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Voorwoord 

Met deze scriptie sluit ik periode af waarin ik opnieuw aan de studie ging. In september 2015 begon ik met 

de cursus Erfgoed en Monumentenzorg aan de Hogeschool in Utrecht en het jaar daarop ging ik naar de 

Rijksuniversiteit Groningen voor de Master Landschapsgeschiedenis. Het besluit om juist die studie te 

kiezen was niet moeilijk na een inspirerende cursus over het Groene Woud in Brabant en een excursie in 

het gebied van de Drentsche Aa, beide onder leiding van Theo Spek. 

Al eerder schreef ik over de geschiedenis van het landschap, dat begon met Naarden toen ik op de lagere 

school zat. Daarna volgde een kandidaatsscriptie over de marke Midlaren, een werkstuk over Oude-Tonge 

in het kader van de cursus Monumentenzorg van de Hogeschool en over de Eem tussen Amersfoort en 

Baarn voor het vak Landschappen van Nederland. 

Mijn recente zoektocht leidde langs auteurs die al over Putten en de kloostergoederen schreven. Zij 

verzuchtten dat er al eerder over het onderwerp was geschreven maar konden argumenten bedenken voor 

hun onderzoek en voor hun publicatie. Ik heb me ook regelmatig afgevraagd waar ik aan was begonnen, en 

toch bleef het leuk en vond ik steeds weer stukjes die de puzzel en het verhaal van de kloostergoederen in 

Putten completer maken en meer diepgang geven. Ik hoop dat mijn stukje de puzzel voor toekomstige 

auteurs kan aanvullen, of op zijn minst ideeën genereert voor vervolgonderzoek. 

Tijdens de studie en ook voor de scriptie ging ik op zoek in archieven en bibliotheken, eerst digitaal, maar 

ook fysiek. Naar het Landesarchiv in Münster, het Nationaal Archief in Den Haag, het Gelders Archief in 

Arnhem, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Amersfoort, de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Daar vond ik 

vaak wat ik zocht, soms niet wat ik hoopte te vinden maar wel steeds weer nieuwe informatie die weer 

nieuwsgierig maakte naar meer. 

Op mijn route ontmoette ik ook vele mensen die mij hielpen bijvoorbeeld door een warm welkom bij het 

Puttens Historisch Genootschap of de bijzondere mogelijkheid om mee te werken bij het archeologisch 

onderzoek door RAAP bij Rimpeler. Een paar namen wil ik noemen, zonder anderen te kort te willen doen. 

Peter Bijvank die mij een middag meenam in het oude kampenlandschap bij Gerven, Paul op den Brouw die 

voor ik het wist een beschrijving van de Werdense goederen uit 1612 uitgetypt had; Wim Genuit die mij 

thuis steunde, stimuleerde en met computertechnische vragen uit de brand hielp; Luuk Keunen die het 

verzoek om ‘Rimpeler’ uit te zoeken bij Theo Spek neerlegde waardoor het bij mij terecht kwam; Jan van de 

Kraats die met zijn lokale kennis van Putten de verhalen extra kleur geeft; Eric Norde die mij de gelegenheid 

gaf bij ‘Rimpeler’ een paar dagen archeologisch veldwerk te doen, Huub Scholte Lubberink die in een vroeg 

stadium uitleg gaf over de archeologische vondsten op het terrein en tot slot Maarten Wispelwey die zo 

enthousiast kan vertellen dat kinderen vast liever archeoloog dan brandweerman gaan worden. 

Ook een woord van dank gaat naar allen die samen met mij studeerden, alle docenten die samen de 

opleiding landschapsgeschiedenis in Groningen vormgeven en allen die tijdens de vele excursies de 

mogelijkheid gaven om in hun keuken te kijken. Twee personen wil ik met name noemen en bedanken: 

Yme Kuiper en Theo Spek. Zij gaven deze periode extra kleur en diepgang. 

 

Mariette van Oosterwijk Bruyn 

e-mailadres: mvob@planet.nl 
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Samenvatting 

In Putten was een deel van de boerderijen vanaf de middeleeuwen in bezit van drie verschillende Duitse 

kloosters: de abdij van Werden, het vrouwenstift in Elten en het Abdinghofklooster in Paderborn. Het 

navolgende onderzoek heeft betrekking op de boerderijen die in bezit waren van de abdij in Werden. 

