
Huis Heeckeren, vroeger ook Huis te Goor genaamd, is een havezate pal ten noorden van de 
plaats Goor in de gemeente Hof van Twente. 
Huis Heeckeren hoorde vroeger onder Kerspel Goor en maakte zo deel uit van het gericht 
Kedingen. In 1818 werd Kerspel Goor deel van de gemeente Markelo. Het deel waar 
Heeckeren ligt werd in 1967 bij de gemeente Goor gevoegd. Sinds 2001 maakt Goor deel uit 
van Hof van Twente. 

  In de oudste vermeldingen van Heeckeren 
heet het Huis te Goor. Het wordt voor het eerst vermeld eind 14e eeuw als de broers Reinold 
(II) en Wolter van Coeverden er door de bisschop van Utrecht mee worden beleend. 
Tegelijkertijd tuchtten zij hun tante Lysbet van Goor aan dit goed en enkele andere goederen. 
Lysbet van Goor was getrouwd geweest met Godert van Heeckeren. 
 
In den kerspel van Gore dat Huys to den Bleddinclere beleend door: 
1379-1382. 
De Heer Reynolt van Coevoerde, ridder. 
25-1-1395. 
Reynolt van Covoerden. 
Dat Huys ende Hoff van Ghoer mit allen horen toebehoren, rechten, olden ende nyen 
tobehoren, soe als die ghelegen zyn toe Ghoer ende in den kerspel van Ghoer, sijnde een leen 
van de bisschop van Utrecht. 
6-9-1400. 
Reynolt van Covorden, zoon van heer Reynolt, en zijn broer Wolter. (Bij deze gelegenheid 
tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit en enige andere goederen). 
25-2-1403. 
Reynalt van Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lysbet van Ghoer. 
(Dat huys ende woninge, dair sy nu inne woent, myt allen sinen toebehoren in den kerspel van 
Ghoer gelegen). 
16-9-1407. 
Wolter van Coverden, zoon van heer Reynalt; bewoond door Lysbet van Ghoer. 
30-10-1433. 
Wolter van Covorden. 
16-10-1435. 
Reynolt van Covorden na opdracht door zijn vader Wolter van Covorden. 
23-10-1460. 
Reynolt van Coverden, gehuwd met Belia van Aller. 
2-9-1470. 
Roelef van Coverden na de dood van zijn vader Reynolt van Coverden. (Op dezelfde dag 
tuchtte Roelef zijn vrouw Sophya van der Eze van Gramsbergen aan 100 mud rogge per jaar 
uit het Huis te Goor en enige andere goederen). 
21-7-1497. 



Roeloff van Covorden. 
19-9-1499. 
Reynalt van Covorden, gehuwd met Anna van Merveld, na de dood van zijn vader Roeloff 
van Covorden. 
19-7-1518. 
Reynalt van Covorden Roloffszoen. 
24-2-1526. 
Reynalt van Coevoerden Roeloffszoen. 
12-8-1532. 
Roloff van Coevorden, onmondig, na de dood van Reynt van Coevorden Roloffszoen. Hulder 
Borchart van Westerholt, drost van Vollenho. 
28-4-1547. 
Agnes van Ytterssom als oudste dochter na de dood van haar vader Johan van Ytterssom 
Janszoen, die naaste leenvolger was geweest van wijlen Roelandt of Roeloff van Coevorden, 
enige zoon van wijlen Reynt van Coevorden, waarnaast Johan tevens in de zijlinie erfgenaam 
was geweest van Hinrich en Agnes van der Eeze en van Gramsberge, maar zelf niet meer in 
de gelegenheid was geweest om zich te laten belenen, voordat hij in Duytschlandt in 1546 in 
keizerlijke krijgsdienst was overleden. Hulder haar oom Willem van Buckhorst. 
15-6-1547. 
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Coeforden, tot haar goede recht na de dood van 
haar zoon Roelandt of Roelof van Coeferden. Hulder haar broer Hinrich van Mervelde. 
25-10-1555. 
Anna van Mervelde, weduwe van Reynolt van Covorden, met lediger hand. Hulder Dirick van 
der Wenge na de dood van Anna's broer Henrick van Mervelde. 
25-5-1557. 
Agnes van Ytterssom. Hulder haar man Eggerich Ripperda. 
2-10-1599. 
Sophia van Ittersum, weduwe van Eusebius Bentincks, na de dood van haar zuster Angnes 
van Ittersum, weduwe Ripperda. Hulder haar zoon Hendrick Bentinck. 
23-1-1639. 
Henrick Bentinck, drost van Sallant, na de dood van zijn moeder Sophia van Ittersum. 
28-3-1669 Kerkboek Goor. 
Gaet tegen den avont om haer te vermaken te paerde die jongste dochter op Heeckeren, valt 
terstont van het paert en beseert haer so seer dat sij den volgenden maendagh sterft omtrent 
des morgens te ses uren; haer lichaem wort statelycken gesoncken 12 april s'maendagh te 
Paesschen. 
11-1-1681. 
Herman Engelbert van Ensse tot Hekeren, gehuwd met zijn nicht Maria Walburgis van Ensse 
tot de Groote Scheere. (Het Huis te Goor ofte genaamt Hekeren met alle ap- en depentien 
daartoe gehorig). 
(1681 Kerkboek Goor. 
Die Hoogh Welgebooren Hermen Engelbert Baron van Ensse Heer tot Heeckeren huwt met 
die Hoogh Welgeboorne Froulijn Maria Walburgh van Ensse dochter toe den Groote Scheer 
en Swanenburgh. Getrout op den wegh na Heeckeren tot Holten). 
23-6-1695. 
De nagelaten kinderen van wijlen Herman Engbert van Ense toe Hekeren. Hulder haar oom 
Adrian Wilhelm Bentink toe Brekkelenkamp. 
18-4-1722. 



