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Vóórdat we overgaan tot de ontwikkeling der geschiedenis
van de Groote Scheer, dienen we ons even. te bepalen bij de
etymologischebeteekenis van ','dezen naam 1). Na zelf lang
hierover gegist te hebben, schoot me te binnen, dat dit woord
toch bezwaarlijk- iets anders kon beteekenen dan de Iri den
Saksischen volksmond en ôôk in de officieele taalonzer oude
: Overijsselsche oorkonden en notaris-acten gebruikelijke goed.:
Saksische benaming voor Schaar, in het plat-Saksisch, natuurlijk uitgesproken als scheer. Dit woordkomt vari oudsher
meestal voor in de samenstelling "schaar en waar", ter .aánduiding van de volle waar-gerechtigheid, het volkomen rechtsaandeel in de marke. Zoo yin den we in het "Tijdrekenkundig
Register" tal van gerechtelijke transporten en beleeninqen uit
de I5e eeuwen later van een erve in een marke "met schaàr
en waar'r of ..met twee schaar ákeren (recht op)..eikels -te ver- .
zamelen) in de gemeene marke", of "met 10 schaar weyden"
- kortom in allerlei variaties. En de taalkundige H. van Dale
omschrijft ons schaar in zijn ..Groot Woordenboek der Ned:
Taal" aldus: "het is een eenheid voor-grazenÇlerunderen'; één
koe rekende men destijds op 1 schaar, één vaars op % schaar
en één pink op Yz schaar: een welland verhuurd op conditie
20 scharen mag dus slechtsbegraasd worden door 20 koeien;
1) In het Jaarboek voor Cultuur en Historie, Overijssel 1948, uitgave
Erven Tijl te Zwolle, verscheen een tweelinq-artlkel van mijn hand ..De
Groote Scheer in het landschap", pag. 57 e.v.
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26 vaarsen öf 40 pinken". We mogen hiervoor verder verwijzen o.a. naar het markeboek van Eme (Emmen bij Dalfsen)
en naar dat van Verssen. Trouwens ook het Midd. Nederl.
Woordenboek van Verwijsen Verdam zegt. dat "schaar of
schere" de bevoegdheid aanduidt om een zeker aantal stuks
vee telaten grazen in de, "gemeene welde". En in het door
Knuttel bewerkte deel van het "Woordenboek der Nederl.
Taal" wordt schaar identiek genoemd aan het Engelsehe
share. als eenheid van aandeel in welde- of boschgemeenschap.
Mij dacht de uitleg in dezen zin lag voor de hand. maar
ons Kamper medelid H. J. Moerman had. desgevraagd. een
geheel andere explicatie. Neen. zijns inziens beteekent schaar:
schoor. schoer = oever en mogelijk dient z.i, scheer hieraan
toegevoegd te worden. Er zijn namelijk. zegt hij. oevererven
van dezen naam: Ten Z.O. van Kampenliggen aan den IJssel
de erven Groot- en Klein Oever. ook de Oude- en de Nieuwe
Scheer tegenover elkaar gelegen bij den' IJssel: een erve de
Schaar ligt ten zuiden van Zutfen, dicht aan den IJssel en
hij herinnert ons aan het Engelsehe "shore" = oever. Hij putte
ten slotte uit de schattingslijst van Salland als omstreeks 1400
daar voorkomend een E~bert ter Schedere, een Gert ter Schere
q429). een Geert Scheren (1433) en meent dat de Seheder
een hypercorrecte vorm van Scheer is. Gezien nu, dat onze
Groote Scheer in het stroomgebied van de Vecht is gelegen
en grenst onmiddellijk aan de oude ..Coeverdsche Vegte" alias
de "Kleine Veqte", is deze afleiding ook zeker plausibel.
Zulks m.i. te meer, omdat ons bestuurslid Dingeldein mij
onlangs er op wees. hoe even buiten het' dorp Denekamp. ten
Zuid-Oosten ervan. een complex bouwland is gelegen.' een
middelgroote esch, die de Scheer genoemd wordt. Zij is langs
den rand van het moeras het Goor gelegen. waaruit het land
met een vrij steilen kant oprijst: dus hebben wij hier met oever"land te doen, Genoemd wordt voorts nog 't Schier. een gehucht bij Havelte. Men kan hieraan nog toevoegen den naam
der boersehap Scheerhom bij Bentheim. aan den oever' der
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Vecht tusschen Neuenhaus en Emlichheim. waarvan de beteekenis oeverhoek kan zijn.
Nuallereerst de 'plaatsaanwijzing: onzeGroote Scheer is
gelegen' in het voormalig drostambt van Salland. in de marke
Holthone, schoutambt Hardenberg en ongeveer 3Y2 km ten
zuidwesten van de vesting Coevorden 2) .
We gaan nu over tot de eigenlijke historie onzer plaats 3) :
In het "Aanhangsel" van het Tijdrekenk. Register op het
Oud Provo archief van Overijssel" vinden we in dato "des
dincsdages nae Sant-Bonifaciusdach 1426". dat Roloff van
Diephclt, postulaat-bisschop van Utrecht' neemt de buurtschap
Holthoen en het huis ter Schede van het Land van Ambt. van
Salland en dit voegt bij het Huis te Covorden.om door den
Ambtman aldaar bestuurd te worden. (Waarom die maatregel werd genomen. blijkt niet, -'- trouwens deze is later
blijkbaar ongedaan, gemaakt. daar Holthone en de Scheer in
later eeuwen steeds tot Overijssel hebben behoord.)
Wij ontmoeten 4) daarna een Johan van Steenwijk ("ter
Greeter Scheren"). die op 28 Maart 1'559zijn overleden
gelijknamigen vader in diens Overijsselsche Ieenen opvolgt,
d.w.z. in diens verschillende 'kleinere' leenerven. immers de
Groot~ Scheer zelf is nimnier een provinciaal leen geweest.
