Havezate Wegdam

Havezate Wegdam, foto uit 1997

De havezate Wegdam ligt in de buurtschap Kerspel Goor in de gemeente
Hof van Twente. Het huis ligt ten westen van de oude weg van Goor naar
Neede en ten oosten van de Poelsbeek ter hoogte van de oostelijker
gelegen havezate Weldam waartoe het heden ten dage behoort. Het huis
ligt aan een breed voorplein, dat ten oosten begrensd wordt door een
fors vierkant bouwhuis.
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In 1332 bestond het erve Wegdam reeds lange tijd. Het behoorde toen tot de
goederen die ressorteerden onder het goed Hekeren ofwel het Huis te Goor.
Op 6 september 1400 werden Reinholt (II) van Coeverden en zijn broer Wolter,
zonen van heer Reinholt door de Bisschop van Utrecht beleend met ‘dat guet,
geheiten Weecdam in den kirspel van Ghoir’’. Daarmee werd de status van het
huis opgeschaald van Erve tot Havezate.
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.
Op dezelfde dag tuchtten (=recht van bewoning/gebruik verschaffen) de broers
hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed.
In 1407 draagt Reinholt (II) zijn aandeel in Wegdam over aan zijn broer Wolter.
In 1450 doet Reynolt van Coeverden, ridder, (ovl. 1469) ten behoeve van zijn
broer Alof overgave van een aantal goederen, w.o. dat erve tot Wegdam, die hij
en zijne voirvaders van den gestichte te leen geholden hebben.
Alof van Coeverden bewoonde toen het Wegdam en die havezate is sindsdien in
het bezit gebleven van zijn nageslacht. De Heer van Wegdam droeg toen tevens
de titel Borchman van Goor.
13 april1455 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 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.
De meeste bekendheid van de Van Coeverden’s op Wegdam heeft Wolter van
Coeverden (1613-1684), zoon van Herman en van Adriana van Hetterschey,
verworven. Wolter nam van 1633 tot 1640 deel aan verschillende veldtochten en
was aanwezig bij diverse belegeringen in dienst van de koning van Zweden.
Uiteindelijk bracht hij het tot kolonel. In 1644 werd hij toegelaten tot de
Statenvergaderingen, werd daarna afgevaardigde naar de Admiraliteit in het
Noorderkwartier en was lid van het college van Gedeputeerde Staten van
Overijssel.
Wolter huwt in 1653 met Anna Margaretha van Ittersum van Wolfshagen die
zowel veel goederen maar ook veel schulden in het huwelijk inbrengt.
In 1656 gaat dit echtpaar op Wegdam wonen. Wolter van Coeverden was nogal
ruw in de omgang en een gebrek aan wellevendheid werd hem meermaals
verweten.
16 juni1670 (Kerkboek Goor): 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.
In het rampjaar 1672 vertrekt Wolter van Coeverden op 59 jarige leeftijd vanaf
Wegdam met een voor eigen rekening geworven compagnie ruiters om zich in
het strijdgewoel te mengen.
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28 december 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.
In 1679 laten Wolter van Coeverden en echtgenote een testament opmaken
waarbij de adelyke havesate Wegdam cum annexis wordt toebedeeld aan hun
tweede zoon Johan Heidenrijk en niet aan hun oudste zoon Herman Hendrik.
In 1684 overlijdt Wolter van Coeverden op Wegdam.
In de periode 1684- 1689 wordt het huis verbouwd, getuige de nu nog
aanwezige restanten Bentheimer steen in de achtergevel met die jaartallen.
1686: Jonker Albert Christoffer van Coeverden soon toe Wegdam, vaendrager
onder de Heer Overste Coeverden, huwt te Holten met Juffer Anna Maria van
Twickelo, dogter van de Heer Joan van Twickelo, Burgemeester der stadt
Deventer.
