Beleningen Wegdam
Het Wegdam, welk in 1382 reeds bestond, is eerst in de 15e eeuw een havezate geworden.
Voor die tijd was het een erve dat onder Huis Hekeren behoorde.
Het oudste adellijke geslacht van Nederland is dat van de Van Coeverdens. De familie wordt
reeds in de 13 eeuw genoemd: ze waren toen Heren van Borculo.
1390. GA Goor.
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.
G.A. Goor inv.nr. 456.
15-8-1394.
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.
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. Zij noemden zich toen ook borchmannen van Goor.
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.