Hij trouwde 7 Maart 1570 met Margaretha van Isselmuden.
uit welk huwelijk één dochter. Anna vanSteenwijk. en één
zoon, Coenraad, 'sproten. Deze laatste heet "leider Godt mit'
'2)
Zie Mr. G. Dumber, .Hedend. Historie of Tegenw. Staat van
Over.ijssel". Deel IV. Stuk I (1803), pag. 110.,
3) Ten aanzien' van vele in dezen vermelde bijzonderheden heb ik
grooten dank te betuigen ons bestuurslid. Mr. A. Haqa, voor zijn welwillende accurate voorlichting. Ook mijn dank voor' de vriendelijke hulp
'mij verleend door mevrouw van Lynden-de Beaufort im enkele har.er
familieleden; ook aan den heer C. J. van Riemsdük, oud-burgem. van
Gramsbergen. deheer H. R. Koek. secretaris van Gramsbergen' en Thomas
J. .de Vries te Zwolle. ,
'
4) Zie Geslachtk. Aanteekeningen t.e,v, de Gecommitt. ten Landdäge
v. O. door Mr. J. van Doominck (1871). pag. 22 en vlg.
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simpelheit ende onvolcomenheit sijnes verstándts begaefft
ende van den Heere gewoendet ende oversulx tot administratie
ende regieringe der goederen onbequaem". De vader her-.
trouwde met Roelofje van Raesfelt en later nog eens met
[osina van Wullen, uit welk tweede huwelijk ook nog kinderen
geboren werden. Onze' Johan van Steenwijk woonde althans
in 1581 "op syn huys ter Scheer" en hem worden door 'den
Graaf van Rennenberg (die in 1580 Coevorden ingenomen
had) brieven van sauvegarde (vrijgeleide) verleend, dus
.
brieven uit een Spaanseh-gezinde hand! Inderdaad schijnt
Johan van Steenwijk destijds den eed van trouwaan koning
Philips te hebben afgelegd; trouwens de Prins moet hem al '
lang gewantrouwd hebben en geen wonder dus. dat hij aldra
gesignaleerd staat op de "lijst van personen, die heulen me~
het Hof van Spanje".
Van dezen onbetrouwbaren bewoner der Groote Scheer bezitten wij nu een kostelijk document in de Biblietheek onzer
Vereeniging, namelijk de uitvoerige. prachtig bewaarde oorkonde van 16 October 1609 5). Dit is een familie-overeenkomst, tevens scheiding tusschen de beide voorkinderen, voornoemd, van jonker Johan en zijn later geboren kroost. Vooraf
diene nog. dat Anna van Steenwijk in eersten echt (18 Maart
1606) gehuwd was met jonker Gerhard Sloet van Singraven.
kapitein in Staatsehen dienst (+1565-1606),·
evenals zij
Protestant. Dezen had zij als bruidschat aangebracht 4000,"":'"
gld.. benevens als toekomstige erfdochter voor hem en zijn
geslacht het vooruitzicht op de Havezathe de Groote Scheer.
Van juffer Anna, die (volgens de schrijvers Döhmann en
Dingeldein in "Singraven") met beslistheid den Gereformeerden GodscÙenst omhelsd moet hebben. kennen we nog .een
eigenhandige bijdrage in het Album Amicorum van Maria
van Besten. luidende ,,1599 Godt is allein min Haepnung
5) Zie: ,,Register van Charters en Bescheiden" enz. door Mr. A.
baron van Dedem (uitgave Ov. R. en G. 1913, pag. 122).
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unde Heil. Ein thokumstig leven van rechte erfdeil I Rien
sans Dieu" 6).
Maar met dat al, zij bracht door haar tweede huwelijk in
1612 met [onker Engelbert van Ensse haar havezatheen bijbehoorende goederen în Roomsche handen over. Wel richtte
iij zich in 1628 nadrukkelijk tot Ridderschap en Steden met
de bede aandit College om "haer vier kinderen geboren uit
haar tweede huwelijk in den Gereformeerden Godsdienst te
doen opvoeden", maar klaarblijkelijk is .haar wensch niet in
vervulling gegaan, want met haar dood ging havezathe en
landgoed over aan haar streng Katholieken echtgenoot en
diens rechtverkrijgenden 7).
De bovenbedoelde oorkonde van 1609 is voor ons onderwerp zoo belangrijk, omdat daarin nauwkeurig en omstandig
vermeld worden alle erven en gerechtigheden, toenm~als behorende tot de Groote Scheer, en wel deze: "die principaelste
Haevesate geIÎoempt die Groote Scheer, die windmoele tho
Daelen (Dr.) met haere geregtigheyt, die collatie ende kereleenrecht tho Daelen, die collatie ende kerckenrecht tho Emmen,
die collatie ende kerckenrecht tho Odoren (Odoorn), die tho
Schoonebecke (Dr.); de holstede ende borgergerechtigheit
binnen Coevorden, mette landen buten Coevorden; item dat
erve ter Kleine Scheer 8), die Schuttenmaete, die Holtermansmaete, die Mullersmaete, die Vaerenbrinck ofte Dootpoel, dat
Erve ten Holthe in den. gerichte van Coeverden, dat Erve ter
Meppel met de Hillebrantsmaete, dat Erve en de Ossenweide
genaempt die Haenderick, die Langehorst, dat erve ter Meene
Zie: Verslagen en Mededeelingen o-, R. en G, (1918). pag. 62.
7) Zie: S{ngraven. De Geschiedenis van een Twentsche Hauezeihe
door Döhmannen Dinqeldeln, deel II (1934), pag.40 e.v,
8) De Kleine ofte Luttike Scheer, nu een fraaiegroote boerderij met
ongeveer 30 ha grond. gelegen in de provincie Drenthe. gem. Coevorden.
aan den overkant, van de kleine Vecht. behoort sinds onheuglijken tijd
niet meer tot het landqoedr het zou naar de overleverinq eens als bruidschat. "morgengave". uitgegeven zijn.
6)

