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“Schuilenburg aan de Regge” 
“Mysteries door de eeuwen heen” 

 
Dit is het boek achter de geschiedenis van het landgoed Schuilenburg in Hellendoorn. 

Het boek is opgesteld om gegevens die verzameld en geïnterpreteerd zijn bij de 

ontwikkeling van het “Landgoed Schuilenburg” niet verloren te laten gaan. 

  

 Voorwoord. 
  

Veel is er over Schuilenburg, haar bewoners en de Regge geschreven. Diverse 

boekwerken zijn voor dit verhaal gebruikt en zijn opgenomen in de Bronvermelding 

achter de tussen haakjes vermelde nummers.  

Het overgrote deel van de gebruikte gegevens is gehaald uit het boek van A. Ponsteen* 

“De havezate Schuilenburg en de Reggevallei". 

Dhr. Ponsteen heeft overigens ook veel uit de boeken van prof. dr. ir. F.A. Vening 

Meinesz (2)* en A.E. Rientjes (4)* gehaald. 

*allen inwoners van Hellendoorn. 

Al deze documenten bevatten een schat aan informatie, die echter allemaal met hun 

eigen doel zijn beschreven. Kruisverbanden tussen de diverse gebeurtenissen en 

gegevens worden niet of zelden gemaakt. De schrijver heeft getracht de ontbrekende 

puzzelstukjes te maken en te leggen. Daardoor kon op diverse vragen een aannemelijk 

antwoord worden gevonden en de kruisverbanden worden gelegd en werd het mogelijk 

een aannemelijk totaalbeeld te scheppen. Wat echter in de opsomming van boekwerken 

ontbreekt is een beschrijving hoe het Reggedal zich ontwikkeld heeft in de tijd van het 

kasteel. Zover bekend is die ook nooit gemaakt. Schrijver vind dit echter van wezenlijk 

belang om een goed totaalbeeld te kunnen geven. 

  

Onder de titel: "Vorming van het Reggedal" vindt u deze, door de schrijver opgestelde 

ontbrekende beschrijving van de vorming van het Reggedal tussen het dorp 

Hellendoorn en het Marsdijkgebied ten noorden van Schuilenburg. 

  

Dit is geen verhaal gebaseerd op een eigen diepgaand onderzoek, maar is opgesteld 

door raadpleging van de hiervoor vermelde boekwerken en artikelen. Samen met 

interpretaties van diverse kaarten wordt aan de hand van dit alles een beeld geschetst 

van de mogelijke vorming van het Reggedal rondom Schuilenburg door het gebruik van 

land en water in de periode van ±1300 tot ±1975. 

Het pretendeert niet een volledig historisch verantwoord document te zijn. Voor zover 

gebruik is gemaakt van data, is de juistheid van de vermelde data afhankelijk van de 

juistheid daarvan in de stukken die geraadpleegd zijn. Gezien de reputatie van de 



 

 
 

betreffende schrijvers mogen we met een gerust hart aannemen dat ze veelal kloppen, 

maar daar waar geen gegevens van voorhanden zijn is er sprake van eigen 

interpretaties. Voor het overige is het slechts een idee van hoe het gegaan zou kunnen 

zijn, gebaseerd op gevolgtrekkingen uit de gegevens en het landschap. 

  

Aangaande de gebouwen zijn ook alle gegevens uit de diverse boekwerken en artikelen 

naast elkaar gelegd en is een beschrijving gemaakt van alle gebouwen die op het 

kasteelterrein zijn voorgekomen. Deze vindt u onder de titel: "De gebouwen van 

Schuilenburg". 

   

Als laatste zijn alle oorlogshandelingen samengevoegd tot een apart hoofdstuk met de 

titel: "Oorlogen en gevechten". 

  

Op meerdere plaatsen in de navolgende hoofdstukken en paragrafen is een 

interpretatie van de gegevens gemaakt om de ontbrekende schakels in te vullen. Deze 

zijn, evenals de interpretatie van het kaartmateriaal, geheel ter verantwoording van de 

opsteller van dit stuk. 

  

Voor een beperkt overzicht zijn alle data samengevoegd in een DATA-OVERZICHT 

VAN SCHUILENBURG 

  

Over de bewoners wordt in de diverse paragrafen gerept. Er is geen aparte paragraaf 

aan geweid, maar wel een OVERZICHT VAN DE EIGENAREN EN BEWONERS, 

samengesteld uit het boek van de heer Vening Meinesz en het data-overzicht opgesteld 

uit "De havezaten in Salland en hun bewoners" door Jhr. A.J. Gevers en Jhr. A.J. 

Mensema. 

  

  



 

 
 

 VORMING VAN HET REGGEDAL. 

 

 

 Algemeen. 
 

Het dorp Hellendoorn en het gebied ten noorden en ten zuiden daarvan wordt 

gekenmerkt door diverse rivierduinen. Deze rivierduinen zijn ontstaan door werking van 

water, wind en ijs en waren bepalend voor het stroomgebied van de Regge. 

De Regge is in de loop van de laatste eeuw sterk gekanaliseerd. Dit is gedaan om de 

landbouwgronden voldoende af te kunnen later wateren voor een optimaal agrarisch 

gebruik, maar daarover verderop meer. Hierdoor is veel van de natuurwaarde verloren 

gegaan. Onlangs heeft de Regge weer zijn natuurlijke beeld teruggekregen door het 

verbeteringsplan Midden-Regge, dat door het Waterschap Regge en Dinkel is 

uitgevoerd. Binnen bepaalde grenzen mag de rivier weer meanderen* en zijn diverse 

oude rivierarmen weer hersteld. 

Er is wordt alles aan gedaan om op meerdere plaatsen langs de Regge de natuur weer 

kansen te geven zich als vanouds te ontwikkelen en oude armen weer te herstellen. Het 

gebied ten noorden van Schuilenburg en omgeving is daar een belangrijk voorbeeld van. 
*natuurlijk slingeren van de rivier door het uitslijten van de oevers door de stroming. 

 

 Historie van de rivier. 
 

De Regge is een regenrivier, die, in vroeger jaren, door een onherbergzaam woest 

gebied slingerde. Dit gebied bestond veelal uit venen en moerassen met op de randen 

van het beekdal rivierduintjes. 

De rivier had geen duidelijk omlijnd stroomdal. In natte tijden was de stroom wel één 

kilometer breed. Dit kwam doordat de rivier geen echte bedding kende en zeer ondiep 

was. In droge tijden kende ze nauwelijks of geen water. 

 

Mede door de manier waarop de scheepvaart plaatsvond is de loop van de Regge zeer 

vaak gewijzigd en was het een wild meanderende rivier, die soms droog stond en soms 

breed was. Met name dit laatste moet voorgekomen zijn even ten noorden van de huidige 

stuw bij "De Brukkeler" (zie kaartje "Topografische situatie 1996"), maar ook ter 

hoogte van de dorpen Hellendoorn en Hulsen. Ook daar liggen de rivierduinen meer dan 



 

 
 

een kilometer uit elkaar. In het bovenstroomse gebied bij Exoo, ten zuid-oosten van 

Rijssen, waar diverse stroompjes nu nog samenkomen, was het in de 19e eeuw regelmatig 

een ramp. In natte tijden was het soms allemaal water tussen Almelo, Goor, Rijssen en 

Wierden. Allemaal redenen voor de kanalisatie en de bouw van stuwen.  

Terug naar Hellendoorn. 

 

Bij "De Brukkeler" (een boerderij aan de oostzijde van de Regge) lag de eerst bekende 

schutstal*, die rond 1300 de waterhuishouding stroomopwaarts regelde, zodat de 

Regge bevaarbaar bleef en die de watermolen bij het huis Catenhorst van water 

voorzag. Verderop moet het gedeelte ten noorden van de huidige Schuilenburgerbrug, 

het gebied van de Marsdijk, een breed dal geweest zijn, dat met regelmaat onder 

water stond (zie kaartje). 
* Zie voor uitleg de paragraaf "SCHUTSTALLEN". 

 

De schippers op de Regge wierpen in droge tijden vaak dammen op om het water te 

laten stijgen en zodoende voldoende diepgang te krijgen voor hun boten en door te 



 

 
 

kunnen varen tot bij die opgeworpen dam. Die werd dan doorgestoken en de boten 

konden dan met de stroom meedrijven tot ze weer vastliepen, waarna het geheel 

proces weer herhaald werd. Dit dammen werd in 1806 vanwege de gevolgen voor de 

boeren verboden, maar ging desondanks toch heimelijk door. Het gedeelte tussen de 

huidige stuw bij "De Brukkeler" en de Schuilenburgerbrug wordt gekenmerkt door de 

eerder genoemde rivierduinen en in het begin een smaller stroomdal, dat 

stroomafwaarts van de Preekstoel uitwaaiert in een breed gebied met kopjes waar de 

rivier eens zijn weg tussendoor zocht. De Preekstoel is een hoge, boven de omgeving 

uitstekende, oever in een binnenbocht van de rivier, die zijn naam waarschijnlijk te 

danken heeft aan enige gelijkenis met een preekstoel in de kerk, die ook hoger is dan 

de kerkbanken en uitsteekt uit de muur of aan een kolom hangt. Het gebied met die 

naam was alleen bereikbaar via een landtong tussen twee kronkels van de Regge door. 

Je kon er verder niet af, net als bij een preekstoel. Verder was het gebied omgeven 

door een hoge rand, net de rand van de preekstoel. Mijns inziens allemaal redenen voor 

de naamgeving. 

De hoogtelijnen op de topografische kaart en de toenmalige aanwezigheid van de 

Bornse brug op de plaats waar nu nog een watergang onder de Hellendoornseweg 

doorgaat, onderbouwen deze gedachte. 

 

 Schutstallen. 
 

