
Huisnummer    2.1.404 
Erfnaam    Westerflier 
Oudste vermelding   1046 
Huidig adres    Deventerdijk 10 Diepenheim 
 
Historie huis 
"Een slapende havezate". Deze benaming gold vroeger voor huize Westerflier. Oorspronkelijk waren 
havezaten versterkte huizen met militaire waarden. Zo'n huis was nodig om als lid van de Ridderschap 
toegelaten te worden. In het verleden werd het bewoond door katholieken o.a. enkele eeuwen door de 
fam. van Hoevell, die hadden minder rechten en konden ook niet tot de Ridderschap toetreden. (De 
familienaam van Hoevell tot Westerflier bestaat nog). 
Al in 1046 werd het "Westerfle" genoemd en werd nadien bewoond door diverse adellijke families. Het 
huidige huis is in 1729 gebouwd door de toenmalige eigenaar Joan van der Sluys. Zijn naam staat 
nog op de rand van een klok met een wijzer, die de uren aangeeft, op de voorzijde van het gebouw. 
Boven de toegangsdeur bevindt zich ook nog een wapensteen van de familie van der Sluys. 
In 1854 werd het Westerflier gekocht door mr. Rutger Jan Schimmelpenninck en hij is een 
afstammeling van de Raadspensionaris. Ook nu nog zijn het Westerflier en het Nijenhuis het bezit van 
deze familie. Het heeft na WO II een tijd dienst gedaan als rijksinternaat maar wordt nu na diverse 
verbouwingen weer bewoond door een Schimmelpenninck. 
De familie van der Sluys, had samen met de bewoners van het Stoevelaar en het Oldenhof, het 
collatierecht van de kerk te Markelo. 
Het Westerflier viel tot 1819 onder de buurtschap Stokkum en behoorde aldus tot het richterambt 
Kedingen. Vanaf 1819 behoort het tot de gemeente Diepenheim. 
 
Rolof van Hovele, vermeld te Goor 1374-1386, te Vreden 1378-, hield van de bisschop van Utrecht 
den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo 
in leen, tr. 6 febr. 1352 Hille Boyo Engelbertsdr. 
 
Roelof van Hovele, de jonge, vermeld 1378, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, 
Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen 
(1393) in de ridderschap van Overijssel 1425, tr. Agatha (van Eerde), vermeld 1420 en 1442. 
 
Roelof van Hovele, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en 
goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen en tevens Bullix-huis (Geesteren) 
1450, in de ridderschap van Overijssel 1456, richter te Enschede, tr. Lutger (w.s. Sticke van 
Lichtenhorst). 
 
Willem van Hoevell, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en 
goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen 1478, borgman en schepen te Goor, in 
de ridderschap van Overijssel 1511, tr. Pelgrina ten Thije, vermeld in 1508. 
 
Roelof van Hoevell, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en 
goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen 1526, gedeputeerde ten landdage van 
Overijssel 1531, tr. Anna van Heyden, vermeld 26 febr. 1526. 
 
Roelof van Hoevell, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en 
goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen, gedeputeerde ten landdage van 
Overijssel 1578, 1603, in de ridderschap van Overijssel 1610, ovl 20 dec. 1614, begraven te 
Diepenheim, tr. Deventer 9 febr. 1574 met Swane Swaefken, vrouwe van Kevelham (Goor) en 
Nijenhuis (Diepenheim) 1604-, ovl jan. 1628. 
 
1602 Verpondingen. 
15 mudde landes, de reste ligt woeste, toebehoerende Jan van Heerde ende Gertruit van Heerde, 3 
dachwerck hoilandes. 
 
Het Huys Westervlier met sijnen pol, gaerden ende boomgaerden ende naevolgende boulanden, to 
weten: 4 mudde lants opten Essche, den Havercamp voor 't Huys, den Campgaerden, de caterstede 
gehieten Craijenburch metten camp voor 't Huys, noch 2 campen genaempt de Vreecampen ende een 
camp genaempt de Horst, item de koeweijden met namen het Grote Ralant, het Achterste Ralant ende 
die Bloosmate, noch de hoeijlanden gehieten de Grote Vree, het Kleijne Vree, de Peerdenmate, den 



Grooten Braecken ende Kleijnen Braecken, so ende als alle de voorseide parchelen elck in sijn begrijp 
ende bepalinge met recht ende gerechticheijt in den gerichte van Kedingen ende bourschap Stockum 
gelegen sijn. 
Op 13-12-1628 werd dit allodiale goed, dat toebehoorde aan Pallick van Hoevel, op verzoek van diens 
neven de broers Gerrijt en Roeloff Wolter van Hoevel en krachtens een besluit van Ridderschap en 
Steden van 10-11-1628 tot een Overijssels leen aangenomen in ruil tegen de Dam te Kerspel Goor. 
Beleend door: 
13-12-1628. 
Pallick van Hoevel. (begraven 1-5-1646 in de kerk van Markelo, evenals zijn vrouw Agnes van Ensse 
van Heeckeren op 27-3-1639). 
22-01-1668. 
Joan van Heuvel na de dood van zijn vader Palick van Heuvel. 
27-04-1685. 
Jan Pallick van Heuvel. 
 
