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metseld met baksteen. Het linker deel stamt uit de Middel-
eeuwen, toen men zandsteen als fundering gebruikte, en 
het rechter deel moet jonger zijn. Uit 1551 om precies te zijn. 
Het jaar staat boven de hoofdingang. Maar ook dan blijven 
er vragen over. Waarom rust ook de hoofdingang op zware 
zandstenen kolommen? Stond op deze plek ooit een toren? 
Of een toegangspoort met een ophaalbrug?

Het heeft lang geduurd voordat vragen als hierboven 
werden gesteld. Aan de Hengelose chirurg-in-ruste Hugo 
Reynders komt de eer toe dat hij rond het jaar 2000 als eer-
ste de bouwhistorische raadsels van Twickel in kaart heeft 
gebracht. Gewapend met meetlint, notitieblok en teken-
stift ontleedde hij de anatomie van het huis. Zijn conclusie 
is dat het middeleeuwse deel, dat zich links van de hoofd-
ingang bevindt, een L-vormige plattegrond had en bestond 
uit een uitspringende toren waaraan twee woonvleugels 
waren gebouwd.

Met zijn visie, die tot dusver niet is bestreden, heeft Reyn-
ders de bouwgeschiedenis van Twickel in een nieuw dag-
licht geplaatst. Niet dat daarover helemaal niets bekend 
was. Vanaf 1632 hebben de rentmeesters van Twickel de 
kosten van alle grote bouwprojecten vastgelegd. Maar uit 
de periode daarvoor zijn schriftelijke documenten schaars 
en zijn we voornamelijk aangewezen op andere bronnen. 
Op onderzoek aan het huis zelf uiteraard, en op archeolo-
gische informatie, afkomstig uit de opgravingen die in 1978 
op de huisplaats zijn uitgevoerd. Verder kunnen we putten 
uit algemene gegevens over versterkte huizen in het oosten 
van ons land en in het Duitse grensgebied.

Samen leveren ze, met nieuw bronnenonderzoek, een an-
dere kijk op de ontstaansgeschiedenis van het huis Twic-
kel. Een geschiedenis waarin het huis niet pas in de zes-
tiende eeuw ontstond op basis van het bouwconcept van 
een Westfaalse waterburcht, maar waarin het zich vanaf 
de Middeleeuwen in fasen ontwikkelde. En waarin toevals-
factoren een veel belangrijker rol hebben gespeeld dan tot 
dusver werd aangenomen.

Vanaf de Twickelerlaan gezien lijkt het huis Twickel een 
uitgebalanceerd renaissance-ontwerp. Symmetrisch ge-
bouwd, zoals het hoort. Maar kom je dichterbij, dan blijkt de 
voorgevel een ware puzzel. Let eens op de driehoekige top-
gevel boven de hoofdingang. Waarom zit die gevel eigen-
lijk niet loodrecht boven de hartlijn van de hoofdingang? 
En waarom zit het linker raam in deze gevel strak tegen de 
daklijst aan geklemd en het rechter raam niet? En waarom 
zijn links andere bakstenen gebruikt dan rechts? De oplet-
tende bezoeker heeft zijn conclusie dan al getrokken: het 
linker en het rechter deel van het huis kunnen nooit op het-
zelfde moment gebouwd zijn.
 
Het bewijs is in het onderhuis te vinden. Daar staan de ko-
lommen die het gebouw dragen. De kolommen links van de 
hoofdingang zijn gehakt uit zandsteen, rechts zijn ze opge-

Doorsnede van de zuidvleugel achter de linker toren. De kolommen die onder de linkerzijde van de front-
vleugel staan, lopen hierin door.

Kolom in het onderhuis van de 
zuidvleugel.

Het huis is aan alle kanten omgeven door kwelwater van de Deldeneresch. 

De voorgevel van het huis Twickel is een architectonische puzzel.

gEbouWd In WaTEr
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dE bEL-ETagE

Niet alleen aan de buitenkant is het huis vaak ver-
bouwd, ook het interieur onderging in de loop der tijd 
vele veranderingen. Alleen in het onderhuis zijn nog 
elementen van de middeleeuwse bouw te vinden. Op 
de daarboven gelegen hoofdverdieping, ook wel de 
bel-etage genoemd, zijn bijna alle sporen van de mid-
deleeuwse bouw uitgewist tijdens de grote verbou-
wing van 1690. In dat jaar werden de front- en zijvleu-
gel onderverdeeld in suites: appartementen die naar 
de heersende mode bestonden uit een anti-chambre 
of salon, een kleinere chambre en twee kleine kabinet-
jes. In de frontvleugel is rechts van de vestibule nog 
een dergelijk appartement bewaard gebleven (9). De 
benedengalerij (8) stamt ook uit 1690 en diende niet 

