: In het jaar 1460 heeft 
Reinoud van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, de laatste heer van Van Coeverden en 
Drenthe, deze burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de 
Rode van Heeckeren. 
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Vanaf dat moment hebben zijn zoon en kleinzonen het goed onafgebroken in eigendom. 
Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van Varik tot 
Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, Borchardus en Anna Catharina Ripperda 
tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en Borchardus Aemelius tot Stoevelaar 
en Hengelo, die, nadat het door ouderdom in elkaar stort, het vernieuwd heeft. Borchard 
Amelis van Coeverden erft in 1678 het Huis Hengelo en in maart 1710 is hij drost van 
Twenthe. Maar in oktober van hetzelfde jaar sterft hij ongehuwd. Hij krijgt zijn laatste 
rustplaats in de Martinuskerk in Markelo. 
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Zijn drie broers sterven jong. Unico blaast zijn laatste adem uit op vijftienjarige leeftijd na een 
langdurig ziekbed, Amelijs verdrinkt als elfjarige in de gracht en Jan-Cornelis sterft honderd 
dagen na zijn geboorte zonder ziekteverschijnselen. Erfgenamen van de boedel, bestaande uit 
het huis Hengelo en het Stoevelaar, worden de kinderen van Borchards zuster Aleida Isabella 
van Coeverden, die in Eibergen in 1676 trouwt met Arnold Ludolf van Keppel tot Odink. 
Hiermee komt een eind aan de bewoning van de Van Coeverdens op het Stoevelaar. De van 
Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom gaat terug 
tot omstreeks 1110. Rond Goor bezit de familie vijf eeuwen lang havezaten als Stoevelaar, 
Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam.  

De laatste kasteelbewoner is Frits van Coeverden die tot begin 1800 op Wegdam woont. Hij 
jaagt het familievermogen, kasteel en boerderijen, er in relatief korte tijd door heen. Sindsdien 
bestaat de familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen met functies die bij de adelstond 
horen, maar uit boeren en arbeiders. De jongere zoon Johan Philips Christoffel van Keppel 
krijgt de Stoevelaar in 1711. Het goed vertegenwoordigt nog een waarde van dertigduizend 
gulden, slechts twintig procent van de waarde van ruim vijftig jaar eerder 

De jongere broer Georg Borchard Unico van Keppel krijgt de havezate Huis Hengelo. Johan 
van Keppel overlijdt in 1741 en zijn weduwe Agnes van Rheede in 1743. Zij laten geen kinderen 
achter. Op verzoek van de erfgenamen wordt een inventaris opgemaakt van de nagelaten 
goederen op de Stoevelaar. Hieruit blijkt dat in de volgende ruimtes goederen zijn opgeslagen: 
in het eetgemak, in ’t cabinet aan de vrouw van Stoevelaars slaapkamer, op de grote zaal, in 
de rooje kamer, in de andere slaapkamer, in het voorhuys, op de kamer boven het eetgemak, 
de alkovekamer, de kamer naast de alkovekamer, boven op de gang, op de zolders, in ’t eetsaal 
beneden, het camertie agter ’t eetsaal, in de wijnkelder, in de melkkelder, in de bierkelder, in 
’t gemak daar het volk eet, in de kookkeuken, in de stal, in ’t bouwhuys, in de brouwerij en ’t 
bakhuys, op de knegtskamer. 

Van Keppel had de boedel behoorlijk desolaat achtergelaten, want tegenover de activa ter 
waarde van honderdtwintigduizend gulden staan schulden van ongeveer 
honderdzestienduizend gulden. Op last van de crediteuren wordt Stoevelaar gerechtelijk 
verkocht. De Zwolse burgemeester Derk van der Wijck, één van de belangrijkste schuldeisers, 
koopt het goed voor zevenenvijftigduizend gulden. Hij knapt het huis op en vervangt één van 
de bouwhuizen, getuige het jaartal 1744 in een nog aanwezige steen. Derk van der Wijck is 
lid van de Zwolse stadsregering, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel en verwerft veel 
aanzien. Waarschijnlijk woont het echtpaar van der Wijck slechts bij uitzondering op het 
Stoevelaar. Uit een volkstelling van 1748 blijkt dat het Stoevelaar leeg staat en dat de hovenier 
Hendrik Eggink met zijn vrouw en zes kinderen een bouwhuis bewoont. Van der Wijck overlijdt 
in 1751 kinderloos. 

Derk benoemt in zijn testament de tweede zoon van zijn overleden broer tot erfgenaam. Jan 
Hendrik trouwt in 1755 in Deventer met Maria Brouwer (1732-1788), die hem dertien 
kinderen schenkt. Na het overlijden van Jan Hendrik kunnen de erfgenamen maar niet tot 
overeenstemming komen over de verdeling van de boedel van hun vader. Ten behoeve van een 
proces wordt in 1816 een beschrijving gemaakt van de boedel. Hieruit blijkt dat het huis een 
ruim voorhuis, zijkamer, kelderkamer, een mangelkamer, een wijnkelder, een kelderkeuken, 
een waschkamer voorzien met een pomp, een melkkelder met nog drie kleine keldertjes en 

een klein kamertje bij de trap van de kelderkeuken. Op de eerste verdieping bevinden zich 
een met hout beschoten zijkamer en twee kleine kamers. Op de verdieping daarboven is een 
zaal behangen met tapijten, twee behangen kamers, waarachter nog enkele kamers met 
haardsteden en nog vijf kamers, zowel grote als kleine en tenslotte nog een zolder met onder 
meer een meidenkamer en een vliering. 

Er zijn twee bouwhuizen. Eén met een stalling voor zes paarden, een stal met een grote deel, 
een brouwhuis, een bakkamer en buiten een varkensschot. In het andere bouwhuis is een 
oranjerie, een koetshuis, een berging voor hout, een timmerkamer, een keuken, een 
knechtenkamer, een opkamer en een groenkelder. Tot de havezate behoort nog het 
muldershuis, de erven Philipsborg (Flipsborg), Wissink, Warmelo, Morsink, Slot, Stoevelman, 
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Hekhuis en Mottena (Matena), alsmede de katersteden Koldendijk, Kleine Höfte, Koldenberg 
en Nijland. 

Johan Philips Christoffel van Keppel, een vroegere bewoner van ’Stoevelaar, laat voor eigen 
rekening aan de noordzijde van de kerk in Goor een deur aanbrengen voor privégebruik. 
Gaandeweg maakt het gewone kerkvolk, dat van die kant de kerk nadert, ook gebruik van 
deze deur. Dit staat de nieuwe eigenaar van ’t Stoevelaar, Jan Hendrik van der Wijck, niet 
aan. Voor de kerkgangers is het godshuis op nieuwjaarsdag 1758 via deze deur gesloten. 
Alleen Van der Wijck heeft een sleutel. De kerkenraad neemt daarmee geen genoegen en eist 
de sleutel op. De volgende zondag blijkt de sleutel niet te passen omdat Van der Wijck stiekem 
een ander slot laat aanbrengen. De zaak houdt het stadsbestuur van Goor, het kerkbestuur, 
de borgmannen en de drost van Twenthe maanden bezig. Pas na ruim anderhalf jaar verklaart 
de Twentse advocaat Racer namens de graaf van het Weldam (borgman van Goor), dat Van 
der Wijck rechtmatig handelt en daarmee blijft de kerkdeur voor de gewone kerkgangers 
gesloten. Berend Hendrik van der Wijck is een ongetrouwd, gepensioneerd kolonel van de 
cavalerie en lid van de provinciale staten (1814 tot 1830) op het moment dat hij eigenaar wordt 
van de Stoevelaar. Hij woont op de Stoevelaar en onderhoudt een meer dan vriendschappelijke 
band met z’n huishoudster. Uit deze verhouding worden twee dochters geboren. Toen de derde 
zich aankondigde, Berend Hendrik is 64 jaar, trouwt hij in 1820 alsnog met de toen 26-jarige 
huishoudster Jenneken Volbrink, die bij haar zuster op de Klomp woont. Blijkbaar is Jenneke 
nogal bijdehand, want ze laat haar moeder, één jaar jonger dan haar man, uit Enter 
overkomen en zorgt er ook voor dat familieleden van haar in dienst treden op de Stoevelaar of 
een boerderij kunnen pachten. Albert Herm Boskamp (1799-1869), onderwijzer van de 
markeschool in Herike, is in de kost op het Stoevelaar, mede om de dochters van der Wijck 
privéles te geven. De meester raakt verliefd op de inwonende meid Christina Slot (1805-1882) 
uit Goor. In 1852 trouwt hij, op 52-jarige leeftijd, met haar. Hendrik laat voor zijn weduwe in 
1830 een nieuw herenhuis bouwen. Omstreeks 1846 laat hij het kasteel afbreken. Het blijkt 
een sterk kasteel te zijn dat op elke hoek een zware toren heeft. De muren zijn bijzonder dik. 
Het gebouw, met veel Bentheimer steen, is omringd door water en heeft nog een buitengracht. 

Het sloopmateriaal bestaat uit Bentheimerstenen, metselstenen, Bremerstenen, vloerstenen, 
rode esters en houtwerk. Alles wordt openbaar verkocht. De tweede dochter Berendina 
Johanna (1819-1861) trouwt in 1854 met de Markelose huisarts Egbers, nadat ze in 1844 al 
een kind krijgt dat door meester Boskamp wordt aangegeven. Derde dochter Marie Henriette 
(1821-1891) wordt de erfopvolgster. Zij trouwt in 1850 met Johannes Jarman (1805-1870) uit 
Amsterdam. Dit echtpaar vertrekt met vier dochters naar Lochem en biedt in 1863 publiekelijk 
te koop aan de havezate Stoevelaar, met wildrijke jagt, rechten van medecollatie van 
predikanten, koster, voorzangers enz. bij de hervormde gemeenten van Goor en Markelo, 
benevens drie zitbanken in de hervormde kerk in Goor en vier zitplaatsen in de hervormde 
kerk in Markelo. 

De grootte van het landgoed beslaat ruim 73 bunders en omvat 69 percelen. De havezate 
bestaat in een voor weinige jaren gebouwd herenhuis met zeven grote kamers, ruime gangen, 
keuken, twee watervrije kelders, zolder, kook- en waschhuis met annex stalling voor paarden 
en koebeesten, kelder, hooizolder, welwaterpomp, een uitgestrekte tuin met schuttingen voor 
perziken, exquise vruchtbomen, aangename en smaakvol aangelegde wandelingen, bossen, 
lanen met opgaande eikenbomen, dennen en slaghout. Zij wachten met de verkoop totdat de 
gemeenschappelijke markegronden van de marke Herike in 1861 zijn verdeeld. Hierdoor 
verkopen zij aanzienlijk meer grond. De laatste bezittingen worden in 1866 van de hand 
gedaan. Daarmee is het grootgrondbezit van de Stoevelaar uit de Middeleeuwen stapsgewijs 
en in kleine stukken, overgegaan in particulier bezit. Eigenaren van het huisperceel met zes 
hectare grond worden Nicolaas (predikant) (1813-1902) en Engbert Jannink (1832-1901), de 
zoon van de oudste broer van Nicolaas uit Goor. Zij laten het herenhuis slopen en verbouwen. 
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Kerspel Goor, Wegdammerhoek 

Het andere bouwhuis wordt in 1865 verkocht aan de landbouwer jonkheer F.W.W.H. van 
Coeverden uit Kerspel Goor, een telg uit het oude geslacht Van Coeverden dat eeuwenlang 
eigenaar is van het Stoevelaar. Mogelijk uit nostalgische overwegingen koopt hij bij de laatste 
verkoop van het Stoevelaar een schuur uit het vroegere familiebezit. Hij laat de schuur 
verbouwen tot boerderij en gaat er wonen. Ruim tien jaar later, in 1878, wordt ook deze 
boerderij eigendom van de familie Jannink. Uiteindelijk wordt het door de pachters, de familie 
Krebbers, aangekocht. In 1872 delen de Janninks hun bezit, waarbij de Stoevelaar in handen 
komt van Nicolaas Jannink. Jannink is gehuwd met Eva Catharina van Heek, die in 1899 
overlijdt. Na het overlijden van hun vader in 1902 gaan de kinderen Jannink over tot scheiding 
van de nalatenschappen van hun ouders. 

Stoevelaar wordt toebedeeld aan de zoon Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant in Goor. 
Engbert Jannink trouwt eerst met Geertruida Bussemaker en na haar overlijden in 1905 met 
haar zuster Engelberta. Jannink overlijdt in 1914 waarna Stoevelaar vererft op Nicolaas 
Gerhard Jannink, eveneens fabrikant in Goor. Deze verhuurt Stoevelaar als boerenbedrijf. In 
1952 wordt het goed verkocht aan de pachter, de landbouwer Johan Berend Jan Elbert. 
Zijn nakomelingen bewonen en bewerken Stoevelaar nog steeds, waarbij de herenkamer moet 
wijken voor een moderne aanbouw. In 1984 worden percelen samengevoegd en watergangen 
gedempt tijdens de ruilverkaveling. Veel van de vroegere charme van de oude huisplaats gaat 
verloren. 

Dagboeknotities van de Heer van Stoevelaar in 1636. Borchard van Coeverden, eigenaar van 
het Stoevelaar, schrijft: “den 1. Januari, aan den boschwachter gelast, elke arme die 
Nieuwjaar wenscht, aan de poorte een brood te geven, na gerant van de grootte van het 
huishouden. den 4den Februari den armen te laten aanzeggen wel dood hout te mogen 
sprokkelen maar niet te stelen. 10 Februari den boer Slots-Jan ’n pak slaag gegeven, met 
mijnen stok, omdat hij die eendenbijt in die buitengrachte had laten digt vriezen”. 

Zijn tuinbaas Peters behandelde hij minder hardhandig. 12 Mei: “Hedenmorgen heeft mij de 
tuinbaas Peters in d’ oranjerie gebrutaliseerd, dat er neusbloeding op is gevolgd. 17 Mei heeft 
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mij die tuinbaas uitgescholden voor een dikbalg, nu zal hij weg; dat heb ik gezegd tegen mijne 
huisvrouwe, maar die wil hem niet missen”. 

05-08-1915 Dinsdagnamiddag, omstreeks vijf uur, ontlastte zich boven de buurtschap Herike 
een onweersbui, waarbij de bliksem in de aan de boerderij van ‘t Stoevelaar gebouwde koepel 
van de heer Jannink uit Goor sloeg, welke koepel, met de zich daarin bevindende meubelen 
totaal verbrandde. Met behulp van de buren wist men de boerderij te behouden. Een en ander 
was tegen brandschade verzekerd. 

Den 11. Juni is ons kindje Marie verdronken in de buitengrachte; het was met Sint Jacob 4 jaar 
gepasseerd. Het kindermeisje was in het bouwhuis bij den knecht Toone. Haar heeft mijne 
huivrouwe dadelijk weggejaagd. Zij was uit Goor. Ons Marie was gedoopt in Den Haag door 
Dominee Lamotius, dezelfde die mijn Vriend Johan van Oldenbarneveld heeft bijgestaan in de 
laatste ure. Peter en Meter waren de Heer en Vrouwe van Mimmenum. Hun geschenk bestond 
in een silveren wiege. Op dezen Huize gebeuren nogal eens ongelukken. Zoo heeft in de 
Spaansche tijden een neve zijne nichte doorschoten, en is toen tot de Spanjolen overgegaan. 1. 
July. ’s Avonds na tienen. Mijne Huisvrouwe heeft den geheelen dag de bonnette verkeerd op 
gehad. Ikke stil gezweegen want ’t is eene Ripperda”. ’t Schijnt tussen de echtelieden niet altijd 
pais en vree te zijn geweest, want regelmatig leest men van onderlinge kibbelarijen. Meestal bij 
of na de maaltijden want we lezen: “toen wij aanzaten, of toen men afnam, of toen men opbragt. 
13e November: Gisteravond had ik den Heer van Peccedam (Pekkedam) ten mijnen. Onder een 
glas verhaalde hij mij, dat hij genoodzaakt zoude zijn zijne woninge geheel te restrueren, want 
dat alles zwak begon te worden en de zolders vol lekagie. Hij vroeg mij om vijfduizend gulden 
te leen, die ik hem tegen vier en een kwart geschoten heb.  

Vele dingen verhaalde hij mij van de onderlinge veeten tusschen de vroegere Heeren van den 
Peccedam en den Olidam. Zeer aardig om aan te hooren. Ook verhaalde hij mij dat vroeger de 
Heer van Peccedam ’n broer was geweest van den Heer van Elsen, Hendrik van Raesfelt. Dat 
deze beide broeders brutale mannen geweest waren, en dat toen eens een kindje, een meiske 
van ruim vier jaar, op den Peccedam vermist was, naar men eischte gestolen uit wraak door 
eene heidinne of koddebeijersche, dat wist men niet, maar beide, de heidinne en de koddel, en 
het zoontje van de laatste zouden gebrutaliseerd zijn, ende daarom zou ’t geschied zijn. Na 
zestien of zeventien jaar was dat meisje weer terecht gekomen, maar toen was eene heidinse 
door toedoen van de Heer van Elsen levend aldaar op de Brink verbrand van wegens tooverije 
– anderen zeggen ook wel vanwegens lutherije, omdat het wijf nooit ter misse ging en haar 
sonden niet wilde biechten. 