.

'
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met dat halve slach in die Meene, alles gelegen in den Kerspele
Hardenbergh; item Coenerts Erve tho Holthoen. item Reesinck
offte Beeckmanserve, Klumpcrs-erve ende Warminck; die,
groeve thienden aver Volekerserve in die buerscap Holthoen.
item Schultinge-Erve beurtscap Aene; item dat Vrijlinck in
die buerscap Baddeler; dat Erve Hermelinck en die graeve
thienden aver Wychminck in [unne: dat erve Heermek endat
Erve Oldenhuis in de buerscap Seijsskerspele Ommen; dat
Erve Middelsdorp en dat Erve op 't Loe: die thienden graff
ende small aver die Groete Halle en aver die Lutteke Halle in
de buerscap Meeren, kerspele van Den Ham; dat Erve Zalhorst tho Berckmen (Berkum) in den Kerspele van Zwolle;
dat Erve Duivencamp te Berckmen; die thienden aver drie
andere Erven ende Kuilmans te Berckmen; (de naekinderen
zouden erfflick genieten:) die alinge tienden en thynsen to
Daelen, die tienden graff ende small aever Denthyn erve
tho Itterbeecke; dat erve Assinck to Junne; die tienden op
die Avereest, over dat Erve ten Caete; dat huys gelegen to
Zwolle in die Nije Straete van juffer van Holthe gecofft".
Verscheiden "maeten" en goederen heeten (blijkbaar later)
"angecofft", mogelijk door den erflater vrij kort vóór 1609,
dus in de slechte economische eonjunctuur van vóór het 12~
jarig Bestand door aankoop verworven. De oorkonde is ge~
teekend en met een tiental gave zegels gezegeld door alle
belanghebbenden en hun mombolren en "oick door den Leenheer (de Próv. Overijssel) ende alle andere Richteren daeronder deze goederen gelegen". "Actum binnen Zwolle" 16 October 1609 - en voorts voorzien van een verklaring van de
Scepenen van Zwolle, dat deze scheiding tevens den uitersten
wil inhoudt van Johan van Steenwijk en zijn dochter Anna 9).
9)

Van Doorninck teekent in zijn Geslachtk.

Aanteekeningen,

blz. 22

in voce Jan van Steenwijk aan. dat de eerste uit het geslacht van Steen-

wyck, die de bijnaam droeg van ..de Vos" voorkomt in een charter van
1339 als Johannes dictus Vos de Steenwie en hij behandelt dan in het
kort de vroegst bekende leden van dit geslacht. waartoe naar hij schrijft
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De: geschiedenis van de. Groote Scheer voert ons nu terug
naar het jaar 1591, toen Prins Maurits met zijn wèl geordend
. leger begin Juli vanuit Zwolle optrok langs de Vecht tot'
ontzet van het door de Spanjaarden bezette.Coevorden onder
'graaf Frederik van den Bergh, terwijl aan den anderen kant
Don Francisco Verdugo in 't veld was gekomen om de vesting
te steunen..Het was in dezen zomer, dat de Prins, terwijl zijn
voorhoede lag in en om het "huys ter Cloester", een ietwat
hooger gelegen Drentsche havezathe, leenroerig aan de pro:vincie Overijssel, 1 à 2 km westelijk van Coevorden, "daer
een jonker van de Camp op weende"; - het was daar, dat
de Prins zijn intrek had genomen en tijdens het beleg bleef
logeeren op het Huys ter Schere, "daer een jonckheer Steynwyck op weent" - aldus verhaalt ons Anthonis Duyck" de
trouwe e:n betrouwbare advocaat-fiscaal van den' Raad van
State, in die:ns [oumael tv). Duyck rapperteert ons van dag
tot dag haarfijn alle oorlogsmanoeuvres rondom Coevorden
en de Groote Scheer, gedurende het beleg van 20 Juli-26
September Tââl , Hoe interessant het geheeie bericht hiervan
ook moge zijn, we moeten ons beperken tot een episode. begonnen op 5 September: "desen dach werde gekregen (gevangen)
een dienaar van Joncheer Johan van Steenwijck met
.
een briefken van Verdougo daer vuijt bleek dat hi eenige
correspondentie met Verdougo gehouden hadde ende bekende
de dienaer seeckere .advertissementen die syne M(ajesteit)
aen Verdougo door hem bij monde hadde .hieten doen, waerdoer Sijne Ex [cellentie ) terstont te pert (eenige manschappen)
vuijtschikte om hem te haelen op thuijs te Ruynen. Deze Jan
van Steenwijck was eige:naar van thuijs ter Schere daer Sijne
Excie gelegen hadde ende alle daechen aen Sijn Excies taefele
'

de I~tere v. Steenwijks van de Gr. Scheere behoorden, zie ook de Neder!.
Leeuw, ·1937, pag. 385, 427 en 1938, pag. 529.
'
10) Het Journaal van Duyck, loopend van 1591-1602,
is in 1862 uitgegeven op last van het Departement van Oorlog, bewerkt door Lodewljk
.Mulder, uitgave Nijhoff, Den Haag.
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ende hiel (d) hem (zich) off hi onse sijde gansch toe gedaen
was geweest ende onder dat decksei hadde hi al van voor
Steenwyk begonnen te negocieeren tusschen Syne Excie ende
den Drost van Coevorden." - "Den VI Sept. werde Jan van
Steenwyck voorm(el)t gevangen." "Den 24 Sept.. ..... eenige
vendelen ruyters naar Steenwyk, derwaerts mede leijdende
den persoon van Jan van Steenwyck."
Dit is een klelne tusschen-qebeurtenis geweest op de Groote
Scheer, maar wij meenen ons te moeten afvragen, hoe het
mogelijk was, dat des Prinsen omgeving hem niet beter intijds
geïnformeerd heeft en niet heeft voorkomen, dat hij argeloos
hier in het hol van: een collaborateur huisde! De verraderlijke
gastheer, heeft er, blijkbaar toch het leven afgebracht, getuige
eer; inschrijving van zijn hand op 26 Februari 1605 in het album
an;r.t:orumvan Gualtherus, zie Bijdragen tot de Geschiedenis
van Overijssel. deel III, pag. 14, en de hiervoren aangehaalde
oorkonde van 1609; volgens. van Doorninck is hij omstreeks
1611 gestorven.
Duyck vertelt voorts nog, hoe in den zomer van 1594 de
troepen van Zijne Excie opnieuw "de huysen ter Scheer ende
ter Cloester ende de schantse van Daelen en V eenebruqge
en ook 't huys Gramsbergen saiseerden". Ebbinge Wubben
weet te vertellen 11), dat de Prins destijds "al het schoone
geboemte om de Scheer en om het huys 't Cloester, gelegen
reeds op Drentsch gebied, liet afhakken"maar hij vermeldt zijn bron niet.
Onze erfdochter 'Anna van Steenwijk brengt dus door ,haar
.tweede huwelijk op 24 Mei 1612 met Engelbert van Ensse,
Kamerheer van den Keizer, aan dezen de Groote Scheer over.
Haar man 12) heet een vurig aanhanger van den Katholieken
-Godsdienst en van den Spaansehen Koning, hijIiet zijn twee
11)
12)

iO e.v.'