alleen als ruimte voor grote ontvangsten, maar ook 
als directe verbinding naar de appartementen, want 
gangen bestonden destijds nog niet. Met uitzonde-
ring van het hierboven genoemde appartement zijn 
van alle zeventiende-eeuwse suites de tussenmuren 
bij latere verbouwingen uitgebroken. De aanleg van 
de waterleiding in 1894 luidde de laatste reeks interne 
verbouwingen in. Architect Samuel Weatherley uit 
Londen voorzag het huis toen van veel Engelse ele-
menten, zoals de eikenhouten lambriseringen in de 
eetzaal en de zuidtorenkamer en de boekenkasten in 
de bibliotheek. Op deze pagina zijn de voornaamste 
vertrekken op de bel-etage en hun vroegere functies 
in beeld gebracht.

7

De vestibule ligt in het oor-
spronkelijke poortgebouw. De 
brede muur tussen dit vertrek 
en de benedengalerij was oor-
spronkelijk een buitenmuur.

De eetzaal ontstond door 
de samenvoeging van twee 
kamers. Het bestuur van de 
Stichting Twickel gebruikt deze 
zaal nog voor bestuursdiners.

De Drostenkamer ligt in de 
zuidvleugel. Het vertrek dankt 
zijn naam aan Johan II en Adolf 
Hendrik van Raesfelt die op 
deze plek zitting hielden als 
drost van Twente. 

De enfilade geeft zicht op een 
reeks naast elkaar gelegen ver-
trekken waarvan de deurope-
ningen in elkaars verlengde 
liggen.

De inrichting van een biblio-
theek vormde in 1925 het sluit-
stuk van de verbouwingen die 
plaatsvonden vanaf 1894. De 
kasten bieden plaats aan drie-
duizend achttiende-eeuwse 
boeken uit het bezit van de 
familie Van Wassenaer.

De benedengalerij bestrijkt de 
bel-etage van de rond 1690 
aangebouwde galerijvleugel. 
Een ruim trappenhuis verbindt 
deze zaal met de bovengalerij.

De Van Wassenaerzaal behield 
zijn oorspronkelijke afmetin-
gen. Hierachter liggen een 
slaapkamer en twee kabinet-
jes. Tussen 1780 en 1896 deed 
het vertrek dienst als eetzaal. 
Het plafond en de buffetnis 
dateren nog uit die tijd.

De salon diende als anti-
chambre, een wacht- en door-
loopvertrek naar een kleinere 
kamer, die in gebruik was als 
privévertrek. Nadat de Engelse 
koning George I hier logeerde 
werd de achterliggende kamer 
nog lang aangeduid als de ko-
ningskamer.

In de tijd van de Van Heecke-
rens diende de zuidtorenka-
mer als rookkamer voor de 
heren.
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TuInbEzoEK

Jaarlijks bezoeken duizenden 
tuinliefhebbers uit binnen- en 
buitenland de tuin van Twickel. 
De openstelling van de tuin en 
het ontvangen van gasten staan 
in een lange traditie. In de acht-
tiende eeuw liepen bezoekers 
al over de tuinpaden in het 
landschapspark, waarna ze in 
het tuinmanshuis een kop thee 
of een glas wijn dronken. Tot in 
de jaren negentig van de vorige 
eeuw konden bezoekers zich 
op gezette tijden bij het tuinhek 
melden, waarna een hovenier 
een rondleiding verzorgde. De 
groepsgrootte kon oplopen tot 
wel honderd gasten. Wie nu de 
tuinen bezoekt wordt ontvangen 
in de landgoedwinkel en kan 
daar een kop koffie of thee drin-
ken. Allerhande documentatie is 
verkrijgbaar. Met een audiotour 
kan de bezoeker in eigen tempo 
de tuin verkennen en wordt hij 
langs alle hoogtepunten geleid. 
Voor groepen is het op aanvraag 
ook mogelijk om door een vrij-
willige tuinrondleider te worden 
gegidst. Met of zonder gids of 
audiotour, een wandeling in de 
tuin van Twickel blijft een fantas-
tische ervaring.
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Plattegrond van de renaissance-tuin op Twickel in de tweede helft van de zeventiende eeuw.

venzijde doorliep, waardoor een schaduwrijke tun-
nel ontstond. Deze loofgangen hadden op Twickel 
twee functies. Ze onttrokken de moestuinen aan 
het zicht vanuit het huis en ze boden de bezoekers 
de mogelijkheid om uit de zon te blijven en hun 
bleke huidskleur te behouden. Daarmee onder-
scheidde de adel zich van de mensen die buiten 
moesten werken en daaraan een getaande huids-
kleur overhielden. Het bovenste en rechter tuinge-
deelte is vrijwel geheel beplant met boomgaarden. 
Boomgaarden, net als moestuinen, hebben een 
gebruiksfunctie. Datzelfde geldt voor de bleek die 
daar te zien is. Ook deze had een gebruiksfunctie. Een bleek 
is een grasveld waarop het wasgoed werd uitgespreid. Door 
het te besprenkelen met water werd het wasgoed bleker en 
frisser. De sloot om de bleek had dus ook zijn nut.

