In dl' feodale tijd lag zuidelijk van de Bo ck clcrh o fw cg L'L' n van dl' 1'4 havezaten
in O ve rij ssel. waaraan voor de bewoner bestuurl ijk e rechte n wa ren ver bo nde n ,
H et was l'en lee ngoe d van Bro nckh orst. De borg met tw ee wachtt ore ns leek in
het water te staa n en was via l'en op haalbrug e n poortgeb ouw te bere iken . Twee
ee uwe n ge leden is deze afgebro ken o m plaats te maken voor l'e n co m fo rtabeler
herenhu is. maar d it was gee n lan g leve n besch or en . Dl' fraaie eike nlaan en een
visvijver her inn er en no g aan het o ude riddergoed .
H et is ge noe m d naar het in dl' 14e (T U W uit gestorven borgm ann en geslacht Van
Bock clo , dat eerst verbonden was m et Stcinfurt
en later met Bcuth cim .
Bo rgm annen waren
gescho o ld in dl' krij gsdien st en hadd en de taak

St raa tnaam
als spiegel
lJal'l. historie

lij f en go ed van de burcht
heer en zijn fam ilie te
beschermen .
H erman R ipp crd a, ge de puteerde van Overij ssel bij de State n-Ge nera al in Den
Haag. liet het w aterslot in de 1(ie eeuw bou w en en w as de ee rste bewoner. H ij
stamde uit een voo rna am Gron ings geslacht dat in O verijssel een belan gr ijke
plaats heeft ingeno men . Ook het in 182 I afgebro ke n H uis H en gel o. de kastele n
Twickcl hij Delden en Weldam tu ssen G oo r en D iep enheim en het vro ege re
jachtslot aan de Lossersestraat in Lonn ck cr zij n be zit van de fam ilie R ippcrda
gew eest.
Grote bek en d hei d vcrwierf Willcm R ipp crd a, H eer van Bo xbe rgen . H engelo ,
Bo ckclo en R uissch en borg en w o o nach rug o p de [-[4 te Boclec!«. H ij nam in
I (i 4 ~ als gevo lmachtigde van O verijssel deel aan de vredeso nderha ndeli nge n in
Mün ster. In Ensche de is ee n straat naar hem genoe md . H ij voerde een grote
-staar. Bij zij n dood in 16ï 8 liet hij een e no rme sch ulde nlast na. Dit leidde tot de
ver ko o p van de H of te Bo ck clo . Toen volgen de eigenaren niet m eer aan de
voo rwaarde n van dl' adel stand vo ldede n , hield Bo ckclo op ee n havezate te zij n .
Nu maakt het landgoed deel uit van het gro ndbezit van de vroegere
fab rikan rcnfn u ilic Van H eek.
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