In 1687 vindt er een boedelscheiding plaats waarbij het Wegdam aan Joan
Heidenrijk van Coeverden wordt toegescheiden.
24-12-1687: De welgeboren Heer Joan Heidenrijk van Coeverden toe den
Wegdam huwt te Holten de welgeboren Juffer Margaretha Elisabeth van Rensen
tot Deventer.
Joan Heidenrijk bezocht het Atheneum Illustre te Deventer en werd vervolgens in
1684 geadmitteerd in de Ridderschap van Overijssel. In 1699 was hij
gecommitteerde in de admiraliteit in Friesland, van 1710 tot 1714 verwalterdrost van Twente en van 1711 tot 1713 afgevaardigde vanwege Overijssel naar
de Generaliteitsrekenkamer te ’s-Gravenhage.
1 april 1694: Inschrijving in het trouwboek van Goor: Juffer Joanna Christina
van Coeverden dogter toe Wegdam huwt met de Heer Balthasar op den Berge tot
Herssevelt.
25 mei 1694:Inschrijving in het doopboek te Goor: Wolter Christoffer.
5 april 1696: doop Geertrui Margriet.
1 oktober 1697: doop Arent Daniel.
1704 overlijdt de weduwe van Wolter van Coeverden, Anna Margaretha van
Ittersum.
1716 overlijdt de echtgenote van Joan Heidenrijk van Coeverden, Margaretha
van Rensen op het Wegdam.
1722 overlijdt Joan Heidenrijk van Coeverden. De afwikkeling van beider
nalatenschap vond pas zijn beslag in 1740. De boedel bleek aanzienlijk bezwaard
met schulden te zijn.
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In 1722 wordt de enige, nog in leven zijnde zoon van Joan Heidenrijk van
Coeverden, Arend Daniël van Coeverden (1697- 1748) verschreven in de
Ridderschap van Overijssel.
1723 Arend Daniel van Coeverden laat een nieuw bouwhuis bij de havezate
bouwen. Hierover is het volgende gevonden:
1723 den 6 febraurius, heeft Gerrit Roesen, timmerman tot Goor en Jan Vinken,
timmerman alhier, samen angenomen voor mij een nieuw bouhuis te timmeren
van 7 geboont. En hetselve so uit rouw holt te maeken en als van houwen en als
van sagen, sodat er niemant iets kan op seggen, dat het niet wel gemakt is. So
hebbe ik, A.D. van Coeverden, heer toe Wegdam, met haer veraccordeert voor
de somma van 130 gulden voor het geheele bouhuis en voor het versetten van
den berg dat het geheel veerdig is; de 130 sal betaelt worden tegen
Alderheiligen.
Vooreerst sal het bouhuis staen in de lengte met 2 anvallende dakken en met al
de kleine deuren. En met de groote deuren regt in het midden van het bouhuis,
en met stilen en met rien en met de platen en met de balkens en met sporen en
met de latten en met [onleesbaar] en met al de onderslagene stilen, die der
moeten ingebraegt worden. En met het ofdak en met de stilen en rien en met de
kubbenplaten. En met de stal reppels in de koestal met kalverschotten en met
varkenschot en met de peerdestal, die sal boven die 2 gebout, die sal bekleet
worden met planken. En de stallinge zal wesen van 4 peerden met lattierposten
en boomen met nieuwe krabben en nieuwe reupen. En de knegtekamer moet ook
gesoldert worden met planken, en der moeten ook 2 nieuwe beddesteden in
staen en de coesins in het geheele bouhuis, sowel de coesins van glasen als van
deuren en als van vensters , en al het holtwerk zijn behoorlijke dikte en lengte te
geven. En der gen olt holt an te brengen of het sal bequaem wesen om te
gebruiken en met eenen alles wat er een timmerman an doen kan, dat maer
name heeft om der an gemaeket te worden, dat er geen slag hoeft an geslagen
te worden. En als het bauhuis veerdig is, dal door 2 basen laten besien of het wel
gemaekt is, en anders ook geen gelt. Ook quelholtjes an de stilen moeten
gemaket worden. Dog altesamen op haer eigen kost.
A.D. van Coeverden