De onbekende ontwerper van Twickels eerste tuinaanleg 
heeft een compromis gezocht tussen een siertuin en een 
gebruikstuin. Dit is kenmerkend voor de renaissance-aan-
leg. Dat de siertuin aan de linkerzijde lag, is geen toeval. 
Dat deel van de tuin lag in het directe zicht van de nieuwe 
woonvleugel uit 1640. De boomgaard, de bleek en het boer-
derijgedeelte in de bouwhuizen lagen verder weg. Opval-
lend is de smalle toegangspoort tussen de bouwhuizen. 
Vanaf de weg gezien was het huis een gesloten front. Pot-
tenkijkers waren niet welkom, huis en tuin waren alleen 
voor de bewoners.

Dat de plattegrond een exacte weergave geeft van de wer-
kelijkheid, blijkt uit de administratie van de rentmeester. In 
1653 noteerde de rentmeester een post voor de aankoop van 
haagdoorns en het poten van elzen en wilgen, van 62 appel- 
en perenbomen en van 25 andere bomen. De haagdoorns 
zijn ingeplant langs de binnenkant van de buitengracht. 
De tuin behield daarmee zijn besloten karakter. In de rent-
meestersrekening over 1653 staan ook de uitgaven voor het 
graven van de buitengracht en van de sloot rond de bleek.

rechte lijnen en tierlantijnen

Een tijdperk van grote veranderingen trad in na het hu-
welijk van de erfdochter van Twickel, Adriana Sophia van 
Raesfelt, met de Hollandse edelman Jacob van Wassenaer 
Obdam. Na het overlijden van Adriana’s moeder in 1691 
verbouwde dit echtpaar het huis. Jacob van Wassenaer had 
ook wensen voor de omgeving van het huis. Als telg van 
een vooraanstaand adellijk geslacht had hij natuurlijk de 
nieuwe aanleg gezien van grote buitenverblijven als het 
slot Zeist en paleis Het Loo. De architect daarvan, de Franse 
decorateur Daniël Marot, maakte ook ontwerptekeningen 
voor Twickel. Jammer genoeg zijn die bijna alle verdwenen. 

Twee vrijwel identieke ontwerpen uit 1712 voor het tuinge-
deelte achter het huis zijn bewaard gebleven. Het ontwerp 
vertoont de stijlkenmerken van de Hollands classicistische Een loofgang of berceau.

Schaalverdeling kaart in Rijnlandse roeden.
Buitengracht met boomsingels.
Haagdoorns.
Moestuinbedden.
Parterres of sierperken met in het midden een 
begroeide latwerk piramide.
Berceau of loofgang.
Boomgaarden.
Bleek.
Binnengracht.
Eiland met huis en binnenplaats.
Basse Cour of voorplein met bouwhuizen.
Bruggen.
Twickelerlaan.
Kooidijk.

Savooiekool. Net als in 1691 wordt deze 
groente geteeld in de moestuin van Twickel. 
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Familiewapen Van Wassenaer 
Obdam.

Jacob IV van Wassenaer Obdam, met jacht-
hond in de Wassenaarse duinen.

Familieheld Jan II van Wassenaer 
(1483-1523) nam onder keizer Karel 
V deel aan diverse veldtochten.

Na vier generaties Van Raesfelt vond op 9 mei 1676 in de 
hervormde kerk in Delden het huwelijk plaats van erfdoch-
ter Adriana Sophia met Jacob IV van Wassenaer Obdam. 
De bruidegom was een rijk man. Hij bezat een groot aantal 
landgoederen in het gewest Holland, waaronder Wasse-
naar, Zuidwijk, Obdam, Hensbroek, Spierdijk en Wogmeer. 
Ook het landgoed Kernhem in Gelderland behoorde tot zijn 
bezittingen.