 

Huis Olydam  
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De heer van Goor is de zevende vrije vazal en leenman van de kerk van Utrecht. Hij houdt van 
de bisschop in leen het kasteel Goor en het land van Ameide met de mensen en andere 
toebehoren. De heer van Goor wordt banierdrager van de Utrechtse bisschop genoemd. 
Sommige bisschoppelijke lenen hadden een bijzonder karakter, omdat hun bezitters een taak 
hadden bij de bewaking en verdediging van een bisschoppelijke vesting. In dat verband 
kunnen genoemd worden de borglenen van Goor. Wolter van Coevorden, heer van Goor, was 
in 1433 beleend met meer dan honderd goederen in Goor en in de wijde omgeving. 

Het was in de eerste dagen van augustus dat de Drenthenaren bisschop Otto van der Lippe 
en zijn leger aanvielen en hem met meer dan vijfhonderd edelen in de Mommenriete, in de 
moerassen van Anerveen doodknuppelden. De bisschop was uitgerukt om de drieste Rudolf 
van Coeverden tot gehoorzaamheid te dwingen. Bekend is de slag bij Ane in het jaar 1227 
toen Rudolph van Coevorden die met de bisschop Otto ll van der Lippe niet door één deur 
kon, een bisschoppelijk leger westelijk van Gramsbergen in de moerassen wist te lokken. Daar 
werden allen door de Drenthenaren (mannen en vrouwen) op genadeloze wijze afgeslacht. Ook 
de bisschop kwam hierbij om het leven. 
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Rudolf II van Coevorden (Coevorden, 1192[2] - Hardenberg, 25 juli 1230) was burggraaf van 

Coevorden en schout van Drenthe. Hij was getrouwd met Sophia en kreeg met haar drie 

kinderen: Bertolt van Ansen, Heino Henrikus en Cyse van Ansen. 

Rudolf II van Coevorden was aanvoerder van de Drenten bij de Slag bij Ane en behaalde hierbij 
de overwinning op de bisschop van Utrecht, Otto van Lippe. De bisschop kwam bij deze slag 
om het leven. 

Na de dood van Otto van Lippe werd Wilbrand van Oldenburg tot bisschop gewijd, en ook 
Wilbrand trok ten strijde tegen de opstandige Drenten, waarbij hij de hulp van de Friezen 
inriep. Maar ook deze slag, de Fries-Drentse oorlog, werd door de Drenten gewonnen. In een 
latere slag, bij Peize, werden de Drenten wel verslagen. 

Na de slag bij Ane nam de macht van het Bisdom Utrecht enorm af en bleven de Stad 
Groningen en Drenthe lang autonoom, pas in 1588 kwamen Groningen en Drenthe bij 
de Republiek. 

In 1229 kreeg Rudolf Coevorden weer in handen. In 1230 werd Rudolf onder valse 

voorwendselen naar het kasteel van Hardenberg gelokt. Rudolf zag in dat hij op de lange duur 

geen stand zou houden tegen het grote bisschoppelijke leger en ging in op de uitnodiging. 

Rudolf  ging samen met zijn vriend Hendrik van Gravesdorp (uit Veldhuizen in Bentheim) naar 

Hardenberg. Zijn kans om hier een vrede stichten bleek een hinderlaag, hij werd 

gevangengenomen en daarna dagen geradbraakt en vermoord op 25 juli 1230. Zijn lichaam 

werd als waarschuwing op een spies tentoongesteld aan het volk. 

In 1288 kwam een kleinzoon van Rudolf weer aan de macht, en werd het kasteleinschap van 
de van Coevordens hersteld. Reinoud van Coevorden was een zoon van Eufemia, de dochter 
van Rudolf II, en van Hendrik van Borculo. Reinoud werd de stamvader van een reeks sterke 
heren van Coevorden, een dynastie die tot 1402 zou voortduren. Het machtsgebied breidde 
zich uit tot Borculo, Diepenheim, Lage (Duitsland) en Selwerd. Ze verwierven het muntrecht 
en beheersten de rechtspraak in Drenthe. 

Pas tegen het einde van de veertiende eeuw maakte bisschop Frederik van Utrecht een einde 
aan de strubbelingen door het opheffen van de erfelijkheid van het kasteleinschap van 
Coevorden. Frederik maakte daarbij handig gebruik van de onrust onder de bewoners van het 
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gebied, Reinoud maakte zich niet populair met onrechtmatige belastingen en andere 
wandaden. In 1395 trok Frederik ten strijde tegen de heer van Drenthe, maar anders dan bij 
de slag bij Ane kon Reinoud niet rekenen op de steun van de boeren. Frederik werd door de 
notabelen van Coevorden erkend als landsheer, en zo kwam Reinoud alleen te staan in de 
strijd. Op 4 april 1402 deed hij afstand van al zijn rechten, en de Van Coevordens trokken 
zich terug op hun bezittingen in Twenthe en de graafschap Zutphen. Coevorden kreeg op 31 
december 1407 stadsrechten. 

Op 26 november 944 schonk keizer Otto I de Grote "het recht van foreest" (het jachtrecht) in 
de Pagus Thriente aan Bisschop Balderik van Utrecht. Hiermee kwam de regio onder bestuur 
van het Utrechtse bisdom. 

De eerste vermelding van de plaatsnaam vindt men in 1036, in de naam van Fredericus van 
Coevorden. De eerste schriftelijke vermelding (op een oorkonde) van Coevoorde dateert 

van 1148. De naam duidt (net als bijvoorbeeld Oxford en Ochsenfurt) op een plaats waar 
boeren hun koeien via een doorwaadbare plek (koevoorde) door een rivier lieten gaan. De 
naam Bosporus betekent hetzelfde maar heeft een mythologische oorsprong. 

In 1141 werd door bisschop Hartbert van Bierum diens broer Ludolf van Bierum bekleed met 
de erfelijke waardigheid van burggraaf van Coevorden. Daarmee heeft Hartbert een trouwe 
vazal, wellicht zelfs een stroman die het gebied bestuurt. Nadat Hartbert in 1150 was 
overleden, werd de binding tussen het bisdom Utrecht en de Stadt en Heerlickheyt 
Coevorden snel minder sterk. 

Ludolf werd opgevolgd door zijn zoons Volker van Coevorden en Rudolf I van Coevorden. Zij 
gedroegen zich als onafhankelijke heren. In 1182 leidde dit tot een belegering van 
de motte door bisschop Boudewijn van Holland, waarbij de stad grotendeels werd verwoest. 
Als nieuwe kasteelheer werd door de bisschop graaf Otto van Bentheim aangesteld. De Heren 
van Coevorden en graaf Otto, zouden elkaar de heerschappij nog vele jaren betwisten. Tussen 
1186 en 1192 werd opnieuw oorlog gevoerd, waarbij Rudolf I van Coevorden in gijzeling werd 
genomen. Volker wist intussen het kasteel te veroveren met daarin het gezin van Otto. 
Daarmee stonden de heren voldoende sterk om de macht op te eisen. Rudolf I van Coevorden 
werd erkend als burggraaf van Coevorden. Volker vestigde zich in Ansen en was de vader 
van Rudolf II van Coevorden, die burggraaf van Coevorden zou worden. 

Coevorden lag strategisch op de route van Groningen naar Münster, wat de stad tot een 
welvarende vestingstad maakte. De in 1215 gewijde bisschop van Utrecht Otto van 
Lippe besloot de aanspraken van het bisdom op het gebied te verstevigen, niet in de laatste 
plaats om zijn inkomsten uit het gebied veilig te stellen, dan wel te vergroten. Otto stuitte 
echter op grote tegenstand, omdat de boeren hun heer Rudolf II van Coevorden steunden. Dit 
resulteerde in de slag bij Ane, waarbij Otto het leven verloor en de Drentse boeren onder 
commando van Rudolf II van Coevorden een klinkende overwinning behaalden. 

Na de dood van Otto van Lippe werd Wilbrand van Oldenburg tot bisschop gewijd, en ook 
Wilbrand trok ten strijde tegen de opstandige Drenten, waarbij hij de hulp van 
de Friezen inriep. Maar ook deze slag, de Fries-Drentse oorlog, werd door de Drenten 
gewonnen. In een latere slag, bij Peize, werden de Drenten uiteindelijk verslagen, en werd 
burggraaf Rudolf II van Coevorden onder valse voorwendselen naar het kasteel 
van Hardenberg gelokt. Hij werd gevangengenomen, gemarteld en vermoord op 25 juli 1230. 

Het was zelden koek en ei tussen de bisschoppen en de kasteleins, en de vraag is of dit iets te 
maken had met de verhuizing in 1258 van het Sancta Maria de Campe- of Mariënklooster van 
Coevorden naar een dekzandrug op een plaats waar nu het centrum van Assen ligt. 

In 1288 kwam een kleinzoon van Rudolf weer aan de macht, en werd het kasteleinschap van 
de van Coevordens hersteld. Reinoud van Coevorden was een zoon van Eufemia, de dochter 
van Rudolf II, en van Hendrik van Borculo. Reinoud werd de stamvader van een reeks sterke 
heren van Coevorden, een dynastie die tot 1402 zou voortduren. Het machtsgebied breidde 
zich uit tot Borculo, Diepenheim, Lage (Duitsland) en Selwerd. Ze verwierven 
het muntrecht en beheersten de rechtspraak in Drenthe. 

Pas tegen het einde van de veertiende eeuw maakte bisschop Frederik van Utrecht een einde 
aan de strubbelingen door het opheffen van de erfelijkheid van het kasteleinschap van 
Coevorden. Frederik maakte daarbij handig gebruik van de onrust onder de bewoners van het 
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gebied, Reinoud maakte zich niet populair met onrechtmatige belastingen en andere 
wandaden. In 1395 trok Frederik ten strijde tegen de heer van Drenthe, maar anders dan bij 
de slag bij Ane kon Reinoud niet rekenen op de steun van de boeren. Frederik werd door de 
notabelen van Coevorden erkend als landsheer, en zo kwam Reinoud alleen te staan in de 
strijd. Op 4 april 1402 deed hij afstand van al zijn rechten, en de Van Coevordens trokken 
zich terug op hun bezittingen in Twenthe en de Achterhoek. Coevorden kreeg op 31 
december 1407 stadsrechten. 

Aan het begin van de zestiende eeuw werden zowel de Kapel van Hulsvoort als de Nieuwe Kerk 
in Coevorden verwoest. De stad viel in 1518 in handen van Rudolf van Munster, echter 
in 1522 werd de stad heroverd door de Geldersen, onder bevel van Johan van Selbach. 
Selbach bestuurde daarna alle oostelijke gebieden, waaronder Overijssel en Drenthe tot aan 
de Groningse zeekust. Hij zou tot 1536 (het einde van Karel van Gelres heerschappij) 
kastelein van Coevorden, en drost van Drenthe blijven. 

Selbach zorgde voor versterking van de fortificaties, maar moest daarnaast zorgen voor 
voldoende belastinginning voor Gelres hertog. Dat laatste viel hem niet mee, niet alleen omdat 
Drenthe geen rijke provincie was, maar zeker ook omdat de Drenten zich niet graag voegden 
naar Gelders gezag. In een brief uit 1536 beroept Selbach zich dan ook op overmacht, wegens 
de armoede van "uwer vorstelijke genade onderzaten des lands van Drente". 

In datzelfde jaar 1536 werd Selbach gedwongen het kasteel en de vesting over te dragen 
aan Georg Schenck van Tautenburgh, legeraanvoerder in de regio van keizer Karel V. 

Coevorden werd in de periode van 1581 tot 1592 belegerd door de Spanjaarden. Deze periode 
begon met de Elfdaagse belegering in september 1581 onder leiding van George van Lalaing, 
de graaf van Rennenberg. Coevorden was namelijk een van de weinig versterkte steden in de 
noordelijke gewesten die niet aan het verraad van Rennenberg hadden meegedaan. 
Toen Maurits van Oranje in 1592 de Spanjaarden wist te verdrijven werd de stad grotendeels 
platgebrand door de Spanjaarden. Onder leiding van Francisco Verdugo, de laatste Spaanse 
stadhouder van de noordelijke gewesten, trachtten de Spanjaarden de stad opnieuw in 1594 
te heroveren, maar dat kon door het leger van Prins Maurits worden voorkomen. 

Coevorden moest geheel opnieuw opgebouwd worden. De nu nog bestaande historische 
gebouwen en vestingwerken, stratenstructuur en de stervormige stadsgracht dateren dan ook 
grotendeels uit het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw. De 
vestingwerken werden ontworpen door Menno van Coehoorn. 

Op 30 juni 1672 werd Coevorden veroverd door Bernard von Galen, de Bisschop van Munster. 
Op 30 december 1672 werd het vestingstadje binnen een uur ontzet door Carl von 
Rabenhaupt, met behulp van een kaart gemaakt door de gevluchte plaatselijke 
schoolmeester Mijndert van der Thijnen, en een biezen brugconstructie over het bevroren 
water van de stadsgracht. De bisschop gaf het echter niet op, en onder leiding van Bommen 
Berend werd Coevorden in 1673 opnieuw belegerd. Begin oktober 1673 probeerde de bisschop 
de Vecht bij Gramsbergen af te dammen en Coevorden onder water te zetten. Vanwege een 
hevige storm en een doorbraak in de dam verdronken er 1.400 Munsterse soldaten. De 
Coevordenaren werden net op tijd gered. 

In de achttiende eeuw kwam de bevolkingsgroei tot stilstand. Coevorden was in die periode 
een doorgangsplaats voor turfschippers, die hun lading vanuit de Duitse en Oost-Drentse 
gebieden naar het westen van Nederland vervoerden. Deze functie van de binnenhaven van 
Coevorden verviel toen het veen was afgegraven. Als relatief grote stad had Coevorden nog wel 
een belangrijke regiofunctie, die echter langzamerhand door Emmen werd overgenomen. 

Historische feiten van deze periode zijn het ijzerkoekenoproer en de stichting van de Joodse 
Gemeente in Coevorden. 

In 1795 werd Coevorden door de Fransen ingenomen, een periode die tot 1814 zou 
voortduren. Het Franse leger werd als bevrijdingsleger ontvangen, de patriotten hadden 
voldoende steun opgebouwd en de trouw aan Oranje was niet al te groot. De Coevorder 
magistraat had patriot Berend Slingenberg benoemd tot secretaris, dit voorkwam echter niet 
dat de magistraat werd afgezet. Slingenberg werd secretaris van het Comité Révolutionaire, 
en werd in 1811 tot Maire (burgemeester) benoemd. 
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De Fransen lieten na de troonsafstand van Napoleon de stad in 1814 in desolate staat achter, 
43 huizen, 20 schuren en 2 molens werden in een brand verwoest, met een totale schade van 
76.000 gulden. 

In zijn oudste vorm was het kasteel een motte met een houten toren die werd omgeven door 
grachten en houten muren.[1] Hier kon men zich terugtrekken bij dreigend gevaar. 

 

 

1227, slag bij Ane; een ets van een onbekende tekenaar, op de achtergrond de grote burcht 
van Van Coeverden uit de middeleeuwen; 

 

Het kasteel kent een roerige geschiedenis. Vanwege de ligging in moerasgebieden op 
doorgangsroutes, met name die tussen hanzesteden Munster en Groningen, en vanwege de 
lucratieve tolrechten, was de vesting van groot strategisch belang. Het bezit ervan wisselde 
vele malen, wat vaak met geweld gepaard ging. Het kasteel was onder andere inzet bij de Slag 
bij Ane in 1227 en bij het Beleg van Coevorden (1592). Het kasteel werd meermalen 
geplunderd, vernietigd en herbouwd.  In 1402 herbouwde bisschop Frederik van 
Blankenheim het kasteel. 

]Van de twaalfde tot de vijftiende eeuw werd de burcht bewoond door de burggraven van 
Coevorden. De kastelein van het kasteel was tevens de Drost van de Landschap Drenthe. In 
1522 werd het kasteel door de Hertog Karel van Gelre verbouwd en kreeg het vermoedelijk de 
grote vierkante vorm die we in schetsen van latere datum terugzien. Ook deze grote burcht is 
nadien grotendeels vervallen. De ruïnes die resteerden zijn, overigens niet zonder slag of 
stoot[2], in 1967-1972 gerestaureerd tot hun huidige staat. 

Toen in 1795 de Bataafse Revolutie uitbrak werd het kasteel geveild en door twee particulieren 

gekocht. Zij sloopten allerlei delen van het kasteel, waaronder de toren. Daardoor verzakte het 

kasteel door de jaren heen. In 1938 werd het kasteel gekocht door de gemeente Coevorden om 

het te restaureren. In 1972 is de restauratie afgerond. 
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In Vancouver staat een kopie van het kasteel. Vancouver is genoemd naar George Vancouver 

wiens voorouders jarenlang in het kasteel van Coevorden hebben gewoond.  