Zie Overijss. Almanak van 1846, pag. 143.
Zie Singraven enz. door Döhmann en Dingeldein, Deel II, pag.

".
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zoons en twee dochters Katholiek opvoeden en trad zelf na
hervatting van den oorlog tegen Spanje (1621) -opnieuw in
Spaanschen.dienst, aldus metterdaad "ter wille van de Spanjaarden haar (zijn vrouw) verlatende" 13). Anna yan Steenwijk moet vóór 21 Mei 1628 zijn overleden (van Doornmek.
"Geslachtk. Aant."). Haar zoon Johan Godfried van Ensse
l+ 1664] 14) huwde in 1650 met.Catharina Sophia van Essen.
erfdochter van de Swanenborg (bij Heerde). Hun oudste.
dan nog onmondige zoon, Engelbert Ricquijn van Ensse, volgt
-hem op in het bezit. Deze was in eerste echt gehuwd met
.Catharina Elisabeth Böselaqer, in tweede met Maria Elisabeth
van Bernsaw (ondertrouwd te Hellendoorn 11 Jail. 1691).
in derde met Anna Clara _van Backurn. die 9 Mei 1737 als
douairière van Ensse voor het schoutengericht van Hardenberg renuntieert van het vruchtgebruik van het erve Venemans et alia. Misschien heeft na zijn vaders dood. waarschijnlijker een paar jaar later. Engelbert Ricquün het huis de
Groote Scheer vernieuwd en verbouwd en heeft hij den
grooten Bentheimer wapensteen (hier gereproduceerd en nu
opgesteld in de hal van het tegenwoordige huis) geplaatst
boven een nieuwen toegang tot het gebouw. dus omstreeks
1670 ongeveer. Deze fraaie. wèl bewaarde steen vertoont
duidelijk: als 1e kwartier het wapen van van Ensse, als 2de
van Essen, als 3de de _VoS van Steenwijk en als 4de van
13) Zie Register van Charters en Bescheiden in het oude archief van
Kampen, VI (1611-1620) door J. Nanninga Uitterdijk (Kampen 1887),
pag. 195. No. 4431, waar Engelb. v. Ensse ten Gr: Scheere verzoekt om
die havezate öf in zijn naam of in naam van jonker Coen(raa)t. Innocenten zoon van wijlen jonker Johan van Steenwijck te mogen vrijen.
..19 Maart 1615"';""waarop Rtdd, en Steden verstaan dat. dewijl suppliant
niet ten Landdage verschijnt en de weduwe van zal. Johan van Steenwyck
een ander goed vrijt, aan suppliant noch Jonker Coent vrijinge competeert",
•
14) Volgens de Heraldieke Biblietheek.
jaargang 1883. -paq. 396,
..Heer van de Scheer, Brinck en Heest". Vergelijk de genealogie van
Ensse in Archief Aartsbisdom Utrecht. 58e dl. (1934).

