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Kasteel Twickel te Delden is de kern van het landgoed van die naam, met een oppervlak van zo’n 6.400
hectare het grootste particuliere landgoed van Nederland. Het leeuwendeel hiervan is gelegen in Twente,
andere delen liggen verspreid door het land - van Ootmarsum tot aan Wassenaar - en over de grens bij het
Lage in Westfalen. Alleen al vanwege zijn grootte speelt het landgoed een rol van betekenis als natuurreservaat en cultuurmonument. Het prachtige agrarische essen- en kampenlandschap bij Delden biedt een
geheel andere indruk dan het cultuurlandschap elders in het land: geen kaarsrechte kavels maar glooiende
weilanden met kronkelende paden, eikenbosjes, nog onontgonnen heidevelden en houtwallen. Dankzij
diverse erfdochters is het landgoed sinds 1347 louter binnen familie van hand tot hand gegaan. Twickel is
sinds 1953 ondergebracht in de Stichting Twickel.
De familie Van Twickelo
In 1347 kocht Herman van Twickelo (“Herman van Twicclo Engelberdessone”), gehuwd met Margaretha
van Hulscher, van zijn schoonvader Berend het huis “toe Eysinc” in het kerspel Delden. Kort na de aankoop
liet Herman, een Stichts leenman, dit goed uit het leenverband met de graaf van Bentheim ontheffen en
plaatste hij het onder het gezag van de bisschop van Utrecht, die hiermee zijn positie in het richterambt
Delden wist te versterken. Waarschijnlijk liet Herman naast Eysinck een versterkt huis bouwen dat al snel de
naam Twickel kreeg en als zodanig in 1382 voor het eerst wordt vermeld.

Herman van Twickelo stamde uit een Westfaals geslacht dat zich in de veertiende eeuw ook in het naburige
Overijssel en Gelre verspreidde. Het wapen (zie boven) van deze familie - hier te lande uitgestorven, maar in
Duitsland nog bloeiend (Von Twickel) - vertoont in zilver een zwart haardijzer (ook wel ketelhaal genoemd),
het getande ijzer waaraan men een ketel boven een haardvuur kon hangen. Dit wapen is tot op heden dat van
Twickel en op alle tot het landgoed behorende gebouwen zijn de luiken in wit en zwart geschilderd.
Twickel zou tot medio zestiende eeuw in handen blijven van het geslacht Van Twickelo, die generatie op
generatie een zorgvuldige huwelijkspolitiek bedreef. Door te trouwen met erfdochters “mit Sand am Fuß” uit