Het verhaal van Van Coeverden begint omstreeks 1141. Toen gaf bisschop Hardbert van 

Bierum, ook graaf van Drenthe, zijn broer Ludolf de erfdelijke waardigheid van burggraaf of 

kastelein van Coevorden. De residentie van de nieuwe graaf is een motte op een kunstmatig 

opgehoogde zandheuvel. Om de houten vechttoren, de motte, is een wal en een gracht. Zijn 

machtsgebied bestaat uit een aantal hutten en boerderijtjes ten zuiden van de versterking met 

een langgerekt stuk land ten oosten en westen ervan. ‘Stadt en Heerlickheyt Coevorden’, zoals 

het later genoemd zou worden. Het gebied van de heer Ludolf is in grote lijnen het grondgebied 

van de huidige gemeente Coevorden. 

De motte was 1141 een belangrijke post. Ludolf krijgt militaire macht en bestuurlijke 

rechterlijke bevoegdheden. Zolang de bisschop leeft is hij verzekerd van de macht over 

Coevorden. Hij gaat ervan uit dat zijn broer hem gehoorzaamt. Als in 1150 de bisschop 

Hardbert sterft gedragen de kinderen van Ludolf zich als onafhankelijke heren. Dat is de reden 

dat bisschop Boudewijn van Holland in 1182  de broers Volker en Rudolf tot de orde roept. 

De bisschop belegert de vechttoren die hardnekkig wordt verdedigd. Het mocht echter niet 

baten en de motte en stad worden totaal verwoest. De bisschop stelt vervolgens een nieuwe 

kasteelheer aan. Zijn naam is graaf Otto van Bentheim. 

De verdreven Heren van Coevorden berusten niet in hun nederlaang. Zij verzamelen een 

legertje en tussen 1186 en 1191 wordt opnieuw strijd geleverd om het bezit van het kasteel. 

Rudolf van Coevorden wordt gevangen genomen. Hij komt vrij dankzij zijn broer Volker. Die 

neemt het kasteel bij verrassing in en gijzelt de vrouw en de kinderen van Otto van Bentheim. 

Rudolf komt vrij en wordt als burggraaf van Coevorden erkend. Volker gaat wonen in zijn huis 

te Ansen.  Graaf Otto is niet tevreden met de ontstane situatie en de strijd begint opnieuw. 

Rudolf handhaaft zijn positie in Coevorden dankzij zijn gewapend verzet en het feit dat er in 

Utrecht twee doortrapte bisschoppen elkaar opvolgden die alleen maar op eigen winst uit 

waren. 

Rudolf 11 krijgt te maken met een bisschop die uit ander hout is gesneden. Otto 11 van Lippe 

is in 1215 als bisschop gewijd. Hij besluit zijn gezag over Drenthe te verstevigen. Hij eist een 

betere bestuursorganisatie waardoor zijn invloed en zijn inkomsten groter zullen worden. 

Rudolf van Coevorden verzet zich. Hij heeft al eerder onenigheid gehad met de functionaris 

van de bisschop uit Groningen. De Drenthse boeren hebben dingspelen met een eigen 

rechtspraak met een eigen bestuur. Ze waren bezorgd over hun zuur verdiende geld en ze 

verzetten zich dus ook tegen de eis van de bisschop. De Drenthse boeren en Heer Rudolf 

vinden elkaar in hun verzet tegen de bisschop. 

Het resultaat is de Slag bij Ane. De bisschop verliest de slag en ook zijn leven. De dood van 

de bisschop laat een geweldige indruk na bij zijn volgelingen. Die spreken van de meest 

rampzalige dag van al hun dagen. De slag heeft ook indruk gemaakt bij de boeren. Ze hebben 

hun vrijheid en zelfstandigheid verdedigd en hebben overwonnen. Het machtige ridderleger 

van de bisschop is vernietigd. De grote overwinnaar is Rudolf van Coeverden. Echter moet 

Rudolf zijn optreden drie jaar later met de dood op het rad bekopen. De boeren worden door 

de bisschop verslagen en komen weer onder het juk van de bisschop. Twee keer werd 

Coevorden door oorlogsgeweld verwoest en de laatste keer werd de bevolkin totaal uitgemoord.  

Maar betekent dat nu ook het einde van Van Coevorden op het rode kasteel? In 1288 wordt 

een kleinzoon van Rudolf 11 weer kastelein. Hij noemt zich Reinoud van Coevorden en is de 

zoon van Hendrik van Borculo en Eufemia, de dochter van Rudolf 11. Hij wordt de stamvader 

van een machtig geslacht.  Van 1328 tot 1402, tijdens het bewind van Reinoud 111 en 

Reinoud 1V, gedragen de burggraven Van Coevorden zich als zelfstandige vorsten. Ze zijn rijk, 

ze bezitten de erfelijke Heerlijkheid Borculo, ze zijn eigenaar van Diepenheim, van Lage en van 

Selwerd in Groningen. 
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Ze verstrekken hun bisschoppen geld in ruil voor rechten. Die rechten verkrijgen ze in pand, 

maar van panden komt niets terecht. De bisschoppen volgen elkaar vrij snel op en veroorzaken 

voortdurend oorlog. Zo worden de rechten en de bijbehorende goederen heel gemakkelijk als 

blijvend beschouwd. 

Zo krijgt Van Coeverden het kasteel te Coevorden in pand. Hij wordt nu officiel als Heer van 

de Heerlijkheid Coevorden erkend. Een van de rechten die erbij horen zijn het recht om 

munten te slaan. Samen met de schulte van Eeldfe heeft Van Coeverden de rechtspraak in 

Drenthe in handen. De schulte wordt voor één jaar aangesteld en Van Coeverden drie jaar. In 

een oorkonde uit 1382 wordt Reinoud 1V zelfs Heer van Coevorden en Drenthe genoemd. Zijn 

moeder noemt zich ‘joncfrou van Coevorden en de vrouwe van Drenthe’. Het lijkt of Reinoud 

Van Coeverden zich Heer van Drenthe gaat worden. 

Twee oorzaken verhinderen een verdere uitbreiding van zijn macht. De eerste oorzaak ligt bij 

hemzelf. Als zovelen kan ook Reinoud de weelde van de alleenheerschappij niet dragen. Hij 

legt onrechtmatige belastingen op en maakt zich schuldig aan misdaden. Dat wordt hem niet 

in dank afgenomen. De Drenthen protesteren voortdurend maar Reinoud trekt er zich niets 

van aan. De tweede oorzaak is de nieuwe bisschop. Frederik van Blankenheim heeft in 1393 

zijn ambt aanvaard. Hij besluit een einde te maken aan de eigenmachtig optreden van zijn 

vazal. De klachten over de misstanden in de uitvoering van de macht komen de bisschop goed 

van pas. 

Weloverwogen, stap voor stap, bereidt de bisschop de val van Reinoud van Coeverden voor. 

Nadat hij zich heeft verzekerd van financiele steun van de stad Utrecht en van de IJsselsteden 

Kampen, Zwolle en Deventer biedt hij hem inlossing van de verpande rechten en goederen 

aan. Reinoud weigert en wil niets van zijn positie prijsgeven. De bisschop sluit nu een 

vriendschapsverdrag met de aangrenzende Friese landen. Die hadden al lange tijd de 

uitbreiding van de invloed van Reinoud gadegeslagen. De bisschop belooft de Friezen 

Coevorden  niet verder te versterken en hen om raad te vragen als hij in Coevorden een nieuwe 

vertegenwoordiger zal aanstellen. Vervolgens krijgt de bisschop steun van Stad Groningen. Zo 

is de circel om Coevorden gesloten. 

In 1395 trekt opnieuw een bisschop met een leger naar het kasteel te Coevorden. Hij komt 

zijn opstandige vazal tot de orde roepen. Ook nu weer is Van Coeverden vastbesloten het 

bisschoppelijk geweld te weerstaan. Anders dan bij Rudolf kan Reinoud niet rekenen op de 

steun van de boeren. Kort nadat bisschop Frederik van Blankenheim op 10 juli 1395 het beleg 

om de stad geslagen heeft, sluit hij met de notabelen een overeenkomst. Hij wordt door hen 

als landsheer erkend. Op 10 augustus wordt hij als zodanig officiel ingehuldigd. Reinoud staat 

met een handjevol mensen die hem trouw zijn gebleven er alleen voor. Ze zijn bereid Stadt en 

Heerlijkheid te verdedigen. Op 19 augustus, na een belegering van bijna zes weken, geven die 

getrouwen zich over. Reinoud van Coeverden, die zelf niet aanwezig is op het kasteel, weigert 

zijn nederlaag te erkennen. Het duurt nog tot 1402 voor hij de eisen van de bisschop Frederik 

van Blankenheim inwilligt. In dat jaar, op 4 april, doet hij in het openbaar, tegen inlossing 

van de panden, afstand van al zijn rechten. Ten overstaan van de bisschop en de etten van 

Drenthe en veel belangstellende uit de omliggende dorpen doet hij afstand van zijn macht. De 

plechtigheid is in de kapel Hulsvoort. Na ruim tweehonderdvijftig jaar macht en machtstrijd 

is de rol van Van Coeverden in Coevorden definitief uitgespeeld.  

De Van Coevordens trekken zich terug op hun bezittingen in Twenthe en de Achterhoek. Ze 

behoren er tot de landadel en worden bestuursambtenaren en legerofficieren die trouwe 

diensten verrichten aan vorsten en regeringen. Reint Wolter van Coevorden is kapitein in het 

leger van de stadhouder. Koning stadhouder Willem 111 trouwt aan het eind van de 

zeventiende eeuw met de dochter van een Engelse kolonel. Zijn zoon woont in Engeland en 

verandert de van Van Coeverden in Vancouver. Zijn achterkleinzoon is de stichter en 

naamgever van de grootste stad in Canada: Vancouver. 
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Het rode kasteel van Coevorden was in zijn oudste vorm een zogenaamd mottekasteel: een 

houten toren omgeven met een dito palissade gelegen op een kunstmatige heuvel opgeworpen 

met aarde verkregen bij het uitgraven van de omringende gracht. Over de stichting is weinig 

met zekerheid bekend, maar mogelijk stamt het uit de tweede helft van de elfde eeuw. Het 

kasteel lag ten midden van uitgestrekte moerassige en dus onbegaanbare veengebieden. Het 

bewaakte een doorwaadbare plaats (de Koevoorde) die deel uitmaakte van een belangrijke 

handelsweg tussen Groningen, Friesland en de Duitse gebieden. Bij het kasteel werd dan ook 

tol geheven. De oudst bekende kasteelheer was Frederik van Coevorden. Zijn naam komt in 

stukken voor uit 1141. Hij werd benoemd tot burggraaf en moest uit naam van de bisschop 

van Utrecht, het gebied besturen. Door de grote afstand van Utrecht naar het Drentse land 

bouwden de burggraven zo langzamerhand een machtige positie op, waarbij zij zich meer 

bekommerden om hun eigen belangen, dan om die van de bisschop. Zo was het kasteel in 

1143 in handen van kastelein Rudolf van Coevorden. Omdat deze toen zijn ambtgenoot Egbert 

van Groningen overviel, werd hij door de bisschop van Utrecht afgezet.  

 

 

Het rode kasteel te Coevorden  

 

Daarna gaf de bisschop het kasteel aan zijn eigen broer Ludolf. Rudolf II en zijn broer Volker 

van Coevorden hieven hoge tolgelden. Dat was een doorn in het oog van o.a. graaf Otto van 

Bentheim die het kasteel in 1187 met succes belegerde. De rechten van beide broers werden 

opgeheven. In 1190 probeerden zij hun leengoed te heroveren, echter zonder succes en graaf 

Bentheim bleef in het bezit van het kasteel. In 1232 kwam het kasteel in handen van Hendrik 

van Borculo. De burggraven wisten alle macht in Drenthe aan zich te trekken en voerden na 

1371 zelfs de titel van heer van Coevorden en Drenthe. De nieuwe bisschop van Utrecht 

Fredrik van Blankenheim maakte aan de sterke machtspositie van de burggraven een einde. 
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Dat ging niet zonder slag of stoot. In 1395 belegerde de bisschop het kasteel waar de 

toenmalige burggraaf Reinoud IV van Coevorden resideerde. Na zes weken gaf Reinoud zich 

over maar weigerde nog steeds zijn rechten af te staan. Dat geschiede pas in 1402. Daarna 

benoemde bisschop Blankenheim vertegenwoordigers met niet erfelijke titels: kastelein van 

Coevorden, drost van Drenthe. De tijd van de burggraven was voorbij. Enige eeuwen hebben 

de drosten namens de bisschop in het kasteel geresideerd, er recht gesproken, de belastingen 

geïnd Bisschop Blankenheim, die met zijn voorgangers in Drenthe al eeuwenlang de lakens 

uitdeelde, liet het kasteel Coevorden omstreeks 1400 bouwen. Het nieuwe kasteel werd 

waarschijnlijk een vierkant stenen kasteel. Resten van deze stenen toren met een vierkant 

grondplan van 9 bij 9 meter, zijn nu nog in de huidige ingangshal van het kasteel zichtbaar. 

Een eeuw lang was het daarna rustig in Drenthe. In de zestiende eeuw nam echter de invloed 

van Habsburgers in de Nederlandse gewesten toe. Tegen deze machtstoename kwam verzet 

van de kant van de hertog van Gelre. Om de macht van de Habsburgers in te perken dacht 

hij zijn eigen macht te moeten uitbreiden. Zo veroverde zijn leger in 1522 de 

verdedigingswerken van Coevorden. Maar dit mocht niet baten. De Habsburgse macht bleef 

groeien. In 1536 belegderde Karel V kasteel Coevorden dat zich na twee maanden verzet 

gewonnen moest geven. In 1551 was kasteel Coevorden geen grensvesting en besloot de keizer 

de vestingwerken te laten slopen. Alleen het huidige hoofdgebouw met de gevangentoren en 

de traptoren stonden in 1560 nog overeind. In de zeventiende eeuw werd het bestuur van 

Drenthe gereorganiseerd. Dit had tot gevolg dat de drost van Coevorden verhuisde naar Assen. 

Het kasteel raakte in de jaren daarna danig in verval. Toen Jacob van Lennep het kasteel in 

de negentiende eeuw beschreef waren de verdedigingswerken al verdwenen. Het kasteel 

bestond toen nog slechts uit enkele met elkaar verbonden gebouwen, waartegen aan de 

zuidwestzijde twee torens stonden. In deze vorm werd het kasteel tussen 1968 en 1974 ook 

gerestaureerd en in gebruik genomen door de gemeente Coevorden, die er al sinds 1938 

eigenaar van was. Bij het begin van de Franse tijd werden de resterende gebouwen in delen 

gesplitst en verkocht. De kelders kregen een andere eigenaar dan de resten van het huis en 

de toren. De voorgevel werd bepleisterd, maar daar danken we dan nu, na de restauratie, de 

frisse rode kleur aan. De verflaag was onder de pleisterlaag verborgen gebleven, maar men 

kon bij de restauratie de juiste kleur weer vaststellen en in ere herstellen. 

De Graven van Goor bekleedden een hoge functie binnen de bisschoppelijke hiërarchie, 
namelijk vaandeldrager (militair hoofdaanvoerder) en advocatus (een hoge kerkelijke functie). 

Als hoofdaanvoerder of ‘signifer’ heeft graaf Rudolf van Goor in 1227 het bisschoppelijk leger 
geleid in de strijd tegen de opstandige Drenthse boeren onder leiding van de heer van 
Coeverden. Het is hem en zijn ruim zeshonderd geharnaste ridders slecht bekomen. In de 
beroemde slag bij Ane werd het hele bisschoppelijk leger, met inbegrip van de bisschop, in de 
pan gehakt. 
 

Vooral de veroveringen van Coevorden in het jaar 1395 en van Rhijnestein bij Zutphen in het 

jaar 1396 waren in dit opzicht belangrijke wapenfeiten. 

Anton van Haersolte tot Elsen trouwde  met Joanna van Haersolte tot Staverden en 

Bredenhorst en werd de stamvader van de nog bestaande familie Van Haersolte. Op 16 april 

1734 wordt een der achterkleinkinderen: Coenraad Willem met Huis Effink beleent. Deze 

verkoopt in januari 1755 Huis Elsen aan Arend van Raesfeld, drost van Diepenheim en 

Haaksbergen, gehuwd met Joachime W.J.J. van Haersolte. Van Raesfeld wordt op 22 maart 

1780 voor Elsen geadmitteerd voor de landdag en tegelijk met hem zijn zoon Dirk Joachim 

Willem Jan van Raesfeld op 9 maart. Hij wordt zelf in het jaar 1786 tot drost van Vollenhove 

en in het jaar 1790 tot drost van Twenthe benoemd. Zijn zoon overleed ongehuwd op 5 

september 1828. Diens nalatenschap kwam aan Van Coeverden tot Wegdam. 

De drost van Bredevoort, Willem van Haersolte, koopt in 1638 het huis Effink. Willem van 
Haersolte sterft in de zomer van 1646 wanneer de bliksem inslaat in de toren van het kasteel 
waar kruit ligt opgeslagen. Zo'n veertig inwoners van Bredevoort komen om.  
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Arend is in 1786 drost van Vollenhove en vanaf 1790 drost van Twenthe. Zijn zoon Derk 
Joachim Willem Jan van Raesfelt bekleedt in 1816 het ambt van markerigter van Elsen, vertelt 
het markeboek. In 1821 is het huis waarschijnlijk afgebrand. De drost sterft kinderloos op 5 
september 1828 waarna zijn bezit toekomt aan de familie Van Coeverden tot Wegdam.  