Schutstallen waren houten stuwen in de rivier die door schepen gepasseerd konden 

worden door het weghalen van de schutbalken. Aan de stroomafwaartse zijde waren ze 

vaak voorzien van een kom (spontaan ontstaan door de stroming of gegraven), waarin 

het water kon uitstromen en de schepen konden aanleggen. Feitelijk zijn dit dus de 

voorlopers van de huidige stuwen en sluizen. 

Verder stroomafwaarts zijn er (voor zover bekend), behoudens de aanleg van de 

Marsdijk, de stuw bij Hancate, de aanleg van het Overijssels Kanaal en de kanalisatie 

weinig ingrepen in het landschap gepleegd. 

 

Zoals de naam al zegt, is de Marsdijk vermoedelijk als een dijk aangelegd, zodat het 

land ten westen ervan als cultuurgrond gebruikt kon worden, zonder last de hebben van 

overstromingen. De mars was de benaming voor een bepaald type landbouwgebied. Dit 

gedeelte van het Reggedal is voor Schuilenburg echter van minder direct belang. Als 

het landschap en de topografische kaart rondom "De Brukkeler" en "De Haar" (zie 

kaartje) nader bekeken worden, valt op dat het oude stroomdal van de Regge ter 

plaatse van de huidige stuw het smalst is. Dat dit van oudsher zo is, blijkt uit het feit 

dat bij de bouw van de nieuwe stuw resten van een bootje zijn gevonden in de omgeving 

waar de eerste schutstal bij "De Brukkeler" is beschreven. Ook wordt in die tijd 

(±1300) gesproken over de watermolen bij Hulsen. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de hier bedoelde buurtschap Hulsen noordelijker lag dan het huidige dorp en deels aan 



 

 
 

de andere oever van de Regge (westelijke oever), getuige de beschrijving van het 

schoutambt Hellendoorn (3). Door deze beschrijving en de gegevens van de (oude en 

nieuwe) topografische kaart mag aangenomen worden dat toentertijd de hoofdstroom 

van de Regge aan de andere kant van Katenhorstweg heeft gelopen, dus met een grote 

slinger naar het oosten. Ter plaatse is nog duidelijke een verlaging in het landschap te 

zien en ligt nog steeds een watergang. Deze slinger moet ingezet zijn net ten noorden 

van de plaats waar Catenhorst lag (Zie kaartje). 

 

De schutstal bij "De Brukkeler" moet er vóór 1333 geweest zijn, want in dat jaar 

worden "de wind en de molens" aan Johan van Almelo verkocht. Waar die rechten naar 

toe zijn gegaan wordt niet beschreven. Daarna wordt er niets meer van vernomen. Deze 

schutstal was zoals vermeld aangelegd op één van de smalste stukken van het Reggedal. 

Deze stuw heeft naast het bevaarbaar houden van de bovenstroomse Regge dus ook tot 

doel gehad de watermolen bij Hulsen van water te voorzien. Deze watermolen behoorde 

bij Huize Catenhorst dat vermoedelijk in de periode voor Ter Molen het recht van wind 

en water had. Dit moet echter zijn gewijzigd, omdat die rechten in 1339 met Ter 

Molen worden verkocht. Het lijkt er dus op dat Johan van Almelo eigenaar was van Ter 

Molen. Het is gezien de status van zo'n recht ook niet aannemelijk dat er twee huizen 

op zo'n korte afstand van elkaar deze rechten hadden. 

Tot voor de ruilverkaveling van dit gebied in de jaren '80, was de oude molenbeek nog 

deels in het landschap zichtbaar. Nu is nog een klein stukje herkenbaar als je weet 

waar je moet zoeken. 

 

De topografische kaart met hoogtelijnen en de beschrijving van de voorden een (al dan 

niet kunstmatig aangelegde) plaats waar men met paard en wagen de rivier over kon 

steken), in het boek "Varen waar geen water is", geven aanleiding om aan te nemen dat 

de schutstal is aangelegd bij zo'n voorde, die later ook weer aanleiding was om daar de 

huidige stuw aan te leggen. Deze voorde had voor de aanleg van de stuw de functie van 

het maken van een verbinding tussen de beide zijden van de rivier tussen Overwater en 

Hulsen/Hellendoorn. 

Ook naar Catenhorst en bij de Preekstoel waren vermoedelijk voorden aangelegd, 

getuige de hoogtelijnen van de topografische kaart, waarop onnatuurlijke verhogingen 

te zien zijn. 

De eerste zijtak van de huidige Overwaterweg moet toen een belangrijke route zijn 

geweest, aansluitend op de huidige Holsenerweg (de weg van Hellendoorn naar het 

Holsener. Zo heette de boerderij Schuilenburgerweg 48, nu Thijs). Of er voor die tijd 

ook nog een andere weg via Schuilenburg is geweest is een vraag, die uit de 

beschikbare historische stukken onbeantwoord moet blijven, omdat de wegen niet 

beschreven worden. Slechts enige speculaties op basis van kaartmateriaal, de ligging 

van Schuilenburg en enkele beschrijvingen, die niet direct op dit gebied betrekking 



 

 
 

hebben, zijn maar mogelijk. Zie hiervoor verder bij de paragraaf "De kasteelplaats 

zelf". 

 

Met de verplaatsing van de watermolen van Catenhorst naar Schuilenburg moeten er 

ingrijpende veranderingen in het Reggedal hebben plaatsgevonden. 

 

De wegenstructuur van het kasteelterrein naar de Oude Twentseweg, die voor de 

verbinding tussen Zwolle en Twente erg belangrijk was, moet deels kunstmatig zijn 

geweest, omdat zelfs in het huidige landschap het eerste gedeelte van de 

Hellendoornseweg nog als een dijk in het landschap ligt. Alleen de kasteelplaats kan van 

nature een wat hoger gelegen plek zijn geweest, maar deze moet ook met een soort 

dijk of voorde vanaf het huidige Bouwhuis bereikbaar zijn geweest. Hierover heeft de 

Twentseweg gelopen. Deze ligging past in het beeld van de gebruikelijke plaats voor een 

kasteel, namelijk omringt door water en maar vanaf één plaats bereikbaar. Dit wordt 

verder bevestigd door de aanwezigheid van steunberen aan de buitenzijde van de 

slotgrachtmuur, hetgeen ongebruikelijk is. Deze moeten aan die zijde aangebracht zijn 

om de waterdruk van de kasteelgracht te kunnen weerstaan. Dit zou niet nodig zijn 

geweest, indien het maaiveld zijn huidige hoogte zou hebben gehad. Dan waren ze 

immers aan de grachtkant aangebracht om de grond te keren. 

 

De aanleg van de "dijk" van de Twentseweg (vermoedelijk (deels) een verhoging van een 

vroegere voorde naar Marle) laat zich verklaren door het feit dat een watermolen 

snelstromend water nodig heeft en het stroomdal nabij Schuilenburg veel te breed was 

om hierin te voorzien. Het water moest dus opgedamd worden om voldoende 

(water)druk te krijgen. De basis van deze dijk moet aangelegd zijn tussen 1333 (de tijd 

dat Catenhorst met het recht van wind en de molens verkocht wordt) en 1339 (de tijd 

dat Johan ter Molen zijn huis met het recht van wind en de molens verkoopt). 

Vermoedelijk is die later om strategische redenen verhoogd, om het kasteel te kunnen 

beschermen. Gezien de naamgeving van Johan ter Molen, die geacht wordt te zijn 

afgeleid van de watermolen, moet die dus voor 1339 gefunctioneerd hebben, hetgeen 

zonder de dijk niet kon. Op andere plaatsen wordt de naamgeving echter 

tegengesproken en wordt gesteld dat het huis Ter Molen vernoemd is naar de eigenaar. 

Dit laatste is logischer, omdat het niet aannemelijk is dat een zo belangrijk heer 

vernoemd wordt naar een watermolen, die er nog maar zo kort stond. Overigens werden 

in die tijd veel huizen en kastelen genoemd naar de bewoner. Vernoeming naar de molen 

was wel het geval bij mensen die daar werkten, dus de in loondienst zijnde molenaar. 

Dit laat onverlet dat de molen er toen wel gestaan moet hebben, omdat je geen recht 

bezit zonder daarvan gebruik te maken en waar moest anders het graan gemalen 

worden? 

 



 

 
 

Nu is het alleen de vraag waar die eerste watermolen stond. De uitgraving van de 

grachten in 1998 en plattegrond getekend door Van Bijlandt waarop het jaartal 1381 

staat (zie "De gebouwen van Schuilenburg") geven aan dat het westelijke deel van de 

gracht breder en dieper was dan de andere delen. De reden hiervoor kan zijn, dat de 

diepte is uitgespoeld door de schutstal en dat de gracht daar breder was omdat het de 

benaderingskant van het kasteel was. De op de kaart aangegeven tunnel kan heel goed 

dienst hebben gedaan als watertoevoerkanaal voor de gracht en een watermolen bij de 

zuidwesthoek van de gracht. Een vergelijkbare constructie is bij kasteel Diepenheim 

nog te zien. 

 

Zoals gemeld zat er vermoedelijk geen echt hoogteverschil ter plaatse. De slinger in de 

Regge ten noorden van Catenhorst moet toen afgedamd zijn en verderop moeten kades 

opgeworpen zijn om het water bij Schuilenburg te krijgen. Er moeten toen 

vermoedelijk twee waterdoorgangen zijn geweest; één bij de watermolen en één elders 

om het overtollige water af te kunnen voeren, maar ook op te kunnen stuwen. In een 

later stadium is dat in elk geval zo, omdat er een beschrijving van bestaat (3). Daarin 

wordt beschreven dat de korenmolen er nog staat aan een afgeleide streng van de 

Regge en de aanwezigheid van twee sluizen. 

 

Uit de diverse beschrijvingen en de scherpe, onnatuurlijke knik in de Regge op de 

kaarten van rond 1830 ligt het het meest voor de hand dat deze gelegen heeft juist 

stroomopwaarts van de kasteelplaats. 