(
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Voerst, terwijl het hartschild het wapen is van de Swanenburg (bij Heerde). Deze steen is een twintigtal jarengeleden
opgegraven ter plaatse van het huidige gebouw:. Nog zij vermeld, d~t 'Burgemeesteren, Schepenen en Raad van Kampen
op.S Februari 1663 aan ..Hemert vanSwoll en Jo(nker) van
Ens tot de Groote Scheere toegestaen (hebben) ieder een
glas"15).
Het is onzeker of Engelbert Ricquijn tijdens het rampjaar
1672 zijn huis heeft bewoond, dan wel waarschijnlijkop verren
afstand het drama van zijn woning vernomen zal hebben~ Nu,
in de Meimaand van dit jaar, overviel de Munstersche bisschop Bernard van Galen met zijn rauwe huurlingen verraderlijk geheelOverijssel en bezette het. Den 11 Juni waren
, Ridderschap en Steden en ook de gecommitteerden van Hasselt en Steenwijk op het dreigend oorlogsgevaar bijeengekomen
in de Mastenbroeker kerk en daar was besloten om onderling
;,ten meesten diénste van de Provintie sorge te dragen te'
viqileeren, gevende malcanderen soo veel mogelijk communicati~". Dit klonk heel mooi, maar bond hen onderling feitelijk
tot niets, trouwens dra zou blijken, -dat èn de Steden èn de
- Ridderschap' enkel en alléén op' eigen baat en veiligheid bedacht waren. 'Men ging er reeds uiteen (zooals het oorspronkelijk verslag luidde) "in turba en oneenïqh". Zoo gaven zich
zonder eenig noemenswaard verweer Deventer,' Zwolle en
Kampen smadelijk aan Munster over. De jonkers gaven alle
verantwoordelijkheid op en de meesten hunner vluchtten weg' _
van hun havezathen. Toen ontbood de bisschep ..nemende
met het gros van: zijn leger op en omtrent 't Huys ter Scheien
hare kwartieren", de gevolmachtigden der Jonkers ..met genoegsame pouvoirs" voorzien, daarheen, onder zware bedrei. gingen in geval van niet-verschijnen. Een zestiental ,jonkers
15) . Register v. Resolutiën van Kampen, 1661-1~73, folio 60 v.
(gemeente-archief Kampen); een motief voor die schenking wordt niet
genoemd.
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hebben zielt toen inderdaad, met1ten griffier der Staten', daar~'
heen begeven. Na allerlei pourparlers hebhen zij toen, althans
twaalf hunner, op 5 Juli 1672 op' het Huys de hun voorgelegde acte van onderwerpinq, die door den bisschep "alrede
onderteeckent was, onderschreven"...... "de capitulatie van
de Ridderschap van Overijssel!" Een clausule daarin schreef
voor, dat deze niet zou worden "geëxtraheerd of uitgegeven
maar in de Griffie worden geseponeerd" sonder iemant copye
te geven, als aen de Praedieanten van (over) hetgeen: tot de
Gereformeerde Religie daerin geëxpresseert stont
"-=
doch alles lekte dadelijk uit en verwekte in heel de Republiek
een geweldig tumult, een storm van verontwaardiging! Heel
in 't kort gezegd, hield de capitulatie in (volgens, een oud
handschrift ten Rijksarchieve te Zwolle uit ,de colleetie v. d.
Santheuvel) dat de Ridderschap "daerbij niet alleen zijn,Vorstelijke Doorluchtighèijdt erkennen voor hunnen Landt Heer,
maer oock renuntieeren van d' Unie waer van die vorser. Provintie de eer heeft gehadt van een lieh te zijn geweest en zijn
gesamenlijk met haare medeleden daeraan niet vorder gebonden, maer sichselven, haaren nakomelingen en gantsche Posteriteyt ten eeuwinqen . tijden afzonderen". Het heette, daarin
verder, "dat de vrijheit van conscientie in de oude Catholycke
en Gereformeerde Religie enderselver openlijke excercitie sal.
toegelaeten worden". Voorts zouden.de Edelluydenvoor allen
personelen schattingen in specie ook van inquartieringen der
militie exempt en vrij zijn. En alle ten Landdage verschenen
jonkers zouden "jaarlijks' 100 gulden te 'genieten hebben tot
welken eynde Wij de Ridderschap 8000 Rijksdaalers eens
vooral toegeleght hebben" .. ~... Uit een oude Duitsche copie
der capitulatie (aanwezig in het oud-archief van Oldenzaal]
citeeren we: ..sie (de Ridderschap) erkennen san:pt .fhren
Mitgliedern derselben (aan de Unie) ferner nicht gebunden
sein, 'sondern darauff alle und jeder sampt und sonderst hierniit wissenlieh renuntieren und zu ewigen .Zeijten absö~dern
Ten slotte verklaren de jonkers, dat '~ij'den;"y~~st~
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bisschop "in Unterthänichkeit annehmen und Deroselben dar
für unsterblichen Dank sagen
Twaalf jonkers teekenden,
doch drie hebben zich "geëxcuseerd" benevens de Griffier.
Het schandelijk verraad der Ridderschap, gepleegd in het
bisschoppelijk hoofdkwartier, bleef geen oogenblik geheim, dra
ging het in heel den lande over de tong. Wel deed de Ridderschap in 1673 "een zeer zwakke poging tot verdediging"
(Hoefer) in een libel: "Ongepassioneert ende kort verhael",
[o.a. aanwezig in het Deventer oud-archiefj vmaar tal van
pamfletten uit dien tijd en niet minden de bezonken moderne
kritiek van later en recenter dagen hebben de houding der jonkers scherp en zonder reserve veroordeeld 16). ,
Zeer zeker was het een kwalijke daad, ook funest in haar
gevolgen: de tijdgenoot getuigde er van, hoe de Munstersche
benden "als gevleyste duyvelen, als duyvelen uyt de Hel hier
uijtgebrooken waren om de Luyden ook (zelfs) te tormenteeren
bij haar leven en te plonderen, roven ende vordere insolentiëri
te .plegen tegen' de arme Landluyden, die de roofklauwen deser
Grijpvogels niet spoedig genoeg konden ontvlugten". Geen die
breeder gedocumenteerd de wanorde, verwarring en de ellende
voortgekomen uit deze capitulatie, uitvoeriger en raker beschrijft dan' Prof. Bussemaker (zie noot 16): "zwaar hebben
burgers en plattelandbewoners .moeten boeten voor hetgeen
16)
Zie hierover: Petrus Valkenier 't Verwerd Europa (2e druk Amsterdam 1675), Deel III, pag. 593; Jan Wagenaar, Vaderl. Geschied.
1749, Ie druk; Der Kinderen ..De Nederl. R.epubliek en Munster, 1666-,1679, Leiden 1874, pag. 175 e.v.); Prof. Dr. C. H. Th. Bussemaker
Geschiedenis van Overijssel 1889, Deel II, pag. 205; Prof. Or:" P. J.
Blok ..Geschiedenis van het Nederl. Volk", Ie druk 1902, Deel V, pag.
272 e.v.; F. A. Hoefer in de Verslagen' en Mededeelingen OR.. en G.,
23e stuk (1904),pag.
35 e.v.; Thom. J. de Vries, Collaborateurs 1672,
-Kerstuitgave van 1947derN.V.
Tjeenk Willink, Zwolle, pag. 24 e.v.
F. A. Hoefer stelt in zijn hierboven bedoeld artikel de capitulatie op
5 Juni, evenals Geesink en Moerman in hun Schets der Geschiedenis
'van Overijssel" in het Standaardwerk Ov'erijssel (Uitgave Kluwer, Deventer 1931), pag. 574, natuurlijk bij abuis.
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hun regenten misdeden...... Thans gedurende den tijd. dat
de vijand meester was. moest vooral het platteland voortdurend zware geldsommen opbrengen. om aan de eisehen
der overwinnaars te voldoen
"overwegingen, van eiqenbelang waren het. die het meerendeel der edelen er toe ge~
bracht hadden om zich bij verdrag onder. den bisschop van
Munster te stellen en zich dan van de Republiek los te maken.
Niet de zorg voor den plattelandbewoner - wat hadden
zij zich ooit om hem bekommerd...... niet de zorg voor den
Godsdienst. doch berekening...... in zooverre is dus wel
degelijk verraad gepleegd".
Ongetwijfeld was op dien fatalen dag in de feestelijke bisschoppelijke restdentie als een trouw satelliet de R.K. jonker
Gerhard Adriaan Bentinck van Brecklencamp aanwezig, hij.
die als een verknocht collaborateur reeds meermalen. ja jaren