Floris van Coeverden (voorheen Vorenborch) was getrouwd met een onbekende dochter uit 

het Goorse gravenhuis. Zij is weduwe van Ludolf van Coeverden.  

De Borg ‘Het Huys to Gore’ diende nog vele jaren als bisschoppelijke residentie. Dat was 
aanleiding tot het verlenen van stadsrechten aan Goor (1263). Van hieruit verleende de 
bisschop van Utrecht in 1325 ook stadsrechten aan Enschede. In 1348 verwoestte Gijsbrecht 
van Bronckhorst het kasteel volledig, waarna het niet meer opgebouwd werd. Bij een 
grondradaronderzoek in 2010 is gebleken dat er op drie tot drieënhalve meter diepte nog 
resten van dit belangrijke kasteel aanwezig zijn.  
 
Huis Heeckeren was oorspronkelijk een borgmanshuis van het Huys te Goor op het Schild. 
Het was in de Middeleeuwen een van de sterkste kastelen van de omtrek, omringd door diepe 
grachten. In de late middeleeuwen behoorde het aan het geslacht Van Coeverden. Toen 
Ripperda eigenaar was brandde het Huis in 1584 geheel af. 
 
De naam van het stadje Goor, gelegen aan de weg van Zutphen naar Hengelo, was in vroeger 

dagen Ghoere en is afgeleid van goer (moeras). Het wordt wel eens het Twentse Haagje 

genoemd omdat het vele eeuwen lang de residentie van de Twentse drosten is geweest. 

Omstreeks het jaar 900 melden de heren van Goor zich al. Een van hen, Balderik, werd in het 

jaar 918 te Deventer tot bisschop van Utrecht gekozen. Die relatie tussen het episcopaat en 

de Goorse burcht heeft zich lang in de geschiedenis gehandhaafd. Zo sneuvelde in 1226 

Rudolf, graaf van Goor als Stichts banierdrager aan de zijde van de bisschop in de beroemde 

slag bij Ane (Noordelijke Gulden Sporenslag) tegen die andere Rudolf, van Coeverden. In de 

schaduw van de groeiende macht van de bisschoppen van Utrecht steeg het aanzien van de 

plaats, die in 1263 stadsrechten verwierf.  

In het jaar 1669 is juffer Lucia van Langen, dochter van de Dackhorst gehuwd met Hendrik 

de Reigher. De Dakhorst of Dashorst was met een hypotheek verzwaard aangetroffen onder 

de goederen van ‘den desolaten boedel’ (1702) van Judith Margaretha van Coeverden, weduwe 

van de drost Van Bevervoorde tot de Oldemeule. 

Bij een akkoord van 21 november 1714 beëindigt Joanna Christina van Coeverden, douairière 

van Balthazar op ten Berge tot Harsseveld ‘eenige differenten en quaestien nopende d’ 

ouderlicke en broederlicke nalatenschappen met Joan Heidentryck van Coeverden ’t Wegdam’. 

Zij hertrouwde in het jaar 1717 met Derk Mulert tot den Backenhagen en overleed op 14 

januari 1721. 

Waarschijnlijk de eerste keer dat in de geschiedenis van Overijssel het begrip veen voorkomt, 

is te vinden in een negende eeuwse beschrijving van Salland. Hierin werd voor Salland 

namelijk het volgende meegedeeld: 'Illa vinna in Salahon, ubi Ilsla flumen confluit in mare', 

ofwel dat veen in Salland dat daar ligt waar de IJssel in zee stroomt. Een volgende keer dat 

veen wordt beschreven is in het jaar 1227 toen Otto 11 van Lippe, bisschop van Utrecht met 

een ridderleger door Rudolf van Coevorden werd verslagen bij de befaamde slag bij Ane. Hierbij 

zijn de bisschop en zijn meer dan vierhonderd ridders tellende leger op 27 juli volgens de 

kroniek in het veen bij Ane weggezakt. Omdat de zwaar geharnaste ridders met hun paarden 

daar vast kwamen te zitten, waren ze een gemakkelijke prooi voor het Drentse boerenleger 

(mannen en vrouwen) onder leiding van Rudolf van Coevorden. De vluchtende volgelingen van 

de bisschop werden doodgeknuppeld. Doordat er op grote schaal is geplunderd werd er 

praktisch niets teruggevonden van deze tragedie. 
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De Grimberg wordt als Huis al genoemd in het jaar 1297. Ebbinge Wubben schrijft in het jaar 

1843 dat in een oorkonde uit het begin van de zestiende eeuw wordt geschreven dat ‘den 

Grimberg uit de Heerschap Almelo ontsproten en uit de marken Notter en Rijssen te hoop 

gesat zijn’ (werd samengesteld). Het was zeker daarom ook leenroerig aan de Heerlijkheid 

Almelo. In de oorlog tussen de hertog van Brabant en bisschop Heribert van Bierum, zou de 

bisschop onder zijn medehelpers ook een Heer van den Grimberg hebben gehad. In het jaar 

1336 wordt Derck van den Grimberg met name genoemd. In het jaar 1376 was Egbert van 

Grimberg drost van Haaksbergen. Later kwam Huis de Grimberg in het geslacht Van Thije. In 

het jaar 1470 is Jacob van Thije richter van Kedingen. Op de klaring van het jaar 1484 

verscheen Johan van Thije, op die van het jaar 1534  Berent van Thije. Daarna komt Huis de 

Grimberg in het geslacht Van Voerst. Dit geslacht was afkomstig van Huis Beerse, onder 

Ommen. 

Er zijn aanwijzingen dat Van Thije die in de vijftiende eeuw op de Grimberg woonde de 

brandbare houten palissade heeft afgebroken. Van Thije heeft de binnengracht een 

rechthoekige vorm gegeven en die aan de binnenkant versterkt met stenen 

verdedigingsmuren.  

De boerderij van de Grimberg werd het Bouwhuis genoemd en ook wel Butterwaer. In 1391 

was de slag om de Grimberg. Deze gebeurtenis moet niet worden verward met de Grimberge 

Oorlog van 1142-1157. In 1391 trokken vijandige troepen zoals Van Bronckhorst, Van Ulft, 

Van Coeverden van Borculo, Gramsbergen en Goor, onder bevel van Diderick van 

Bronckhorst, vanuit Gelre op naar Salland en Twenthe.  Op een septemberochtend van het 

jaar 1391 verzamelt zich een legertje ruiters en voetvolk ten zuiden van Rijssen op de Friezen- 

en Rijsserberg. Versterkingen van Reynald van Coeverden, Goor en Gramsbergen komen aan 

over de Hellendoornse- en Haarlerberg. Over de Herikerberg komen de soldaten van Diderick 

van Bronckhorst. Hun doel is de Grimbergh te Notter. Die is de toegang tot Twenthe en de 

Heerlijkheid Almelo. 

De komende nacht zullen zij door een voorde in de Regge oversteken naar de marke Reckum. 

op die manier mijden ze het veer in de Regge bij de Grimbergh. De overval moet een verrassing 

zijn. Zij weten echter niet dat hun komst is opgemerkt. Egbert 11 van Grimbergh en zijn broer 

Arnout begrijpen wat het doel is een nemen maatregelen. Ze besluiten de vijandelijke troepen 

buiten de burcht op te wachten en een hinderlaag te leggen. Snelle boden alarmeren de edelen 

en ridders van Twenthe. In de nacht komen zij aangereden uit Almelo, Azelo, Zenderen, 

Tubbergen, Weerselo en Fleringen. Ook boeren uit Ypelo, Reckum, Notter en Zuna voegen zich 

bij de verdedigers. Vrouwen en kinderen uit het Grimberghkwartier worden ondergebracht op 

veraf gelegen erven in de   buurtschappen. De burcht wordt in staat van verdediging gebracht, 

wapens worden uitgedeeld en paardentuig wordt klaargelegd. Dit alles gebeurde onder leiding 

van Egbert die de burcht verdedigde. Zijn broer Arnaut zal de troepen aanvoeren op het veld. 

Een ring van verdedigers ligt tussen Reckum en de Grimbergh met rechts de Regge als 

flankdekking en links het Witte Veen. Op het Heynenhuys in het midden worden 

boogschutters in een hinderlaag gelegd. Vandaaruit wordt de hoofdaanval verwacht. De 

volgende morgen wacht Arnout ongeduldig met zijn zonen Wouter en Gerardt in volle 

wapenrusting. De ruiterij staat in dekking opgesteld. Het voetvolk zal zich achter hen 

verzamelen. Eindelijk komt een bericht van de verkenner. De vijand heeft de Regge 

overgestoken en is in Reckum. het was voor de vijand een zwaar karwei geweest de 

stormrammen en door ossen getrokken wagen de rivier over te krijgen. Ze nemen een 

rustpauze en denken dat ze onopgemerkt zijn gebleven. 

Arnout geeft het sein voor de  aanval.  De vijandelijke troepen worden overrompeld. Reynald 

van Coeverden en Diderick van Bronckhorst zijn teleurgesteld. Hun plan is mislukt en de 

verrassingsaanval is uitgesloten. Diderick moet nu snel handelen. De belegeringswerktuigen 

zwenken op zijn bevel naar rechts. Ze gaan het terrein langs de rivier op en de troepen stellen 

zich op. De ruiterij in het midden, op de flanken de knielende boogschutters en in de tweede 

linie het voetvolk met speren, lansen en bijlen. Arnout van Almelo van de Grimbergh en zijn 
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zoons Wouter en Geraardt rijden voorop, achter hen de ridders en edelen van Twenthe en de 

vrienden van Egbert en Arnout.  De ridders rijden in razende vaart op de vijand in. Thibolt 

van Thije en Berndt van Sudenae die bij eerder gevechten zijn gesneuveld zullen gewroken 

worden. Een adembenemend schouwspel is te zien langs de Regge bij Reckum en Notter. 

Briesende paarden, wuivende bossen veren op helmen, geschitter van harnassen, gekletter 

van de bijlen, speren en lansen, het regent pijlen. Oorverdovend is het lawaai van de 

aanvallende mannen. Het voetvolk en de zwaardvechters doen hun werk goed. 

Belegeringswerktuigen worden in brand gestoken en de bemanning wordt gedood. 

Het gevecht duurt uren en Arnout heeft niet in de gaten dat zijn beide zonen zijn gedood door 

de vijand. Dan begaat Reinald van Coeverden een stomme onverantwoorde fout. Hij geeft bevel 

door te breken naar het Heynenhuys om van daaruit de flanken van Arnouts leger op te rollen 

en de Grimbergh aan te vallen. Hij komt van een koude kermis thuis want wanneer zijn 

voetvolk en ruiterij de Grimbergh bereiken worden zij door een regen van pijlen ontvangen.  

De boogschutters lagen daar in een hinderlaag. De aanvallende vijand raakt in paniek en 

vlucht. Nu gaan de bruggen over de slotgrachten naar beneden en Egbert 11 doet met zijn 

mannen een uitval. Wanneer de avond is gevallen is de slag beslist. Het terrein voor de 

Grimbergh is  bezaaid met gedode en gewonde soldaten. Men brengt de lichamen van Wouter 

en Geraerd en de blijdschap van de overwinning verandert in rouw. Ook in de marken wordt 

gerouwd om de gesneuvelde boerenzonen. De bron van dit verhaal is een verslag in dichtvorm 

van een heraut van een vriend van Arnout. 

De broers Van Almelo van de Grimbergh komen nog een enkele keer voor in officiële aktes. In 

1376 was Egbert 11 benoemd als drost van Haaksbergen. Op 28 oktober 1393, donderdag na 

Sint Simon en Judas schenken de broers Van de Grimbergh ‘twee molt winterrogghen’ aan de 

priester van de Schildkerk te Rijssen. Hij moet het koren uitdelen aan de armen van de 

parochie. De broers vragen of de priester in de kerk wil praten en bidden voor heer Diderick 

van de Grimbergh en Vrouwe Mechteld. Dit zijn de ouders van de broers. Ook vraagt men te 

bidden voor de anderen van de Grimbergh, voor hen en na hen, die gestorven zijn of nog zullen 

sterven. De rogge wordt door de broers betaalbaar gesteld op Sint Maartensmis (11 november). 

De rogge komt van : 

- 1 molt van het erve Heynenhuys en de Grimberg te Notter (1 molt is 3 mud), 

- 1 molt van het erve Mensingh te Elsen. 

Egbert 11 stierf in 1401. Egberthha, de dochter uit zijn eerste huwelijk is de erfdochter. Later 

zou zij trouwen met Gerdt van Thije. Door dit huwelijk kwam de Grimberg in het geslacht Ten 

Thije.  Arnout, ook Aerent van de Grimbergh genoemd, stierf in 1408. 

In het jaar 1324 werd door Van Thije De Oosterhof (Rijssen) verkocht aan Van Ockenbroeck. 

Het blijft verder wat ondoorzichtig wie tussen de jaren 1324 en 1475 de echte bezitter is. De 

gebroeders Derk en Seijno van Thije verkopen in het jaar 1475 de Grimberg, waaronder De 

Oosterhof aan Van den Rutenberg. In dat jaar verkoopt Van den Rutenberg het hof aan Ten 

Bussche. Waarschijnlijk heeft het echtpaar Ten Bussche-Van Langen de huidige Oosterhof 

laten bouwen. Zoon Barthold, getrouwd met Fije van Langen droeg de havezate in het jaar 

1521 over aan Bruin van Langen. Tot het jaar 1630 blijft het huis bezit van het geslacht Van 

Langen. Dochter Bernardina van Langen trouwt in dat jaar met Ernst van Ittersum tot 

Nijenhuis en zo komt De Oosterhof in het bezit van de familie Van Ittersum. Het verhaal gaat 

dat prins Maurits meerdere keren op De Oosterhof is geweest om te jagen.  

 

In de oudste vermeldingen van Heeckeren staat het Huis te Goor. Het wordt voor het eerst 

vermeld in 1400 als de broers Reinold (II) en Wolter van Coeverden er door de bisschop van 

Utrecht mee worden beleend. Tegelijkertijd tuchtten (regelen) zij hun tante Lysbet van Goor 

aan dit goed en enkele andere goederen. Lysbet van Goor was getrouwd geweest met Godert 

van Heeckeren. Na het overlijden van Reinold IV van Coeverden werd zijn achternicht Agnes 
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van Ittersum met Heeckeren beleend. Van Coeverdens weduwe, Anna van Mervelt, weigerde 

het huis echter te ontruimen, maar verloor de daaruit voortvloeiende rechtszaak. Agnes van 

Ittersum was getrouwd met Eggerik Ripperda tot Boksbergen, zoon van Unico Ripperda en 

Judith van Twickelo. Eggerik was van 1566-1584 drost van Salland. Na zijn overlijden in 

Deventerse gevangenschap verliet zijn weduwe Deventer en ging in Goor wonen. Het huis zelf 

was echter kort voor of in 1583 afgebrand. Tot herbouw ervan kwam het waarschijnlijk pas 

in 1596. Uit dit jaar stamt een gevelsteen met de wapens en initialen van Herman van Ense 

en zijn vrouw Johanna van Coeverden. Deze Johanna was Agnes' erfgename, haar moeder 

was namelijk een zuster van Agnes. Ook de derde zuster, Sophia van Ittersum, weduwe van 

Eusebius Bentinck, probeerde Heeckeren echter in handen te krijgen. Dit leidde in 1601 tot 

een compromis wat ervoor zorgde dat Van Ensse Heeckeren behield. 

 

Omdat de Van Ensses gedurende de Opstand trouw waren gebleven aan de koning en in 

tegenstelling tot de meeste Overijsselse edelen vast bleven houden aan het rooms-katholieke 

geloof, was, nadat ook Oldenzaal in 1626 definitief Staats was geworden, hun rol op het 

politieke toneel in Overijssel uitgespeeld. Het echtpaar Van Ensse-Van Coeverden had een 

zoon Frederik. Deze trouwde met zijn achternicht Johanna Margaretha van de Grote Scheer 

bij Gramsbergen. Van hen zijn twee gevelstenen bewaard, namelijk uit 1646 en 1656. 

 

 

 

 

Het gemeentehuis op het Schild staat op de plaats van het oude kasteel Huis te Goor. Na de 
verwoesting ervan werd Heeckeren Huis te Goor genoemd. 