Hij kon niet alleen trots zijn op zijn vermogen, ook zijn fa-
milienaam mocht er zijn. De Van Wassenaers waren het 
oudste adellijke geslacht in Holland. Hun familienaam 
werd al vermeld in 1200. De voorouders van Jacob bekleed-
den er sindsdien vele belangrijke bestuurlijke en militaire 
functies. Twee keer zelfs bracht een lid van de familie het 
tot luitenant-admiraal, de hoogste rang in de zeemacht van 
de Republiek. Een van hen, ook Jacob geheten, was de vader 
van de bruidegom. Deze vader maakte het huwelijk van zijn 
zoon niet meer mee. Hij kwam in 1665 in de Slag bij Lowe-
stoft op de Noordzee om het leven toen de kruitkamer van 
zijn admiraalsschip door een voltreffer werd geraakt.

Net als de Van Raesfelts behoorden de Van Wassenaers in 
hun gewest tot de top van de adel. Leden van beide families 
waren lid van de ridderschap en maakten op grond daarvan 
ook deel uit van het hoogste bestuursorgaan, de statenver-
gadering. Beide families leverden bovendien regelmatig af-
gevaardigden aan de Staten-Generaal in Den Haag. Ook in 
hun politieke gezindheid waren zij geestverwanten. Door 
hun afkomst en rijkdom konden zij in politieke conflicten 
altijd een onafhankelijke positie kiezen, ook ten opzichte 
van de stadhouders van Holland.

Voor beide families bood het huwelijk aanzien-
lijke voordelen. Door zijn erfdochter uit te hu-
welijken aan een Van Wassenaer verbond Adolf 
Hendrik van Raesfelt zijn huis met de status van 
deze vooraanstaande adellijke familie uit het 
belangrijkste gewest van de Republiek. Omge-
keerd kon Jacob van Wassenaer door het huwe-
lijk met de Twickelse erfdochter een aanzienlijk 
vermogen aan het zijne toevoegen. De waarde 
van het landgoed Twickel beliep in die jaren 
meer dan 300.000 gulden, wat omgerekend 
naar de huidige maatstaven neerkomt op een 
bedrag van een kleine drie miljoen euro. Boven-
dien leverde het bezit van Twickel en van Lage 

in Duitsland omgerekend ook nog eens een kleine 100.000 
euro per jaar aan inkomsten op.

goed voorbereid

Adriana Sophia was door haar opvoeding goed voorbereid 
op de taak die haar wachtte. Na haar huwelijk vestigde zij 
zich met haar echtgenoot in Den Haag. Maar toen haar va-
der met zijn gezondheid ging tobben, was ze steeds vaker op 
Twickel te vinden. Aan zijn ziekbed gezeten noteerde zij in 
1681 uit zijn mond wat ze moest weten over de bezittingen 
en rechten van het huis Twickel. Ook na zijn dood in 1682 
bleef ze naar Delden komen voor het beheer van het land-
goed. Ze controleerde de jaarrekeningen van de rentmees-
ter en maakte zelf de huishoudelijke rekeningen op.

Voor die reizen naar Delden had ze alle gelegenheid, want 
van een geregeld huwelijksleven met Jacob kwam maar 
weinig terecht. Als hoge militair trok haar echtgenoot her-
haaldelijk naar het slagveld. “Het is vervelend dat wij nooit 
bij elkaar kunnen zijn”, klaagde ze daarover in een brief aan 
haar moeder, kort nadat Jacob was afgereisd naar Luik om 
mee te vechten in de Negenjarige Oorlog tussen de Repu-
bliek en Frankrijk (1688-1697). Ook geldzorgen, ontstaan 
door de militaire operaties, vormden een regelmatig terug-
kerend onderwerp in de correspondentie tussen dochter en 
moeder. “Al dat reizen brengt zoveel onkosten met zich mee 
dat we nauwelijks kunnen rondkomen. Deze oorlog zal ons 
niet rijk maken. Ik wou dat we een goede vrede hadden”, 
schreef ze in een van haar brieven. 

Geheel in de familietraditie was voor Jacob van Wassenaer 
de plichtsvervulling op het slagveld een erezaak. Begonnen 
in 1665 als ritmeester van een regiment ruiters, klom hij op 
tot majoor-generaal van de cavalerie en behoorde hij tot de 
vaste oorlogsstaf van het Staatse leger. Daarnaast bereidde 
hij zich voor op een taak in de diplomatieke dienst. In dat 
kader maakte hij in de winter van 1670-1671 in het gevolg 
van prins Willem III een reis naar Engeland. Zijn verblijf 
aldaar leverde hem behalve belangrijke connecties de graad 
van doctor in de rechten op aan de Universiteit van Oxford. 