families zoals Van Eerde, Van Bevervoorde, Van de Rutenborg en Sticke wisten de heren van Twickel hun
grondbezit in de regio gestaag uit te breiden. Met het verwerven van havezaten - zoals Weldam bij Goor werd hun bestuurlijke invloed en macht des te groter, aangezien dergelijk bezit toegang verschafte tot de
Ridderschap. In 1392 werd Herman II van Twickelo drost van Twente; dit belangrijke ambt zou tot het eind
van de zestiende eeuw praktisch van generatie op generatie door de bewoners van Twickel worden bekleed.
Volgens de kroniekschrijver Sweder Schele waren de Twickelo’s overigens vrij “grove, boerse mannen”,
“rechtschapen en spaarzaam, maar driftig en heetgebakerd als ze kwaad waren” - de uitdrukking “hij heeft
een echte Twickelkop” zou in het verleden een gevleugeld gezegde zijn geweest.
De familie bereikte het hoogtepunt van haar macht ten tijde van Johan III van Twickelo († 1539), bijgenaamd Johan de Rijke, die zijn vader Johan II in 1500 als heer van Twickel opvolgde; behalve Twickel waren
ook de huizen Weldam, Hengelo, Borg Beuningen (bij Denekamp) en Beugelskamp (bij Ootmarsum) in
handen van de Twickelo’s. Ondanks zijn grote materiële rijkdom was het lot hem op persoonlijk vlak minder
gunstig gezind. Na negen jaar huwelijk ontviel zijn vrouw Jutte hem, zijn jongste zoon sneuvelde in 1535 bij
het beleg van Münster en zijn oudste zoon werd kort nadien in Delden doodgestoken bij diens poging om
dorpelingen tegen balorige soldaten te beschermen. Agnes van Twickelo († 1551), de oudste dochter van
Johan III, huwde in 1537 met Goossen van Raesfeld (1499-1580), dochter Judith was in 1531 al getrouwd
met Unico Ripperda. Laatstgenoemde erfde onder meer Weldam, Twickel (en het drostambt Twente, voor
duizend goudguldens gepacht van de bisschop van Utrecht), viel toe aan Agnes.
De familie Van Raesfelt
Gedurende vier generaties zou de familie Van Raesfelt, eveneens afkomstig uit Westfalen, de scepter over
Twickel zwaaien. Anders dan zijn schoonvader had Goossen van Raesfelt meer hang naar grandeur en liet hij
het geld rollen. In 1551 kocht hij een kapitaal herenhuis in Deventer - naast een havezate op het land diende
een edelman ook over een stadshuis te beschikken - en in datzelfde jaar liet hij op de plaats van het oude huis
een geheel nieuw, renaissancistisch kasteel verrijzen. De huidige façade en de linkerhoektoren verrezen
tussen 1551 en 1572. Boven de hoofdingang van het huis prijkt een grote gevelsteen met het alliantiewapen
Van Raesfelt en Van Twickelo; het vrouwenportretje in de fries erboven zou Agnes van Twickelo voorstellen,
die de eerste steen van het nieuwe huis zou hebben gelegd maar al eind maart 1551 overleed.
In de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog waren de heren van Twickel Spaansgezind; het kasteel deed
herhaaldelijk dienst als Spaanse uitvalsbasis. De situatie veranderde nadat prins Maurits in 1597 Oldenzaal
had veroverd en de Spaanse troepen naar Duitsland had verdreven. Johan II van Raesfelt († 1648) bekeerde
zich tot het protestantisme, vermoedelijk na of bij zijn huwelijk in 1611 met de financieel aantrekkelijke
Anna van Delwich, een vrouw die hij nota bene een klein jaar voordien had geschaakt (feitelijk ontvoerd...)
uit een stift, waar zij in afwachting was van een geschikte echtgenoot verbleef. In 1622 hertrouwde Johan
met de eveneens vermogende Anna van Munster; haar fortuin (en een aantrekkende landbouw-economie,
welke gepaard ging met een terugtrekking van de Spaanse troepen) stelde hem in staat zijn bezit aanzienlijk
uit te breiden, onder meer met de heerlijkheid Lage (Westfalen), welke sindsdien onlosmakelijk met Twickel
verbonden is.

In 1642 liet Johan van Raesfelt tegen de hoektoren een nieuwe, zuidelijke vleugel aanbouwen, loodrecht op
het voorgebouw. De vermaarde waterstaatkundige Jan Adriaensz Leeghwater werd aangetrokken voor het
aanpassen van de grachten.

Adolf Hendrik van Raesfelt (1625-1682), zoon van Johan en Anna van Munster, was een vooraanstaand en
bekwaam bestuurder, onder meer als lid van de Staten van Overijssel, lid van de Raad van State, gecommitteerde ter Staten-Generaal en als drost van Twente. Zijn nauwe band met Johan de Witt, zijn anti-Oranjegezindheid en omgang met Bernard van Galen (“Bommen Berend”), de prinsbisschop van Münster die de
Republiek tot twee maal toe binnenviel, brachten hem echter in diskrediet; hij werd in lastercampagnes
vereenzelvigd met Macchiavelli en Cromwell.
Dochter Adriana Sophia van Raesfelt († 1694), het enige kind van Johan dat hem zou overleven, was in 1676
in het huwelijk getreden met Jacob van Wassenaer Obdam (1645-1714) - opmerkelijk, omdat huwelijkskandidaten tot dan toe altijd uit de regio (het Oversticht, Westfalen, Gelre) afkomstig waren.
Na het dood van de verbitterde Adolf Hendrik van Raesfelt in 1682 vererfde Twickel op Adriana en kwam
het landgoed zodoende in handen van één van de meest prestigieuze en vermogende adellijke geslachten van
Holland. Een wezenlijk gevolg voor Twickel was dat de op het Westen georiënteerde Wassenaers, doorgaans
woonachtig in hun Haagse stadspaleizen, de havezate eerder als buitenverblijf - met name in de zomermaanden - gebruikten, niet meer als hoofdzetel.