Gerryt Roesen

Jan Vinckers

Ook vonden wij nog de volgende overeenkomst:
1723 den 6 meert hebbe ik meester metzelaer met de HWG heer Coeverden toe
den Weghdam geaccordeert en aengenomen om ’t bouwhuis te metselen,
soodanigh dat ’t goedgekeurt zal worden van een metselbaes. Waertegen de
heer van het Weghdam op mijn eygen cost voor ieder duidsent steenen, soo
gelegt worden, betaelen eenen tyn stuivers. Waeronder mede zullen gehooren
het dokken, moeten en het ophangen der pannen en ’t bestrijken derselver, alles
compleet. Uitgesondert ’t bestrijken der muur van binnen, sal buiten dat de heer
van ’t Wegdam buiten het accoort nog tot een superfice geven een ducaat of vijf
gulden. De betalinge van het verdiende arbeitsloon sal geschieden tegen
Alderheiligen en 14 dagen onverhaelt.
Actum Wegdam, den 6 meert 1723
{Dit is het merk van Berent ten Damme eigenhandig + getrokken}
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Quod attetor, Wolter Pothof

1723 den 14 november
Wij bekennen ondergeschreven, dat ons de heer van het Wegdam volgens het
accort, so van het niwe bouhuis dat wij gemaekt hebben, so als van metselen en
so als van steenhouwen ende ook de schoorsteen die wij hebben gemaekt voor
Boomjans Hendryk en van het dokken en bestriken der pannen.
Bedraegede sig het geheele nieuwe bouhuis en de schoorsteen van Boomjans
Hendryk tesamen maekende de somma an gelt ad 70 guldens.
Waermede wij dan bekennen ontfangen te hebben 70 guldens., waermede wij
ten volle sijn betaelt en niets meer van de heer van het Wegdam hebben te
praetenderen. En bedanke de heer van ’t Wegdam voor goede betealinge.
Wegdam, den 14 november 1723

Gerrit ten Dam

In 1729 huwt Arend Daniel van Coeverden met zijn nicht Geertruid Lebuina van
Coeverden (1697-1738).
Van 1735- 1737 is Arend Daniël van Coeverden Overijssels afgevaardigde naar
de Generaliteitskamer.
1738 overlijdt Geertruid Lebuina van Coeverden- van Coeverden.
1748 overlijden van Arend Daniel van Coeverden op Het Wegdam.
1748 Resultaten volkstelling: Woonachtig in huis Wegdam: Freulin Geertruit
Magdalena van Koeverden, freulin Anna Margareta van Koeverden; Jan
Heydentrich van Coeverden in de militie en freulin Geertruit Margareta van
Coeverden, kinderen (boven 10 jaar) van de zalige heer van Koeverden toe
Wegdam. Knegt en meiden zijn dan tot Delden aangetekent.
In 1748 kort na het overlijden van vader Arend Daniel van Coeverden vestigt
zijn enige zoon Johan Heidenrijk zich op Wegdam. Hij wenst ook toe te treden tot
de Ridderschap van Overijssel om die admissie te ondersteunen laat hij een
taxatie uitvoeren.
1755 Taxatieverslag: Het Huis Wegdam, met bouwhuis, hof en visserij wordt
gewaardeerd op 7.000 gulden. Het daarbij behorende bouw- en hooiland op
respectievelijk 4.000 en 8.000 gulden. Het erve Krooshoop op 3.000 gulden,
Erve Spekenbrink op 1.500 en de ‘plaatsjes’ Boom en Vinke op 800 en 750
gulden. De totale waarde kwam uit op 25.050 gulden, juist voldoende om in de
Ridderschap verschreven te worden!
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Afbeelding uit 1732 van Wegdam. Vijfentwintig jaren later zal dit vervangen worden door nieuwbouw