De biografie van de Werdense erven in de gemeente Putten kan op verschillende manieren worden 

begrensd. De eerste is al genoemd: de gemeente Putten. Een tweede begrenzing wordt impliciet gevormd 

door de stichting van de abdij in Werden in het begin van de 9e eeuw en de opheffing van het 

Abdinghofklooster in 1803. Daarvoor en daarna bestonden er strict genomen geen Werdense boerderijen. 

Die 1000-jarige geschiedenis kan gevolgd worden aan de hand van overgeleverde archiefstukken. Er is een 

afschrift overgeleverd van de oorkonde van de eerste schenking in 806 van grond uit de omgeving van 

Putten aan Liudger, de stichter van de abdij in Werden. De documenten van de liquidatie van de Kelnarij in 

1811 zijn ondergebracht in het Nationaal Archief. 

In 855 vond een grote schenking van goederen aan de abdij in Werden plaats door Folker, waarvan 

ongeveer 25 boerderijen (mansi) in de omgeving van Putten deel uitmaakten. Van deze erven is in de 

eerste eeuwen na deze schenking weinig bekend; er zijn slechts enkele archiefstukken overgeleverd. De 

stukken zijn bedoeld om duidelijk te maken welke afdracht er werd verwacht en van wie of waarvandaan 

die moest komen. De locatie van de erven werd aangeduid met de naam van wat wij nu een buurtschap 

noemen, individuele erven werden aangeduid met de naam van de horige. 

In het onderzoek is een aantal archiefstukken bestudeerd waaruit het volgende beeld naar voren komt. 

Vanaf de veertiende eeuw krijgen sommige erven de naam van de bezitter, een naam die dan ook nu nog in 

gebruik kan zijn. Uit 1612, weer twee eeuwen later, is een opschrijfboekje overgeleverd, waarin de 

Werdense erven per buurtschap worden genoemd. De erven hebben een naam en de naam van de bezitter 

wordt genoemd. In het document staat ook hoe groot de afdracht is die aan het klooster moet worden 

betaald. Van 1803 tot 1811 werd door de toenmalige rentmeester ook precies bijgehouden voor welke 

boerderij er betaald moest worden en wie de debiteur was. 

Een tweede ingang wordt gekozen door (historische) kaarten te gebruiken: van geomorfologische kaart tot 

structuurvisie 2030. Er wordt gekeken of er een samenhang bestaat tussen geomorfologische kenmerken 

en de locatiekeuze die eeuwen geleden heeft plaatsgevonden. Aan de hand van de structuurvisie voor 2030 

kan beoordeeld worden hoe verschillende elementen in de toekomst gewaardeerd zullen worden. Behalve 

van deze twee kaarten, wordt in het onderzoek onder andere gebruik gemaakt van het kadaster 1832 en 

van de verschillende topografische kaarten die na 1815 zijn verschenen. 

Centraal in het onderzoek staat een onderzoeksmodel waarin de in bestudeerde archiefstukken gevonden 

gegevens worden samengebracht, waardoor een totaaloverzicht ontstaat van de Werdense goederen en 

hun geschiedenis. Er wordt een tabel opgezet met voor ieder gegeven uit de gekozen archiefstukken een 

kolom. Links staan de oudste gegevens, naar rechts toe zijn de nieuwere gegevens opgenomen. Voor elk 

van de boerderijen wordt een nieuwe rij aangelegd zodat er in de tabel voor ieder gegeven een cel kan 

worden gevonden waar dat specifieke gegeven in past. 

Na het vullen van de tabel kan telkens per rij en dus per boerderij een diachrone reeks van gegevens 

worden opgehaald om een (deel van de) biografie van die boerderij op te stellen. Het deel dat kan worden 

geschreven is vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal cellen dat gevuld kon worden met de bestudeerde 

archiefstukken, maar ook van het totaal aantal archiefstukken dat is bestudeerd. 

In dit onderzoek wordt aan de hand van de gevulde tabel en aangevuld met andere gegevens vervolgens 

een biografie van drie erven opgezet: Hussel, het Schoutmansgoed en Rimpeler. Het hiervoor genoemde 

model is daarbij op beperkte schaal toegepast. Het kan ruimer worden toegepast als er meer 

archiefstukken worden ingevoerd in het model. Bovendien vraagt het model eigenlijk om een andere 
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benadering: er kunnen meer gegevens worden verwerkt en er zou meer effect kunnen worden gesorteerd 

als er een database aan ten grondslag ligt waarbij goede afspraken zijn gemaakt over de in te voeren 

gegevens. 

