Huis Westerflier
De havezate het Westerflier met het noordelijk ervan gelegen grondgebied tot aan de
Lochemseweg, dat ook het Westerflier wordt genoemd, behoort nu tot de gemeente
Diepenheim. Dit hele gebied met de havezate was echter tot 1818 een onderdeel van de marke
Stokkum en behoorde dus tot het Richterambt Kedingen.
Bij de stichting van de gemeente Markelo in 1818 werd dit gedeelte van Stokkum
overgeheveld naar de gemeente Diepenheim. Waarschijnlijk omdat de eigenaren waren
georiënteerd op Diepenheim en daar zelfs bestuurlijk een belangrijke rol speelden.
Het huis lag vroeger op een strategische plaats, waar Regge en Schipbeek tezamen komen De
naam “Westerfle”, als aanduiding van de streek, komt voor het eerst voor in 1046, als een
Duitse keizer de grenzen van het graafschap Hameland vaststelt, om dit te schenken aan de
bisschop van Utrecht. In 1224 wordt het nogmaals genoemd bij de grensbepaling van de
parochie Diepenheim als die wordt afgescheiden van Markelo.
Van oudsher was er nog een relatie met Markelo: de bewoners van het huis hadden namelijk,
samen met Oldenhof en Stoevelaar, het collatierecht bij de kerk van Markelo; d.i. het recht tot
het aanstellen van predikanten, kosters en schoolmeesters. De bewoners van veel boerderijen
uit de omgeving van het kasteel kerkten vroeger ook in Markelo.
Vlier, flier, vleer of vledder is een laag moerassig terrein of moerassige grond met veenlaag.

Het Westerflier is een afsplitsing van het
vroeger zeer omvangrijke Warmelo bij Diepenheim. Johan van Warmelo tot Westerflier was
de eerst bekende bewoner, omstreeks 1536, van een havezate genoemd Westerflier.
Johan’s dochter Christina trouwde met Palick van Heerdt, die aanzienlijke goederen bezat in
de Lijmers (huidige Liemers).
Hij was het die het huis Westerflier op de tegenwoordige plek liet bouwen. Van Heerdt was
actief als richter van de Liemers, dijkgraaf van Babberich enz. en zal dus niet veel op het
Westerflier hebben gewoond. Hij overleed in 1581. Eind 16e eeuw (80-jarige oorlog) lag het
Westerflier grotendeels “woeste”, toch was het goed niet door de Spanjaarden in beslag
genomen omdat de familie van Heerdt beschouwd werd als ingezetenen van de Liemers en
niet van Overijssel, dat in oorlog was met de Spanjaarden.
Na het overlijden van Christina van Warmelo in 1619 werd het Westerflier toegescheiden aan
dochter Elisabeth, die toen al weduwe was van Herman van Hoevell, richter van Oldenzaal.
Het bleef vervolgens enkele generaties in bezit van de familie van Hoevell, die vanaf toen van

Hoevell tot Westerflier ging heten. Reeds in 1626 stond het Westerflier op naam van hun
zoon Palick van Hoevell tot Westerflier.
Hij droeg het datzelfde jaar in eigendom over aan de provinciale staten, om het vervolgens in
leen terug te krijgen. Door middel van dit zogenaamde “vrijen” werd voorkomen dat het bij
eventuele volgende verervingen versnipperd zou raken. Leengoederen konden namelijk in die
tijd niet opgesplitst worden.
Palick was ritmeester in dienst van de Duitse keizer en tot het laatst toe een aanhanger van de
Spaanse koning. Palick was getrouwd met Agnes van Ensse van Heeckeren.

Het echtpaar, overleden in resp. 1646 en 1639, is begraven in de kerk te Markelo.
Bovenstaande wapenborden hebben er enkele eeuwen gehangen.
Hierna heeft het Westerflier geruime tijd leeg gestaan.
Er werd vanaf toen niemand van de bezitters van het Westerflier (een “slapende havezate”)
toegelaten tot de Ridderschap en Steden in Zwolle, omdat de familie van Hoevell katholiek
was gebleven.
Opvolger werd uiteindelijk (officieel in 1668) zoon Johan van Hoevell tot Westerflier, die in
1685 weer werd opgevolgd door zijn oudste zoon Jan Palick van Hoevell tot Westerflier die in
het begraafboek van Markelo vermeld staat als: begraven 18-01-1695 Heer in 't Westervlier.
(dit is Joan Palick Otto Adolf van Hoevell).
.
Telde het huis in 1675 nog vier vuursteden, in 1682 was dit verminderd tot twee.
Waarschijnlijk heeft het huis te lijden gehad van de invallen van Bommen Berend, waardoor
een gedeelte onbewoonbaar werd.
De oudste zoon van Palick Adolf, Johan Ernst Willem van Hoevell tot Westerflier, werd niet
de opvolger op Westerflier omdat hij door zijn huwelijk met Anna Isabella van Ensse de
havezate Heeckeren bij Goor zou verkrijgen.
Daarna kwam het in 1695 in eigendom van Otto Ernst van Hoevell en Timan Sloot als
mombaren van de kinderen van Palick Adolf.