1756 huwt Johan Heidenrijk van Coeverden tot Wegdam (1730- 1789) te Breda
met Allegonda Isabelle van Raesfelt (1737- 1789).
In de jaren 1757-1759 laat Johan Heidenrijk van Coeverden (1730-1789) een
geheel nieuw huis bouwen. De nieuwbouw werd begroot op bijna 4500 gulden.
In 1759 koopt Johan Heidenrijk van Coeverden de Hof te Goor. Het schijnt dat
hij zich voor die aankoop, kort na de bouw van het nieuwe huis Wegdam
behoorlijk in de schulden heeft moeten steken.
In 1762 benoemden de Staten van Overijssel hem in de Raad der Admiraliteit
van West-Friesland en het Noorderkwartier.
In 1771 wordt hij in de Raad der Admiraliteit van Friesland benoemd.
In 1777 koopt hij de Slangenburg bij Doetinchem. Daar betaalde hij het hoge
bedrag van 250.000 guldens voor neer!
Daarmee kan Johan Heidenrijk van Coeverden als een enigszins tragische figuur
bestempeld worden. Aanvankelijk ging hem alles voor de wind. Hij sloot een
voortreffelijk huwelijk, bouwde een nieuw huis en was de gelukkige erfgenaam
van een aantal behoorlijke nalatenschappen. Doch als lid van de Staten van
Overijssel wilden voor hem belangrijke ambten maar niet beschikbaar komen.
Pas nadat zijn oom, Arend baron van Raesfelt tot Elsen (1725- 1807) zich voor
hem inzette, kwam voor hem in 1782 zijn benoeming tot Richter van Kedingen
af. Dat enigszins lucratieve ambt zal hij uitoefenen tot aan zijn overlijden, dus
slechts zeven jaren.
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In 1789 overlijdt Johan Heidenrijk van Coeverden.
In 1792 gaan zijn erfgenamen over tot de verdeling van zijn nalatenschap. Aan
de oudste zoon, Arend Daniel wordt de havezate toe gescheiden onder
voorwaarde dat hij zijn zusters en broer met 24.000 gulden uitboedelt.
Jhr. Arend Daniël van Coeverden (1762- 1849) kiest aanvankelijk voor een
militaire loopbaan. In 1783 wordt hij luitenant in het regiment Dundas en in
1788 kapitein bij datzelfde regiment.
Na het overlijden van zijn vader wordt hij in 1789 in de Ridderschap
verschreven. Ondanks die status wist hij daarna geen ambt te verwerven dat
hem een inkomen zou verschaffen.

Arend Daniel van Coeverden, Heer van
Wegdam en Kapitein in het Regiment
van den Hoogwelgeboren, Gestrenge
Heer Baron Bentinck, Colonel ten
dienste deezer landen, huwt op 13-81790 te Goor met zijn nicht de
Hoogwelgeboren Freule Jacoba
Henrietta Arnolda Baronesse van Voorst
tot Hagenvoorde & Wijhe (geb. 1758,
ovl. 5-12-1817 op Wegdam oud 58 jr.).

Jhr. Arend Daniël van Coeverden (1767- 1849)
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Dat echtpaar krijgt zes kinderen:
1. Johanna Dorothea, geb. 1 juni 1791 op Wegdam, overl. Zij huwt op
23.7.1829 met Cornelis Antonij van Everdingen, geb. 1784- overl. 1868,
Ontvanger der Directe Belastingen te Zwolle.
2. Arend Jacob Schickhard, geb. 8 mei 1793 op Wegdam, ongehuwd overl.
10 januari 1843. Kanunnik te Oldenzaal, Garde d’Honneur keizer
Napoleon, tweede luitenant der infanterie.
3. Allegonda Catharina, geb. 22 september 1794 op Wegdam, overl. 22
september 1871 te Goor. Zij huwt op 22 september 1871 te Goor met
Willem Christiaan Weier, geb. Alkmaar 1801- overl. Amsterdam. Beroep
majoor der infanterie.
4. Theodorus Adolphus, geb. 17 april 1797 op Wegdam, ongehuwd overl. op
11 juni 1827 op de Atlantische Oceaan a/b corvet Pollux. Beroep korporaal
Oost-Indisch leger.
5. Fosca Helena, geb. 25 december 1798 op Wegdam, overleden 19 januari
1862 Amsterdam. Zij huwt op 26 juni 1822 te Goor met Jeremias Meyjes,
geb. 1794-overl. 1879. Beroep: Scheepsbouwmeester en reder te
Amsterdam.
6. Frederik Willem Wolter Hendrik, geb. 12 juni 1801 op Wegdam, overleden
2 oktober op Spekenbrink. Hij huwt 20 november 1826 te Markelo met
Geertruid Boschman of Alink, geb. 27 januari 1803 te Goor, overleden 24
februari 1851 op Spekenbrink. Hertrouwt te Diepenheim op 14 september
1854 met Reinelle Weeink, geboren te Haaksbergen 22 augustus 1821,
overleden te Goor 3 februari 1902.
In 1795, na de Omwenteling wordt Arend van Coeverden ambteloos burger.
In 1809 wendt hij zich met een verzoek tot koning Lodewijk Napoleon om hem
te begunstigen met het landrentmeesterschap van Twente. Als onderbouwing
van dat verzoek voert hij aan dat het getal en de last van de opvoeding van zijn
kinderen dat nodig maakten. Dat ambt werd hem echter niet vergund.
In 1814, na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 wordt van
Coeverden toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel bij besluit van 28
augustus 1814.
Vervolgens moet hij genoegen nemen met de functie van Ontvanger der
gemeente Markelo. Dat was geen voltijd baan met een vaste wedde. Hij ontving
3% van de geinde belastingpenningen.
In 1818 wordt na het overlijden in 1817 van Jacoba van Voorst op Wegdam een
boedelinventaris opgesteld zodat haar erfgenamen haar nalatenschap uit de
gemeenschap van goederen konden verdelen. Daaruit blijkt/ wordt vastgesteld
dat de vader, Arend Daniël de havezate toegewezen krijgt en dat er in totaal
voor 6.000 gulden onder de kinderen verdeeld kan worden.
In 1820 hertrouwt Arend Daniël van Coeverden met Alexandrina Mylius (17811857).
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In 1825 verkrijgt Arend Daniël van Coeverden, na het kinderloos overlijden van
zijn ongehuwde achterneef, Dirk Joachim Willem Jan van Raesfelt (1755- 1828)
diens nalatenschap. Dirk van Raesfelt was eerst kolonel in Statendienst en sloot
zijn militaire carrière af in de rang van Generaal- majoor. Hij bewoonde en bezat
de havezate Huis Effink aan de Seinenweg te Elsen onder Markelo. Tot die
havezate behoorden toen tien van de in totaal veertien boerenerven in Elsen. Dat
hele bezit gaat in eigendom over aan Arend Daniel van Coeverden.
In 1849 overlijdt Arend Daniel van Coeverden op Wegdam.
Uit een inboedelbeschrijving opgemaakt na zijn overlijden blijkt dat het
hoofdhuis de volgende vertrekken heeft:











Voorkamer, uitziende door twee ramen op ‘de plaats’ en door een raam op
de zogenaamde ‘nieuwen hof’.
Blauwe kamer, uitziende door één raam op de ‘nieuwen hof’.
Groene kamer, uitziende door één raam in den tuin.
Achterkamer, uitziende door één raam op de kooi.
Slaapkamer, naast het voorgaande vertrek, uitziende door één raam op de
kooi.
Kantoor, achter de voorgaande kamer, uitziende met een raam op de kooi.
Blauwe kamer, Huis binnen
Boven voorkamer, uitziende door twee ramen op de plaats en door één op
de nieuwe hof.
Zoldertje, uitzicht hebbende door één raam op de tuin.
Kleerzolder

De waarde van de totale nalatenschap wordt vastgesteld op 37.440 gulden.
De havezate Wegdam wordt toegescheiden aan zijn dochter, Jkvr. Fosca Helena
van Coeverden (1798- 1862) die in 1822 te Goor huwde met de Amsterdamse
scheepsbouwmeester en reder Jeremias Meyjes (1794- 1879).
Dat het vastgoed werd toegescheiden aan dochter Fosca is opmerkelijk omdat
de oudere zus van Fosca, Allegonda en haar broer, Frederik (Frits) toen ook in
leven waren.
De samensteller dezes is ergens de volgende opmerking over Jeremias Meyjes
tegengekomen: die volgens overlevering op slinkse wijze in bezit is gekomen
van veel onroerend goed afkomstig van de Van Coeverden's.
Dat zou er op kunnen wijzen dat Jeremias Meyjes zijn schoonvader beïnvloed
heeft om zijn testament te wijzigen ten faveure van zijn echtgenote Fosca Helena
van Coeverden.
Jhr. Frits van Coeverden was in 1826 getrouwd met een Goorse deerne van zeer
eenvoudige komaf, Geertruid Boschman. Waarschijnlijk zijn hem om die reden
zijn rechten als zoon op havezate Wegdam ontzegd. Hij was en bleef landbouwer
op het erf Spekenbrink.
Zus Fosca diende volgens dat testament van haar vader wel de overige
erfgenamen zoals haar stiefmoeder met geld uit te boedelen, of broer Frits
daarin ook meegedeeld heeft is nog onbekend.
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In 1851 overlijdt de echtgenote, Geertruid Boschman van Frederik (Frits) van
Coeverden. Zij woonden en werkten op Spekenbrink en kregen er acht kinderen,
waarvan één doodgeboren en twee jong overleden.
Frits van Coeverden vertrekt dan met zijn jongste zoon, Arent Daniël naar Goor.
Zijn oudste zoon, Jacob Hendrik Arnold huwt in 1852 met Kaatje Dreteler en
blijft op Spekenbrink wonen en werken. De jongste zoon van Jacob uit zijn
tweede huwelijk, Gerrit Hendrik van Coeverden (1872- 1947) was de laatste van
Coeverden op Spekenbrink.
In 1854 hertrouwt Frits van Coeverden te Diepenheim met Reinelle Weeink. Dit
echtpaar woonde eerst in Goor.
In 1864 koopt Frits de stoevelaars stal met enige ha grond van het echtpaar
Jarman- van der Wijck, toen deze de laatste onroerende goederen van havezate
Stoevelaar verkochten. Hij laat die stal verbouwen tot boerderij en gaat daar
wonen en boeren, ook met zijn jongste zoon uit zijn eerste huwelijk, Arent
Daniël.
In 1872 overlijden beiden. Frits van Coeverden waarschijnlijk op Spekenbrink.
Ten huize van zijn oudste zoon?
Jkvr. Fosca Helena van Coeverden was in 1822 te Goor gehuwd met Jeremias