De familie Van Wassenaer Obdam
Twickel was eind zeventiende eeuw één van de grootste en voornaamste huizen van Twente, maar naar
begrippen van het hoofse ’s-Gravenhage een vrij sober geheel; het was in feite een half verwezenlijkte
Westfaalse waterburcht met een vrij gesloten karakter, met name door een U-vormig ensemble van stallen en
bouwhuizen dat omstreeks 1660 op het voorplein (het “basse cour”) was opgericht en het zicht op het huis
volledig ontnam. Een plattegrond uit die tijd geeft een nauwkeurig beeld van dit complex, door een gracht
omgeven met daarbuiten een grote siertuin, welke op zijn beurt binnen een vierkante gracht lag. Jacob van
Wassenaer Obdam - en diens opvolgers - hebben een ingrijpende invloed gehad op Twickel. Aan de
achterzijde van het voorgebouw werd over de gehele breedte een vleugel met twee hoekpaviljoens bouwen,
de houten toegangsbrug over de binnengracht werd vervangen door de huidige brug van Bentheimer zandsteen. De havezate kreeg steeds meer paleisachtige allure. Ook de tuinen werden grondig onderhanden
genomen: niemand minder dan de architect Daniël Marot (1661-1752) kreeg de opdracht een grote siertuin
aan te leggen, compleet met lanen, cascades, geschoren hagen en kegelvormige taxusbomen, waarmee rond
1704 werd aangevangen. Toch heeft Jacob van Wassenaer weinig van Twickel kunnen genieten, al was het
maar omwille van zijn activiteiten als bestuurder, veldheer en diplomaat; Jacob, die in 1711 verheven werd
tot Graaf van het Heilige Roomse Rijk, bracht het tot luitenant-generaal der cavalerie (ofschoon zijn militaire
carrière behoorlijk in mineur ten einde kwam), was gecommitteerde ter Staten-Generaal en gezant naar
Engeland, Polen, Pruisen en Frankrijk.
Na het overlijden van Jacob kwam Twickel - met alleen al in Delden 1400 hectare land - in handen van zijn
jongste zoon, Unico Willem des H.R. Rijksgraaf van Wassenaer Obdam (1692-1766), de Hollandse goederen
vererfden op oudste zoon Johan Hendrik. Het leven van de gecultiveerde Unico stond niet in het teken van
oorlogsgeweld en wapengekletter, maar in die van cultuur, diplomatie en grand tours. Hij speelde viool en
klavecimbel en was een begenadigd componist. Liefst zou Unico van Wassenaer zijn leven geheel hebben
gewijd aan de muziek, maar zoiets werd toentertijd niet passend geacht voor een aristocraat; het bekleden
van bestuursfuncties werd als onontbeerlijk beschouwd en hij vervulde dan ook, “noblesse oblige”, plichtsgetrouw diverse ambten en posities (onder meer als gecommitteerde ter Staten-Generaal, bewindhebber van
de VOC en hoogheemraad van Delfland) en was gezant aan het Franse hof. De aimabele Unico was hiervoor
echter weinig geschikt, hetgeen eigenlijk slechts voor hem pleit: sluw- en doortraptheid waren hem vreemd
en met zijn oprechte een zachtmoedige karakter was hij volstrekt niet op zijn plaats in de slangenkuil van
politiek en diplomatie. Muziek en literatuur konden zich aanzienlijk meer op zijn interesse verheugen.
In 1723 huwde Unico van Wassenaer met de Friezin Dodonea Lucia van Goslinga; zij woonden na hun
huwelijk doorgaans in ’s-Gravenhage. Na het overlijden van zijn oudere broer in 1745 erfde Unico ook de
Hollandse goederen der Wassenaers, waaronder het kapitale huis op de Kneuterdijk (gebouwd naar een
ontwerp van de reeds genoemde Daniël Marot), thans bekend als het Paleis Kneuterdijk. Van de vroege
zomer tot begin oktober vertoefde Unico op Twickel, dat in dermate goede staat verkeerde dat het herhaaldelijk vorstelijke logés mocht ontvangen. Unico liet het complex van bouwhuizen, dat het voorplein geheel
afsloot, vervangen door nieuwe bijgebouwen. Het dwarsgebouw keerde niet terug, zodat het voorplein en de
façade voortaan open naar de Twickelerlaan kwamen te liggen. De spits op de linker hoektoren werd
afgebroken en maakte plaats voor een plateau met natuurstenen balustrades en hoekpijlers, vanwaaruit men
voortaan kon genieten van een prachtig uitzicht over de tuinen, grachten en het landschap. Ook aan deze