Jacob IV van Wassenaer Obdam. Adriana Sophia van Raesfelt.

van WaSSEnaEr: van 
mILITaIr ToT dIPLomaaT
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vogELParadIJS

     Boomklever 
Het Twickeler bos is een paradijs voor vogels, waaronder de 
boomklever. De boomklever is de enige vogel die met evenveel 
gemak langs een boomstam omlaag als omhoog kan klimmen. 
Zelfs ondersteboven hangend aan de onderzijde van de tak 
kruipt hij zonder moeite naar boven en beneden. De boomkle-
ver heeft een grote kop met een opvallende zwarte oogstreep 
en een lange rechte snavel. Zijn rug is blauwgrijs, de onderzijde 
licht met oranjebruine flanken.

     Boomkruiper 
De boomklever moet niet worden verward met de boomkruiper die ook op 
Twickel voorkomt. De boomkruiper is groter dan de boomklever, maar oogt 
veel kleiner. Hij heeft een bruine rug met fraaie schorsachtige tekening, wat 
hem een uitstekende camouflage geeft. De onderzijde van het diertje is 
licht gekleurd en hij heeft een lange en smalle, naar beneden gebogen sna-
vel. In tegenstelling tot de boomklever kan de boomkruiper alleen maar van 
beneden naar boven langs een stam of tak kruipen. Hij gebruikt daarbij zijn 
staart als steun.

     Blauwe reiger 
In het natuurreservaat de Breede Riet zetelt een kolonie blauwe reigers. Vanwege deze kolonie 
is dit terrein in 1895 al voor het publiek gesloten. Wel vinden hier regelmatig excursies plaats. 
Tegenwoordig broeden hier zo’n zeventig paren. Rond 1990 waren dat er veel meer, maar de 
zwarte kraai, de natuurlijke vijand van de reiger, heeft veel schade aangericht in deze kolonie. 
Ook zijn reigers vertrokken naar andere delen van Twente, waar ze nieuwe kolonies hebben 

gevormd. Rond half april tellen vrijwilligers de nes-
ten. Dat gebeurt meestal met de blik op de grond, 
want de uitwerpselen leren of het nest wel of niet in 
gebruik is. 

     Middelste bonte specht
Met zijn oude bomen en dode hout lokt het Twickelerbos ook 
allerlei spechtsoorten: de zwarte specht, de groene specht en de 
verschillende bonte spechten. De maanden maart en april bie-
den de meeste kans om de vogels waar te nemen. Ze laten dan 
veelvuldig hun geroffel horen, waarbij de ene soort luidruchtiger 
is dan de andere. Omdat de snavel van de specht bekleed is 
met schokdempers, krijgt hij van zijn hak- en breekwerk geen 
hoofdpijn. Na bijna vijftig jaar van afwezigheid is sinds 2006 
de zeldzame middelste bonte specht terug op Twickel. Door 
strenge winters en een moordende concurrentie van spreeuwen 
was hij verdwenen.

     IJsvogel 
Om niet op te vallen zijn de 
meeste vogels grijs, bruin of 
zwart. Om dezelfde reden is de 
ijsvogel oranjebruin en blauw, 
hemelsblauw en blauwgroen. 
Hij vliegt namelijk vlak boven het 
water, waar hij bijna onzichtbaar 
zou zijn, als zijn hoge gefluit 
hem niet zou verraden. Op Twic-
kel komt de ijsvogel voor langs 
de beken en rond de vijvers in het huispark. Hij nestelt in tunnels die 
hij uitgraaft in een aarden wal boven het water. In de Breede Riet heeft 
hij het gemakkelijk. Daar zijn voor hem al enkele tunnels klaargemaakt. 

molen en Carelshaven niet voorttrekken langs de oevers. 
Op dit traject moesten ze hun scheepjes voortbewegen met 
behulp van een vaarboom. Op andere waterlopen wierpen 
schippers dammetjes op om het waterpeil te verhogen op 
gedeeltes waar bijna geen water stond. Na de doorvaart tot 
een dammetje staken ze deze door, om verderop hetzelfde 
procédé te herhalen. Uiteraard kwam dit de bevaarbaarheid 
niet ten goede. Daarom was dit hulpmiddel in de Twickeler-
vaart ten strengste verboden.

In 1800 vroegen de Twentse fabriqueurs die bij de boeren 
thuis geweven linnen opkochten, om een verbetering van 
de vaart. Zij zetten uiteen dat de vervoerskosten van een 
zomplading de helft waren van de kosten over de weg. De 
hoge tolkosten langs de wegen, speelden daarbij ook een be-
langrijke rol. Maar de al gemaakte plannen ter verbetering 
werden door de dood van graaf Carel op 14 juli 1800 niet 
ten uitvoer gebracht. Ook de in 1816 opgestelde plannen tot 
verlenging van de vaart naar Hengelo kregen geen vervolg.