Ook uit strategisch oogpunt was dit een logische plaats. Beide stuwen en/of 

schutstallen lagen daardoor onder directe controle van het kasteel. 

Deze schutstal stroomopwaarts van Schuilenburg moet naar het zich laat aanzien 

aangelegd zijn ter vervanging van de schutstal bij "De Brukkeler". Twee schutstallen zo 

dicht na elkaar is gezien de wijze van gebruik van de Regge niet aannemelijk. Ook wordt 

de aanwezigheid van twee watermolens op zo'n korte afstand van elkaar 

tegengesproken door de exclusiviteit van zo'n recht. Er was eerst ook maar één 

windmolen in Hellendoorn. 

Deze vervanging is ook logisch, omdat bij het recht van wind en water ook het 

waterpeilbeheer hoort. Het was natuurlijk ondoenlijk om dat op zo'n grote afstand van 

het kasteel te beheren. In een later stadium wordt melding gemaakt van de aanleg van 

een nieuwe tweede schutstal bij de watermolen(s) "één boogschot" (zie voor een 

verklaring even verderop) verder stroomafwaarts ter vervanging van de oude. Als er 

sprake is van een tweede schutstal, dan moet er ook een eerste geweest zijn. Deze 

tweede moet aangelegd zijn tussen 1406 (jaartal vermeld door Ponsteen (1), maar niet 

verder gepreciseerd) en 1412 (uitbreiding van het bezit met een watermolen (4)). 

Aangezien een boogschot niet verder ging dan zo'n 100 à 150 meter kan dit dus niet 

t.v.v. de schutstal bij "De Brukkeler" zijn geweest. De eerste schutstal lag dus 

stroomopwaarts van Schuilenburg en de (nieuwe) tweede bij de huidige plaats van de 



 

 
 

watermolen, welke op oud kaartmateriaal duidelijk zichtbaar is. Vóór de aanleg van die 

nieuwe schutstal zal ook de watermolen verplaatst zijn. De oude kan eigenlijk maar om 

één reden buiten gebruik zijn gesteld, namelijk dat hier het beheer en controle niet 

efficiënt was in relatie met de tolheffing op de weg. Door de nieuwe schutstal met de 

nieuwe watermolen kon dat allemaal in één keer geregeld worden en kon de tol voor de 

weg en het water op één plaats geheven worden. 

Vermoedelijk is toen de westelijke molenbeek aangelegd, omdat de boten niet door de 

gracht konden varen. 

 

Tot zover zijn er dus in ieder geval op vier verschillende plaatsen schutstallen geweest. 

Één bij "De Brukkeler", één bij de watermolen op de hoek van het kasteel en één bij de 

watermolen in de Molenbeek en één bij de knik die op de oude kadastrale kaart te zien 

is. 

Hoewel het totale terrein Schuilenburg nu een hoog gedeelte in het landschap is, is dat 

niet altijd het geval geweest. Het huidige maaiveld van het gebied van de Marsdijk ligt 

ruim een meter lager dan dat van Schuilenburg. Uit de graafwerkzaamheden van de 

proefsleuven van het archeologisch onderzoek is gebleken dat er op gelijke hoogte met 

het Marsdijkgebied onder het maaiveld van Schuilenburg een tweede humuslaag ligt, 

hetgeen het oude maaiveld aangeeft. Daartussen in zijn nog kleinere humuslaagjes 

gevonden. Hieruit kan, samen met dat wat hiervoor is geschreven, de conclusie 

getrokken worden dat het terrein rondom Schuilenburg opgehoogd is. Zie verder bij 

"De kasteelplaats zelf." 

 

Kort na 1550 is er sprake van de aanleg van een overtoom* (of en hoelang die 

gefunctioneerd heeft is onbekend). Vermoedelijk is deze aangelegd om de discussie 

over het stuwen op te lossen, zodat zeker de lege schuiten over de overtoom konden 

worden getrokken en dit geen verlies aan maalwater gaf. Vermoedelijk is dit geweest 

bij de stuw stroomopwaarts van het kasteel, omdat er bij de watermolen niet veel 

ruimte zal zijn geweest om zoiets aan te leggen. 

* Een overtoom is een plaats waar boten over een stuw of dijk kunnen worden 

getrokken. Een voorbeeld is zichtbaar bij de stuw/vistrap bij Notter. 

 

 

 DE KASTEELPLAATS ZELF. 
 

Zoals vermeld is het terrein naar alle waarschijnlijkheid kunstmatig opgehoogd. Dit 

heeft te maken met de ontwikkelingen in de tijd en de functies van het kasteel of de 

havezate. 

 

Wanneer was er sprake van het eerste kasteel?  

 



 

 
 

Om dat te kunnen beoordelen wordt hier verwezen naar de paragraaf "De gebouwen 

van Schuilenburg" omdat anders de tekst herhaald zou moeten worden. Uitgaande van 

de conclusie uit die beschrijving, is er sprake geweest van een kasteel, gelegen op een 

hoogte in het rivierdal, omringd door een nat, drassig gebied en bereikbaar via een 

voorde. Naar het zich laat aanzien mogelijk omgeven door twee rivierbeddingen, 

hetgeen de keuze als kasteelplaats zou versterken, waarbij de westelijke arm vlak 

langs het kasteel liep en de oostelijke veel verder weg. Een enkele kaart geeft dat 

beeld in ieder geval in een latere periode. 

 

 De verandering van het kasteelterrein. 
 

Na het verkrijgen van het recht van wind en water moet het kasteelterrein zijn 

veranderd. Wat er allemaal gebeurd is, is moeilijk te achterhalen en moet afgeleid 

worden uit de omwalling en ommuring van de kasteelgracht en de beschrijvingen en 

onderzoeken. 

Uit een sleuvenonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de Regge 

bleek dat de wal is aangelegd op ruim een meter onder het huidige maaiveld, dus 

vermoedelijk op het oude maaiveld. De vraag is nu waarom en wanneer. Dezelfde vraag 

geldt ook voor de buitenmuur van de gracht. Het waarom is snel duidelijk. Dat is omdat 

de wal en de muur als verdedigingswerk hebben gefungeerd, waarbij het water binnen 

de gracht gehouden kon worden. Hierbij was het waterpeil van de gracht hoger dan het 

omringende maaiveld. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat de steunberen van de 

grachtmuur aan de buitenzijde van de muur zitten en uit het bodemonderzoek van de 

Stichting RAAP*, waaruit blijkt dat de (originele) grachtbodem boven het huidige 

rivierpeil lag en slechts een klein stuk onder het oude maaiveld. Er moet dus een 

behoorlijk hoogteverschil zijn geweest tussen het waterpeil in de gracht en het 

omliggende land, omdat anders de gracht doorwaadbaar zou zijn geweest en aan een 

doorwaadbare gracht had je immers niets. 
* Regionaal Archeologisch Archiverings Project. 

 

De hoogte van de wal en de muur moet hoger geweest zijn dan het hoogste stuwpeil 

waarvan sprake is en waarbij het water soms 6 tot 8 voet (1,8 - 2,4 m1) opgestuwd 

werd. Dit klopt met het gevonden profiel van de wal in de grond en de hoogte van de 

"dijk" van de Schuilenburger- en Hellendoornseweg, die ongeveer gelijk moeten zijn 

geweest. Ergens, vermoedelijk bij de Bornsebrug, moet een mogelijkheid zijn geweest 

om het water zo hoog op te stuwen. Het stuwpeil van 6 tot 8 voet was blijkbaar niet 

het gebruikelijke, zoals afgeleid kan worden uit de geraadpleegde boeken (2,7), waaruit 

blijkt dat het niet met regelmaat gebeurde, maar werd mogelijk alleen bereikt om de 

kasteelgracht op peil te krijgen. Zo'n verhoogde gracht was natuurlijk niet waterdicht. 

Op zo'n moment moet het hele dal vol water hebben gestaan, hetgeen klopt met 

beschrijvingen, waarin sprake is van overstromingen tot in Enter, omdat de heer van 



 

 
 

Schuilenburg het water zo hoog op had gestuwd. Als de gracht gevuld was kon het 

normale peil weer toegepast worden, dat vermoedelijk iets hoger lag dan het huidige 

peil stroomopwaarts van de huidige stuw (nu ongeveer 6 m1 boven NAP). Het normale 

stuwpeil moest dus op een andere plaats geregeld worden en wel op de plaats, zoals die 

hiervoor beschreven is, net ten zuiden van de kasteelplaats. 

Er moet dus deels een kunstmatige verhoging hebben gelopen vanaf het kasteel naar 

het oude Hulsen, want hoe kon anders hoogteverschil bestaan hebben voor de 

watermolen. Ook aan de andere kant van de westelijke rivierbedding, ten zuid-oosten 

van het huidige "Bouwhuis", zijn aanwijzingen voor een kunstmatige verhoging, op zowel 

de kaart van Bijlandt als op de kadastrale kaart. Hierop is een vorm te zien die niet 

natuurlijk is. Gezien de ronde vorm mogelijk met een verdedigingswerk er op. Door 

deze twee verhogingen werd de stroombreedte beperkt en was het water sneller weer 

op peil, nadat de schepen de stuw waren gepasseerd. 

 

 Ophoging van het terrein. 

 
In de bloeitijd van de havezate (vermoedelijk tussen 1648 en 1675), maar in elk geval 

na de aanleg van de schutstal bij de Schuilenburgerbrug (tussen 1663 en 1672), moet 

het maaiveld opgehoogd zijn tot het huidige niveau. Mogelijk is dat gebeurd met de 

grond die vrijkwam uit de kunstmatig aangelegde rivierbedding ten oosten van het 

kasteel. 