Zeker stuks land, waarvan Gerrit Jansen op de Sluise tegenwoordig eigenaar is, gelegen aan de 
Vreekampen agter het huis van Joost Wolters, meyer van Gerrit Jansen voorseit, wordende 
gemeenlijk genaamt het Lange Stuk, zijnde hyr bevorens uit de wildernisse aangemaakt, gelegen 
omtrent het Huis te Westervlier. 
Op 6-9-1688 deed Johan Pallick van Heuvel tot Westervlier afstand van de pretenties, die hij als 
achterleenheer had gedacht op dit goed te hebben, maar dat door Gerrit Jansen voor vrij en allodiaal 
goed was gekocht van Johan Pallicks vader Jan van Heuvel. 
 
18-1-1695. Begraafboek Markelo: Heer in't Westervlier. 
 
29-5-1700. 
Otto Ernst van Heuvel en Timan Sloot, als door de drost van Twenthe aangestelde momberen, over 
de boedel van Palik Adolph van Heuvel tot Westervlier, zoals "des pupillen vader saliger" daarmee 
was beleend. 
De momberen kregen tevens toestemming de boedel te belasten met een schuld van f 3000,-. 
13-11-1718. 
Hendrik Otto van Delwich, zoals de voogden van de onmondige kinderen van Pallick Adolff van 
Heuvel toe Westervlier daar in 1700 mee waren beleend. 
04-08-1721. 
Joan van der Sluijs namens zijn moeder Wilhelmina Bloemendal, weduwe van Gerrit van der Sluijs, 
als koopster na opdracht door Hendrik Otto van Delwich tot Nyenborch en zijn vrouw Maria Anna van 
Hoevel. 
03-1748. 
Joan van der Sluis na de dood van zijn moeder Willemina Bloemendaal, weduwe Van der Sluis. 
17-11-1757. 
Gerhard van der Sluis, onmondig, zoals Joan van der Sluis daarmee was beleend. Hulder zijn oom 
Derk Dumbar. 
27-06-1768. 
Doctor Gerhard van der Sluis tot Westervlier, mondig, met lediger hand. 
Op dezelfde dag werden zijn hier geregistreerde en van 12-6-1767 daterende huwelijkse voorwaarden 
met Elsabe Geertruid van Dam bekrachtigd. 
 
Trouw Gorssel. 
11.03.1659 Den 11 martij - Joncker Rudolph van Heuvel van Westervlier tot Deventer ende juffr. 
Agnes Maria Pinninck van Marckel. 
 
Joan van der Sluis, richter te Diepenheim, huwt 17-7-1736 te Bathmen met Aleida Dumbar van 
Deventer. Het huwelijk is verricht door D. Wolterbeek, predikant te Deventer, zijnde de zwager van de 
bruid. 
Mevr. Aleida Dumbar, wed. van den Weled. Heer Joan van der Sluis Richter van Diepenheim van 't 
Westervlier, hertr. 27-2-1758 te Diepenheim met Francois de Wolf j.m. zn van wijlen Cornelis de 
Wolf/Diepenheim. 
Doop Diepenheim: 
Gerried Evert van der Sluis 23-9-1738. 
Gerried 7-2-1740. Ovl 1808. 



Getrui 30-4-1741. 
Jacob Derk 5-8-1742. Jong ovl. 
Jacob Derk 6-11-1746. (doopceduul geligt 17-4-1812). 
Willemina 3-12-1747. 
Anna Hendrika 18-5-1749; huwt met Jan Hendrik de Bruin/Zutphen. (Zij is in 1775 als wed. eigenaar 
van erve Koenderink in Beusbergen). 
 
De Heer Doctor Gerhard Voet j.n. zn. van den Heer Voet Burgemr te Zwolle huwt 27-6-1759 te 
Diepenheim met Juffrouw Getruid van der Sluis j.d. van wijlen den Heer Joan van der Sluis Richter 
van Diepenheim van 't Westervlier. 
 