tuinen en de bossen schonk Unico zeer veel aan-dacht, onder meer door uitgebreide herbebossing met eiken,
dennen, beuken en populieren; boerderijen liet hij moderniseren, leegstaande schuren werden gesloopt.

Unico Willem des H.R. Rijksgraaf van Wassenaer Obdam (1692-1766)
Na het overlijden van Unico vererfde Twickel (met Lage een Weldam) op zijn jongere zoon Carel George
van Wassenaer Obdam (1733-1800). De goederen in Holland vielen toe aan oudste zoon Jacob Jan van
Wassenaer, maar net zoals in 1745 vielen deze in 1779 - na het kinderloze overlijden van laatst-genoemde alsnog toe aan Carel en waren de Wassenaerse bezittingen weer in één hand.
Anders dan zijn voorouders trad Carel in 1767 in het huwelijk met een niet-adellijke, maar wel puissant
gefortuneerde vrouw: Jacoba Elisabeth van Strijen (1741-1816), weduwe van de Amsterdamse regent Dirk
Trip. Voor hem was het ongetwijfeld (tevens) een huwelijk “pour redorer le blason” (“om het wapen opnieuw
te vergulden”), voor haar - plots werd zij een Rijksgravin - was het een grote sociale stap omhoog, een
situatie die wel vergelijkbaar is met de vele Engelse aristocraten die in de negentiende en twintigste eeuw
met schatrijke Amerikaanse erfdochters zouden trouwen. Ofschoon op goede voet met de stadhouder - die in
1767 zelfs met vuurwerk en veel “pomp and circumstance” op Twickel werd ontvangen - lag de sympathie