Joan Ernst Wilhelm van Hovel, overste in Munsterschen dienst, namens zijn vrouw Anna 
Isabella van Ensse tot Hekeren op dezelfde wijze als Herman Engelbert van Ensse daar in 
1681 mee was beleend. 
1727-1728. Drostambt Twente invnr 224. Van Hoëvell x Goor.  
Johan Ernst Willem van Hoëvell tot Heeckeren vordert vrijgave van enige van zijn koeien, die 
door de burgemeesters van Goor zijn geschut. Incompleet, geen vonnis. 
6-7-1737. 
De onmondige kinderen van wijlen de overste Hoevel toe Heeckeren. Hulder dr. Willem 
Hulsken, richter te Enschede. 
7-5-1749.  
Joan Frederik van Hoevel, oudste zoon tot Hekeren, op dezelfde wijze als zijn ouders Ernst 
Willem van Hovel en Anna Isabella van Ense tot Hekeren daarmee in 1722 waren beleend. 
1749 archief Weldam invnr 284 
Leenbrief huis Heeckeren. 
19-12-1778. Aangifte versterf van J.F. van Hoevell, (ovl 06-05-1778) door zijn zuster douar. 
Bentinck, geb van Hoevell met de havesate Heeckeren met de leenkamer leenroerig aan de 
provincie.  
4-3-1779.  
Maria Isabella van Hoevell, de weduwe van Otto Maximiliaan Bentinck tot Brecklenkamp, na 
de dood van haar broer J.F. van Hovell. Hulder Godfried Franciscus baron van Hugenpoth, 
heer van Aerdt. 
Op 10-3-1801 meldde Sophia Louisa Bentinck tot den Brekkelenkamp, echtgenote van 
Godefridus Franciscus van Hugenpoth tot Aerdt (huw. 19-6-1779 te Goor), aan de leenkamer, 
dat "het Huis te Goor genaamt Hekeren met alle zyne ap- en dependentien alsmede het erve 
Dambrink bij Heekeren geleegen" als 2 distincte lheenen door het overlijden van M.I. van 
Hovell weduwe Bentinck, geboren van Hovell, op haar was vererfd. 

 
Krant 04-03-1823. Openbare verkoop havezate Heeckeren. 
Krant 15-03-1828. Openbare verkoop havezate Heeckeren. 
Krant 15-10-1838. Openbare verkoop havezate Heeckeren. 
 
Het huis Heeckeren kwam door het huwelijk van S.L.M.W.F. Bentinck tot Brecklenkamp met 
G.F. van Hugenpoth in bezit van dit geslacht. Na de dood van G.F. van Hugenpoth vererfde 
het op zijn zoon O.M. van Hugenpoth, die het overdroeg aan zijn broeder J.N.W.A. van 
Hugenpoth. Door financiële moeilijkheden van dezen werd het huis in 1838 geveild, doch niet 
verkocht. In 1839 kocht zijn broeder A.W.J.J. van Hugenpoth Heeckeren, op voorwaarde, dat 
hij het voor minstens 140.000 gulden zou verkopen. In 1841 verkocht hij het voor 134.000 
gulden aan Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein. Hierop deed J.N.W.A. van Hugenpoth 



zijn broeder A.W.J.J. van Hugenpoth een proces aan. Hij weigerde het huis te ontruimen en 
zag zich hierdoor in proces gewikkeld met de koper Jhr. G.W. Bosch van Drakestein.  
Zie Inventaris 371 van het archief (RAGLD) van de familie Van Hugenpoth tot Aerdt, inv.nrs. 
271-277 en ook nr 612 tot 626 alles over huis Heeckeren. 
 
Openbare verkoping juli 1898 van de havezathe Heeckeren toebehoorende aan de fam. Bosch 
van Drakestein. 
 