Gerhard van der Sluys huwt 12-6-1767 met Getruid Elisabeth van Dam/Lochem en hertr. 18-9-1773 
met Geertruid Huibers/Hubert van Glinthorst/Dalfsen (ovl 1829). Kinderen: 
Geb 9-8 ged 14-8-1774 Dheim Joan. 
Geb 5-9 ged 10-9-1775 Dheim Barbara Henrica. Zij huwt 5-4-1803 met Henrik Oostwold Fabius uit 
Zwolle. 
Geb 1-1 ged 4-1-1778 Dheim Aleida. Zij huwt 9-9-1796 met Jacobus Cramer Jr. uit Amsterdam. 
Geb 2-9 ged 5-9-1779 Dheim Henrietta ovl 3-10-1789. 
Geb 3-1 ged 7-1-1781 Dheim Hendrik. 
Geb 1-9 ged 7-9-1783 Dheim Francina Johanna Henrica. Zij erfde het grootste gedeelte van 
Westerflier; zij huwt 20-4-1805 met Gerhard Jacobus Thin van Keulen uit Amsterdam (ovl. 10-5-1825 
te Utrecht). 
Van 1850 tot 1854 was hun zoon (?) Gerhard Thin van Keulen burgemeester van Diepenheim. 
Deze Thin van Keulen verkoopt in 1854 het Westerflier aan Schimmelpenninck. 
 
Gerhard van der Sluys ovl 28-5-1808. RAO Mem van Succ 136.1 nr 207. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 3 merrien, 5 koeien en 2 kalveren. 
1811-1815 huisnr 609. 
 
Uit Wikipedia: 
Bewoners 
In de 17e eeuw kende het huis de volgende heren: 
1628-1646: Pallick van Hovell x Agnes van Ensse van Heeckeren (┼ 1639)  
1668: Joan van Hovell, zoon van Pallick en Agnes  
1685-1695: Jan Pallick van Hovell  
1695-1718: Otto Ernst van Hovell en Timan Sloot  
1718-1721: Hendrik Otto van Delwich tot Nijenborg x Maria Anna van Hovell  
1721-1757: Joan van der Sluis x Aleida Dumbar van Deventer, Joan was rechter te Diepenheim. Liet 
het huidige huis bouwen in 1729. De familie Van der Sluis bestond uit houthandelaren uit 
Haaksbergen.  
1721-1757: Gerhard van der Sluis x Aleida Dumbar van Deventer, Gerhard was dokter  
1757-??: Aleida Dumbar van Deventer, weduwe van Gerhard x Francois de Wolf  
Gerhard van der Sluis (1740-1808) x in 1767 (1) Getruid Elisabeth van Dam.  
Gerhard van der Sluis (1740-1808) x in 1773 (2) Geertruid Huibers.  
Francina Johanna Henrica van der Sluis (geboren 1783) x Gerhard Jacobus Thin van Keulen, gehuwd 
in 1805.  
 
Krant 12-08-1834 aankondiging openbare verkoop van Westerflier incl 2 boerenerven en 2 
daghuurderswoningen. 
 
Krant 16-07-1854/27-06-1854 Verkoop van het Westerflier. 
 
1854: Aangekocht door Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis en tot heden in handen van deze 
familie.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een soort kampement voor mannen die moeilijk te plaatsen 
waren in de Arbeitseinsatz.  
Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis kort gebruikt voor ontheemden.  
Vanaf de jaren '50 tot eind jaren '60 was het huis een internaat voor 'moeilijk opvoedbare' meisjes.  
1975-2005: verdeeld in vier appartementen.  



2005-2009: ingrijpende restauratie, daarna zal het huis in twee appartementen opgedeeld zijn en 
particulier bewoond worden.  
De heren van Westerflier waren gerechtigd om tol te heffen op de Riessense Diek, die in onbruik 
raakte toen het Twentekanaal werd aangelegd. Kort na 1948 werd de tol afgeschaft. 
De Schipbeek stroomt langs Westerflier. Deze beek is in de 15e eeuw als kanaal aangelegd. Het 
vormt een verbinding tussen de IJssel en Alstatte. De familie Van der Sluis gebruikte deze beek om 
hout te vervoeren naar afnemers in Holland. 
Bij Westerflier ligt een bosgebied van 303 ha, waarin de Regge ontspringt. Dit is een landgoed dat 
gevormd wordt door een ontginning van woeste grond en er is een afwisseling van bos, weiland en 
bouwland te vinden. Het is vrij toegankelijk, behalve de directe omgeving van het huis. Het landgoed 
is particulier bezit van de familie Schimmelpenninck. 