In het jaar 1248 werd de graaf van Goor door de bisschop van Utrecht verdreven. Het jaar 

1263 was het jaar van de stadsrechtverlening aan Goor. Het laatste kwart van de dertiende 

eeuw met de ophoging van en grachtaanleg om het Schild. En het begin van de veertiende 

eeuw met de oudste gedateerde ingravingen van bewoning op de ophogingslagen staan in een 

logisch verband. De archeologische gegevens wijzen – in samenhang met historische gegevens 

– onmiskenbaar op een gestichte stad, op een abrupte aanvang van de stad Goor. De stad kan 

niet min of meer geleidelijk zijn ontstaan uit een oude nederzetting ter plaatse. De 

aanwezigheid van de oudere borcht of kasteel moet van grote invloed zijn geweest. 
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Huis Heeckeren 

 

In de jaren 1582 en 1583 moet de koning schulden kwijtschelden, zo arm is de bevolking van 
Goor. In 1584, het jaar dat het Huis Heeckeren afbrandt, is nog steeds geen enkele boer in 
staat belasting (bede) te betalen. In 1586 houden troepen van de Spaanse hertog Parma 
strooptochten in (de omgeving van) Goor. De rentmeester meldt dat koren en beesten zijn 
geroofd. Geld om dieren te kopen is er niet. Het bezit van Johan van Coeverden, het huis 
Scherpenzeel (ook Den Kolck), is in beslaggenomen omdat hij Staatsgezind is. Van Coevorden 
vlucht naar Deventer en zijn bezit wordt geconfisqueerd. Maar het huis, dat tot twee keer toe 
brandt, brengt in de verkoop niets op, zo zwaar was het gehavend. Scherpenzeel brandt in 
1748 tot de grond toe af en is in 1792 gesloopt. 

 

 

Huis Heeckeren  

Maar al snel moet het Staatse leger zich terugtrekken naar de havezate Scherpenzeel (ook 
Scharpenzell) eveneens aan de Grotestraat, helemaal links aan de Regge.  
Op de huidige plek staat nu verzorgingshuis Scherpenzeel. Het huis Scherpenzeel brandt tot 
twee keer toe. Ook het huis Olydam dat bezit was van onder meer de familie Splinter, 
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verdwijnt. Het huis Heekeren gaat in 1584 in vlammen op. Het huis Scherpenzeel met de 
windmolen van de staatsgezinde Johan van Coeverden erft hij van zijn vader Wolter. Wolter 
van Coeverden is in 1568 doodgeslagen door Berend van Stepraedt. Zijn broer Christoffer, de 
oom van Johan, erft het Wegdam. Christoffer overlijdt in 1563 waarna de zoon van de geus 
Entens trouwt met de weduwe. 

 

Huis Scherpenzeel 

Het huis Heeckeren, eigendom van de heer van Goor, Eggerik Ripperda, wordt in brand 
gestoken in 1584. Spaanse soldaten doen dat vermoedelijk uit wraak voor het feit dat Ripperda 
betrokken is bij de aanslag op Goor onder leiding van overste Christoffel IJsselstein. Ripperda 
is tevens drost van Salland. Familieleden van hem, onder wie Unico Ripperda, komen later op 
het Huis van Hengelo en worden drost van Twenthe. 

Sinds 1684 is Jacob van Coeverden ook stadhouder van de lenen. Hij vertegenwoordigt van 
1695 tot 1705 Overijssel in de Raad van State. Maar hij is vanaf 1659 via vererving van Twickel 
ook erfmarkerichter van de marke Markelo. Deze erfelijke functie blijft ruim honderd jaar in 
handen van eigenaren van Stoevelaar. Hij is de belangrijkste adjudant van de erfmarkerichter 
het Weldam van de marke Stokkum, Herike en markenrichter van Elsen.  

Jacob trouwt in 1659 in Hengelo met Nicolina Ripperda, dochter van Willem Ripperda van 

Hengelo en Boxbergen en Aleid van Boekhorst. Nicolina krijgt bij haar trouwen van haar vader 

veel geld om daarmee de Stoevelaar ingrijpend te verbouwen. Negenenzeventig jaar oud 

overlijdt Jacob van Coeverden in 1707 op de Stoevelaar. Het huis telt acht vuursteden en 

behoort tot de grote havezaten in Twenthe. Het vermogen van de heer van Stoevelaar is geschat 

op honderdvijftigduizend gulden, waarmee hij tot de rijkste edelen van Twenthe behoort. 

Uit het huwelijk Van Coeverden met Ripperda stammen negen kinderen. Waarschijnlijk als 

gevolg van een besmettelijke ziekte overlijden op de Stoevelaar in 1677 zowel Unico als 

Johanna Cornelia van Coeverden. Amelis van Coeverden overlijdt in 1675 als vijfjarige door 

verdrinking in de gracht van Stoevelaar. Jacob Floris van Coeverden overlijdt in 1697. Hij is 

pas begin twintig. Willem van Coeverden wordt in 1689 in de ridderschap verschreven. 
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Waarschijnlijk is het huis in 1676 niet afdoende verbouwd. In 1700 volgt sloop. Er wordt een 

nieuw landhuis gebouwd. Borchard Amelis van Coeverden bouwt het huis Stoevelaar af na de 

dood van zijn vader en zijn broer Willem. Toch zou Willem van Coeverden de voltooiing van 

het nieuwe huis niet beleven. Als majoor in het regiment van Baer sneuvelt hij in 1706 in 

Ramillies tijdens de Spaanse successieoorlog. Zijn oudere broer Borchard Amelis is al in 1685 

lid van de ridderschap omdat hij van zijn moeder het Huis Hengelo krijgt, zodat z’n jongere 

broer Willem vanwege Stoevelaar zitting neemt in de ridderschap. Borchard Amelis van 

Coeverden bouwt het huis Stoevelaar af na de dood van zijn vader en zijn broer Willem.  Boven 

de deur van het nieuwe huis plaatst hij een gevelsteen met de latijnse tekst: In het jaar 1460 

heeft Reinoud van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, de laatste heer van Coeverden en 

Drenthe, deze burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de 

Rode van Heeckeren. 

Vanaf dat moment hebben de zoon en kleinzonen van Reinoud Van Coeverden het goed 
Stoevelaar onafgebroken in eigendom. Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, 
Reinoud en Cornelia van Varik tot Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, 
Borchardus en Anna Catharina Ripperda tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot 
Hengelo en Borchardus Aemelius tot Stoevelaar en Hengelo, die, nadat het door ouderdom in 
elkaar stort, het vernieuwd heeft. Borchard Amelis van Coeverden erft in 1678 het Huis 
Hengelo en in maart 1710 is hij drost van Twenthe. Maar in oktober van hetzelfde jaar sterft 
hij ongehuwd. Hij krijgt zijn laatste rustplaats in de Martinuskerk in Markelo. 

Zijn drie broers sterven jong. Unico blaast zijn laatste adem uit op vijftienjarige leeftijd na een 

langdurig ziekbed, Amelijs verdrinkt als elfjarige in de gracht en Jan-Cornelis sterft honderd 

dagen na zijn geboorte zonder ziekteverschijnselen. Erfgenamen van de boedel, bestaande uit 

het huis Hengelo en huis Stoevelaar, worden de kinderen van Borchards zuster Aleida Isabella 

van Coeverden, die in Eibergen in 1676 trouwt met Arnold Ludolf van Keppel tot Odink. 

Hiermee komt een eind aan de bewoning van de Van Coeverdens op het Stoevelaar. De van 

Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom gaat terug 

tot omstreeks 1110. Rond Goor bezit de familie vijf eeuwen lang havezaten als Stoevelaar, 

Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. De laatste kasteelbewoner is Frits van Coeverden die 

tot begin 1800 op Wegdam woont. Hij jaagt het familievermogen, kasteel en boerderijen, er in 

relatief korte tijd door heen. Sindsdien bestaat de familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen 

met functies die bij de adelstond horen, maar uit boeren en arbeiders. De jongere zoon Johan 

Philips Christoffel van Keppel krijgt de Stoevelaar in 1711. Het goed vertegenwoordigt nog een 

waarde van dertigduizend gulden, slechts twintig procent van de waarde van ruim vijftig jaar 

eerder. De jongere broer Georg Borchard Unico van Keppel krijgt de havezate Huis Hengelo. 

Johan van Keppel overlijdt in 1741 en zijn weduwe Agnes van Rheede in 1743. Zij laten geen 

kinderen achter.  

Wie in deze tijd nog resten wil vinden van de eens roemruchte havezate 'de Grimberg' moet 

zijn oren en ogen goed de kost geven. Maar de zoektocht zal uiteindelijk worden beloond. Er 

zijn nog overblijfselen, aanduidingen, tekenen te vinden van de plek waar eens het kasteeltje 

heeft gestaan. Een ‘mansio’ werd het genoemd in de vroegst bekende akte, waarbij sprake is 

van de ‘Grimberghe’. Egbert I van Almelo vermaakte het huis en de hoeve in 1297 aan zijn 

tweede vrouw Mechteld van Limburg. De kinderen uit hun huwelijk noemden zich nadien ’van 

den Grimberg’. De oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert 

van den Grimberg komt daarna voor in akten. Hij was een belangrijk heer. Diens zoon, 

eveneens Egbert (II) had in 1396 een conflict met Geert van Bevervoorde. Deze Egbert had een 

zestal kinderen waaronder de oudste zoon Derk II die hem opvolgde. In 1430 staat hij als 

‘jonker’ te boek wat voorbehouden was aan bezitters van een ‘heerlijkheid’. Na zijn overlijden 

verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert ten Thije, in 

1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje, ‘dat hues to 

Grimberghe mit den veer ende mit den vrede, enzovoorts’ aan haar kinderen Derk en Seino 

ten Thije, die het in 1475 verkopen aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. 

De van den Rutenbergs waren één van de meest vooraanstaande families in het Oversticht, 
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verwant aan de Utrechtse machtige heersers. Otto woonde op het landgoed Sudena in Zuna. 

Hij trouwde op latere leeftijd met Maria van Twic(ke)lo, die de Grimberg als woning verkoos 

‘omb deste neher bei der kirchen zu sein’. De Grimberg werd drastisch verbouwd. Hij stierf in 

1500, zijn vrouw een jaar later. Ze werden in Rijssen begraven. 

Hun kinderen waren Alof (proost van Sinte Marie te Utrecht), Otto II (opvolger op de Grimberg), 

Hake, Catharina (stiftsjuffer te Neuss) en Willemtje (trouwde met Johan van Welvelde). Otto 

speelde een belangrijke rol. Hij werd aangewezen als afgevaardigde van de Twentse 

Ridderschap om gewichtige zaken te regelen. Hij trouwde met Eleonora Sticke van het 

Weldam, maar stierf kinderloos in 1549. De Grimberg werd na de  dood van zijn weduwe in 

1561 vererfd aan de nakomelingen van zus Willemtje: Anna (getrouwd met Sweder Schele tot 

Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van Varendorp), Steventje ( de vrouw van Peter van 

Voorst tot Beerse) en zodoende aan het geslacht Welvelde. 

 

 

De oprit naar het kasteel  Grimberg eind jaren zeventig. 

De middeleeuwse kerk van Diepenveen was in 1720 het toneel van een conflict tussen de 
plattelandsadel en de magistraat van Deventer. De magistraat was in die tijd eigenaar van de 
kerk. Inzet was de plaats van een kerkbank in het net gerestaureerde gebouw. Daarover 
ontstond een gevecht tussen de adellijke Arent van Coeverden en zijn zoons met de 
onderschout en soldaten uit de stad. 
 

De eerste vermelding van het erve Grimberg vinden we in het schattingsregister 
van  Twenthe  uit het jaar 1475. De eerste bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 
verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues  to Grymberghe mit den veer etc. en ook met de 
Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw.  

Wegdam is een kasteel en vroegere havezate gelegen in de buurtschap Kerspel Goor. Wegdam 
was eeuwenlang bezit van de adellijke familie Van Coeverden. Het wordt voor het eerst 
genoemd in 1400. Toen was het nog een gewone boerderij. Pas door Christoffel van Coeverden 
(omstreeks 1563) en zijn vrouw Hendrika van Haersolte werd een edelmanshuis op het 
Wegdam gebouwd. Het huidige huis is gebouwd tussen 1757 en 1758. Boven de ingang 
bevinden zich de wapens van de toenmalige eigenaars Jan Heidenrijk van Coeverden tot 
Wegdam (1789) en zijn vrouw Allegonde Isabelle van Raesfelt. Na de dood van zijn zoon Arend 
Daniel (1849) kwam Wegdam door erfenis in handen van de familie Meyjes. In 1897 
verkochten de erven Meyjes het landgoed aan Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer, 
de vrouwe van Weldam. Weldam is een landgoed dat vlak bij Wegdam ligt. Sinds die tijd valt 
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het Wegdam onder Weldam. Het kasteel wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk voor 
bezoekers. 

 

 

Huis Wegdam 

 

 

 

 

Huis Wegdam  

Een bezit met meerdere havezathen en toebehoren werd bij Leencharter van 2 maart 1450 

door de bisschop van Utrecht overgegeven uit handen van Reynolt van Coeverden aan zijn 

broer Alof van Coeverden. Daaronder behoorde ook havezathe Wegdam in het richtambt 

Kedingen. Bij brief van het jaar 1455 verkopen ‘Reinolt van Coeverden ende Belije syn echte 

huysvrouwe aan Meijster Geert van Randen, proobst te Oldenzaal, eene erfrente van 12 

keurvorstengolden-riinche-guldens uit het erve en guet ten Wegdam en uit erf Sprokkelreve 
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en Damminckbrincke, die hun erflicke guede sint’. Wolter van Coeverden tot Wegdam, 

getrouwd met Henrica van Bevervoorde, wordt op 27 augustus 1495 beleend met de erven 

Johanninck en Roederkingh onder Uelzen. Hij overlijdt in het jaar 1505 of 1506. 

 

Hun zoon Wolter van Coeverden wordt op 10 september 1506 met diezelfde goederen te Uelzen 

beleend. Hij was getrouwd met Anna van Hoevel, die als zijn weduwe voorkomt op 9 april 1546 

in het huisarchief. Hun jongste zoon, Christoffel van Coeverden, erft Huis Wegdam, terwijl 

zijn broer Wolter Huis Scherpenzeel erft. Christoffel was getrouwd met Henrica van Haersolte 

op 6 oktober 1547. Haar werd bij charter van 15 februari 1562 door de provisoren en 

‘raedtluden der hillige kercke toe Goer geaccordeert daar erflick een banckstede daer sy een 

bancke op setten mach offte een stoelte inne toe slaen beneden op daet koer benevens onser 

liever vrouwen altaer’. Wanneer hij overlijdt hertrouwd zij op 16 februari 1565 met de 

Groninger edelman Wilke Entens van Menteda. Christoffel van Coeverden, in dienst bij keizer 

Karel V, is overleden te Sint Quentin (Frankrijk) omstreeks het jaar 1558. 

 

Over hun nalatenschap ontstond ruzie tussen hun kinderen, die bij magenscheiding van 14 

november 1588 werd bijgelegd. Hun oudste zoon Wolter van Coeverden werd daarbij Huis 

Wegdam toebedeeld. Deze was geboren in het jaar 1549 en werd op 12 oktober 1606 beleend 

met de helft van de havezathe De Leemcule, waarmee te voren zijn moeder beleend was 

geweest. Hij werd afgevaardigd naar de landdag in het jaar 1610. Op 29 augustus 1591 

verkreeg hij van de Spaans gezinde Herman graaf Van den Bergh, in afwezigheid van de 

stadhouder Verdugo, een sauvegarde. Hij was in het jaar 1613 getrouwd met Anna van 

Warmelo en overleed omstreeks november 1628. 

 

Van hun zes kinderen was de oudste en opvolger in het Leen Wegdam: Herman van Coeverden 

tot Wegdam. Hij was tevens door aankoop eigenaar geworden van Huis De Boschkamp onder 

Olst. Op 6 oktober 1609 was hij door prins Maurits aangesteld tot schout in het schoutambt 

van Olst. Hij werd op 28 maart 1618 beleend met het erve Roederkingh en in het jaar 1619 

beschreven in de Ridderschap. In het jaar 1613 trouwde hij met Adriana Hetterschey, die aan 

zijn geslacht inbracht het belangrijke schultengoed Driverden, in de marke Driverden in 

Bentheim. Hem wordt bij resolutie van Ridderschap en Steden van 22 oktober 1618 verlof 

gegeven de ingezetenen van Twenthe en Haaksbergen een dienst op te leggen, om 

bouwmateriaal bijeen te brengen tot herstel van zijn voorhuis op Huis Wegdam. Hij overleed 

op 16 november 1628, waarop zijn weduwe, aan wie aanvankelijk bij familieakkoord 

toegestaan was ‘het halve Huis ten Wegdam te weten die van het Sael en Saelcamer van boven 

tot beneden voor haar leven te gebruicken’. Zij pacht op 9 oktober 1650 van haar oudste zoon 

Wolter de halve havezathe Wegdam met de halve caterstede Spekenbroek voor honderd 

rijksdaalders per jaar. Zij hertrouwde met Lambert ten Dusschate te Goor en overleed op 16 

juni 1670. 