te voren. aan' den vijand zijn verradersdiensten had betoond.
Th. J. de Vries. die het belangrijke archief der Emmanuelshuizen te Zwolle grondig bestudeerd heeft. schrijft. datde
verrader' Bentinck zijn bekwame hand in de capitulatie op het
huis ter Scheeren inderdaad heeft gehad. Hij werd daarna
des bissehops algemeene vertegenwoordiger over Overijssel.
wij zouden hem diens "Beauftragter" noemen. KOJ;tevreugde.
immers einde Mei 1674 werd "de gandsche Twenthe gequiteert" van de Duitsche bezetting. en jonker Bentinck ontvingvan zijn boeren een Ilink pak slaag. "sed flagellatus
est a rusticis suis", zoo staat in een der brieven in de Emmanuelhuizen. - Als belangrijk moment is nog te noemen,
hoe opll Juli 1672 "op hethuys ter Scheer de overgevinge
van de Forteresse van Coevorden" get~kend werd.
Blij dat we kunnen afstappen van het rampjaar. lezen we
bij Dumbar in de ..Tegenw. Staat van Overijssel". deel IV.
pag.IlO.
dat "verhaalt wordt van het Heerenhuis de'
Scheere dat Rabenhaupt hetzelve zowel als dat van Gramsbergen heeft doen springen". Dit zou dan eventueel ge~
schied zijn öf in het eind Vim 1672. toen hij Coevorden nam,
•
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öf in het voorjaar van 1674, toen Rabenhaupt den bisschop
een gevoeligen slag toebracht bij Nordhorn 17).
Na 1674 breekt een vrij lange periode van betrekkelijke
rust en vrede aan, al bleef alle economische vooruitgang hier
verre, en bleef de boerenstand in deze leeggeplunderde streken onder vreeselijke na-oorlogstoestanden zuchten.
Of nu in de behandelde periode de reeds genoemde jouker:
Eng. Recq.van, Ensse 'met zijn gezin het 'heerenhuis bewoondheeft, .we weten het niet. Hij moet vóór Mei 1737
zijn' overieden.
Uit zijn tweede huwelijk sproten Frederik Derk van Ensse
tot Swanenburq en de Groote Scheer, Maria Josina Catharina en Sophia Elisabeth .van Ensse. Op 1 April 1737 worden voor het schoutenqericht van Hardenberg publiek verkocht hun erven Venemans en de Haar, op 26 Augustus '37
executoriaal de erven Kleinjans of Volekers. Klumpers,
Drenten en Bosmans. op 16 Sept. '37 bij executie
de
Groote Scheere met de erven N ieuwenhuis ofte Raven, Beltmans en de katerstede Tabernakel. Vervolgens blijkt uit
de registers van den Sasten penning van het schoutambt
Hardenberg het volgende: 16 Sept. 1737 geeft Evert Elbert
Antony van Raesfelt tot Heemse aan, bij executie te hebben
aangekocht het huis en havezathe ter' Groten Scheete met
het recht van tverschrijvinge "so het daarbij nogh mogte
gehoren" , voorts het recht van collatie van de pastorie van
Dalen neffens het recht van de Jagt en visscherij
met
hoven, cingels en boomgewas, benevens alle hoy-, wijde- en
zaijland en veenen, so de heer van de Groote Scheer daarbij
tegenwoordig nog gebruikt etc. etc. voor f 9500.- (dit is
de zooeven genoemde verkooping geweest van 16 Sept.
1737). En 1 October 1739 maakt dezelfde van RaesfeIt bekend, dat hij 21 Sept. 1739 van den heer van Ensse tot
Swanenburg en desselfs zusters heeft aangekocht alle goe~
17)
Waarschijnlijk in 1674, althans voor het Huis Gramsbergen staat
dit vast.' Zie Moonen's Poezij, Aanteekeningen, pag. 821.
I
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deren, die op 26 Aug. 1737 gerichtelijk zijn verkocht en
over welker distractie tusschen de crediteuren is geproce~ ,
deerd en bij transactie afgemaakt. benevens alle leen.. · en
allodiale goederen in het gericht van Hardenberg etc. etc.
voor f 27.500.- en voorts nog dat hij (v. R.) op 21 Sept.
voornoemd heeft overgènomen van de Wede. Lipperus de
ingeloste havezathe en verdere goederen op den. 16 Sept.
1737 geexecuteerd...... voor f 14.000.-. Het transport van
al deze goederen had voor het Schautengericht plaats op
25 Sept. 1739. Niet lang dus hebben de van Ensse's het
hier kunnen bolwerken. Omstreeks 1740 schijnt de laatste
mannelijke van Ensse hier te lande te zijn overleden.
Evert Elb. Ant. van Raesfelt, geadmitteerd ten landdage.
was in 1720 getrouwd met Jaca. Hente. Ama. van Uterwyck
en werd in 1740 beleend met de bovengenoemde erven (voor
zooverre leenroerig); hij sneuvelt als Kolonel voor Mans op
12 Aug. 1745 - nalatende twee zoons en vijf dochters. Dan
schijnt het complex van de Groote Scheer over langen tijd
onverdeeld mede-elgendom van de verschillende erfgenamen
te zijn gebleven; telkens is dan in de stukken sprake van IfS
deel. Zoo wordt 30 Juni 1802 aangifte gedaan (voor den
SOsten penning). dat Arend van Raesfelt tot Elsen (bij Markelo) en Clara Feyoena van Raesfelt geborenvan Sytzama
(onze bekende Overijsselsche dichteres op Heemse) 1/5 van
de Schere koopen van de erfgenamen van J. H. van Coeverden en A. J. van Raesfelt, echtelieden voor. f 12.500.-.
Als Clara Feyoena v. R. v. S. op 1 Sept. 1807 is overleden.
wordt op 5 Sept. d.a.v. aangegeven. dat ex-testamento op
Maria Clara van Rechteren (haar kleindochter) gehuwd met
Jacob van Foreest tot Heemse, gedevalueerd zijn alle vaste
goederen door erflaatster in het register der verpandingen aangegaan. alsmede derzelver 2/5 portie in het goed deScheere
c.a. - En 28 Juni 1808 maakt D. J. W. J. van Raesfelt (zoon
van Arend) bekend. dat hij bij magenscheid. tusschen hem
en zijn zuster A.W. J. S. v. Raesfelt over. hun ouderlijken
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,boedel aangegaan, h,ij alléén eigenaar is geworden, yan 115
deel in het landgoed. Na den dood van Maria Clara van
Rechteren voornoemd wordt door de kinderen het, moederlijk
erfdeel, zijnde een onverdeeld 1/5 gedeelte, in de Groote
Scheere c.a, ten overstaan van notaris van Riemsdijk te
Hardenberg .voor f 11.692.-, in 1820 verkocht aan Mr. Samuel Johannes baron Sandberg tot Essenburg, geh. te Zwolle
1778, lid, van de 2e Kamer (1815), gouverneur van Luik
( 1828 lid der Staten van Overijssel (1834), lid van den
Raad van State (1839), overleden in 1854 (zie, Bijdr. tot de
Geschied. v. Overijssel, deel 1, pag. 382,383). Deze was sehuwd, met Aleyda Johanna van Weste~elt.Wanneer
hij de
andere 4/5 deelen heeft gekocht, is mij nog niet gelukt vast
te stellen; 'n~ar de Familie-overlevering wil" moet hij het aangekocht hebben voor het jachtvermaak.
Thans dienen we, zeer in 't kort, de kwestie na te gaan, of ,
de Groote Scheer inderdaad een gequalificeerde havezathe
is geweest, welke na 1622 als zoodanig haar eigenaar (behoudens andere noodiqe vereischten!) "admissie" tot, den
Overijsselschen Landdag zougegeven hebben. We moeten
dan er op wijzen, dat van Doorninck in' zijn standaard-werk
"de Gecommitteerden ten..Landdaqe", weliswaar in de eerste
83 pagina's van zijn werk gewoonlijk wel bij de namen der
toegelatenen ook hun havezathen vermeldt ~maar
dat hij
op pag. 83 en' 86 er aan herinnert, hoe onze Gewestelijke
Staten eerst op 26"Maart 1622 een reglement op de admissie
gearresteerd hebben, waarbij onder rneer als een derabsolute
vereisten werd gesteld: het bezit van een havezathe. , De
daarbij noodige nadere omschrijving van de formeeIe beteekenis van dit woord ontbrak nog: In de praktijk wasnu
nodig hetopstellen 'door hen van een officieele lijst, welke
huizen als zoodanig zouden gelden. Doch eerst bij resolutie
van 16 April 1646 besloot men tot het aanleggen van, een
dergelijken ligger. ,Èn deze is toen wel opgemaakt, maar is
sinds jaar en dag verdwenen. Er bestaan echter-verschillende