Meyjes, reder en scheepsbouwmeester te Amsterdam en werkzaam in de
bedrijven van zijn vader Jeremias die met de Goorse dominees dochter Henrietta
Smits gehuwd was.

Jkvr. Fosca Helena van Coeverden (1798- 1862)
met zoon Jeremias Meyjes (1824- 1891) Dit
miniatuur zal dus rond 1826 zijn geschilderd.

Jeremias Meyjes (1794- 1897) met zoon Jeremias
jr. (1824- 1891). Dit miniatuur zal rond 1835
geschilderd zijn.
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In 1862 overlijdt Fosca van Coeverden (geb. 1798) te Amsterdam. In datzelfde
jaar vindt de verdeling van haar boedel plaats. Die bestond uit de havezate
Wegdam met de daaronder ressorterende erven Boom, Krooshoop, Vink en
Spekenbrink, alsmede de erven Helhuis, Klein Houwhedde, Veldhuis en de
Bijenkorf, alles in de gemeente Markelo gelegen.
De havezate komt dan in handen van weduwnaar Jeremias Meyjes. Het echtpaar
Meyjes- van Coeverden heeft Huis Wegdam zelf nooit bewoond doch verhuurd
aan haar zuster Allegonda Catharina van Coeverden (1794- 1871) die in 1829
gehuwd was met Willem Christiaan Weier . Zij kregen dikwijls bezoek van haar
zuster Johanna Dorothea van Coeverden (1791- 1834) die gehuwd was met
Cornelis Anthony van Everdingen, controleur der belastingen te Almelo.
In 1879 overlijdt Jeremias Meyjes. Zijn nalatenschap wordt in 1880 verdeeld.
Zijn oudste zoon Jeremias (1824- 1891) neemt zijn bedrijf, de scheepswerven en
de rederij over.
Zijn tweede zoon, Arent Daniel Johannes Theodorus Meyjes (1827-1896), notaris
te Amsterdam vanaf 1866, erft het landgoed Wegdam. Hij blijft ongehuwd.
In 1891 gaat deze op Wegdam wonen, na beëindiging van vijfentwintig jarige
ambtstermijn. Hij laat het huis aanmerkelijk verbeteren.
Zijn, dan nog ongetrouwde nicht, Johanna Dorothea Meyjes (1868- 1953),
dochter van Jan Meyjes, woont dan bij hem in en bestiert de huishouding op Het
Wegdam als ‘dame de compagnon’.
Johanna Meyjes huwt in 1898 met Herman Reerink (1863- 1953), directeur en
mede-eigenaar van de katoenweverij Arntzenius Jannink te Goor. Zij gaan dan
wonen op de Klokkenkamp te Goor.
Op 2 december 1897 verkopen de erfgenamen van Arent D.J.T. Meyjes het
landgoed Wegdam aan Maria Cornelia barones Van Heeckeren van Wassenaar,
eigenares van het nabij gelegen landgoed & kasteel Weldam, echtgenote van
Willem Carel Philip Otto graaf Bentinck.
Die erfgenamen waren drie neven van hem, waaronder Jeremias Meyjes (18651942), kleinzoon van Jeremias Meyjes en Fosca van Coeverden, wiens moeder de
weduwe Arendina Meyjes- Weier (1836- 1923) in 1892 de Havezate Warmelo bij
Diepenheim had gekocht en aldaar met haar enige zoon woonde. Jeremias
Meyjes jr. was de penvoerder voor de erfgenamen bij deze verkoop.
Het landgoed Wegdam omvatte bij de verkoop 129 ha.
Het huis Wegdam heeft daarop zeer lange tijd leeg gestaan. Later werd het zo af
en toe voor kortere of langere tijd verhuurd. Zoals aan een Engelse
binnenhuisarchitect, die het toen uit liefhebberij met stijlmeubelen heeft
ingericht.
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Foto van het Wegdam uit 1962 met de hoge linden ter weerszijden zoals oorspronkelijk