Dit stuk is aangelegd tussen de eerste schutstal, die op dat moment vervangen werd en 

de eerste slinger in de rivier ten noorden van de Twentseweg. In 1555 en 1848 hebben 

de boten gebruik moeten maken van de Molenstal en zal de molenbeek aan de westzijde 

van de kasteelplaats er nog vóór 1663 geweest moeten zijn, dus tegelijk met de 

kasteelgracht. Bij de aanleg van deze kunstmatige rivierbedding kan ook de nu weer 

uitgegraven Molenbeek zijn aangelegd. 

Op de kaart van de graaf van Bijlandt is nog een doodlopende arm te zien, die in de 

richting van de oude westelijke rivierarm loopt. In een krantenartikel van na de oorlog 

staat daarbij vermeld "omvloed". Volgens de kadastrale kaart van 1830 betrof het hier 

toen "Water als weiland". Dus vermoedelijk een dichtgeslibd restant van de westelijke 

rivierarm/molenbeek. 

Later is hier vermoedelijk een verbinding geweest met de buitengracht, waardoor 

verder het gehele terrein omgeven is. Een wichelroedeloper heeft dit bevestigd en het 

past in het beeld van de havezaten uit die tijd. Indien het gehele terrein in één keer 

opgehoogd zou zijn geweest, inclusief de gehele demping van de westelijke rivierarm, 

dan zou deze verlaging in het landschap er niet meer geweest zijn. 

 

De eerste ophoging zal beperkt zijn geweest en als doel hebben gehad om de 

stroombedding verder te versmallen, zodat het water sneller zou stromen en nog 

eerder op peil zou zijn. Hierdoor werden de problemen met de schippers beperkt, die 



 

 
 

klaagden over te lange wachttijden. Deze redenatie zou verklaren, waarom er op het 

plaatje van het weerstandsonderzoek van de Stichting RAAP een rivierbedding wordt 

aangegeven ten westen van het kasteel, die met een slinger naar de plaats van de kas-

teelbrug loopt. Dit zou de laatste vaarroute geweest kunnen zijn naar de Molenstal, 

voordat de omleiding ten noorden van het kasteel werd gegraven. Deze gedachte wordt 

ondersteund door de term "omvloed", die er op duidt dat er water door stroomde. 

 

In 1610 is er in het doopregister van 

Hellendoorn een vermelding van een 

schaapskooi bij Schuilenburg. In dat jaar 

staat vermeld dat "Jacob, gewesener 

bouwmeister zur Schulenborgh im 

Schapsschot, een dochterke an die Dope 

heeft gebracht" (1). Vanwege de schaapskooi 

en de beschrijving dat daar het kind van de 

gewezen bouwmeester van het Bouwhuis 

geboren werd, moet het eerste Bouwhuis er 

dus ook gestaan hebben, vermoedelijk ten 

zuiden van de westelijke molenbeek. 

Aan de noordkant van die westelijke 

molenbeek stond het commiezenhuis op de 

plaats waar nu de grote bomen staan bij de 

gracht. (Zie "De gebouwen van Schuilenburg") 

 

Voor de bouw van dit huis moet het terrein 

dus al deels opgehoogd zijn geweest, omdat 

het Bouwhuis en het commiezenhuis anders regelmatig onder water gestaan zouden 

hebben, vanwege de opstuwing van het water. Gezien de ophoging in het terrein stond 

het commiezenhuis op dezelfde hoogte als de muur en de wal, dus droog. 

Het bouwhuis stond waarschijnlijk lager en werd vermoedelijk daarom later op de 

huidige plaats herbouwd. 

Veel is er niet bekend over de waterhoogten bij Schuilenburg. In het boek van het 

Waterschap "De Regge" wordt melding gemaakt van een hoogst bekende waterstand 

tussen 1887 en 1891 van 7,15 m1 +NAP. Het gemiddelde huidige terrein ligt rond de 

7,25 m1 +NAP. De wal en kasteelmuur waren ongeveer een meter hoger. 

 

Meer gegevens zijn bekend van de 

Nijverdalse brug. Vergelijken we die 

met de hoogst bekende waterstand 

bij Schuilenburg dan zien we een 

hoogteverschil van 0,82 m1.  

Jaartal Nijverdalsebrug Schuilenburgerbrug 

1846 8,46 +NAP 7,64 +NAP 

1882 8,53 +NAP 7,71 +NAP 

1891 8,44 +NAP 7,72 +NAP 



 

 
 

Aannemelijk is dat bij alle waterstanden het hoogteverschil ongeveer gelijk was. Dit 

impliceert dat de getallen in de naast staande tabel voor Schuilenburg zouden kunnen 

hebben gegolden. 

 

Het kasteel zelf bleef dus droog, maar verder stond alles onder water. 

De latere molenbeek, stroomafwaarts gelegen aan de noordkant van het kasteel (die nu 

weer hersteld is), zal, zoals gemeld, tegelijkertijd met de laatste ophoging van het 

kasteelterrein aangelegd zijn, toen de westelijke rivierarm niet meer gebruikt werd of 

kon worden, tussen 1663 en 1672. In die tijd werd de Schuilenburgerschutstal 

gegraven, maar in ieder geval voor 1706 toen de tuin er lag met de vijver. De overige 

tussenliggende ophogingen zijn waarschijnlijk verricht tijdens de ontwikkeling van de 

havezate naar zijn bloeitijd en zijn niet te dateren. 

De bloeitijd is, waarschijnlijk mede door de gevechtshandelingen, kort geweest gezien 

de jaartallen met de beschrijvingen waarin sprake is van "out, slegt en bouvallig" (1648) 

en "restant Schuilenburg" (1675). 

 

In 1706 is er sprake van "het vierkante stuk in den hof aan den vijver". Dit is de reden 

om aan te nemen dat er voor die tijd er in elk geval sprake was geweest van een 

bloeiende havezate met de daarbij behorende 

tuin, omdat er anders niet gesproken zou  

worden van "hof". Het is niet aannemelijk dat 

toen de westelijke rivierarm nog aanwezig 

was, omdat dat niet in het beeld van de 

havezate past. In de tijd van de omlegging van 

de heerbaan in 1635 kan de nu nog resterende 

buitengracht langs de Schuilenburgerweg 

deels aangelegd zijn en later bij de ophoging 

van het terrein verder uitgespaard als 

bescherming van de tuin. Mogelijk dat er een 

verbinding is gemaakt tussen deze gracht en 

de hiervoor vermelde rivierarm, waardoor het 

gehele terrein door stromend water was 

omringd. Dit past in het beeld van de 

havezaten.  

Dit zou verklaren waarom de rivierarm op de 

kaart van Bijlandt op die manier afbuigt. 

Ponsteen schrijft ook nog over een laagte 

langs de Schuilenburgerweg die met 

mensenhanden gegraven lijkt, achter de 

eerdergenoemde ophoging. Deze laagte zou 

een onderdeel geweest kunnen zijn van de 



 

 
 

verdedigingswerken, want als je het terrein in loopt, dan zie je een geul naar de Regge 

lopen, die het mogelijk moet hebben gemaakt om het onder water te zetten. Ook kan 

het gediend hebben als "zwanenvijver" waarvan Schuilenburg nu eenmaal de rechten 

had. Zo’n "statussymbool" moet natuurlijk voor de bezoekers die kwamen wel zichtbaar 

geweest zijn. Dit zou kloppen met die plaats. 

 

 De kanalisatie. 

 
In 1846 start het onderzoek naar de ontwatering van Twente n.a.v. verzoeken van 

inwoners van Rijssen en Enter vanwege de grote wateroverlast. Tot 1868 gebeurt er 

weinig anders dan de oprichting van een vereniging en de bouw van de stuw bij Hancate 

in 1855. In 1868 jaar wordt geconstateerd dat het waterprobleem mede ontstaat door 

een volslagen gebrek aan onderhoud, waardoor de Regge is dichtgegroeid. Ook wordt 

de wateroverlast verergerd door de markeverdeling, die zorgt voor een betere 

afwatering van de landbouwgronden, maar de afvoer in de Regge stagneert. 

's Winters staat het blank tussen Almelo, Wierden, Enter, Goor en Rijssen, maar ook in 

de zomer is er veel wateroverlast. 

In 1894 vindt er een echte ramp plaats en staat bijna heel Twente blank. In dat jaar 

wordt er eindelijk een begin gemaakt met de kanalisatie. 

In 1893 was de tekening daarvoor al klaar. Tussen Nijverdal en Hancate worden 21 

bochten afgesneden, zoals op de tekeningen van het Waterschap te zien is. In het 

totaal wordt de lengte van de Regge met 20% verkort. Met deze kanalisatie werd 

beoogd dat het zomers in elk geval droog bleef, maar in de winter kon het desondanks 

nog wel eens nat worden. 

Een tweede kanalisatie bleef dan ook niet uit. Het doel was om ook in de winter de 

gronden droger te krijgen. Er werden vier stuwen gemaakt, waarvan één bij Hancate en 

één (nieuwe) bij Schuilenburg. Deze kanalisatie hield meer een verbreding van het 

profiel in, maar gek genoeg ook het herstel van de bocht om De Preekstoel heen, die bij 

de eerste kanalisatie was rechtgetrokken. 

In 1981 is de in de oorlog verdwenen stuw bij Schuilenburg vervangen door een nieuwe 

op de oude plaats bij "De Brukkeler". 

 

 DE GEBOUWEN VAN SCHUILENBURG. 
 

In het hoofdstuk "VORMING VAN HET REGGEDAL" komen diverse gebouwen op het 

kasteelterrein van Schuilenburg aan de orde zonder dat daar nader op in wordt gegaan. 



 

 
 

Deze gebouwen hebben direct of indirect door hun gebruikers c.q. bewoners hun 

invloed op de Regge gehad. 

Natuurlijk zijn daar het kasteel en de 

watermolen(s) de belangrijkste van, waarbij 

met name de laatste door de noodzakelijke 

schutstallen sterk van invloed is geweest op 

de vorming van het Reggedal. Van de 

gebouwen was natuurlijk het kasteel het 

belangrijkste. 