 

De laatstgenoemde Wolter van Coeverden tot Wegdam trouwt op 27 juli 1653 op Huis de 

Sadelhof te Schapen met Anna Margaretha van Ittersum tot Wolfshagen. Deze was een rijke 

erfdochter die van de kant van haar grootmoeder, een Van Asscheberg van der 

Ruyschenbergh, vijfendertig erven in het huwelijk meebracht. De erven lagen in het 

graafschap Lingen en behoorden onder de hof te Schapen aldaar. Over deze goederen en 

verschillende daarmee samenhangende rechten kreeg Wolter omstreeks het jaar 1660 

moeilijkheden met de erfheren te Schapen. Zo protesteerde hij ertegen dat hij verplicht zou 

zijn op die hof een ‘sadelpeerdt’ te moeten houden (het verlenen van hulp met paard en wagen 

tegen een vijand) en dat hij de vierde garve als uitgang daarvan moest betalen en meer 
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dergelijke. Eerst na jaren woordenstrijd voeren kwam het op 6 augustus tussen de partijen 

tot een akkoord. Het akkoord is in druk uitgegeven achter het ‘Hoffrecht von dem Sadelhoff 

zu Schapen gedruckt tot Enchuysen, in de Bonte Drucker Anno 1666’. Wolter had bij zijn 

trouwen reeds heel wat campagnejaren achter de rug (campagne: een veldtocht). Nog steeds 

is in het Huisarchief van Huis Wegdam zijn eigenhandig geschreven ‘Memorie van eenige 

veltslagen ende belegeringhen’ die Jonker Wolter van Coeverden tot Wegdam gedurende ‘sijne 

diensten onder de Hessische en Croon Sweden’ heeft bijgewoont. Waaruit hier in het kort:  

 

Anno 1633 en 1634 onder de Hessen onder het regiment van Graef Jacob van Hanau ruyter 

geweesen als blijckt uit myn paspoort, in welken tijd van twee jaren bijgewoent den veltslach 

voor de stat Hamm tegen de Keys. Volckeren gelegen op de Weser en noch bijgewoent den slach 

in ’t Stift Vulda voor Hirschfelt, gelijck mede verscheijdene plaatsen in ’t Stift van Munster helpen 

innemen, oock bijgewoont de belegeringh van Nahuis en de stadt Coesfeldt helpen ontsetten, 

Recklinckhuijsen met een aenslach bestormt doch afgeslagen, oock de stad Hannau helpen 

ontsetten. 

 

In het jaar 1635 was hij als pistonist te paard bij de Zweden, (iemand die een piston, dit is 

een blaasinstrument, bespeelt). Hij bleef er tot het jaar 1640 en woonde de slag bij Haselüne 

bij.  

 

Ende die victory bevochten, ook in ’t lager voor Turgau, alwaer ons dei Keys. Berenden sulx wij 

genoodsaakt waren naar Pommeren te gaan ende alsoo den vijant met groot pericel 

geeschappeert, dan de stad Lemgo veroverd, daarna bij Minden gevochten en het huys 

Petershagen aan de Wesel helpen innemen, waar den commandeur Kettler naar de stadt 

Neuerburch gevangen gebrach. 

 

Een jaar na hun huwelijksdag verkoopt het echtpaar acht boerenerven, gelegen onder 

Tecklenburg. Het waren Lenen van de abdij van Werden en afkomstig van wijlen drost Albert 

van Ittersum. De koper is de graaf Van Tecklenburg en hij betaalt een bedrag van 

twaalfhonderd rijksdaalders en vijftien stuivers per stuk. En weer een jaar later (april 1655) 

verkopen zij de havezathe Wolfshagen in het land van Vollenhoven aan jonker Rutger van 

Haersolte van Westerveld (Westerfle, Westerflier) voor een bedrag van 

twintigduizendtweehonderdvijftig gulden. Tot dien tijd rustte op Huis Wegdam een jaarlijkse 

uitgang, gevestigd in het jaar 1460, van ‘seven heerenponden op Petri te betaalen in het 

convent in der honnep (Ter Hunnepe)’. Verschillende hierop betrekking hebbende kwitanties 

van de rentmeester van het kapittel te Deventer uit de jaren 1640 tot 1649 zijn overgebleven. 

Maar op een losse aantekening staat, dat Wolter op 23 april 1658 heeft ‘uijtgecolft de 6 goud 

gulden soe jaerlix gengen uijt die havesate Wegdam’. 

 

In het jaar 1665 is Gualter jonker van Coeverden tot Wegdam gecommitteerde van de raad 

van de admiraliteit in het noorderkwartier en omstreeks het jaar 1676 is hij kapitein bij de 

cavalerie. Nog enkele losse aantekeningen van Wolter, nu uit de jaren van de invallen van 

bisschop Bernard von Galen met zijn leger: 

 

In ’t jaar 1665 ende 1666. Schaede soe ick onderschreven, gelede hebbe van die 

bisschoeppelicke troepen invasijen bedraget als folget: 

 

- mine biesten gefluchtet met 3 peerden int mastenbroek vertert voor een kleine tijd, dertig 

gulden; 
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- noch twee perden gefluchtet int noorderquartier ende het winter dar beholden, vertert 

an haver en hoy, tachtig gulden; 

- het haver foeren hen en wer, vijfentwintig gulden; 

- noch een perd van vijf jaer afgenaemen, soe ick voor   

- honderd gulden hadde gecoft tot Lingen, honderd gulden; 

- noch an biesten en de schapen voor schaede,  honderdertig  

- gulden; 

- ant huis geleden schaede ongefehr wel voor honderdtien  

- gulden; 

- an Imen geschadet, zevenenzestig gulden; 

- fracht van ’t fluchten van min goet op Swolle ende op Deventer aver die …, zestig gulden; 

- an huishuir, vijfenveertig gulden; 

- an brant, dertig gulden. 

 

 

En zo dient hij een nota in voor schadeloosstelling van zeshonderdtweeënzeventig gulden. Of 

hij het bedrag vergoed heeft gekregen is niet bekend. In het jaar 1679 maakt het echtpaar een 

testament op, waarbij zij tot erfgenamen nomineren: 

 

Onse vier kinderen als Herman Hendrik (schrijver te Oldenzaal), Johanna Christina (later op 

Huis Harsseveld getrouwd), Johan Heidenryck en Albert Christoffer van Coeverden met alsulke 

restrictie als volget: to weten omme sonderlinghe ende ons dairtoe met vrienden off 

overweghende oirsaeken: onsen tweeden soone Johan Heidenryck sal hebben ende beholden 

die Havezathe Weghdam met allen sienen tobehoir, regten etc., daerbij het leengoet 

Speeckenbrinck een Lantschapsleen ende sulks voor eene summe van 12000 caroli gulden, 

daarvan uitkeerende aan sijne beide broeders en zusters elck eens die summa van 3000 caroli 

gulden en ook sal hij het erve Fluttert in Hengevelde synde een lantschapsleen bij ons aangecoft 

(30 Sept. 1668) en alsoo deylbaar bij ons an sich beholden voor drie duisent acht hondert caroli 

gulden onder de anderen te verdeelen. Bij versterf van Johan Heidenryck wordt gesubstitueerd 

ons jongste soone Albert Christoffel. Vorders tot profijt van onsen oudsten soone het erve Rerinck 

met Joncker Bentinck toe Brekelkamp gemeen hebbende… enz. . 

 

Deze uiterste wil zou spoedig effect sorteren, immers op 29 december 1684 presenteert Anna 

Margaretha vrouwe van Ittersum, als weduwe van Wolter van Coeverden dit testament aan de 

richter. Als gerechtigde in de helft van de goederen verhuurt zij aan haar zoon Johan 

Heidenryck haar helft ‘in huys en havesathe Wegdam’, welk contract tot het jaar 1696 wordt 

voortgezet. Johan Heidenryck wordt op 2 april 1684 afgevaardigd naar de landdag, hij was in 

het jaar 1712 gecommitteerde in de generale rekenkamer van Overijssel en was getrouwd met 

Margaretha Elisabeth van Rensen. Waarschijnlijk verbouwde hij voor een groot gedeelte het 

ouderlijk huis, waarop de Bentheimer stenen met de jaartallen 1684 en 1689 wijzen, die zich 

tegenwoordig nog in de achterkant van het Huis bevinden. Men is geneigd te veronderstellen 

dat ze zich rijker rekenden dan ze waren. Tenminste, nadat zij in het jaar 1690 en volgende 

jaren telken  van deze en gene kapitaal hadden opgenomen, waarvoor ze eerst enige landerijen 

onder Hardenberg verbinden en vervolgens ook hun eigen personen en hun familiegoederen. 

Zij verkopen in het begin van het jaar 1712 enkele van de boerderijen onder Schapen in 

Lingen: de grote Schultenhof voor zesduizendzevenhonderdvijftig caroli gulden en iets later in 

dat zelfde jaar nog eens elf van de daar gelegen kleinere erven voor een bedrag van 

vierduizendvijfhonderd caroli gulden. Johan Heidenrijck sterft op 18 juni 1722, zijn 

echtgenote was voor hem overleden. 
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Van hun zes kinderen volgt de tweede zoon, Arend Daniel, hem op in de Lenen. Deze wordt 

op 12 november 1722 geadmitteerd, hij was getrouwd met Geertruid Lubbuina van Coeverden 

tot Rande. Hij laat in het begin van het jaar 1723 een nieuw bouwhuis op Huis Wegdam 

timmeren, waarmee wellicht in verband heeft gestaan, dat hij in hetzelfde jaar van de diaconie 

van de Mennonieten een bedrag van vijftienhonderd caroli gulden opnam met vierenhalf 

procent rente per jaar. Daarvoor verbindt hij zijn tweederde deel in het erve Fluttert. Pas in 

november 1733 houdt hij met zijn broers en zusters magenscheiding. Daarbij wordt hem 

toegewezen Huis Wegdam met omliggende gronden, verder de erven het Krooshoop, 

Speckenbrinck, Bom Hendriksplaatze, Lenen van de provincie, de Sprinkertsplaatze en het 

Fluttert in Hengevelde, een Leen van het Stift Munster. Daartegenover diende hij aan ieder 

van de vier anderen een bedrag van tweeduizend caroli gulden uit te keren. Het erve Mensing 

onder Elsen en de tienden daarvan,  een leen van Huis Oosterhof, het erve Lowicks of Looks 

in Hericke en een leen van de abdij van Vreden komen aan de anderen. Ook neemt hij enige 

keren geld op, terwijl daarvoor het echtpaar en hun goederen worden verbonden. Hij overlijdt 

omstreeks het jaar 1748. 

 

Van zijn nog minderjarige kinderen volgt Jan Heidenrijck van Coeverden tot Wegdam en de 

Groote Scheere hem op. Hij wordt op 22 maart 1755 naar de Ridderschap afgevaardigd en in 

het jaar 1755 of 1756 trouwt hij met Allegonda Isabella van Raesfelt. Ze kregen zeven 

kinderen. Ze bouwen een heel nieuw herenhuis, in de voorgevel is in steen hun beider 

geslachtswapens met het jaartal 1758. De achterkant was echter niet zo hoog als dat 

tegenwoordig het geval is. Jan Heidenrijck was raad van de admiraliteit in het college van 

Friesland en schijnt financieel een goed huwelijk aangegaan te zijn. Terwijl het echtpaar in 

het jaar 1758 hun eigen allodiale goederen en erven onder Hardenberg met een hypotheek 

verbinden, kopen zij op 16 augustus 1759 van de heren Mulert en De Machony de hof te Goor, 

een Leen van de provincie, voor een prijs van veertienduizend caroli gulden. Bij koopakte van 

15 januari 1773 verkrijgen zij de havezathe Slangenburg onder Doetinchem met alle rechten 

en de Leenkamer van het Huis. Het was een Leen van het Huis Wisch van Adriaan 

Steengracht, Heer van Mooylandt. Ze betalen tweehonderdvijftigduizend Hollandse guldens  

en twintig stuivers. Voorwaarden waren dat er blijvend een hypotheek op gevestigd mocht 

blijven van honderdtweeëntwintigduizend gulden, het restant was in drie termijnen te 

voldoen. Wat de Heer van Huis Wegdam met deze koop voor ogen had, blijkt niet uit de 

archiefstukken. Hij noemt zich ook: ‘tot de Groote Scheere’, een havezathe in het kerspel 

Hardenberg, hoewel hij daarin zeker niet voor het geheel gerechtigd was. Zijn aandeel, hem 

waarschijnlijk door het huwelijk aangebracht, is opgeschreven op losse aantekeningen in het 

Huisarchief. De jaarlijkse ontvangsten uit die havezathe waren in het jaar 1799 negenhonderd 

tweeëntwintig gulden, in het jaar 1800 achthonderd drieënnegentig gulden, terwijl het totaal 

van de ontvangsten in het jaar 1801 vijfduizendachtenvijftig gulden bedroeg. Jan Heidenrijck 

is overleden in het begin van het jaar 1789. Zijn weduwe passeert op 12 januari 1792 een 

magenscheiding met haar kinderen. Daarin komt het Huis Slangenburg niet meer voor. 

 

Haar oudste zoon Arent Daniel van Coeverden tot Wegdam krijgt Huis Wegdam en de erven 

Krooshoop, Vinkers, Spekenbrinck, Den Boom en de erven Groot Averak en Klein Averak ofwel 

Scholten. Alle erven lagen in het gericht Kedingen, waarvoor Arent de boedel met een bedrag 

van vierentwintigduizend gulden lichter maakt. Arent Daniel, geboren in het jaar 1763, was 

in het jaar 1788 benoemd tot kapitein, werd op 7 maart 1789 naar de landdag afgevaardigd. 

Hij wordt door de provincie op 27 juli 1790 als nieuwe hulder ten behoeve van de gezamenlijk 

geïnteresseerden beleend met de havezathe De Scheere, bestaande uit drie distincte Lenen, 
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(distinctie: fijne beschaving). Bij koninklijk besluit van 28 augustus 1814 werden hij en zijn 

wettige nakomelingen opgenomen in de Nederlandse adel. Zijn eerste vrouw, Jacoba H.A. van 

Voerst tot Hagenvoerde, overleed op Huis Wegdam op 5 april 1849, zijn tweede vrouw te Neede 

in het jaar 1857. Uit zijn eerste huwelijk waren vijf kinderen, waarvan de vierde, Fosca Helena 

op het Huis Wegdam op 26 juni 1822 trouwde met Jeremias Meysjes, geboren te Amsterdam; 

hij was scheepsbouwmeester. Zij overleed op het Huis op 19 januari 1862.  

 

Er hiermee raakte Huis Wegdam uit het geslacht Van Coeverden. Slechts korte tijd blijft het 

Huis in de familie Meysjes; de laatstgenoemde verkocht Huis Wegdam in april 1897 aan gravin 

Bentinck geboren Van Heeckeren van Wassenaer. Het landgoed, destijds ruim 

honderdnegenentwintig hectare groot, werd ondergebracht bij haar bezitting de havezathe 

Weldam. 

 

Havezathe Wegdam was de laatste bezitting die het geslacht Van Coeverden bezaten. Eens 

‘een bekent out adellycke geslachte, van ouden ondencklicken en de jegenswoordigen tyden 

onder die Riddermatigen ende adelicken personen tot de Landdagen van Overijssel 

verscreven’. Eens hun wapenschild met devies: ‘En dieu mon espérance et mon espée à ma 

défense’ (1645) voerend op de slagvelden van Holland, Frankrijk en Duitsland. Eens 

gecommitteerd tot alle belangrijke commissies en hoge landsvergaderingen. Eens bezitters van 

vele oude hoge Huizen als Heeckeren, Stoevelaar, Scherpenzeel, Rande, Rhaan, De 

Boschkamp, Den Berg, Walfort, De Scheere, Hengelo en Wegdam; eens vermaagtschapt aan 

alle aanzienlijke geslachten. In onze tijd daalde dit geslacht, van Huis en hof verdreven, tot de 

kleine landbouwersstand af. 

 

In een stille buurtschap, waar zelfs Craandijk niet doordrong, ligt daar in de onbewogen 

grachten zo vriendelijk het ouderwetse achttiende eeuwse Huis aan het verlaten voorplein, 

slapend tussen de eeuwenoude linden. ‘Het is nog degelijk en goed onderhouden, alsof het 

wacht om morgenvroeg zijn vroegere jonkers te ontvangen. In het jaar 1900 was het 

binnenshuis kil en ongemeubileerd. De meubels en schilderijen van de laatste bewoners zoekt 

men er tevergeefs. Op Huis Warmelo kregen ze een goed onderkomen. Alleen een zestal fraaie 

Lodewijk XlV stoelen bleven in de lege vestibule staan..… alsof ook deze wachten’, aldus Ter 

Kuile. 

 

Het Huis Wegdam behoorde aanvankelijk tot de goederen die ressorteerden onder het goed 

Heekeren te Goor. In 1400 werden Reinholt (II) van Coeverden en zijn broer Wolter door de 

Utrechtse bisschop beleend met 'dat guet, geheiten Weecdam'. Opmerkelijk is bij de belening 

de vermelding, dat Wegdam 'een vri eigen guet is'. Het Huis behoorde dus niet tot de goederen 

die leenhorig waren aan de bisschop, maar was een vrij eigen goed. De meeste bekendheid 

van de Van Coeverdens op Wegdam heeft Wolter van Coeverden (1613-1684) verworven. In 

het rampjaar 1672 vertrok hij op 59 jarige leeftijd vanaf Wegdam met een voor eigen rekening 

geworven compagnie ruiters om zich in het strijdgewoel te mengen.  