In 1964 vindt een restauratie plaats onder leiding van architectenbureau Knuttel
te Deventer.
Daarna wordt het Wegdam gepacht door Herman Meijling (1916-2003) , oud
directeur en mede- eigenaar van de Hengelosche bierbrouwerij en zijn
echtgenote Machteld Willink (r1920-2009), die er tot aan hun overlijden
woonden. Na hun overlijden en nadat hun, tot dan inwonende dochter het huis
had verlaten werd het in 2011 geruimd. Vervolgens werd een grootscheepse
renovatie van het interieur in gang gezet. Ondertussen werd het, als anti-kraak
een aantal maanden, tot februari 2012 bewoond door Jan Willem van
Beusekom..
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Tekening van de opstal, voorkant uit 1964

Plattegrond van de bel-etage opgemaakt in 1964
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Plattegrond van de verdieping opgemaakt in 1964

Zoals we uit bovengenoemde plattegronden kunnen zien heeft huis Wegdam een
vloeroppervlak van ca. 275 m2. Met 2 etages betekent dat een woonoppervlak
van 550 m2, afgezien van kelder en zolder.
Beschrijving van Wegdam van recente datum:
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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Foto genomen begin 2012

OMSCHRIJVING VAN HET GOED WEGDAM UIT HET RIJKSMONUMENTEN
REGISTER
Huis Wegdam, Wegdammerweg 4 uit 1758, mogelijk in oorsprong ouder,
wordt gevormd door een blokvormig bakstenen gebouw op rechthoekige
plattegrond van twee verdiepingen op hoog onderhuis; rondgaand schilddak met
twee hoekschoorstenen aan voorgevelzijde en gedekt met geglaasde pannen;
het dakschild aan de noordzijde ontbreekt i.v.m. hemelwaterafvoer; aan achteren beide zijkanten omgracht; het huis staat als het ware op een plateau: tussen
de muren van het huis en de keermuur van de gracht liggen slechts enkele
meters tuin; voorgevel van vijf traveeën; meerruitsvensters; ingang met
natuurstenen stoep van zes treden in middelste travee; ter weerszijden van de
dubbele ingangsdeur smalle lichtsleuven in de risalerende omlijsting; het venster
van de verdieping en de dakkapel met wijzerplaat erboven zijn eveneens
voorzien van een geblokte houten omlijsting; nog twee dakkapellen met luiken;
boven de ingang een steen met alliantiewapens o.a. dat van de familie Van
Coeverden.
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Bouwhuis, Wegdammerweg 6 behorend bij de historische buitenplaats
Wegdam. Het bouwhuis, 18e eeuw, gedeeltelijk 19e eeuw; ten zuidoosten van het
huis als zuidelijke begrenzing van het voorplein, direct aan de Wegdammerweg;
bakstenen gebouw op - gedeeltelijk - een zandstenen plint van één bouwlaag op
min of meer vierkante plattegrond; dak bestaand uit drie evenwijdige
schildkappen loodrecht op de weg; het oudste aan het voorplein grenzende deel
(18e eeuw) is het eigenlijke bouwhuis; rond 1840 zijn aan de zuidelijke
langsgevel twee even grote bouwmassa's, elk onder een eigen kap, aangebouwd.
Hierin huist een boerderij; meerruitsvensters en halfronde schuurdeuren,
waarvan twee dichtgezet; het dak is gedekt met grijze pannen, behalve de
binnenschilden, die rode pannen hebben.
Koetshuis, behorend tot de historische buitenplaats Wegdam. Het koetshuis,
gebouwd in 1893, tegenover het bouwhuis aan de andere (oost-)kant van de