r.

I

,

88
lijstenvan havezathen. zoo in het archief van den Hoogen
Raad van Adel een, waarschijnlijk eene begin 19de~eeuwsche
copie. Welnu: onder de' 60 in Salland daar geregistreerde
havezathen komt de Groote Scheer niet voor, terwijl daar
wel op prijken àndere havezathen. die even als de Scheere
eigendom van niet-toegelaten R.K. jonkers waren 18).
In het nieuwarchief der Ridderschap van Overijssel berust een handschrift, in 1876 uitgegeven door de erven J. J.
Tijl te Zwolle onder den titel "Verzameling vannaamlijsten
betrekkelijk Ovenjsselsche edelen in de ridderschap toegela-'
ten en' van haevesaten, waarvan verschreven van 21 October
1596 tot 31 December 1768", waar we de Groote Scheere
wèl op vermeld vinden (zie pag. 5, 15 en 19), ,echter alleen
in verb~nd met de ~chrijving
van Johan van Steenwijck
bovengenoemd, dus :Pà1622, en dus géén bewijs opleverend.
En na 1622 vermeldt van Doornmek geen enkelen keer de
Groote Scheere als gequalificeerde havezathe, omdat zij
sindsdien in Roomsche handen was. Op pag. 4 zegt hij in een
.noot: "Boekelo door de advokaten Putman en ten Brink is in
hun advies van 2' April 1747
voor geen havezathe ge~
houden. Evenmin VIeringen, Hengvorden, Assen, Effink.
Groote Scheere, Warmertlnek. Voorst en Slotenhage. " Bij
die noot dient opgemerkt te worden. dat de hier genoemde
havezathen klaarblijkelijk aangehaald, zijn uit resoluties van
vÓÓr 16~2 - derhalve weer geenszins' bewijs in deze meebrengend. Waar van Raesfelt in 1737 het recht van verschrijvinge der Groote Scheer noemt, 'houdt hij zich op de
vlakte (zie hiervoren}: was ,hij van havezaatsrecht in deze
overtuigd, hij had als protestants [onker ook hiervoor admissie kunnen vragen, maar heeftdat klaarblijkelijk niet gedaan.
Ebbirige Wubbe deelt in zijn artikel-In den Overijss. Almanak van .1846 de Scheer onder de Overijsselsche have18)
Zie Mr. J. Acquoy .De admissie iii de Ridderschap van Overijssel
g.edurende de Republiek" in Nijhoff's Bijdragen IVde reeks, VIde, deel
(1907), pag. 258 e.v.
.
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zathen
Overigens heb ik in deze geen bewijs of aanwijzing
pro of contra .kunnen ontdekken.
,
Wanneer mende vrij uitvoerige teekening van het heerenhuis, gesigneerd door P. van Liender jßie'r fecit 1760 ,:t Slot
ter Scheer in Zallandt nabij Coevorden", aanwezig in het
huis, bezichtigt,· dan krijgt men zeker even den indruk van
een sterk uitgebreid kasteel, maar ik heb steeds het gevoel
hierbij gehad, dat, iridien dit mogelijk "naar 't leven" ge~
schetst is, hierbij dan toch onwaarschijnlijk mooie fantaizie
den boventoon voert 19):
De gestelde kwestie wordt m.i. ook niet opgelost, wanneer
we vragen naar de traditioneele bijkomstige adellijke rechten,
die mogelijk inhaerent waren aan de Groote Scheer. Bij het
ontbreken van eenig huisarchief zijn onze gegevens hierover weinige, verspreid en onzeker: uit de oorkonde van 1609
zagen we, hoe de collaties van de Kerkgemeenten Dalen,
Emmen, Odoorn en Schoonebeek tot het bezit gE;rekend
werden. Van gepriviligeerde wind-, jacht ..., visch- of melenrechten heb ik niets positiefs kunnen vinden - ook niet iets
omtrent mogelijke markerigter, alleen een' notitie, als hebbende Engelbert van Ensse toe der Grooten Scheren op
2 Juli 1620 aen den magistraat van Kampen geklaagd, dat
op 1 Juli te voren te Seisse [marke Zees, schoutambt Ommen)
holtsprake was geweest en dat deze marke twist had met die
van Eerde over turf steken op het Seiser Groote Vene, welke
notitie een kleine aanwijzing is voor het gewaard zijn van
yan Ensse in eerstgenoemde marke. (Zie Nanninga Uiter ...
dijk: "Register v. Charters in het oud-archief van Kampen".)
Na 1700 volgde weer een mooie periode van betrekkelijke
rust voor den noordoosthoek van Overijssel, al bleef het een
armelijke bedoening voor heel het platteland hier. Over den
19) J. Geesink "Uit Zwolle's'Vel'leden"
(Zwolle 1946) pag. 60 'vermeldt. een aquarel van den schilder en teekenaar Paul -van Liender ..(.ait1",
geb. 1731, overleden te Haarlem 1797, medewerker aan het werk ..Kabinet van KIeefsche Oudheden".
"
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oer-ouden Hessenweg langs de Groote Scheer bleven voor
en na het napoléontische tijdvak troepen uit allen Herren
Länder, met heel hun nasleep, voorttrekken, dikwijls weinig
ordelijk, steeds roof- en plunderziek. Een ooggetuige, Dr.
W. F. Viseh, predikant teWilsum (in de graafschapBent~
heim) vertelt ons 20), hoe bij de eerste verschijning 'der Kozakken de poorten van Koevorden 11 November 1813 werden. gesloten. "Het Fransche garnizoen daar bestond uit
compagnieën oud-qedienden en 2 compagnieën Zwitsers, en
verder uit een grooten toeloop van douaniers, hierheen gevlucht Uit' alle oorden van Duitschland, tezamen ruim 1000
mán. Deze nu deden vanuit hun steun- en uitvalspunt herhaalde strooptochten, noodlottig voor de naburige gehuchten,
het Clooster, het Loo en de Scheere, die geplunderd en verbrand werden tot diepe ellende dezerbuurschappen," Terwijl
de Kozakken en de Duitsche hulptroepen reeds diep Westelijk in ons land waren doorgetrokken, bleef Coevorden nog
maar steeds een sterk roofnest, funest voor de omgeving.
Maar eindelijk, in December 1813, gaf de Souvereine Vorst
aan Willem Hendrik baron van Heemstra 21), luit.ckolonel
der Infanterie, verlof om op eigen houtje een corps vrijwilligers aan te werven en in het begin van 1814 trok deze
natuurlijk weer over den ouden weg langs de Groote Scheer
tegen Coevorden op, waar hij het succes had, dit te helpen
bemachtigen en 7 Mei 1814 gingen de vestingpoorten open.
We moeten, teruggaande, even den losgelaten draad weer
opvatten, met de vermelding, dat de laatste van Ensse's, dus
omstreeks 1720 à 1730, niet meer op het Heerenhuis gewoond
hebben, maar op den Swanenburg bij Heerde. Gedurende de
18de eeuw is het nooit bewoond geweest dan door enkele
pachtboeren, zoodat huis en omgeving spoedig in diep verval
geraakten. Rèeds op de lijst der ingeS€Àr@veaeavan Augustus
.
.
~
.
20)