Begraafboek Markelo
21-09-1699. Vrouw van 't Westerflier.
27-05-1712. Heer van 't Westerflier.
Wie dit zijn is niet bekend, maar mogelijk waren dat tijdelijke huurders.
Opvolgster op Westerflier werd daarom de dochter Johanna Maria van Hoevell die in 1710
trouwde met Hendrik Otto van Delwich tot Nijenborg. Dit echtpaar heeft echter nooit op het
huis gewoond. Daarom stond het langdurig leeg tot dat het in 1719 werd verkocht aan de
weduwe van Jan Jansen van der Sluys.
De familienaam van Hoevell tot Westervlier bestaat nog steeds.
De familie van der Sluys ontleende haar naam aan de oude sluis in de Schipbeek, niet ver van
het Westerflier. Zij waren handelaren in hout en daardoor gefortuneerd geraakt. Zoon Johan
van der Sluys, richter te Diepenheim, liet het huis afbreken en er in 1729 het huidige huis met
de bouwhuizen bouwen. 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. Johan was richter van Diepenheim.
In 1757 werd Johan’s zoon Gerhard van der Sluys met het Westerflier beleend. Hij overleed
in 1808, terwijl zijn tweede vrouw in 1829 stierf. Uit de boedelbeschrijving die toen werd
opgemaakt valt te lezen dat er ruim 106 ha grond bij hoorde en naast het huis zelf de volgende
erven omvatte: Houwboer, Rouwendijk, Ziel, Nazelaar, Duinshorst, Witzand, Bosch en
Kappe, alsmede nog enkele erven in Vorden.
In 1811 bestaat de veestapel uit 3 merrien, 5 koeien en 2 kalveren.
De verdeling verliep nogal ingewikkeld, doch uiteindelijk (1837) kwam het grootste deel van
het goed in handen van dochter Fransina Hendrika, getrouwd met Gerhard Jacobus Thin van
Keulen.
Krant 12-08-1834 aankondiging openbare verkoop van Westerflier incl 2 boerenerven en 2
daghuurderswoningen.
Hun zoon Gerhard Thin van Keulen, die van 1805 tot 1854 burgemeester was van
Diepenheim, liet in 1854 het Westerflier in veiling brengen.
Krant 16-07-1854/27-06-1854 aankondiging verkoop van het Westerflier.

Nieuwe eigenaar werd toen voor 92.300
gulden Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, lid van de Tweede Kamer, Grootmeester van het
huis des Konings en minister van Financiën en nazaat van de Raadspensionaris. Hij woonde
slechts op het Westerflier als zijn werkzaamheden dat toelieten. In 1874 verkreeg hij van z’n
vader tevens het Nijenhuis bij Diepenheim. In 1889 liet hij het Westerflier ingrijpend
verbouwen. Het Westerflier en kasteel Nijenhuis in Diepenheim zijn thans ook nog in het
bezit van de Schimmelpenninck’s.

Na zijn overlijden in 1893 werd het Westerflier toegewezen aan zijn jongste zoon Robert
Schimmelpenninck. Hij was burgemeester van Diepenheim doch stond aanzienlijk in het krijt
bij zijn broer die op het Nijenhuis woonde. Hij verhuisde in 1935 naar een villa in Zeist,
waarna z’n broer op het Nijenhuis ook eigenaar werd van het Westerflier. Sedertdien maakt
het Westerflier deel uit van het Nijenhuis.

Het Westerflier was 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.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het een soort kampement voor mannen die moeilijk te
plaatsen waren in de arbeitseinsatz en daarna werd het huis kort gebruikt voor ontheemden.
Vanaf 1948 tot eind jaren '60 was het huis een meisjesinternaat voor sociale zorg; later, in
1966, genaamd Rijksinternaat voor Sociale Jeugdzorg.
Weer wat later was het opgedeeld in vier appartementen en in 2005 kwam het huis leeg te
staan. Huis Westerflier was toen in een slechte staat en in 2008/2009 is het huis grondig
gerestaureerd en het wordt thans weer bewoond door een nazaat Schimmelpenninck.
Hieronder enkele fragmenten in doop- en trouwboeken van bewoners van het Westerflier.
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, hertrouwt 27-2-1758 te Diepenheim met Francois de Wolf j.m. zoon van
wijlen Cornelis de Wolf uit Diepenheim.
Kinderen uit het eerste huwelijk gedoopt te 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 uit Zutphen. Zij is in 1775 als
weduwe eigenaar van erve Koenderink in Beusbergen. Het erf was reeds rond 1710
aangekocht door haar grootvader Gerhard van der Sluis.

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 uit Lochem en hertr.
18-9-1773 met Geertruid Huibers/Hubert van de Glinthorst (ovl. 1829) uit Dalfsen.
Kinderen uit het tweede huwelijk gedoopt te Diepenheim:
Geb 9-8 ged 14-8-1774 Joan.
Geb 5-9 ged 10-9-1775 Barbara Henrica. Zij huwt 5-4-1803 met Henrik Oostwold Fabius uit
Zwolle.
Geb 1-1 ged 4-1-1778 Aleida. Zij huwt 9-9-1796 met Jacobus Cramer Jr. uit Amsterdam.
Geb 2-9 ged 5-9-1779 Henrietta ovl 3-10-1789.
Geb 3-1 ged 7-1-1781 Hendrik.
Geb 1-9 ged 7-9-1783 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 burg. van Diepenheim.
Deze Thin van Keulen verkoopt in 1854 het Westerflier aan Schimmelpenninck.
Gerhard van der Sluys ovl. 28-5-1808. RAO Memories van Successie 136.1 nr 207.