 

Havezate  Wegdam is een rechthoekig gebouw met het front naar het oosten. Het geheel 

dateert uit 1758 blijkens een wapensteen boven de ingang. Deze steen draagt de wapens Van 

Coeverden en Van Raesfelt en herinnert aan de opdrachtgevers van de nieuwbouw Johan 

Heidenrijk van Coeverden tot Wegdam en zijn vrouw Allegonda Isabella van Raesfelt. Het 

gedeelte van de verdieping aan de achterzijde dateert uit het begin van de negentiende eeuw. 

Het huis wordt aan de zijkanten en de achterkant omgeven door een gracht. 
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In 1849 erft Fosca Helena van Coeverden het Wegdam en als zij overlijdt in 1862 gaat het huis 

over op Jeremias Meijes. In 1897 wordt het verkocht aan Maria Cornelia van Heeckeren van 

Wassenaer, vrouw van het Weldam, en worden tegelijk de onder het Wegdam ressorterende 

erven en landerijen bij die van het Weldam gevoegd.   Het Wegdam, welk in 1382 reeds 

bestond, is eerst in de vijftiende eeuw een havezate geworden. Voor die tijd was het een erve 

dat onder Huis Hekeren behoorde. 

6-9-1400 
Dat guet geheiten Weecdam dat een vri eigen guet is mit sinen toebehoeren in den kirspel van 
Ghoir. 

Beleend door Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter. 

(Op dezelfde dag tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed). 

17-9-1407 
Idem door Wolter van Covorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn broer Reynalt. 

In 1450 doet Reynolt van Coeverden, ridder, (ovl. 1469) ten behoeve van zijn broeder Alof 
overgave van een aantal goederen, w.o. dat erve tot Wegdam, die hij en zijne voirvaders van 
den gestichte te leen geholden hebben. 

13-4-1455 
Gegeven in de jaer ons Heeren duysent vyerhondert vyeff unde vifftich, des saterdaeges nae 
Belaken Paesschen. 

Jacop van Tije, richter van Kedingen, oorkondt dat Reynolt van Coverden en zijn vrouw Belye 
aan mr. Gert van Randen, proost van Aldensale en Eelst, een rente van 12 Keurvorsten gouden 
Rijnse gulden uit o.a. het erve ten Wegdam, gelegen in het kerspel Goer, verkocht hebben en 
voor hem, ridder, en keurnoten in het heimaal hebben geleverd. 

Het Wegdam schijnt daarna door Alof van Coeverden als havezate bewoond te zijn en is verder 
in zijn geslacht gebleven; de bezitters noemden zich steeds Borchman van Goor. 

Kerkboek Goor: 16-6-1670: Op donderdagh smorgens te 7 uren sterft opt Wegdam Adriana 
Hetterschei, seer Godsalige weduwe van Herman van Coeverden, nadat sij haer te bedde 
geleght hadde op hemelvaerts dagh Mai 12 en is begraven Juni 25. 

28-12-1676 
's Morgens sterft tusschen 5 ende 6 seer Christelijck aen die pocken die weled. juffer Adriana 
van Coeverden ten Wegdam jonge dochter van den weled Heeren Wolter van Coeverden tot 
Weghdam, out omtrent 18 jaren; is begraven in het volgende jaer Januar 8. 

8-1686 
Jonker Albert Christoffer van Coeverden soon toe Wegdam, vaendrager onder de Heer Overste 
Coeverden, huwt met Juffer Anna Maria van Twikkelo dogter van de Heer Joan van Twikkelo 
Burgemeester der stadt Deventer. 

24-12-1687 
De welgeboren Heer Joan Heidentrik van Coeverden toe den Wegdam huwt de welgeboren 
Juffer Margarieta Elisabeth van Renssen tot Deventer. 

Doop Goor 25-5-1694: Wolter Christoffer, dp 5-4-1696 Geertrui Margriet. Doop 1-10-1697 
Arent Daniel. 
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Goor 1-4-1694: Juffer Joanna Christina van Coeverden dogter toe Wegdam huwt met de Heer 
Balthasar op den Berge tot Herssevelt. 

In 1723 is er door Arend Daniel van Coeverden een nieuw bouwhuis bij de havesate gebouwd 
en in de jaren 1757-1759 heeft zijn zoon Johan Heidentrijk van Coeverden (1730-1789) een 
geheel nieuw huis laten bouwen. (Deze Johan of Jan Heydenryk huwde 23 herfstmaand 1756 
te Breda met Allegonda Isabelle van Raesfelt). 

Arend Daniel Baron van Coeverden, Heer van Wegdam en Kapitein in het Regiment van den 
Hoogwelgeb. Gestr. Heer Baron Bentinck, Colonel ten dienste deezer landen, huwt 13-8-1790 
te Goor met de Hoogwelgeb. Freule Jacoba Henrietta Arnolda Baronesse van Voerst tot 
Hagenvoorde/Wijhe (ovl. 5-12-1817 op W. oud 58 jr.). 

Jonkheer Arend Daniel van Coeverden (1763-1849) is de laatste Van Coeverden geweest, die 
het Wegdam heeft bewoond. 

Deze Arend Daniel moet een gefortuneerd man zijn geweest want zijn vader breidde in 1773 
het familiebezit uit met de koop van de havezate Slangenburg bij Doetinchem voor de 
toenmalige som van f 250.000,-. 

Na zijn dood kwam het Wegdam aan zijn dochter Fosca Helena die in 1822 getrouwd was met 
de Amsterdamse scheepsbouwmeester en reder Jeremias Meyjes, die volgens overlevering op 
slinkse wijze in bezit is gekomen van veel onroerend goed afkomstig van de Van Coeverden's. 
Na hun overlijden is het in bezit gekomen van Arent Daniel Johannes Theodorus Meyjes, 
notaris te Amsterdam. (Zie Meyjes Ned Patr. 1951). De erfgenamen van deze laatste hebben 
in 1897 na zijn dood het huis verkocht aan Maria Cornelia barones Van Heeckeren van 
Wassenaar, eigenares van het huis Weldam, echtgenote van Willem Carel Philip Otto graaf 
Bentinck. Later is het verhuurd geweest aan een Engelse binnenhuisarchitect, die het uit 
liefhebberij met stijlmeubelen heeft ingericht.  

De oudste schriftelijke gegevens van Wegdam zijn te vinden in het gemeentearchief van Goor:  

1390. Quam vor uns, schepenen van Ghoer, Ghert ten Wecdamme ende zyn zuster Zwenne 

ende drogen daer up ende verteghen van allen rechte ende ansprake de ze hadden an den 

gaerden gheleghen tusschen des Roden hus ende Asselen gaerden to Merhem, toe behoef 

Werners ten Senkeldamme. 1394. Ghert van den Wegdamme, anders geheeten de Loeper, 

verklaart ten overstaan van Bruen van Hederke, richter te Goor en Evert van Eschedorpe, 

kerkheer te Goor, Roloff Haghedorn, Tomas de meier van Goor en anderen, geen recht te hebben 

in de Dekerskamp gelegen bij de steeg naar de Sughorst in het kerspel Goor.  

Wegdam, dat waarschijnlijk al lang als boerderij bestond, is in 1400 volgens een beleningsakte 

in eigendom gekomen van de Van Coeverden’s. Het erve behoorde voor die tijd onder Huis 

Heeckeren, het latere Huis te Goor. In die tijd waren er ook familiebanden met de Van 

Heeckeren’s. Eén van de oudste adellijke geslachten van Nederland is dat van de Van 

Coeverden’s. De familie wordt in de dertiende eeuw genoemd als de Heren van Borculo. Hun 

oudste roots lagen echter, zoals hun familienaam al aangeeft, in Drente: op 28 juli 1227 vond 

in de buurtschap Ane in de voormalige gemeente Gramsbergen de beruchte Slag bij Ane 

plaats. De aanleiding van deze slag is een vete tussen burggraaf Rudolf II van Coevorden en 

de Groningse prefect Egbert, die de hulp inroept van de Utrechtse bisschop. Het immense 

ridderleger met in haar gelederen beroemde ridders wordt door de Drentse boeren onder 

leiding van Rudolf II van Coevorden in het moeras gelokt en verslagen. Bij opgravingen in dat 

gebied zijn o.a. een stijgbeugel en een kruisboogpunt uit de dertiende eeuw gevonden. 
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Vanaf 1600 is er ook sprake van een erf Wegdam in Hengevelde. De familienaam Wegdam 

komt nog steeds voor. Op 6 september 1400 werden Reinholt (II) van Coeverden en zijn broer 

Wolter, zonen van heer Reinholt van Coeverden en Cunnegonda van Heeckeren, door de 

bisschop van Utrecht beleend met ‘dat guet geheiten Weecdam in den kirspel van Ghoir’. 

Vanaf dat moment bleef het eeuwenlang in de familie. 

 

Opmerkelijk bij die belening is de vermelding, dat Wegdam ‘een vri eigen guet is’. Het erf 

behoorde dus niet tot de goederen die leenhorig waren aan de bisschop, maar was een vrij 

eigen goed.  

In 1407 draagt Reinholt (II) zijn aandeel in Wegdam over aan zijn broer Wolter die in 1410 

gehuwd was met Sophia Fije van Sinderen. Wolter was van 1419-1424 ambtman van Twenthe 

en van 1418-1428 van Neuenhaus. Van Wolter en Sophia zijn 6 kinderen bekend: Dirck, Alof, 

Johan, Lysbeth, Fije en Reinolt (III).  

In 1450 doet Reynolt (III) van Coeverden, ridder, (†1469) ten behoeve van zijn broer Alof 

overgave van een aantal goederen, waaronder dat erve tot Wegdam, die hij en zijne  voirvaders 

van den gestichte te leen geholden hebben’.  

Alof van Coeverden, Heer van Wegdam en getrouwd met Agnese van der Marsch, bewoonde 

toen het pand en droeg op dat moment tevens de titel borgman van Goor. Of deze eerste 

generaties eigenaren hier constant gewoond hebben dat zal zeker niet het geval zijn geweest; 

’s winters vertoefde men meestal in de steden b.v. Zwolle of Deventer waar het comfortabeler 

was om te verblijven. 

13 april 1455: Gegeven in de jaer ons Heeren duysent vyerhondert vyeff unde vifftich, des 

saterdaeges nae Belaken Paesschen. Jacop van Tije, richter van Kedingen, oorkondt dat 

Reynolt (Reinolt III, zoon van Wolter) van Coverden en zijn vrouw Belye van Aller aan mr. Gert 

van Randen, proost van Aldensale en Eelst, een rente van 12 Keurvorsten gouden Rijnse gulden 

uit o.a. het erve ten Wegdam, gelegen in het kerspel Goer, verkocht hebben en voor hem, ridder, 
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en keurnoten in het heimaal hebben geleverd. In 1475 werd er volgens het schattingsregister 

wel belasting betaald: 2 s(chilling), bet. 3 golden r(ijnsche) g(ulden).  

Een kasteel of havezate was vroeger vrijgesteld van belasting. Maar mogelijk werd het toen 

nog als boerderij beschouwd. Het erve is in het midden van de zestiende eeuw tot 

edelmanshuis verbouwd.  

Reynolt (III) huwde in 1436 met Belia van Aller en hertrouwde met Catharina de Roode van 

Heeckeren († 1471). Kinderen uit het eerste huwelijk Johan, Roelof († 1495) die trouwt met 

Sophia van der Ese van Gramsbergen en Wolter, de opvolger.  

Deze Wolter van Coeverden (†1506) trouwt met Henrica van Bevervoorde tot Oldemeule. Hij 

verscheen als riddermatige sedert 1478 op de landdagen, voor het laatst in 1494 Henrica 

hertrouwde later nog met Berend van Vorden, richter van Borculo. Hun kinderen waren: Adolf 

en Reinier die beide jong overleden, Sophia die trouwde met Johan van Ittersum, Reinold († 

1574) die Cornelia van Varick trouwde en de opvolger op Wegdam werd Wolter.  

Wolter (†1535) van Coeverden huwde met Anna van Hoevell tot Scherpenzeel. Hij verscheen 

op de Overijsselse landdagen van 1518 tot 1534 en hun kinderen zijn: Aleid, Wolter die trouwt 

met Agnes van Buth (en later huis Scherpenzeel krijgt toebedeeld) en opvolger Christoffel. 

Mogelijk heeft de familie ook op huis Scherpenzeel gewoond.  

 

 

 

Christoffel van Coeverden tot Wegdam is in 1557 aan de pest overleden in dienst van keizer 

Karel V. Hij trouwt in 1547 met Henrica van Haersolte en verscheen op de  landdag sedert 

1545. Hun kinderen zijn Hendrik, Geertruid, die trouwt met Willem Van Hoevelt en Anna die 

trouwt met Berndt van Heerdt, Catharina trouwt met Erasmus van Heerdt en Wolter, de 

opvolger. Moeder Henrica hertrouwde in 1565 met Wilco Entens. In 1574 kregen de 

erfgenamen van Christoffel grote onenigheid over de verdeling van de boedel. Deze werd in 
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1588 bijgelegd door bemiddeling van een aantal scheidslieden. Oudste zoon Wolter erfde 

Wegdam en erve Spekenbrink.  

Wolter van Coeverden tot Wegdam (1549-1612) trouwt met Anna van Warmelo. Hun kinderen 

zijn Christoffel, Wigbold die eerst trouwt met Mechteld van Dulman en daarna met Anna van 

Heerdt en Herman, de opvolger op Wegdam. In het verpondingsregister van 1601 wordt 

vermeld:  

Wolter van Coverden, 4 molder; nota: heft niet meer ditmael willen angeven gelyck Pothoff 

verklaert, 6-0-0. In 1602 wordt opgegeven: Wegkdam, 12 mudde, 2 dagwerck.  

Hij werd gevrijwaard van brandschatting (betalen van schoorsteenbelasting) en hij was sedert 

1575 als riddermatige in de Staten van Overijssel verschreven. In 1605 werd hij opnieuw, na 

afwezigheid van meer dan  vijftien jaar, verschreven.  

Opvolgend bewoner Herman van Coeverden (†1628) trouwde in 1611 met Adriana van 

Hetterschey. 

Op 16 juni 1670 op donderdagh smorgens te 7 uren sterft opt Wegdam Adriana Hetterschei, 

seer Godsalige weduwe van Herman van Coeverden, nadat sij haer te bedde geleght hadde op 

hemelvaerts dagh Mai 12 en is begraven Juni 25. 

Herman was in 1609 schout te Olst geworden. Hij woonde toen op huis Boskamp aldaar welke 

hij van zijn tante Beatrix had geërfd. In 1615 wordt hij door de goedsheren van Kedingen 

aangesteld als ontvanger van de verpondingen en vestigt zich dan op Wegdam. In de periode 

1618/1619 werd het voorhuis hersteld. Dat dit nogal ingrijpend moet zijn geweest blijkt uit 

de toestemming van Ridderschap en Steden van Overijssel ‘de ingezetenen van Twenthe en 

Haaksbergen een dienst op te leggen, om bouwstof bijeen te brengen tot herstelling van zijn 

voorhuis op den Huize Wegdam’.  

Hun kinderen zijn: Johan Jacob (hij is in 1646 bij een scheepsongeluk in Zierikzee 

omgekomen en begraven in de Bovenkerk te Kampen), Herman Christoffel (†1636), Anna 

Richtmoet (†1690), Engeletta die in 1647 te Gelselaar trouwt met weduwnaar Geert Kreynck, 

Hendrik die in 1649 trouwt met Florentina Rengers en in 1662 hertrouwt met Anna Margriet 

Sloet en Wolter. de opvolger. 

In 1650 verzoekt de weduwe van Coeverden van Hetterschey om geen belasting te hoeven 

betalen, zoals ook de andere weduwen van edelen werd toegestaan. In die periode blijkt dat 

het huis een L-vorm had met slechts één verdieping en in ieder geval een ‘sael’ en een 

‘saelkamer’ en was het met een gracht omgeven; er waren drie vuursteden aanwezig. 

Op diverse plaatsen in en om het gebouw zijn ook jaartallen aangebracht die wijzen op 

verbouwingen in de genoemde jaren, zonder dat duidelijk is wat er werd verbouwd. We 

noteerden 1676, 1684 en 1689. Het eerste jaartal staat op een steen die werd aangebracht 

boven de stenen trap naar de gracht achter het huis. Er tegenover werd een steen aangebracht 

met een tekst, die helaas door verwering onleesbaar is geworden. Het is echter mogelijk dat 

deze Bentheimer stenen met die jaartallen afkomstig zijn van het huis Stoevelaar in Herike; 

ook al omdat ze in de kademuur van de gracht zijn ingemetseld. Op het Stoevelaar woonden 

immers ook van Coeverden’s en dat huis is omstreeks 1700 geheel herbouwd. 

Wolter van Coeverden (1613-1684) trouwt in 1653 in Lingen (D) met Anna Margaretha van 

Ittersum tot Wolfshagen (1626-1704) die zowel veel goederen maar ook veel schulden in het 

huwelijk inbrengt. In 1656 gaat dit echtpaar op Wegdam wonen. Hij was nogal ruw in de 

omgang en een gebrek aan wellevendheid werd hem meermaals verweten, waardoor hij ook 

binnen de familie nog wel eens problemen had. De meeste bekendheid van de Van Coeverden’s 

op Wegdam was wel deze Wolter. Hij nam van 1633 tot 1640 deel aan verschillende 

veldtochten en was aanwezig bij diverse belegeringen in dienst van de koning van Zweden. 