De Twickelervaart bleef voor de scheepvaart in gebruik 
tot 1871. In dat jaar werd nog het sluisgeld geïnd van een-
entachtig zompen, terwijl in goede jaren wel vierhonderd 
zompen per jaar door de sluizen hadden gevaren. In 1865 
was de spoorverbinding tussen Twente en Zutphen tot 
stand gekomen, waarna de scheepvaart snel afnam. Het 
haventje bij Carelshaven werd gedempt. Alleen de oude ha-
venkade is daar nog te zien: het met keitjes verharde terrein 
aan de zijkant van het huidige hotel.

De oude havenkade bij hotel Carelshaven.

Als op Eerste Paasdag de sche-
mering invalt ontsteekt de 
bewoner van het huis Twickel 
samen met de lokale jeugd het 
paasvuur in de weide tegenover 
het kasteel. Boakebraandn is 
een oeroud en wijdverspreid fe-
nomeen in Twente. In de winter-
maanden wordt de huizenhoge 
brandstapel opgebouwd door 
de hoveniers en bosarbeiders 
die zo van het vele snoeiafval 
afkomen. Dit boakhoolt slep’n 
gaat door totdat de bosbaas 
het teken geeft dat de maximale 
hoogte is bereikt. Rond het vuur 
verzamelen zich de noabers en 
drinken een borrel tot laat in de 
avond. 

dE boaKE 
hET TWEnTSE PaaSvuur
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Twickel. De Wendezoele besteedt aandacht aan het 
boerenleven in Delden en Twente tot 1950. Vanaf dat 
jaar kwamen de mechanisatie en schaalvergroting 
op gang. 

Moestuin van Twickel. 
De ommuurde moestuin van Twickel bevindt zich 
sinds 1890 op de huidige plek. Van 1715 tot 1890 lag 
de moestuin voor het huis Twickel, en nog vroeger 
binnen de grachten. De moestuin is op vaste tijden 
geopend voor het publiek. Een deel van de moes-
tuin is verpacht aan kwekerij De Border. Deze ver-
koopt hier onder meer bijna duizend soorten rozen.

Eschschool.
Op deze plaats staat een zitbank als herinnering aan 
de Eschschool die hier tussen 1844-1969 stond. In 
de bank zijn stenen uit de voor- en achtergevel van 
het verdwenen gebouw verwerkt. Hierop staan de 
naam en het bouwjaar. De school, die gebouwd is 
op grond van Twickel, was bestemd voor de kinde-
ren van de Deldeneresch. In 1969 moest de school 
wegens gebrek aan leerlingen haar deuren sluiten.

Café-restaurant ’t Hoogspel.
In 1892 bouwden de Deldense kleermaker Garrit 
van Alsté en zijn vrouw Henke aan de rand van de 
Deldeneresch een uitspanning: een café met een 
stalling voor paard en wagen. Het pand verrees on-
der de rook van Twickel. Dat het echtpaar deze on-
derneming als een gewaagd avontuur beschouwde, 
blijkt wel uit de prikkelende naam die zij voor hun 
uitspanning kozen: ’t Hoog-Spel. 

Watertoren.
De door architect H.P.N. Halbertsma ontworpen 
watertoren is in 1894 gebouwd in opdracht van de 
laatste baron van Twickel, Rodolphe van Heeckeren 
van Wassenaer. De toren voorzag zowel het kasteel 
als de inwoners van Delden van drinkwater. De mo-
numentale toren heeft een hoogte van 37,50 meter 
en een waterreservoir van 200 m³. 

Moestuinen inwoners Delden.
Rondom Delden liggen al sinds de Middeleeuwen 
de moestuinen van de inwoners van Delden. Deze 
tuinen lagen vroeger op het grondgebied van de 
Stad Delden. Net als op veel andere plaatsen zijn 
de moestuinen, omdat er binnen de stadskern geen 
ruimte was, net buiten de omwalling aangelegd. Een 
aantal moestuinen is door de aanleg van de rond-
weg verloren gegaan. Een deel van het Laarstraatje 
dat tussen de tuinen doorliep, is bewaard gebleven.

Jachthuis Wanink. 
Uit 1881 dateert het jachthuis Wanink, gebouwd in 
opdracht van baron Carel George van Heeckeren 
van Wassenaer naar een ontwerp van Henri Evers. 
Het jachthuis, dat ook in gebruik was als boerderij 
is gebouwd in neo-renaissancestijl. Het heeft in de 
binnenhoek een torentje dat als jachtverblijf dienst 
deed. De jachtwagens werden gestald in de dwars-
deel met in- en uitrijpoort. Het jachthuis verving een 
ouder erf dat al vanaf 1517 in bezit was van Twickel.