In de oudste oorkonde is sprake van drie ‘mansi domaniales’ (letterlijk domein-hoven) welke niet duidelijk 

aan een locatie verbonden lijken te zijn. Uit latere documenten blijkt dat de hof-functie toegewezen kan 

worden aan het Schoutmansgoed, dat ligt ‘in vicinia Brinconis’ (in de buurt van de Brink) net als twee 

andere boerderijen. Die drie boerderijen samen zijn mogelijk de drie ‘mansi domaniales’ uit de eerste 

oorkonde geweest. ‘Puthem’ genoemd in de oudste oorkonde heeft dan waarschijnlijk noordelijker gelegen 

dan waar het centrum van het huidige dorp zich bevindt. 

De namen Puthem, wat naar de mansi rond de Brink zou verwijzen, en Hotseri , het latere Hussel, worden 

samen genoemd als ‘vici’. De verbinding tussen deze twee ‘vici’ wordt gevormd door de Husselsesteeg. Of 

deze route inderdaad de ouderdom heeft die door de ouderdom van de ‘vici’ wordt gesuggereerd kan hier 

niet worden bevestigd. Het is een interessante vraag voor een vervolgonderzoek. 
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 Aanleiding, inleiding en vraagstelling; achtergrond en 

methode 

1.1 Aanleiding en inleiding 

De aanleiding voor de keuze van het onderwerp ‘Werdense goederen in de gemeente Putten’ was het 

verzoek van Archeologisch Bureau RAAP om de cultuurhistorie rond het gebied van het nieuwbouwplan 

Rimpelerveld uit te zoeken. Deze nieuwbouwwijk wordt ontwikkeld aan de westkant van Putten aan de 

beide kanten van de Rimpelerweg.1 Op grond van de hoge archeologische verwachtingswaarde is in 2017 

inventariserend veldonderzoek gedaan op die locatie waarbij proefsleuven zijn gegraven. Dit 

vooronderzoek werd gevolgd door archeologisch onderzoek in het hele gebied in 2018 en 2019. 

 

Figuur 1-1. Luchtfoto van Plangebied Rimpeler. (Atelier DUTCH, 2017, p.6.) 

De verwachting bestond dat er bij dit onderzoek sporen zouden worden gevonden van boerderijen uit de 

vroege middeleeuwen die destijds deel uitmaakten van het bezit van de abdij van Werden. In aansluiting 

hierop is de vraagstelling voor deze scriptie ontstaan. Wat was de bezitsgeschiedenis van de Werdense 

erven in de gemeente Putten tussen het moment van de eerste schenking van grond aan Liudger in 806 en 

het moment dat de goederen na de secularisatie in 1803 in handen van de staat en daarna in particuliere 

handen kwam? Deze vraagstelling heeft tot de volgende titel voor deze scriptie geleid: aanzet voor een 

biografie te schrijven van de Werdense erven in Putten in het algemeen aangevuld met meer 

gedetailleerde beschrijvingen van drie afzonderlijke erven. Om dit te bereiken wordt uitgegaan van de 

 
1 Zie ook www.woneninrimpelerputten.nl/het-plan 

http://www.woneninrimpelerputten.nl/
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inhoud van een reeks van archiefstukken en een aantal (historische) kaarten waarvan de gegevens in een 

tabel worden ondergebracht om vervolgens daaruit tijdreeksen per erf of per groep van erven te halen en 

zo een biografie op te stellen. 

Voor de biografie zou in dit geval een begin en een einde kunnen worden aangegeven: het begin en het 

einde eerst van het klooster in Werden en daarna van de Abdinghof in Paderborn als eigenaar van de 

grond. Hier gaat het om vroege schenkingen van grond aan het klooster in Werden in de 9e eeuw als 

beginmoment en secularisatie van alle kloosters in het begin van de 19e eeuw als eindmoment. Ook wordt 

de vrijheid genomen om het verhaal ook na de secularisatie door te laten lopen tot in de 21e eeuw. 

In Hoofdstuk 2 wordt de context beschreven in de vorm van grote lijnen waarbij de fysische geografie, de 

vestigingsgeschiedenis en de bezitsgeschiedenis aan bod komen. In en rond Putten op de Veluwe heeft een 

aanzienlijk deel van de grond toebehoord aan drie Duitse kloosters: de abdij van Werden, het vrouwenstift 

in Elten en de Abdinghof in Paderborn. Deze kloosters kwamen aan hun bezit door schenkingen die in de 9e 

en de 11e eeuw werden gedaan. Toen de kloosters in de Franse tijd, in het begin van de 19e eeuw werden 

opgeheven verviel de grond aan de staat die het vervolgens verkocht. 