van Carel van Wassenaer, een overgangsfiguur tussen het Ancien Régime en de nieuwe tijd, bij de patriotten;
na de omwenteling in 1795 werd hij één van de “vertegenwoordigers van het Volk van Overijssel”.
Carel George des H.R. Rijksgraaf van Wassenaer Obdam werd als heer van Twickel opgevolgd door zijn
enige zoon, Jacob Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam (1769-1812), die achtereenvolgens in het huwelijk
trad met Adriana Margaretha Clifford (1772-1797), Margaretha Gelena Alewijn (1776-1802) - beiden,
evenals Carels moeder, telgen van Hollandse regentengeslachten - en ten slotte met Sophia Wilhelmina
Petronella barones van Heeckeren van Kell (1772-1847). Alleen uit het tweede huwelijk werd een kind
geboren: Marie Cornélie van Wassenaer Obdam (1799-1850).
De familie Van Heeckeren
In 1812, na amper vier jaar huwelijk, overleed Jacob van Wassenaer Obdam en bleef Sophia van Heeckeren
als weduwe achter met de dertienjarige Marie, erfdochter van een miljoenenvermogen. Niet geheel verrassend was haar stiefmoeder erop gebrand dit enorme vermogen naar de familie Van Heeckeren te doen
vloeien en wel op de enige voor de hand liggende en legale manier denkbaar: een huwelijk. De enige
kandidaat was neefje Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Kell uit Ruurlo (1809-1875), wiens vader
Willem één van de voogden van Marie van Wassenaer was. Een probleem was wel dat hij elf jaar jonger was
dan Marie, zodat het huwelijk eerst in 1831 gesloten werd, een jaar nadat hij de leeftijd van 21 bereikte - het
kon in 1830 geen doorgang vinden omdat Jacob toen als luitenant der schutterij in het opstandige België
streed. Ofschoon naar buiten toe werd volgehouden “alles [te] willen vermijden wat naar eigenbelang voor
mijn zoon gelijken kon”, aldus vader Van Heeckeren, lijkt de werkelijkheid toch anders: Jacob en Marie
trouwden, voor mensen uit welgestelde kringen toch hoogstongebruikelijk, in gemeenschap van goederen; de
berooide Jacob bracht geld noch goederen in.
Marie Cornélie wenste toch enigszins haar Wassenaerse roots te behouden, iets waar haar stiefmoeder echter
niet van gediend was. Eerst na haar overlijden in 1847 werd de naam van Jacob (die zich ook Van Heeckeren
van Twickel noemde) gewijzigd in Van Heeckeren van Wassenaer; aan het wapen Van Heeckeren werd een
hartschild met het wapen Van Wassenaer toegevoegd. Niet lang daarna, in 1850, overleed Marie Cornélie,
kinderloos; haar echtgenoot erfde de totale nalatenschap ter waarde van het toen gigantische bedrag van 3,7
miljoen gulden.
Ofschoon de financiële aantrekkelijkheid van Marie Cornélie zeker doorslaggevend zal zijn geweest voor
haar huwelijk was het verre van ongelukkig. Jacob van Heeckeren sleet zijn leven ook geenszins in ledigheid
en wijdde zich vol overgave aan Twickel en het openbaar bestuur. Hij was wethouder van Ambt Delden, lid
van de Provinciale Staten van Overijssel en van de Eerste Kamer, één van de oprichters van de Twentsche
Industrie- en Handelsschool te Enschede en zette zich in voor de aanleg van de spoorlijn Zutphen-Hengelo.
Medio negentiende eeuw nam de omvang van Twickel in het Ambt Delden toe tot zo’n 4000 hectare, tegen
1400 een eeuw eerder; Jacob van Heeckeren liet nieuwe bossen aanleggen, ontgon land-bouwgrond en liet
nieuwe boerderijen bouwen. Ook aan het huis besteedde hij de nodige aandacht, zoals elke eerste telg van
een nieuwe familie zijn stempel erop gedrukt had. In samenwerking met de Engelse architect Robert Hesketh
(1817-1880) - met wie hij verschillende landhuizen en kastelen in Engeland bezocht om zich te vergewissen
van de laatste moderniteiten - liet hij kasteel Twickel tussen 1845 en 1848 ingrijpend verbouwen. De zuid-

toren kreeg zij spits weer terug en aan de noordzijde werd een ranke toren (met woongebouw) bijgebouwd,
zodat het kasteel een U-vormige plattegrond kreeg. Voor het park nam Van Heeckeren de bekende tuinarchitect Jan David Zocher (1791-1870) in de arm.

Jacob Derk Carel baron van Heeckeren (van Wassenaer) en Marie Cornélie gravin van Wassenaer Obdam.
Het door Jacob geërfde landbezit besloeg bijna 10.000 hectare grond; hij kon per rijtuig vanuit het Duitse
Lage praktisch geheel over eigen bezit - via Twickel, Weldam, Nettelhorst, Borculo, Dieren, Kernhem en de
Wassenaerse landerijen in Holland - naar Den Haag rijden. De effectenportefeuille bedroeg zo’n 1,7 miljoen
gulden en steeg in de jaren erna al snel tot een slordige 5 miljoen. Ondanks dit enorme vermogen was Jacob
echter gespeend gebleven van een kind en erfgenaam. In 1852 trad hij dan ook opnieuw in het huwelijk, nu
met Isabelle Antoinette Sloet van Toutenburg (1823-1872). Tussen 1855 en 1858 werden uit deze unie drie
kinderen geboren: Maria Cornelia, Carel George Unico Willem en Rodolphe Frédéric. Het gezin vertoefde
doorgaans in Den Haag, Lange Voorhout no. 13. Het overlijden van de al geruime tijd ziekelijke en zeer
melancholische Isabelle in 1872 was vooral voor jongste zoon Rodolphe (“Dolly”), die anders dan zijn zuster
en broer nog thuis woonde, een harde klap.
Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer overleed in 1875, waarna zijn vermogen - inmiddels ter
waarde van niet minder dan 12 miljoen gulden - in drie porties werd verdeeld. Twickel werd (met Lage en
Wassenaar) toebedeeld aan oudste zoon George, die evenals zijn jongere broer Rodolphe in Utrecht
studeerde. Na zijn afstuderen in 1882 maakte hij, zoals dat al generaties gebruik was, op grand tour, maar
deze had voor hem catastrofale gevolgen. In januari 1883 keerde hij voortijdig terug, besmet met tyfus. Een
kuur op het landelijke Twickel mocht hem helaas niet baten en na een koortsig ziekbed stierf hij, 26 jaar oud,
tot onuitsprekelijk groot verdriet van zijn broer Rodolphe die zeer aan George verknocht was. Dat deze het