Bergje en visvijvers. 
Het hoogste punt van de Deldeneresch heet sinds 
mensenheugenis De Berg. Hier ligt een kunstmatig 
opgeworpen Bergje. De vijver die hierdoor ont-
stond, wordt gevoed door een bron. Het water van 
deze eerste vijver stroomt in de twee vijvers langs 
de Twickelerlaan. Deze staan bekend als de Lepel 
en de Vork. Ze worden al genoemd in 1681. Ze zijn 
gebruikt voor het levend houden van de vissen die 
werden gevangen bij de Noordmolen. 

Dikke Steen. 
Tegenover de twee vijvers in de Twickelerlaan staat 
de grote zwerfkei, de Dikke Steen. Blijkens de in-
scriptie is de kei op 23 februari 1845 door twaalf paar-
den vanuit Azelo naar deze plek gesleept. De steen 
kwam mee met het landijs dat in de voorlaatste 
ijstijd Twente bereikte. Nadat het ijs zich had terug-
getrokken, bleven meegevoerde keien achter in de 
bodem. De Dikke Steen staat midden in een halve 
cirkel. Dit is het restant van een zogeheten rondeel, 
een rotonde waar rijtuigen konden keren. De Twicke-
lerlaan telde vier rondelen: bij de Hengelosestraat, 
tegenover het huis Twickel, bij de huidige moestuin 
en bij het Bergje. 

Erve Ottenhof.
Uit de Middeleeuwen stammend boerenerf dat in 
1682 in het bezit van Twickel kwam. Aan het erve 
Ottenhof was het markerichterschap van de Grote 
Boermarke verbonden. Dat wil zeggen dat de bezit-
ter van deze boerderij het recht had om de vergade-
ring van de grondeigenaren voor te zitten. De mar-
kevergaderingen vonden plaats in deze boerderij. 
De verslagen zijn opgetekend in het markeboek, dat 
bewaard wordt in het huisarchief van Twickel. 

Museumboerderij Wendezoele.
De Museumboerderij Wendezoele is gevestigd in 
het erve Brinkate, een uit de Middeleeuwen stam-
mend boerenerf dat behoorde bij het bezit van de 
Hof te Delden. In 1853 kwam het in het bezit van 

Legenda
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Op de Deldeneresch lagen vroeger de smalle akker-
tjes van de Deldense burgers, in een wijde kring om 
het huis Twickel heen. Het akkerland van Twickel lag 

meteen naast het huis in een gebied dat de Goldbree 
heette. Tegenwoordig is de Deldeneresch nog altijd 
landbouwgebied, alleen is alle grond nu van Twickel.
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“Een rijkdom van klanken als in maar weinig kerken 
wordt gehoord”, juichte dominee Immink op een zon-
dagochtend in 1921, toen het geluid van het kerkorgel 
van de bekende orgelmaker C.F.A. Naber uit Deventer 
zich na een uitgebreide restauratie eindelijk weer liet 
horen. Het orgel van de oude Blasiuskerk is gebouwd 
in 1846. Twee kerkorgels waren vooraf gegaan. Het eer-
ste orgel ging teloor tijdens de grote stadsbrand van 
Delden in 1583. Nadat de kerk in 1601 over was gegaan 
naar de Hervorming, bleef het lange tijd stil onder de 
gewelven. Volgens de leer van Calvijn was instrumen-
tale begeleiding van de samenzang van de kerkelijke 
gemeente uit den boze. Maar tegen het einde van de 
Tachtigjarige Oorlog kwam er in veel kerken ruimte voor 
een minder strikte benadering van het geloof. Ook in 
Delden veranderde de stemming. Rond 1638 klonken er 
weer orgelklanken in de oude kerk. 

In 1845 bleek ook het tweede orgel geheel versleten 
en ongeschikt om het gemeenschappelijke gezang te 
begeleiden. Geld voor een nieuw orgel was niet voor-

handen. Voor het echtpaar 
Carel en Maria Cornelia 
van Heeckeren van Wasse-
naer was dit een goed mo-
ment om toe te schieten. 
De baron van Twickel en 
zijn echtgenote verklaar-
den zich bereid om de kos-
ten van een nieuw orgel op 
zich te nemen, maar eisten 
in ruil voor hun geschenk 
invloed op de benoeming 
van de eerste predikant. 
De bewoners van Twickel 
hadden tot dat moment 
alleen het recht om zonder 
inmenging van anderen de 
tweede predikant aan te 
wijzen. De eerste predikant 
woonde in de pastorie aan 
het Kerkplein, de tweede in 
de pastorie aan de huidige 
Spoorstraat. 