Uiteindelijk werd hij kolonel. In 1644 werd hij toegelaten tot de Statenvergaderingen, werd 
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daarna afgevaardigde naar de Admiraliteit in het Noorderkwartier en was lid van het college 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel.  

Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een 

Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit 

jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 

aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen onder het gezag 

van de bisschoppen Bernard van Galen en Maximiliaan Hendrik van Beieren. Bisschop van 

Galen was overigens eerder in 1666 Nederland ook al binnengevallen. De Franse legers 

konden niet de kortste route door de Spaanse Nederlanden nemen omdat Frankrijk keizer 

Leopold I, aartshertog van Oostenrijk, buiten de strijd wilde houden. Daarom waren 

bovengenoemde bisdommen door de Fransen om logistieke redenen tot bondgenoot gemaakt. 

De binnenvallende legers trokken op 12 juni 1672 over de Rijn bij Lobith en versloegen het 

zwakke leger van de Republiek en bezetten snel veel grondgebied in Twenthe en het graafschap 

Zutphen. Ook Wolter van Coeverden gaat zich er mee bemoeien. In 1672 vertrekt hij op 59 

jarige leeftijd vanaf Wegdam met een voor eigen rekening geworven compagnie ruiters om zich 

in het strijdgewoel te mengen. 

Soldaten plunderen vanaf 1569 regelmatig Stad Delden en dan gaat het er niet bepaald 

vriendelijk aan toe. De hoplieden Ernest Mulert, de drost van Twenthe voor de Spaanse 

koning, en Johan Splynter van Huis Olydam te Goor vragen op 25 februari van dat jaar een 

lening van 931 thaler om daarmee hun soldaten te betalen. Met het geld kunnen zij ook de 

burgers van Delden beter beschermen. 

 

Eggerik Ripperda 
 

De plaatsvervanger van Willem van Oranje in Overijssel sterft roemloos achter de tralies. 
Eggerik Ripperda, drost van Salland vanaf 1567 en plaatsvervanger van Willem van Oranje in 
Overijssel, gaat de geschiedenis in als de belegeraar van Goor. De aanval mislukt echter en 
hij sterft drie jaar later roemloos in een gevangenis in de Noordenbergtoren van Deventer. 

Eggerik Ripperda, die bekend staat om zijn voorliefde voor alcohol, is het Spaanse gezag in 

het begin nog trouw. Hij huldigt met vele anderen de hertog van Alva nadat deze het leger van 

Lodewijk van Nassau in 1568 bij Jemmingen of Jemgun heeft verslagen. 

 

In 1570 maken de drost van Salland en zijn broer Johan Ripperda, heer van Weldam, deel uit 

van een deputatie uit Overijssel die aanwezig is bij het huwelijk van koning Philips II.  

 

Eggerik Ripperda speelt als drost van Salland samen met de rentmeester van Salland, Robert 

van Ittersum, en hopman Ulger een belangrijke rol bij het verdrijven van de katholieken in 

Zwolle waardoor de Malcontenten van Maarten Schenk enkele dagen later geen kans krijgen 

zich meester te maken van de huidige hoofdstad van Overijssel, Zwolle.  De Malcontenten, 

ontevreden katholieke edelen uit Wallonië, komen stadhouder Rennenberg te hulp nadat deze 

op 3 maart 1580 kiest voor aansluiting bij de unie van Atrecht. De katholiek Rennenberg kiest 

partij tegen de opstand. Op 15 juni 1580 eisen katholieke hoplieden en vaandrigs in Zwolle 

een baantje in de door gereformeerden bezette raad van de stad. Beide partijen pakken de 

wapens op. 
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Rechts: 

Judith van Twickelo, 

moeder van Eggerik 

Ripperda, geboren in 

1510 of 1515 in 

Delden, trouwt op 15 of 

21-jarige leeftijd met 

Unico (Unecho) 

Ripperda die eveneens 

in Delden is geboren. 

Haar vader, Johan III 

'de rijke' van Twickelo, 

is drost van Twenthe 

en 

vestigingscommandant 

van Oldenzaal en 

getrouwd met Jutte 

Sticke. 

 

 

Wanneer zijn vader in 1566 overlijdt volgt hij hem automatisch op als drost van Salland. 

Eggerik of Eggerich Ripperda trouwt met Agnes van Ittersum, een dochter van Johan van 

Ittersum en Anna van Buckhorst. Hij is heer van Goor en beleend met de huizen Weldam en 

Heeckeren bij Goor en Boxbergen bij Deventer. Al in 1555 is hij toegelaten tot de landdag van 

Overijssel. 

 

Het huis Weldam draagt hij op 20 oktober 1568 over aan zijn jongere broer Johan. Goossen 

van Raesfelt tot Oostendorp, drost van Twenthe, en getrouwd met Agnes van Twickelo, is 

getuige bij de overdracht. Drost Van Raesfelt ontvlucht enkele jaren later Twenthe, vlak 

voordat Eggerik de verrassingsaanval op Goor inzet. 
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wapen Ripperda 

 

Eggerik Ripperda, drost van Salland en luitenant-stadhouder, gaat de geschiedenis in als 

belegeraar van Goor. De aanval mislukt echter en hij sterft drie jaar later roemloos in een 

gevangenis in de Noordenbergtoren van Deventer. Een portret van hem bestaat niet. Zelfs de 

plek waar hij is begraven is onbekend. Wanneer zijn vader in 1566 overlijdt volgt hij hem op 

als Drost van Salland. Eggerik Ripperda trouwt met Agnes van Ittersum, een dochter van 

Johan van Ittersum en Anna van Buckhorst. Hij is heer van Goor en is beleend met de huizen 

Boxbergen bij Deventer en Weldam en Heeckeren bij Goor. Het huis Weldam draagt hij op 20 

oktober 1568 over aan zijn broer Johan. Goossen van Raesfelt tot Oostendorp, drost van 

Twenthe, en getrouwd met Agnes van Twickelo, is getuige. 
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Eggerik Ripperda, die bekend staat om zijn voorliefde voor alcohol, is het Spaanse gezag 

aanvankelijk trouw. Hij huldigt met vele anderen de hertog van Alva nadat deze het leger van 

Lodewijk van Nassau in 1568 bij Jemmingen of Jemgun heeft verslagen. In 1570 maken de 

drost van Salland en zijn broer Johan Ripperda, heer van Weldam, deel uit van een deputatie 

uit Overijssel die aanwezig is bij het huwelijk van koning Philips II. 

 

Elf jaar later is de situatie veranderd. In juli 1581 is Twenthe Spaans, wanneer overste 

IJsselstein met een kleine duizend soldaten vanuit Deventer probeert Goor, de toegangspoort 

tot Twenthe, te veroveren. Bij het Schild in het hartje van Goor stokt de opmars. Na twee 

weken strijd dwingt Maarten Schenk de staatse troepen tot overgave.  

 

Eggerik Ripperda en vele andere edelen, onder wie Johan van Voorst, wandelen de kerkers 

van kasteel Blijenbeek aan de Maas binnen. In maart 1582 mogen Eggerik Ripperda en 

Matthijs van Wenckum, oud-burgemeester van Deventer, naar Deventer reizen om de Staten 

van Overijssel te vragen losgeld te betalen voor hun vrijlating. De staten weigeren en wanneer 

het duo terug wil naar Blijenbeek nemen de Deventernaren hun gevangen. Ze worden 

opgesloten in de Noordenbergtoren, waar ze goede verzorging krijgen. Vrienden brengen wijn, 

Bremer en Lubes bier, appels, vlees en post 'Op den toorn'. In 1584 sterft Eggerik er in de 

gevangenis. 

 

 

 

Goossen van Raesfelt  
 

Goossen van Raesfelt (1499 - circa 1580) was een Twentse edelman. Door zijn huwelijk kwam 

kasteel Twickel in handen van de familie Van Raesfelt. Hij werd drost van Twente na het 

overlijden van zijn schoonvader, Johan III van Twickelo (-1539). In die functie is hij vooral 

bekend geworden door de terechtstelling van de juffers Van Beckum wegens ketterij in 1544. 

Goossen van Raesfelt was een jongere zoon van Johan van Raesfelt tot Ostendorf en Judith 
van Wylich. Zij woonden op het Huis Ostendorf onder Lippramsdorf in Westfalen. Na 
Goossens huwelijk met Agnes van Twickelo in 1537 vestigde hij zich in Twente. 

Agnes van Twickelo (ongeveer 1510 - 4 mei 1551) was de jongste dochter van Johan van 
Twickelo en Judith Sticke (-1516), die waren getrouwd in 1506. Uit het huwelijk van Goossen 
en Agnes zijn vijf kinderen bekend: 

• Johan van Raesfelt tot Twickel (-1604) de erfopvolger van Twickel, trouwde in 1572 met 
Lucia van Heiden. Johan werd in 1562 met Twickel beleend. 

• Goossen van Raesfelt tot Rutenborg, de Jonge, begraven in de Dom van Münster, trouwde 
met Lucia van Twickelo tot Rutenborg, volgde zijn vader op als drost van Twente. 

• Adolf van Raesfelt, eerst domheer te Munster. 

• Dietrich van Raesfelt, domheer, later drost te Bocholt. 

• Bitter van Raesfelt, domheer te Munster, begraven in de Dom van Münster 

Agnes overleed in 1551 en werd begraven in het koor van de kerk van Delden, waar zich haar 
grafsteen nog steeds bevindt. Kort voor 1558 hertrouwde Goossen met Ermgard van 
Boyneburg genaamd Honstein of anders Van Bemmelsberg (-1595), weduwe van Johan van 
Raesfelt tot Raesfelt.. Zij was een dochter van Herman van Bemelsberg tot Clörath genaamd 
van Honstein en Irmgard van Ruisschenberg. Uit het huwelijk van Goossen en Ermgard 
werden verscheidene kinderen geboren, waaronder: 
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• Johan van Raesfelt tot Moerkerken (-1633), heer van Mijnsheerenland van Moerkerken 

Ermgard was weduwe van Johan van Raesfelt tot Raesfelt, uit welk huwelijk een zoontje was 
geboren dat echter jong overleed. Goossen en Ermgard deden vervolgens pogingen slot 
Raesfelt in hun bezit te krijgen, wat mislukte. 

Na het overlijden van Johan van Twickelo ontstond er strijd tussen zijn schoonzoons Goossen 
van Raesfelt en Unico Ripperda tot Boxbergen (circa 1503 -1566), die in 1531 was getrouwd 
met de oudste dochter, Judith van Twickelo (-1554). 

De twisten werden bijgelegd door een uitspraak van Maximiliaan van Egmont in 1541 en een 
aanvullende overeenkomst in 1547. Het resultaat was dat Goossen en Agnes Twickel zouden 
behouden net als het drostambt. Uit het drostambt zou Unico een jaarlijkse rente van 50 
goudgulden ontvangen. Alle andere goederen werden gedeeld. Een groot deel van de 
boerderijen rond Twickel kwam daardoor in handen van de Ripperda's waaronder de Ottenhof 
in Deldeneresch met het markenrichterschap. 

Een zaak die Goossens nazaten nog lang zou achtervolgen was de terechtstelling van Maria 
van Beckum en haar schoonzus, Ursula van Werdum, vrouw van Jan van Beckum. Na 
beschuldigd te zijn van ketterij werden zij vastgezet op kasteel Twickel, waar Goossen 
resideerde. Op bevel van het gezag in Brussel werden zij op 13 november 1544 vlak bij Delden 
terechtgesteld door verbranding. Goossen deed daarna pogingen hun nagelaten onroerend 
goed, de havezate Kevelham bij Goor en het erve Ottenschot in Bentelo, te confisqueren, wat 
hem echter niet lukte. 

In 1551 legden Goossen en Agnes de eerste steen aan de verbouwing van kasteel Twickel in 
renaissancestijl. Onder andere werd een ingangspoort gebouwd die met beeldhouwwerk is 
versierd. De poort vertoont qua opzet verwantschap met de (vroegere) ingangspoort van 
de Cannenburgh bij Vaassen. 

De wapensteen boven de poort van Twickel vertoont de wapens Van Raesfelt en Van Twickelo. 
In het fries dat de steen bekroont bevindt zich in een medaillon een vrouwenkopje. Men 
veronderstelt dat dit een portret van Agnes van Twickelo voorstelt. 

In 1559 kocht Goossen de heerlijkheid Moerkerken in Mijnsheerenland voor 51.000 gulden 
van Karel van Sint-Omaars, heer van Danoultre en Moerkerkerlant, waardoor hij zich heer van 
Moerkerken mocht noemen. 

 

 

Op de brandstapel  

 
Op Huis Nijenhuis te Diepenheim woonden twee vrouwen, Maria van Beckum en haar 
schoonzuster Ursula van Beckum, die heimelijk de nieuwe leer aanhingen. Ze werden 
gearresteerd en opgesloten in het kasteel Twickel, met als bewoner en cipier Goossen van 
Raesfelt. Ondanks alle pogingen de beide dames weer in de schoot van de moederkerk terug 
te brengen, bleven ze volharden in hun overtuiging. In 1544 werden de beide standvastige 
freules veroordeeld en op het galgenveld even buiten Delden op de brandstapel terechtgesteld. 
Over deze executie zijn veel martelaarsliederen ontstaan en zo behoort de dood van de joffers 
tot de best gedocumenteerde en meest bekende martelaarsverhalen uit de geschiedenis van 
de wederdopers en doopsgezinden. 

Op 1 november 1544 belanden de twee edelvrouwen op grond van hun baptistische 
sympathieën op de brandstapel. Maria van Beckum is door Bijbelstudie overtuigd geraakt van 
de juistheid van het doperse gedachtegoed. 

Vanwege haar denkbeelden wordt ze door haar stiefmoeder uit het ouderlijk huis gezet, 
waarna ze intrekt bij haar broer Jan. In diens vrouw Ursula van Werdum vindt Maria een 
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medestander. Wanneer de overheid merkt dat de dames ketterse ideeën hebben, worden ze 
gearresteerd. Ondanks de op hen uitgeoefende druk weigeren ze afstand te doen van hun 
geloof. De vrouwen worden op het galgenveld tussen Goor en Delden aan de Rijssensestraat 
levend verbrand. Pas als de doopsgezinden onder invloed van de Friese ex-pastoor Menno 
Simons een gematigde, vreedzame koers gaan varen, treden de autoriteiten minder streng 
tegen hen op. 
 

 

Laatste woord  

 

Interessant is nog het verhaal achter het erve Tijhuis, later Huis Brecklenkamp. Op plekken 

die nadien aangeduid zijn met namen als Tijhuis, Ten Thije of de Tie werd vroeger recht 

gesproken. Ze liggen op loopafstand van een hof. De naam stamt van de Germaanse god Thiu 

of Thincsus, de god van de oorlog. Samen met Mars (de Romeinse god van de oorlog) wordt de 

naam genoemd op een zogenoemde altaarsteen bij de muur van Hadrianus, de Romeinse 

scheidingsmuur dwars door Engeland. Op de stenen wordt herdacht dat de Tuihanti 

(Tubanten) samen met Friezen in een ruiterafdeling gevochten hebben in dienst van de 

Romeinen (keizer Alexander Severus 222-235 na Chr.) en zo hun gelofte hebben ingelost. De 

god Thincsus heeft de naam gegeven aan dinsdag, de dag dat er vanouds recht wordt 

gesproken. Op zondag mocht men niet reizen. Op maandag kon iedereen naar de 

gerichtsplaats komen (de beul bijvoorbeeld moest vanuit Deventer reizen) en op dinsdag kon 

de drost rechtsdag houden. Een rechtszaak is een geciviliseerde vorm van conflictoplossing. 

Daarvoor werd het conflict opgelost door een tweestrijd tussen de twee partijen in de 

verwachting dat de uitslag door een godsoordeel tot stand kwam. Maar de winnaar had alleen 

bewezen dat hij sterker was, maar niet dat hij gelijk had. Thincsus leeft nog voort in de huidige 

rechtspraak in de woorden rechtsgeding en kort geding. In de rechtspraak geldt niet het ‘recht 

van de sterkste’, maar juridische afweging van feiten en argumenten. Omdat er zoveel 

overeenkomsten zijn tussen Twente en Scandinavië, heeft Henk Woolderink geïnformeerd 

naar de taken van het Tinghus in Oslo. Dat gaf een aardige nuancering van de ideeën over de 

taken: er wordt inderdaad rechtgesproken, maar daaraan vooraf gaat veel meer aandacht uit 

naar bemiddeling (in Nederland met mediation aangeduid). Een andere belangrijke taak van 

het Tinghus is de omslag van de plaatselijke belastingen over de inwoners en de inning 

daarvan. De parallel van bemiddeling kennen we ook uit de middeleeuwen: veel geschillen 

werden beslecht door ‘dedingsvrienden’ (vertegenwoordigers van beide partijen) die een 

arbitraal oordeel in het geschil gaven. De omslag van bijdragen en belastingen over de 

inwoners van de buurschap was een taak van de holtink en de buurbank. Bron: 

Oudheidkamer Twente. 

 

Enter,  5 maart 2019 

 