gehele bezit van George erfde en hiermee het oor-spronkelijke Wassenaerse bezit grotendeels hersteld was
zal hem geen soelaas hebben geboden. Een ontroostbare Rodolphe liet in Delden op de Algemene Begraafplaats een mausoleum voor zijn broer bouwen (dat in 2015 is gerestaureerd), het studentenleven en -vertier
konden hem niet meer verblijden; steeds vaker trok hij zich terug op Twickel of Lage.

De recentelijk gerestaureerde statieberline van Sophie gravin van Wassenaer Obdam (geb. barones van
Heeckeren van Kell) op het voorplein van Twickel.
Het ontvallen van praktisch zijn hele directe familie in nog geen tien jaar tijd was voor hem een groot
trauma; zijn zeer beschermde opvoeding en karakter - hij was niet gemakkelijk in de omgang - sloten niet
goed aan op de snel veranderende tijd, waarin de rol van de adel niet meer vanzelfsprekend was. Rodolphe
werd een schuw en eenzaam mens, grillig van aard, met hysterische angsten voor spoken, inbrekers, ziekten
en de dood en met een obsessief-compulsieve behoefte aan netheid en orde. Hij leefde als een kluizenaar; de
imposante eetzaal van Twickel werd nooit gebruikt - hij at in het souterrain en sliep op een zolderkamer. Om
aan zijn zorgen te ontsnappen reisde hij veel, tot de Verenigde Staten aan toe, maar rust vond hij nergens;
eenmaal weg werd hij overmand door heimwee naar Twickel, terug in Twente stak Fernweh de kop op.
Niettemin zag Rodolphe het als zijn levenstaak om zorg te dragen voor Twickel en wel op de best mogelijke
wijze - “only the best was good enough”. Het interieur werd ingrijpend verbouwd en in 1894 werd er waterleiding (met, zeer modern, badkamers mét douche) en een elektriciteitscentrale aangelegd. Omdat op het
eigen landgoed geen drinkwater gewonnen kon worden liet Rodolphe in 1893 een watertoren bouwen die via
een 11 kilometer lange leiding het water uit Almelo haalde. Ook de stad Delden profiteerde van deze moder-

niseringen: her en der werden openbare pompen en brandputten aangelegd zodat de inwoners gratis water
konden tappen. Voor de heraanleg van het park trok hij de Duitse architect Eduard Petzold aan (die het als
een kroon op zijn carrière zag en er vanaf 1885 tot zijn dood in 1891 er vol overgave aan zou blijven
werken), de Franse tuinarchitect Edouard André droeg zorg voor een formele Franse aanleg bij de oranjerie.