weg; baksteen, één bouwlaag op rechthoekige plattegrond onder twee
evenwijdige schilddaken met grijze pannen loodrecht op de weg; twee halfronde
inrijpoorten met zandstenen schampstenen, waarnaast kleine langwerpige
zeshoekige raampjes; tussen de poorten een schijndeur van pleisterwerk. De
zuidoosthoek van het gebouw is rond gemetseld. Tussen bouwhuis en koetshuis
een oude bestrating in visgraatpatroon van klinkers en veldkeien.
Boerderij met schuur, Wegdammerweg 2 behorende bij de historische
buitenplaats Wegdam.
Het boerderijtje ligt ten westen, de schuur ten oosten van de weg.
Boerderij aan de Wegdammerweg ten noorden van het huis, juist buiten de
buitengracht. Gebouwd in de19e eeuw. Boerderij met één bouwlaag in baksteen
op rechthoekige plattegrond, zadeldak met rode pannen, boven het
woongedeelte (westen) afgewolfd; meerruitsramen met luiken in de kleuren van
het landgoed Weldam: geel en zwart; achtergevel met naar beneden verlengd
hooiluik.
Muren & hekwerk behorend bij de historische buitenplaats Wegdam.
De belangrijkste muren zijn de keermuren van de gracht, 18e eeuw of ouder;
baksteen, gedeeltelijk afgedekt met zandstenen platen, de rest met bakstenen
rollaag. Ten zuiden van het huis is er in de keermuur een trap met acht treden
naar het water uitgespaard; in één der trapwangen een stuk zandsteen met het
jaartal 1676; verder is er lage bakstenen muur met daarop een eenvoudig
spijlenhek van ijzer. Deze muur, recent geheel opnieuw opgetrokken, loopt vanaf
het bouwhuis naar de gracht en vormt de scheiding tussen het voorplein en de
moestuin van het boerderijgedeelte van het bouwhuis. Eenvoudige lage ijzeren
spijlenhekken uit de 19e eeuw tussen de zuidgevel van het huis en de
grachtmuur en als verbinding (en mogelijkheid van afsluiting van de
Wegdammerweg) tussen de noordgevels van het bouwhuis en het koetshuis;
verder een gelijkvormig ingangshek vanaf de Wegdammerweg naar de
noordelijke huisweide.
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Ornamenten behorend bij de historische buitenplaats Wegdam en bestaande
uit:






stel zandstenen entreepalen als ingangsmarkering aan het begin van de
Wegdammerweg (noordzijde) twee lage vierkante palen met de naam
WEG - DAM in laagreliëf, 19e eeuw, relatief hoge plint, bovenkant
ogenschijnlijk plat maar toch met 4 driehoekige facetten
stel gietijzeren ronde VAZEN staande op de grachtmuur naast de
watertrap: de vazen zijn urn vormig, XIX, met versieringen van festoenen,
linten, knorranden en acanthusbladen.
natuurstenen zonnewijzer SOKKEL staande in het midden op het ovale
grasperk op het voorplein: vierkante sokkel, 18e eeuw, met vernieuwde
ijzeren zonnewijzerbol; balustervorm, onderaan voluutvormig uitzakkend
op hoge plint.

Dit historisch overzicht van Landgoed Wegdam is in 2013 samengesteld door Hans
Mostertman te Goor.
Verantwoording
De historische gegevens zijn voor een groot deel ontnomen aan het boek: “De Havezaten
in Twente en hun bewoners” (1995) samengesteld door Jhr. A.J. Gevers en A.J.
Mensema. Tenslotte droegen eigen gegevens en google-onderzoek bij. Veel foto’s en
afbeeldingen zijn verbeterd door Frans Hermans te Goor.
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