 

 Het kasteel en/of havezate. 

 
Gezien de vele eeuwen dat er hier een hoofdgebouw heeft gestaan, is het moeilijk aan 

te geven met welke naam het gebouw aangegeven moet worden. Er zijn verschillende 

benamingen in gebruik, zoals waterburcht, slot, kasteel, havezate en huis en misschien 

nog wel meer. Elke benaming is gerelateerd aan een bepaalde periode uit de 

geschiedenis of ontwikkeling. 

Slot en burcht kunnen volgens de beschrijving in "Van Dale" wel samengevoegd worden. 

Ze leggen namelijk beide een relatie met een "versterkte kasteel", dat als 

verdedigingsmiddel bij oorlogshandelingen moest dienen. Hierbij zij vermeld dat bij 

"burcht" onder het woord kasteel vermeld wordt dat dat een feodaal kasteel is.  

 

Een kasteel is volgens "Van Dale" door een gracht omgeven, of ligt op een hoogte met 

steile hellingen. Schuilenburg viel dus onder de eerste categorie, zoals bijvoorbeeld 

ook het Muiderslot en Slot Loevestein. Beide liggen nog steeds in het water, zoals 

Schuilenburg of Ter Molen ook gelegen was. 

 

Een havezate is volgens "Van Dale" een ridderlijk goed of kasteel in de oostelijke 

provincies, waaraan publiekelijke rechten verbonden waren. Deze beschrijving doet 

echter te kort aan het begrip. In de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden (na 1578) had het begrip havezate een staatsrechtelijke functie. De 

bezitter van een havezate kon deelnemen aan de regering van Overijssel en soms zelfs 

als afgevaardigde van dit gewest aan de centrale regering van de Republiek zelf. De 

bezitter moest dan wel voldoen aan bepaalde eisen. Eén van de hoofdeisen was, naast 

het feit dat hij in het bezit was van een havezate, dat de gegadigde riddermatig was. 

Er is in de Staten van Overijssel nogal wat discussie geweest over wie als riddermatig 

kon worden aangeduid en aan welke richtlijnen een havezate moest voldoen. Zo moest 

een havezate "adelycken betimmert" zijn, wat inhield dat de riddermatige er woonde 

(en hij of zijn voorvaderen er al langer hadden gewoond). Bovendien moest hij er zijn 

hof voeren en tenslotte moest het bezit een bepaalde waarde vertegenwoordigen. 



 

 
 

Daarnaast wordt door sommigen onder het begrip havezate (voornamelijk van 

bouwkundige zijde) ook wel een bepaalde bouwwijze verstaan, die overigens door de 

jaren (eeuwen) heen nogal eens veranderde en ook van streek tot streek verschilt. 

 

Kasteel lijkt voor Schuilenburg de meest passende benaming, zeker in de eerste 

eeuwen. Een havezate wordt over het algemeen geplaatst in de 16e en 17e eeuw en 

wordt gekenmerkt door brede lanen en siertuinen en de nodige pracht en praal, 

hetgeen bij een kasteel als vesting niet gebruikelijk was. De titel havezate is vanwege 

de rechten wel van toepassing op Schuilenburg, maar niet vanwege zijn ligging en 

oorlogsverleden. De brede oprijlanen en grote, vaak symmetrische siertuinen 

ontbraken, hoewel er wel iets moois van gemaakt zal zijn. 

Tot in het begin van de 17e eeuw moet het een goed verdedigbaar kasteel zijn geweest 

en kan er geen sprake zijn geweest van een sierlijk huis. Een havezate had ook geen 

poortgebouw, zoals op de prent van Pronk, maar een bordes. De naam "huis" komt ook 

voor, maar dan in de tijd van de verkoop van Ter Molen. Deze naam past bij de in de 

koopakte vermelde beschrijving van "rustig en vredig". Mogelijk dat de versterkingen 

niet functioneerden of er niet (meer) waren. De poorten werden, naar aangenomen 

wordt, in 1227 verkocht. 

 

 Een stukje geschiedenis. 
 

Hier volgt een stuk geschiedenis, omdat dat van wezenlijk belang is om te kunnen 

bevroeden wat voor huis Ter Molen was.  

 

Alhoewel in de datavermelding in 1125 duidelijk sprake is van het kasteel Schuilenburg, 

blijft toch de vraag steeds opspelen of dit kasteel wel hiér 

gestaan heeft, zoals in bepaalde stukken (1,4,5) toch in twijfel 

wordt getrokken. 

 

Aan de ene kant zegt men van niet en wordt de naam 

Schuilenburg aan het kasteel bij Silvolde gekoppeld, waarvan de 

naam nog op de topografische kaart voorkomt en de kelders nog 

bestaan. 

De familienaam is reden voor zowel pastoor Rientjes als later de heer Vening Meinesz 

om aan te nemen dat het kasteel bedoeld in 1125 bij Silvolde lag. Aantoonbaar is in elk 

geval dat de familienaam Sculenborg daar het eerst voorkomt in 1326. 

 

De kroniek die betrekking heeft op de oorlog gevoerd tussen Rooms Keizer Hendrik V 

van Duitsland en Hertog Lotharius van Saksen in 1125 beschrijft een aantal zaken die 

niet met de situatie bij Terborg lijken te kloppen. Verkort volgt hier het relaas. 

 



 

 
 

De Keizer had Schuilenburg in handen en Lotharius kwam om het kasteel te ontzetten 

en legerde zich op geringe afstand van het kasteel. Lotharius werd gesteund door de 

bisschop van Munster. Een moeras dat tussen beide kampen lag verhinderde de strijd. 

Lotharius brak zijn kamp op en viel Deventer aan vanaf de noordzijde. Daardoor verliet 

de Keizer Schuilenburg en werd het door Lotharius heroverd. 

(voor een uitgebreid verslag wordt verwezen naar het geschrift van Vening Meinesz 

(5)). 

 

De zaken die niet lijken te kloppen zijn de volgende. 

 

In de eerste plaats lag het moeras ten oosten van het kasteel en ten tweede de 

strategische handeling om Deventer vanuit het noorden te benaderen. 

Het gebied ten oosten van Terborg was, gezien de topografische situatie, niet een echt 

moerasgebied, zoals dat tussen de Sallandse Heuvelrug en Almelo lag en zich 

uitstrekte van boven Doetinchem tot en met Emmen. 

Als de kaart van Nederland wordt bekeken, is het absoluut niet logisch om Deventer 

vanuit het noorden te benaderen als men van Terborg komt. Terborg ligt ten zuid-

oosten van Doetinchem. Dit zou een behoorlijke en onlogische omweg hebben betekend. 

Vanuit "ons" Schuilenburg of zelfs het Almelose zou het veel logischer zijn. Ook lagen 

er dichter bij Terborg wel andere steden, zoals Zutphen en Arnhem, die eenvoudiger 

voor hetzelfde doel hadden kunnen dienen. 

De situatie wordt ook wel aan de hoogte bij Almelo toegedicht, omdat die in relatie 

met die plaats eerder aantoonbaar wordt vermeld in de 12e eeuw. Dit zou met het 

vorige relaas kloppen. Later is de naam verdwenen en staat nabij deze locatie op een 

kaart de naam "Bellinckshof" vermeld, welk huis nog bestaat, misschien gebouwd ter 

vervanging van Schuilenburg. De geschiedenis ervan vermeld dit niet. Verder wordt aan 

"onze" locatie getwijfeld, omdat er bij "Schuilenburg" onder Hellendoorn aantoonbaar 

eerst sprake is van de naam "Huis Ter Molen". Later wordt pas de naam "Schuilenburg" 

gebruikt. 

Aan de andere kant kan gesteld worden dat de naam "Ter Molen" pas vele jaren later 

vermeld werd dan de eerste vermelding in 1125 van "Schuilenburg". Het is dus ook 

mogelijk dat de kasteelnaam veranderd is, zoals dat bij Terborg ook gebeurd is en 

later ook bij Schuilenburg bij Ter Molen weer gebeurd. Reden voor de 

naamsverandering kan de vernietiging van het kasteel geweest zijn. Dit wordt 

bevestigd door de beschrijving van de verkoop, waarbij beschreven staat dat het huis 

"Van ons en onse voorvaderen furlange rustelick en vredelick beseten sijn". Mogelijk 

dat er toen sprake was van niet meer dan een "normaal" huis, waar men de kasteelnaam 

niet mee wilde associëren. Later is mogelijk het huis weer tot kasteel is uitgebouwd. 

Overigens kan het ook zo zijn dat Almelo, Terborg en Schuilenburg een relatie met 

elkaar hadden, namelijk dezelfde familie. Hadewijch van Almelo (toen eigenaar van 



 

 
 

"ons" Schuilenburg) was immers volgens de archieven van Rechteren uit 1830 met 

Zweder van der Sculenborgh getrouwd. 

Is het onlogisch gedacht als verondersteld wordt dat de families elkaar van Almelo 

kennen?! Dan hebben alle drie de namen met hetzelfde geslacht te maken! 

 

 Lag het Schuilenburg van 1125 hier? 
 

In tegenstelling tot de schrijvers van de gebruikte geschriften (1, 4, 5), die aannemen 

dat het bij Almelo lag, is de schrijver van dit boekwerk van mening dat dit wel het 

geval was. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen, die hier kort opgesomd worden 

en verder uitgewerkt. 

- Strategische ligging 

- Belangrijke weg 

- Belangrijke vaarweg 

- Moeilijk bereikbaar 

 

De belangrijkste reden is de strategische ligging van het kasteel. 

Kastelen werden op strategische plaatsen gebouwd, zoals op de kruising van wegen en 

water, hetgeen bij "ons" Schuilenburg het geval zou zijn als de weg er inderdaad lag, 

hetgeen aangenomen mag worden, omdat die er later (nog) ligt. Er werden in die tijd 

niet zomaar nieuwe wegen aangelegd. 