De in opdracht van Rodolphe van Heeckeren van Wassenaer gebouwde watertoren (1893).
Eerst in 1922, op 64-jarige leeftijd, trad de schuwe Rodolphe baron van Heeckeren van Wassenaer in het
huwelijk met de 43-jarige Marie Amélie Mechtild Agnès gravin van Aldenburg Bentinck (1879-1975),
“Mieschen” voor intimi. Met haar komst veranderde de sfeer op Twickel aanmerkelijk. Het gerieflijke, maar
amper ten volle benutte huis - veel van de door Rodolphe gekochte meubels en kunstwerken waren nog niet
eens uitgepakt - kwam eindelijk weer enigszins tot leven. Na veertien jaar huwelijk, in de zomer van 1936,
overleed Rodolphe in het Kurhaus te Scheveningen.
Zijn weduwe bleef op Twickel wonen en stelde het tot haar levensdoel om te zorgen voor het behoud en
voortbestaan van Twickel, zoals zij dat aan Rodolphe had beloofd. De Tweede Wereldoorlog is het kasteel
gelukkig - anders dan haar geboortehuis, kasteel Amerongen, dat geheel in de as werd gelegd - ongeschonden doorgekomen, al vond er in 1945 wel een drama plaats: toen het Canadese leger het door de Duitsers
gevorderde Twickel naderde schoot Hauptmann Heinisch, die het huis bewoonde, zijn vrouw en kleindochter
dood en sloeg daarna de hand aan zichzelf.

De kinderloze douairière Van Heeckeren van Wassenaer bracht kasteel Twickel - inclusief de kostbare
inventaris, de unieke bibliotheek en het huisarchief - met bijbehorende bossen en boerderijen in 1953 onder
in de Stichting Twickel, opgericht ter instandhouding van Twickel als natuurreservaat en cultuur-monument
voor wandelaars, natuur- en kunstminnenden. Na haar overlijden in 1975 kwamen ook alle in privébezit
gebleven landgoederen bij legaat in handen van de Stichting Twickel. Door Twickel belangeloos weg te
schenken kon het als geheel bewaard blijven. Wel bepaalde zij dat Twickel na haar dood bewoond moest
blijven - bewoning doet een huis leven.

Het woonrecht kwam toe aan haar achterneef Christian Graf zu Castell-Rüdenhausen, via zijn grootmoeder
Mechthild gravin Bentinck een nazaat van Jacob Derk Carel van Heeckeren van Wassenaer. Van 1982 tot
zijn voortijdige overlijden in 2010 bewoonde hij Twickel met zijn gezin. Thans wordt het huis bewoond door
zijn zoon Roderik Graf zu Castell-Rüdenhausen (1980) met diens echtgenote Elisabeth Lotgering en hun
zoontjes Alexander en Herman.
Archief en bibliotheek
Vermeldenswaard is het reeds vermelde archief van Twickel. In een archiefkluis in één van de bouwhuizen
bevindt zich zo’n 250 strekkende meter perkament en papier; het oudste archiefstuk dateert is een charter uit
1133. Mede omdat er op Twickel gelukkig nooit een ernstige brand heeft gewoed en het gespeend is
gebleven van plunderende troepen of bombardementen, is er uit alle eeuwen uitvoerig archiefmateriaal
bewaard gebleven. Het geïnventariseerd huisarchief is vanzelfsprekend een unieke historische Fundgrube,
met stukken die zowel verband houden met het kasteel en zijn bewoners als met de Twentse en Nederlandse
geschiedenis.

Zeker zo bijzonder is de bibliotheek met zo’n drieduizend boeken, veelal fraai ingebonden in achttiendeeeuwse boekbanden met goudopdruk; een groot deel van deze collectie - met enkele zeer zeldzame boekwerken - is bijeengebracht door de gesofisticeerde Unico Willem van Wassenaer. Ook de stempels waarmee
de banden zijn bewerkt bevinden zich nog ten huize.

Boekband (detail) met het wapen Van Wassenaer Obdam.
Park en tuinen
Door de eeuwen heen door diverse beroemde tuin- en landschapsarchitecten aangepast aan de tijd. De oudste
bekende tuinaanleg van Twickel stamt uit het midden van de zeventiende eeuw; ten zuiden van het kasteel
bevonden zich rond een piramide van lattenwerk twee geometrisch aangelegde parterres en twee berceaus;
daarnaast waren er uiteraard boomgaarden en moestuinen. Park en tuinen waren omgeven door een haag en
buitengracht. Zoals gesteld droeg Daniël Marot zorg voor de heraanleg van een grote barokke siertuin met
vijvers. De moestuin werd verlegd naar de overzijde van de Twickelerlaan.
Later in de achttiende eeuw werd ten noorden van de buitengracht een wildbaan aangelegd. In het bos
tegenover het kasteel werden delen in landschapsstijl aangelegd; eind acht-tiende eeuw werd de hele

barokaanleg naar de mode van die tijd veranderd in een landschappelijke tuin. Omstreeks 1830 werd het park
opnieuw aangelegd door Zocher en werd de oranjerie gebouwd. De formele tuin bij deze oranjerie werd eind
negentiende eeuw ontworpen door Hugo Poortman (1858-1953). De rotstuin werd in de twintigste eeuw aangelegd door Marie van Heeckeren van Wassenaer.