De gemeenteraad en de bewoners van de huizen Bac-
kenhagen en het Warmtinck, die meebeslisten over de 
benoeming van de eerste predikant, gaven zich meteen 
gewonnen. Zij voelden er niets voor om tegen de be-
woners van Twickel in het krijt te treden. Met de kerken-
raad, die ook rechthebbende was, kwam een regeling 
tot stand, waarbij Carel en Maria Cornelia van Heecke-
ren van Wassenaer levenslang het alleenrecht tot aan-
wijzing van de eerste predikant kregen toegekend. Na 
hun beider dood voorzag een reglement in een beur-
telingse aanwijzing door Twickel en de kerkenraad, te 
beginnen met de bewoner van het huis Twickel.

Nadat de benoemingskwestie geregeld was, werd het 
nieuwe orgel gebouwd. Als organist benoemde het 
echtpaar Van Heeckeren de Duitser Bernhard Heinrich 
Cramer. Daarmee 
bewezen ze niet 
alleen de kerke-
lijke gemeenschap 
een goede dienst, 
maar ook de an-
dere inwoners van 
Delden. Cramer 
speelde lange tijd 
een belangrijke 
rol als dirigent en 
koorleider in het 
muzikale leven 
van Delden en in 
de verre omtrek. 
Cramer woonde 
aan de Markt in 
een huis van Twickel. Dit huis stond vele jaren na zijn 
dood nog steeds bekend als het organistenhuis.

voL oP hET orgEL

Het orgel dateert uit 1846.

Het organistenhuis aan de Markt.
Organist Bernhard Heinrich 
Cramer.

De route van de postweg van Naarden naar Hamburg liep 
vroeger over Delden. Hieraan dankte de stad een groot aan-
tal tapperijen en logementen. Sommige daarvan bestaan 
nog steeds. Hiervan zijn de hotels Carels-
haven, Het Witte Paard en De Zwaan door 
huur of erfpacht verbonden met Twickel. 
Dat geldt ook voor café-restaurant ’t Hoog-
spel aan de Bornsestraat.

carelshaven

Hotel-restaurant Carelshaven aan de Hen-
gelosestraat dankt zijn ontstaan aan de 
Twickelervaart en de haven die Carel George 
van Wassenaer in Delden liet aanleggen. De 
haven was voorzien van een kraan om de 
goederen over te laden voor verder trans-
port per paard en wagen. De eerste herber-
gier was Nicolaas Böhmer. Hij was een ge-
oefend hardloper en liep zo snel dat hij het 
gemakkelijk won van paard en wagen. Daar-
om nam graaf Carel hem in dienst als koe-
rier. In 1795 fusilleerden Franse soldaten de 
koerier standrechtelijk in het Twickelerbos 
langs de Kooidijk, omdat ze hem verdachten 
van spionage.

De opvolgers van Böhmer op Carelshaven 
hadden moeite om het ruwe schippers-
volk in het gareel te houden. Vooral Ger-
rit Schoenmaker blonk niet uit in orde en 
tucht. Als een ruziezoekende schipper zijn 
mes in de tafel stak om zo zijn tegenstander 
uit te dagen, nam Schoenmaker de benen. 
Met de komst van de sterke Borculose mul-
der Willem Kluvers in 1837 veranderde het 
tij. “Bedienaar en geen dienaar”, was zijn 
devies. 

Kluvers wist op tijd de bakens te verzetten. 
Omdat het water in de vaart vaak te laag 
stond, voorzag hij dat de scheepvaart zou 
verlopen. Daarom meldde hij zich aan als 
Rijkspostmeester. In deze functie verzorgde hij met zijn 
paarden de diligencetrajecten naar Holten en Oldenzaal. 
Daarmee was hij de opvolger van postmeester Van Heek 
die het posthuis De Kroon op de Markt in Delden exploi-
teerde. Door zijn omvangrijke paardenstal kwam Carelsha-
ven in trek als pleisterplaats. Het zicht vanaf de lommer-
rijke veranda op de grote doorgaande weg naar Duitsland 

Hotel Carelshaven is rond 1900 het doel van dagjes-
mensen uit heel Twente, die hier met paard en wagen 
naar toe rijden.

De zomereik die al eeuwenlang de ingang bewaakt 
is volgens overlevering geplant tijdens de bouw van 
Carelshaven in 1775. In 1908 heeft een wervelwind 
de dikste tak en een deel van de kruin weggevaagd.

dELdEnSE uITSPannIngEn
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