De locatie bij Almelo was van veel minder strategisch belang, omdat die niet aan een 

belangrijke vaarroute lag. Wel lag die nabij een belangrijke weg van Wierden naar 

Almelo, het verlengde van de Twentseweg  

 

De tweede reden is dat de Twentseweg, ook wel genoemd de Zwolseweg, een zeer 

belangrijke was. Deze Twentseweg liep onder andere over de huidige Nieuwe en Oude 

Twentseweg. De Oude Twentseweg was een route, die vanaf Schuilenburg dwars door 

het veen liep. Op een enkele kaart is te zien dat er sprake is van de naam "dijk naar 

Hooge Hexel", die door liep naar Wierden. 

Dit betekent dat deze weg kunstmatig is aangelegd. Voor de aanleg hiervan moet de 

route dus anders geweest zijn of, zoals andere stukken uit later tijd vermelden, wel 

aanwezig, maar gewoon niet begaanbaar tijdens een groot deel van het jaar en later 

verhoogd. Dit laatste is het meest aannemelijk, gezien de beschrijvingen van de wegen 

in die tijd en verplaatsingsbewegingen van legers, waarbij men dagen deed over een 

verplaatsing van een paar kilometer. Deze redenering onderbouwt de aanwezigheid van 

de weg, die belangrijk genoeg was om te verhogen als "dijk" en dus ook de strategische 

ligging van het kasteel. 

 

In 1227 wordt melding gemaakt van de bouw van een kasteel bij Hardenberg, waarbij 

de poorten en gebinten van Schuilenburg worden gebruikt. Gezien de afstand lijkt het 



 

 
 

niet waarschijnlijk dat men de zware poorten zover over de slechte wegen vervoerd 

heeft. Vanaf ons Schuilenburg kon dat heel goed op boten via de Regge en de Vecht. 

Het zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat 

de gebinten en poorten gedemonteerd 

en wel drijvend zijn vervoerd. Vanaf 

Almelo was dat veel moeilijker, omdat 

er geen water was. Het kasteel van 

Almelo was een motte-kasteel, 

waarbij de poorten van minder belang 

waren door de hoge vesting en de 

palissade. 

Het ontbreken van de 

vestingvoorzieningen die zouden zijn verdwenen met deze bouw, strookt met het 

vredige bezit van de voorvaderen van Johan van der Molen. 

 

In 1257 wordt een Schuilenburg in Salland vermeld als plaats waar graaf Otto van 

Gelre vrede sloot met de bisschop van Utrecht. Almelo heeft zover bekend nooit in 

Salland gelegen. Hellendoorn wel. 

 

Op grond van het voorstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het in 1125 

vermelde kasteel hier wel gestaan heeft, alhoewel beseft wordt dat dit geen bewijs is. 

Op grond van deze aanname moet er in de 12e eeuw dus wel een kasteel, omringd door 

water, gestaan hebben. Dat zal niet het uiterlijk gehad hebben van de prent van Pronk, 

maar zal meer overeenkomen met de bekende prent van Schoenmaker, alhoewel die 

natuurlijk veel later is gemaakt. Hij zou echter best wel kunnen kloppen, verondersteld 

dat Schoenmaker net zoals de schrijvers van de 

boeken waaruit schrijver dezes zijn gegevens 

heeft geput, zich verdiept heeft in de archieven.  

Een aantal dingen kloppen wel, zoals de toren, de 

voorburg en de brug. Ook het water in de vorm 

van een vlakte in plaats van een gracht kan dan 

kloppen (zie VORMING VAN HET REGGEDAL.). 

Het huis op de prent van Pronk past, in 

tegenstelling tot hetgeen Ponsteen in zijn boek 

"De havezate Schuilenburg en de Reggevallei" 

beweert, wel op de ondergrond van de tekening 

van de Graaf van Bijlandt. Het huis op de prent 

is dan de rechthoek in de noordwesthoek van het 

kasteel en het poortgebouw komt dan recht voor 

de brug.  



 

 
 

Omtrent die plattegrond blijven onzekerheden bestaan. De schrijvers Ponsteen en 

Vening Meinesz gaan voorbij aan het feit dat op de tekening van de graaf van Bijlandt 

het jaartal 1381 staat vermeld. Een journalist die in 1941 ook enkele stukken over 

Schuilenburg heeft geschreven, heeft bij zijn stuk een (eigen gemaakt?) tekeningetje 

geplaatst waar datzelfde jaartal voorkomt. Op dat tekeningetje staat het woord 

"Omloop" hetgeen op stromend water duidt. Van Bijlandt tekent dit ook op de 

plattegrond, maar niet op de ingemeten situatie. Het kadaster vermeldt in 1830 op die 

plaats "weiland als water". Een doorgaand water had zeker een perceelsgrens gegeven 

en die is hier niet verder dan de doodlopende, dichtgeslibde Reggearm. Verder staan er 

in het krantenartikel details die niet op de kaart van Van Bijlandt staan, zoals de 

kerker en binnenplaats. Verder is de kaart van Van Bijlandt pas in 1842 opgemaakt. 

 

De vraag rijst of er een tekening bestaat uit 1381, die Van Bijlandt in zijn boek over de 

opgraving op heeft genomen. Hier is naarstig naar gezocht in het bisschoppelijk 

archief, maar helaas is dat deel van het archief niet geïnventariseerd en zou het 

weken, zo niet maanden duren voordat dat deel van het archief blaadje voor blaadje is 

doorzocht. Mocht er ooit iets uit dit archief naar boven komen, dan zal dat zeker 

bekend worden gemaakt. Terug naar de prent van Pronk en de plattegrond. 

 

Terecht merkt Ponsteen op dat er een ander deel moet zijn geweest aan de andere 

kant van het poortgebouw. Ponsteen ziet echter te graag een symmetrische havezate, 

waardoor het niet meer past. Nogmaals, Schuilenburg had de rechten, maar niet de 

kenmerken van een havezate. 

 

Zoals gezegd past het huis op de prent van Pronk in de noordwest hoek van de 

plattegrond. De grote rechthoek aan de zuidzijde blijft dan over, want de 

noordoosthoek is de binnenplaats. Als ervanuit gegaan wordt dat een kasteel en een 

havezate gebruikelijk een inpandige personeelswoning had, die vaak het "benedenhuis" 

werd genoemd, omdat het in het souterrain was gesitueerd, dan zou in dit geval het 

laatste restant deze dienstwoning 

geweest kunnen zijn. Die is 

uiteindelijk ook het langst bewoond 

geweest. De gaten onder de woning 

zouden kelders geweest kunnen zijn. 

Het een en ander wordt bevestigd 

door de vondsten in de uitgegraven 

grachten. In de noordoosthoek zijn de 

meeste zandstenen elementen 

gevonden, die van het laatste huis 

moeten zijn geweest. Zandsteen was voor de verharding van de weg van Zwolle naar 

Ommen, waarvoor de restanten gesloopt zijn, geen interessant materiaal, dus dat is 



 

 
 

deels achtergebleven bij de sloop. In het zuidelijke en oostelijke deel van de gracht is 

glas in lood gevonden, wat er op duidt dat daar ook een woonruimte is geweest. Verder 

is in het oostelijke deel van de gracht in de buurt van waar de toren is gesitueerd een 

metalen windvaan gevonden. Het lijkt gerechtvaardigd om aan te nemen dat die op hoek 

de toren heeft gestaan. Op basis van de prent van Pronk en de plattegrond is 

voorgaande studietekening gemaakt. Als die vergeleken wordt met de eerste schetsen 

van het kasteel Rechteren in Dalfsen, dan zijn er veel gelijkenissen te vinden. Toeval? 

Nee, want de Rechterens bezaten beide kastelen en hebben Schuilenburg  laten 

herbouwen. 

Op basis van de studietekening is de computer-vogelvluchtimpressie gemaakt met een 

overzicht erbij van het kasteelterrein gezien vanuit het zuiden. 

 

 De andere gebouwen. 
 

De eerste twee gebouwen zijn het eenvoudigst om te beschrijven. Het zijn het huidige 

2e bouwhuis en de wagenloods. Zij staan er immers nog en behoeven geen verdere 

vermelding, dan dat zij in 1742 zijn gebouwd. 

 

De commiezenwoning. 

 

Het volgende gebouw dat onder de loep genomen wordt, is 

rechts gedeeltelijk zichtbaar op de prent van Pronk. 

Er wordt in de nagezochte boeken niets over vermeld. Op 

kaartjes in het boek van Ponsteen wordt het "Oud 

Schuilenburg" genoemd, maar anderen geven op die locatie 

het oude 1e bouwhuis een plaats. Met het eerste bouwhuis 

wordt in dit verband dan de eerste boerderij bedoeld. Daar dit gebouw er nog stond 

toen het huidige bouwhuis gebouwd werd, kan het dus niet ter vervanging van dit pand 

zijn geweest. Een boerderij, durft schrijver met stelligheid te beweren, was het niet, 

omdat de muren van het gebouw veel te hoog zijn. Als de traptreden naar het huis 20 

cm hoog waren, dan is het bordes al 2,20 m1 hoog. De goot ligt beduidend hoger en de 

vloer lijkt lager dan het maaiveld van het huis. Geschat wordt dat de goothoogte rond 

de 3,50 m1 moet zijn geweest. Boerderijen hadden een goothoogte van ongeveer 1,80 

m1. Verder hadden ze in de regel ook geen rechte kopgevels, zoals op de rechts op de 

prent te zien is, maar wolfseinden (schuine dakbeëindiging). 

De genoemde schaapskooi van 1610 is het ook niet, want die hadden meestal helemaal 

geen muren. Wel kan het een gebouw geweest zijn dat bij een havezate hoort en dat 

ook bouwhuis wordt genoemd, maar dat vaak de functie van paardenstal had en 

koetsenberging. Vaak met twee verdiepingen. De vraag blijft dan wat er wel gestaan 

heeft. 