Recentelijk werd de bekende landschapsarchitect Michael van Gessel aangetrokken. In de voetsporen van
Marot, Zocher, Petzold en Poortman mocht hij het park van Twickel opnieuw schikken - een wezenlijk
voordeel van een landgoed dat in particulier bezit is dat het zich (uiteraard met respect voor de cultuur en
historie en binnen zekere monumentenkaders) kan blijven ontwikkelen, anders dan de vele landgoederen die
in overheidshanden komen en doorgaans louter geconserveerd worden.
Michael van Gessel herstelde de zichtlijnen en haalde veel onderbegroeiing weg, zodat er een open parklandschap ontstond. Ook voegde hij een compleet nieuwe vijver toe en plaatste hij alsnog de koepel die Zocher in
1835 ooit op het ‘bergje’ (een kunstmatige berg, restant van het uitgraven van een vijver) had bedacht, maar
niet verwezenlijkt had; de weg naar de koepel loopt via een tunnel door rhodondendrons. Het stond Van
Gessel vrij om drie compleet nieuwe bruggen te bouwen: één is gebouwd uit blokken zandsteen, een tweede
is van Cortenstaal gemaakt (een metaallegering met roestbruine kleur) en de laatste geïnspireerd door een
behangmotief.
Ook de Landschapswinkel is door Van Gessel ontworpen; zwart hout omgeeft een open tunnel van glas. In
vorm en kleur wijkt de winkel niet af van de stijl van de boerderijen van Twickel, toch is het ontegenzeggelijk een modern gebouw. De fraaie rozentuin, begin twintigste eeuw aangelegd, is recentelijk gerestaureerd en voorzien van priëlen versierd met bladgoud, eveneens naar een idee van Van Gessel.
Historische bouwwerken in het park zijn de oranjerie, het tuinhuis, de ijskelder en de eikelschuur. Tot
Twickel behoren een tweehonderdtal boerderijen en huizen, die te herkennen zijn aan de witte luiken met
zwarte randen - de kleuren van het Twickeler wapen. In de oranjerie is ’s winters een bijzondere collectie
citrusbomen (tussen de 150 en 300 jaar oud) en palmen gehuisvest; in de zomermaanden, als het park is

open-gesteld, is er een theeschenkerij in ondergebracht en tevens doet deze dan dienst als expositieruimte.
De oranjerie is één van de weinige in Nederland die de oorspronkelijke functie heeft weten te behouden.
De kasteeltuinen kunnen tegen betaling worden bezocht, in de zomermaanden kan men op woensdag en
vrijdag de moestuinen bezoeken. De stallen en het koetshuis zijn opengesteld op Open Monumentendag, het
kasteel is in beginsel niet door het publiek te bezichtigen. Het park is toegankelijk via de genoemde Landgoedwinkel, tevens Bezoekerscentrum, waarin veel producten van het uitgestrekte landgoed - waaronder
wijn, jam, marmelade, vruchtensappen, siropen, honing, chutney en azijn - worden aangeboden. Vrijwilligers
uit de omgeving werken, samen met betaalde krachten, vol overgave mee aan de instandhouding van dit
unieke landgoed, opdat dit kroonjuweel van Twente in volle glorie - en zich ook continu verder ontwikkelend - behouden blijft.
Literatuur
Jan Haverkate, Aafke Brunt en Barbara Leyssius, Twickel bewoond en bewaard (Zwolle, 1993). Tevens met
dank aan J.G.F. Graf zu Castell-Rüdenhausen.

Het wapen der Fürsten en Grafen zu Castell-Rüdenhausen.
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