(Zwolle
21)

Zie W. F. Visch "Geschiedenis van het Graafschap Benthèim
1820), pag. 240, noot.'
.
Zie Nieuw Ned. Biograf. Woordenboek,
1914, deel III, pag. 559.
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1748 komt als bewoner van de Scheere voor een zekere
Christiaan met zijn vroùw Hadewig. Een vluchtig onderzoek
over de jaren 1811-1839 in het repertorium van den Gramsberger notaris vond aanvankelijk geen melding gemaakt van
eenige overdracht van het landgoed. - maar ten slotte werd
,de reeds genoemde overdracht (zie hiervoren) van 1820 aangetroffen. In 1854 volgde de oudste zoon: Heribert Willem
Aleid baron Sandberg van Essenburg. geb. te Zwolle 1819.
overleden op Essenburg in 1895. zijn vader op. Diens oudste zoon was in 1890 overleden en zoo kwamin '1895 de Groote
Scheer c.a. aan diens dochter Baronesse van Voerst van
Lynden. geb. van Westervelt Sandberg èn haar broeder
H. W. A. baron van Westervelt Sandberg, die als collator
nog persoonlijk deelgenomen heeft aan het beroepingswerk
voor een predikant te Dalen. van welk recht in 1903 afstand
werd gedaan. Door een familie-scheiding in 1903 kwam het
goed (voor zoover is na te gaan vrijwel nog alles omvattend
wat opgesomd staat in de oorkonde van 1,609!) in eiqendom
aan de voorlaatst genoemde alléén en is dat sindsdien tot
heden gebleven.
.
Gingen de lotgevallen van de Groote Scheere dikwijls
langs een moeilijke. ons raadselachtige lijn - helaas dat de
geschiedenis van het Huis voorloopig een tragisch slot er
aan geeft. Tijdens den inval der Duitsche horden in den
Tweeden Wereldoorlog woonden op de Groote Scheer de
heer en mevr. Mr. S. W. A. baron van Voerst van Lynden'de Beaufort. Hij. ons medelid, was burgemeester van Gramsbergen en beheerder van het goed voor zijn moeder. En dan
.komt de fatale dag. 4 Januari 1945, waarop de burgemeester
door de Nederlandsche S.S. in zijn gemeentehuis wordt opgelicht en door de Duitsehers wordt weggevoerd naar het
beruchte kamp van Neuengamme
! Meerdere gemeente~
naren hebben we haaren getuigen: ..Wat. er toen met hem
gebeurd is. weet niemand. maar hij was hier zéér gezien. een
goed burgemeester van Gramsbergen."
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Wapensteen

in de hal der Gr. Scheer.