 

 
 

Het meest voor de handliggend is dat het een gebouw, dat diende voor de 

koetsenstalling en waarin de voormalige woning van de commies of rentmeester 

Baerselman was ondergebracht. Die heeft er in elk geval tot 1703 gewoond. Daarna 

mocht Baerselman het "huis" bewonen. Na Baerselman staat Van Beest in 1748 als 

bewoner geregistreerd. Van Beest wordt al in 1733 als commies vermeld naast 

Baerselman. Na Van Beest staat er een bewoning in 1812 vermeld door de 

burgemeester W. Horn, die er dus nog woonde toen het kasteel er niet meer stond. Ten 

tijde van de prent van Pronk woonde Van Beest dus in dat huis en Baerselman nog in 

"het huis". 

Tijdens het opmaken van de eerste kadastrale kaarten moet dit huis er nog gestaan 

hebben, omdat het als bestaand aangegeven wordt.  

De locatie van het huis lag tegenover de andere drie gebouwen (hierop komen we 

verderop terug). De Twentseweg liep hier tussendoor. Dit was dus een goede locatie 

voor de commies, die immers toezicht moest houden op de weg en de tolheffing.  

Naast de commies woonde ook de rentmeester op Schuilenburg. In latere tijd is 

bekend dat zij op het 1e bouwhuis hebben gewoond. Voor "1700 echter niet, omdat dan 

"Geert" als bewoner wordt genoemd en voor hem in 1614 Jacob, de bouwmeester van 

het bouwhuis. Mogelijk dat toen de commiesfunctie en die van rentmeester verenigd 

waren in één persoon, zoals dat later ook voor komt. 

 

 Het 1e bouwhuis. 
 

De eerste vraag die rijst is wat een bouwhuis nu precies was. Een definitie hiervoor is 

niet gevonden. Wel blijkt uit de boeken van Mensema en Gevers "De havezaten van 

Salland" en ".. Twente" dat ze gediend hebben voor de stalling van dieren (paarden), 

maar ook voor koetsen. Ze blijken ook qua vorm duidelijk af te wijken van datgene dat 

bij Schuilenburg als Bouwhuis wordt betiteld. Sommigen hadden zelfs twee 

verdiepingen. 

De hamvragen bij dit bouwhuis zijn: "Welk gebouw was het?” en “Waar heeft het 

gestaan?" 

In de vormingsgeschiedenis wordt aangenomen dat het een boerderij was, zoals de 

bestaande en dat die gesloopt is vanwege het water. De plaats zou zijn gelegen ten 

zuiden van het huis van de commies, zoals dat hiervoor beschreven is en dat mogelijk 

ook als bouwhuis werd aangeduid. Op die plaats is door een wichelroedeloper een 

fundament aangegeven tergrote van het huidige bouwhuis. Aannemende dat dit klopt, 

dan hebben de rentmeester en de commies lang naast elkaar gewoond. De beschrijving 

van de schaapskooi in de volgende paragraaf bevestigd de gedachte van deze plaats van 

het bouwhuis en zijn aard en andersom. 

Wanneer het eerste bouwhuis is opgericht is onbekend. Wel is bekend dat het er in 

1610 stond, omdat er in dat jaar een kind ten doop wordt gehouden van de 

bouwmeester van het bouwhuis, geboren in de schaapskooi. 



 

 
 

 

 De Schaapskooi. 
 

Bij het 1e bouwhuis stond een schaapskooi, zoals in de vorige paragraaf is vermeld. Net 

als bij het 1e bouwhuis is de vraag: "Waar?" Als uitgangspunt moet de aanname gelden 

dat het 1e bouwhuis met de deel naar de weg stond, net als in de huidige situatie. 

Op het erf staat nu nog een schuur, die qua plaats volslagen onlogisch is. Bij geen enkel 

traditioneel boerenerf komt een schuur op zo'n alleenstaande situatie midden in de wei 

voor. Als in plaats van deze schuur de schaapskooi in een groter formaat wordt gedacht 

met daarvoor met de deel naar de schaapskooi gericht het 1e bouwhuis, dan wordt het 

veel logischer. Laat dan tussen het 1e bouwhuis en de commiezenwoning de westelijke 

molenbeek stromen en het plaatje is compleet. Mogelijk dat de schaapskooi is blijven 

staan bij de afbraak van het 1e bouwhuis. Als later de schaapskooi is afgebroken en op 

die plaats uiteindelijk de huidige schuur is gebouwd, dan is het verhaal weer rond. De 

zeer oude solitair staande eik zou het zonnescherm voor de boerderij kunnen zijn 

geweest. De boom lijkt oud genoeg.  

Deze boom zou wel eens dezelfde kunnen zijn als de boom die rechts op de prent 

achter het gebouw staat. 

Het bouwhuis zal met zijn deel (ook wel delle; de inpandige veestalling) naar de weg 

gestaan hebben, zoals het huidige bouwhuis dat ook doet en dit veel vaker voorkomt bij 

oude boerderijen, hetgeen voor het gebruik ook het meest logische is. Deze gedachte 

heeft ook te maken met de vermoedelijke plaats van de schaapskooi. 

 

 De drie gebouwtjes. 
 

Tegenover de plaats waar, zoals hiervoor is vermeld, de commiezenwoning wordt 

verondersteld, stonden drie gebouwtjes op een rij. In 1830 zijn het kennelijk nog maar 

wat resten, omdat ze met een streeplijntje worden aangegeven. Een bestaand gebouw 

was aangegeven met een getrokken lijn, of zwart ingekleurd. 

Uit de beschikbare gegevens ligt het het meest voor de hand om aan te nemen dat het 

hier om het betalingskantoor, de kapel en de vicariswoning gaat. 

Op 5 februari 1435 wordt namelijk in de bij het slot behoren kapel de vicari van de 

Heilige Maagd Maria gevestigd. Ook wordt vermeld dat de vicaris (hulp-priester) op of 

bij het kasteelterrein woonde. De kapel zal ongetwijfeld ook wel ter beschikking 

hebben gestaan van passerende kooplieden, dus lijkt het aannemelijk dat die niet in het 

kasteel was opgenomen. 

Verder wordt in het boek van Ponsteen vermeld dat in 1835 het betalingskantoor 

binnen het kasteelterrein komt te liggen door de verlegging van de heirbaan (weg). Dit 

is echter wat vreemd als hier een nog functionerend kantoor bedoeld wordt, omdat er 

bij het opmaken van de kadastrale kaart in 1830 geen weg over het kasteelterrein 

wordt aangegeven, maar juist wel buitenom. Kan het zijn dat hier een foutje in het 



 

 
 

boek van Ponsteen is geslopen en dat het 1635 moet zijn? Helaas is het originele 

manuscript niet meer aanwezig om het te controleren. Het jaartal 1635 zou beter 

kloppen met de periode dat de kwalificatie "havezate" van toepassing was met de 

daarbij horende hof en de veronderstelde aanleg ervan. Zo'n tuin was een belangrijk 

onderdeel van een havezate. 

De familie Van Raesfeld woonde er in die tijd. Alles wijst er op dat er toen een siertuin 

was. 

De kadastrale kaart van 1830 geeft als omschrijving voor die plaats als apart perceel 

de omschrijving "tuin". Daar past een openbare weg niet echt in. Pas later werd het een 

hoogstamboomgaard. Ook zou in 1835 het kantoor geen zin meer hebben gehad, want 

de functie van doorgaande weg tussen Zwolle en Almelo was vervallen door de aanleg in 

1831 van de nieuwe weg (Almeloseweg/Grotestraat) en de spoorlijn enkele jaren 

eerder. We nemen daarom aan dat het 1635 moet zijn, zoals eerder al als uitgangspunt 

is gehanteerd. 

 

Welke van de drie gebouwtjes nu precies voor welk van de benoemde functies in 

gebruik was blijft gissen,  maar vermoedelijk (gezien de plaats van de 

commiezenwoning)  was het meest zuidelijke gebouw het betalingskantoor. 

 

 Het laatste gebouw. 

 
Bij de recente graafwerkzaamheden voor de aanleg van het huidige situatie zijn 

fundamenten en een vloer opgegraven die de vader van de heer Hendriks Boers in de 

'60-er jaren ook al tegen gekomen was. 

Wat de functie van het gebouw geweest is, is onduidelijk, omdat het nergens met 

zekerheid wordt vermeld. Uit de opgraving bleek dat de vloer was opgebouwd uit oude 

kloostermoppen gemengd met andere stenen. 

Een fundering is niet gevonden, dus wordt aangenomen dat de vloer is gelegd in een 

gebouw met een begrenzing bestaande uit houten spanten en dito betimmering. 

In de tijd van de hof bij de havezate kan het een prieel of oranjerie zijn geweest. Dit 

wordt aangenomen, omdat in die omgeving vingerhoeden, een horloge, een ring en een 

munt zijn gevonden. Het is dus aannemelijk dat de edele dames met hun handwerk daar 

in de tuin zaten, in gezelschap van de heer des huizes. Ook de maten van de vloer 

wijzen in de richting van een oranjerie. De vloer heeft (hij ligt nog onder het maaiveld) 

namelijk een afmeting van ongeveer 3 m1 bij 12,5 m1. Een oranjerie was veelal een 

langwerpig, ondiep gebouw, zodat alle planten voldoende daglicht konden krijgen. 

Ook was er een vuurplaats in het gebouw ten behoeve van de verwarming van de 

planten, getuige een rechthoek met plavuizen in het midden van de noordwand. 

 



 

 
 

 OORLOGEN EN GEVECHTEN. 
 

Schuilenburg heeft in de loop der eeuwen heel wat te lijden gehad en met het slot ook 

zijn omgevinHet buskruit was toen nog niet uitgevonden, dus oorlogvoeren gebeurde 

met de bleijde (een groot soort katapult), de klimtoren, de stormram en handwapens. 

