
Beleningen Huis Westervlier 
 
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), trouwt 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, trouwt 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, trouwt 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, trouwt 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, trouwt 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). 
 
22-1-1668. 
Joan van Heuvel na de dood van zijn vader Palick van Heuvel. 
 
27-4-1685. 
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 recht op dit goed te hebben, maar dat door Gerrit Jansen voor 
vrij en allodiaal goed was gekocht van Johan Pallicks vader Jan van Heuvel. 
 
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. 
 
4-8-1721. 
Joan van der Sluijs namens zijn moeder Wilhelmina Bloemendal, weduwe van Gerrit Jansen 
van der Sluijs, als koopster na opdracht door Hendrik Otto van Delwich tot Nyenborch en zijn 
vrouw Maria Anna van Hoevel. 
 
3-1748. 
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. 
 
27-6-1768. 
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. 