Met name de eerste twee waren nogal logge machinerieën, die de aanvalssnelheid zeer 

vertraagden. Ook de toestand van de wegen was erbarmelijk, met aan weerszijden 

moerassen en venen, die een brede opmars onmogelijk maakten. De paarden en de 

wagens vernielden de wegen en kwamen snel vast te zitten door het gewicht. Het 

voetvolk ploeterde door de modder achter de ruiters aan. Oorlogvoeren was dus een 

langdurige geschiedenis. Lange linten van soldaten moeten in die tijden door het 

landschap zijn getrokken. 

De uitdrukking "Een uur gaans" betekent in onze tijd ongeveer 3,5 kilometer. Met volle 

bepakking  met harnassen,  met paarden en wagens met proviand, oorlogstuig en 

materiaal voor de bleijdes en klimtorens zal dat wel heel veel minder zijn geweest. Als 

de hertog van Saksen uit het gebied in (oost) Duitsland kwam dat nu nog Saksen heet, 

dan moest zijn leger te voet en te paard van hier naar het voormalige Oost-Duitsland 

hebben gereisd, voorwaar een grootse prestatie. In het meest gunstige geval was het 

het gebied dat nu Neder Saksen heet en dat tegen onze noordoostgrens aan ligt. Dit 

laatste zou wel zo logisch zijn, ook gezien de relatie met de bisschop van Munster die 

heerste over het gebied ten zuiden van Nedersaksen. Maar van de andere kant je weet 

het maar nooit, want men ging ook te paard naar Frankrijk en Palestina. 

Daarna is er lange tijd weinig bekend van ongeregeldheden. Dit komt overeen met de 

beschrijving van de verkoop van Ter Molen door Johan van der Molen, die schrijft dat 

"het huis van ons en onze voorvaderen rustig en vredig bezeten was". Gerekend met 3 

generaties, dan is dat toch al gauw 120 jaar. Toch moet het in het begin van de 13e 

eeuw onrustig zijn geweest, want op 5 mei (!!!!!) 1257 wordt door graaf Otto van Gelre 

de vrede getekend met de bisschop van Utrecht, Hendrik van Vianden. Dit vond plaats 

op Schuilenburg in Salland en dat kan toch haast niets anders geweest zijn dan "ons" 

Schuilenburg. De eerste reden is dat Almelo, Terborg en Neuenhaus (allen plaatsen 

met een kasteel "Schuilenburg") niet in Salland lagen en ten tweede, omdat de bisschop 

van Utrecht leenheer was van Schuilenburg. Dit laatste klopt weer met het verhaal uit 

1112-1123. 

 

Het blijft betrekkelijk rustig tot 1380. Vóór die tijd wordt er vanuit Schuilenburg en 

de andere kastelen aan de Regge wel geroofd, gebrandschat en geplunderd, maar het 

kasteel komt niet onder druk te staan. 

 

In 1380 is bisschop Floris van Wevelinkhoven het geroof zat en trekt hij op tegen de 

kastelen van de Reggelinie, om een eind te maken aan de rooftochten. Alleen 

Schuilenburg wordt ontzien. Of de familie Van Sculenborg nu niet zo erg was en 



 

 
 

daarom ontzien werd verteld het verhaal niet. Een jaar later treft het toch het zelfde 

lot, maar om een heel andere reden. In 1381 maakt de bisschop Schuilenburg met de 

grond gelijk. Dit zal wel figuurlijk bedoeld zijn, want muren van 80 centimeter dik sloop 

je niet zomaar, zeker als het later weer opgebouwd wordt. Ook omdat er in de 

grachten evenredig gezien geen grote hoeveelheden puin zijn gevonden. 

Zo'n 40 jaar later moet het weer raak zijn geweest, want van 1423 tot 1431 voert 

dezelfde bisschop van Utrecht oorlog met de bisschop Adolff van Diepholt over het 

feit wie er nu de baas is. Symon van Sculenborg was toen maarschalk en kapelaan van 

de bisschop van Utrecht. Het lijkt aannemelijk dat Schuilenburg dan weer in de oorlog 

wordt betrokken, omdat het midden tussen Utrecht en Diepholz ligt. Hierbij wordt 

aangenomen dat het hier bedoelde Diepholt, hetzelfde is als het Duitse Diepholz. 

Professor Huizinga schrijft over die tijd: 

" .... toen het arme volk, geteisterd door chronische oorlogen, 

uitgebuit door de adel en ambtenaren, in gebrek en ellende 

zuchtte, toen in Sticht (Utrecht) en Oversticht (Overijssel) 

jammerlijke verwoesting en onveiligheid heersten, toen heel het 

platteland geplunderd, gebrandschat, mishandeld werd door 

krijgsbenden van vriend en vijand." 

Daarna wordt er zo'n 100 jaar niets vermeld, maar rustig zal het wel niet geweest zijn. 

 

In 1525 wordt de volgende vermelding gemaakt van oorlog. Keizer Karel V voert oorlog 

met Karel van Gelre. Deze verovert dan Schuilenburg. De oorlog duurt zo'n drie jaar, 

want op 20 september 1528 geeft Karel van Gelre zich over. In die drie jaar zal er wel 

veel gevochten zijn om Schuilenburg. 

Dan komt de beroemde 80-jarige oorlog die duurde van 1568 tot 1648. 

De oorlog gaat in het begin aan Oost-Nederland en dus ook aan Schuilenburg voorbij. 

Tot 1580 waren de Spanjaarden heer en meeste in Salland en Twente. Dan komen de 

Staatsen in opmars en veroveren Schuilenburg, want in 1585 wordt melding gemaakt 

van de herovering van Schuilenburg door de Spanjaarden. In die tussentijd was het ook 

geen pretje, want dan heerst Pruist, "De beul van Delden". Een heerschap dat brutaal 

was en overal plunderde. Vergeldingsacties van andere heren zullen wel niet uitgebleven 

zijn. Hij zetelt tot 1584, wanneer hij door de Spanjaarden verdreven wordt en in 

Zwolle berecht en onthoofd als straatrover. Dit laatste zegt genoeg over dit 

heerschap (zie site M. Tettero). 

Bij de verovering vallen veel doden, want er wordt melding gemaakt van 28 doden, allen 

vrouwen en kinderen. Het aantal gesneuvelde mannen zal wel meer geweest zijn, maar 

geschiedkundig niet zo interessant, want dat was "normaal". Voor Pruist gaat, steekt 

hij Schuilenburg in brandt. 

 

De Spanjaarden herstellen Schuilenburg en in 1592 wordt het heroverd op Verdugo, 

die het wel wilde overgeven, maar dan moest het afgebroken worden. Dat wilden de 

http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/Pruist.htm


 

 
 

Staatsen niet, dus werd het vechten. De Staatsen wonnen, maar in 1606 nemen de 

Spanjaarden onder leiding van Spinola Schuilenburg weer in. In 1619 begint het 12-

jarige bestand. Wanneer de Spanjaarden verdwenen zijn is niet bekend, maar in 1629 

was het lot van Twente bezegeld en bleef het Staats.  

Schuilenburg heeft veel te lijden gehad, want in 1648 (het einde van de 80-jarige 

oorlog) wordt het beschreven als: "out, slegt en bouvallig". 

 

In 1665 is het de bisschop van 

Munster die zijn opwachting 

maakt. Hij plundert Drenthe en 

Overijssel. Hij wilde de rooms-

katholieke kerk weer 

herstellen. Hij kreeg de 

bijnaam  "Berend de Kaodeef 

(koeiendief ???). In 1667 sloot 

hij vrede, omdat hij niet sterk 

genoeg was. In 1672 komt hij 

weer terug, met hulp van 

anderen, zoals de Keurvorst 

van Keulen. Hij verovert 

Overijssel en Drenthe, maar vindt zijn gelijke in Groningen. Bij deze veroveringen 

gebruikte hij zeker de Twentseweg. Hij had toen de beschikking over kanonnen, die 

hem de nieuwe bijnaam "Bommen-Berend" opleverden. Dat die kanonnen reusachtig zijn 

geweest getuigen de recent in de gracht gevonden kogels van 13 kilo, ter grote van een 

handbal. 

In 1674 wordt de vrede getekend. 

 

Laat uw verbeelding de rest doen en haal de beelden van films en series over die tijd op 

uw netvlies. 

Dat wat u dan ziet gebeurde ook hier bij Schuilenburg in het vredige Reggedal. 

Ziet u het voor U?!?!?!?!!?!?  



 

 
 

 
 
 
 

Schuilenburg, een uniek terrein gelegen aan de Regge te Hellendoorn. 
Een terrein met een eeuwenoude geschiedenis 

In 1993 is in het kader van de ontwikkeling van het “Landgoed Schuilenburg” zoals dat nu gekend wordt, 
onderzoek gedaan naar kruisverbanden tussen bestaande gegevens in boeken, kaarten en werkelijkheid 

om een totaalbeeld te krijgen van de ontwikkeling van de kasteelplaats en De Regge. Het lot van het 
kasteel en De Regge waren eeuwen nauw met elkaar verbonden. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Op aandringen van Harrie Hendriks Boers, eigenaar van de boerderij en initiatiefnemer voor het nieuw leven 
inblazen van het voormalige kasteelterrein, zijn de verzamelde gegevens op schrift gesteld om het resultaat niet 

voor het nageslacht verloren te laten gaan. Het resultaat kunt u in dit boekwerk terugvinden 
Vijf jaar heeft het proces geduurd om tot de eerste schop in de grond te kunnen komen. 

Dankzij een aantal begeestigde vrijwilligers, veel overheidssubsidie en de medewerking van de gemeente 
Hellendoorn (deels eigenaar), de provincie Overijssel en het waterschap Regge & Dinkel is er een fraai 

resultaat bereikt. 
 

Nu 10 jaar later is het de hoogste tijd dat het boek ook inderdaad uitgegeven wordt. 
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