Hierna wordt specifiek ingegaan op de bezitsgeschiedenis van de goederen van de abdij van Werden, 

waarbij archiefmateriaal als belangrijkste bron dient. Als afbakening in de tijd is gekozen om te beginnen 

met het jaar van de eerste schenkingsoorkonde: 806, als einde geldt de secularisatie, maar, zoals eerder 

gezegd, er wordt ook van nieuwere stukken gebruik gemaakt voor zover ze kunnen bijdragen aan het 

verhaal. Geografisch gezien is de gemeente Putten zoals die in 1832 werd vastgesteld als studiegebied 

gekozen.2 

Hoofdstuk 3 vormt de kern van de scriptie en gaat specifiek in op het grondbezit van de abdij van Werden, 

met in Hoofdstuk 4 resultaat een aanzet voor een biografie van de Werdense goederen. De gekozen 

methode wordt toegelicht: de gegevens worden kwalitatief beoordeeld en in een kolom van een tabel 

ondergebracht, waardoor het mogelijk is om per regel de gegevens van een erf achter elkaar te lezen. 

In hoofdstuk 5 wordt van drie erven, Hussel, Schoutmansgoed en Rimpeler een biografie samengesteld 

waarbij meer op de details wordt ingegaan dan in hoofdstuk 3. De keuze van juist deze erven wordt in de 

inleiding van dat hoofdstuk toegelicht. 

In Hoofdstuk 6 wordt de opbrengst van dit onderzoek samengevat en worden suggesties voor 

vervolgonderzoek gedaan. 

 

1.2 Achtergrond, vraagstelling en methode 

In de loop van de jaren is er door een aantal auteurs geschreven over de kloostergoederen in de gemeente 

Putten, een aantal richtte zich vooral op de vroegste oorkonden en andere documenten en een aantal 

richtte zich op de Kelnarij van Putten of te wel de hof vanwaaruit de goederen van het Abdinghof in Putten 

werden beheerd. Archiefstukken zijn in ruime mate voorhanden in Nederlandse en Duitse archieven. Een 

groot aantal van die archiefstukken is getranscribeerd waardoor de toegankelijkheid ervan sterk is 

verruimd. Het is bijzonder dat er van schenkingen aan het klooster in Werden uit de 9e eeuw kopieën van 

oorkonden zijn overgeleverd waardoor het geen moeilijke keuze was om daar een studie aan te wijden. 

Enkele voorbeelden zijn: het standaardwerk van Rudolf Kötzschke die ‘Rheinische Urbare’ en ‘Heberegister’ 

uit de 9e tot en met de 14e eeuw aanwezig in de Duitse staatsarchieven transcribeerde en in 1906 liet 

uitgeven. D.P. Blok die in 1960 ‘een diplomatisch onderzoek’ deed naar ‘de eerste particuliere oorkonden 

 
2 Hollanders (1993) pp 47-50. 
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van Werden’ en W.J. Hagoort die in 1980 de Werdense erven in Putten met een kadastraal nummer 

localiseerde.3 

De Gemeente Putten liet recent door een cultuurhistorische waardenkaart maken ‘Erfgoed tussen 

Zuiderzee en Veluwe’ waarbij op die kaart een zeer groot aantal boerderijen met naam is gelocaliseerd. De 

geschiedenis van Putten in het algemeen of van een specifiek onderwerp is onderwerp van onderzoek 

geweest van verschillende auteurs. En daarnaast moet ook op het werk van leden van het Puttens 

Historisch Genootschap worden gewezen.4 

In aanvulling op dit reeds uitgevoerde onderzoek wil ik hier een voorzet doen voor een breed 

georiënteerde biografie van de Werdense erven in de gemeente Putten op basis van een generiek 

onderzoeksmodel. In dat model worden de gegevens uit archiefstukken volgens een van te voren gekozen 

systeem opgenomen zodat ze vervolgens per boerderij als vanzelfsprekend uitleesbaar zijn. Als een 

dergelijk model algemeen wordt gebruikt kan iedere onderzoeker die bij het lezen van archiefstukken 

gegevens van een bepaald goed tegenkomt, ook als hij daar niet specifiek naar op zoek was, ze met geringe 

moeite onderbrengen in dat model. Ieder onderzoek dat plaatsvindt kan vervolgens gebruik maken van 

deze gegevens zonder het archiefstuk te moeten raadplegen. 

De toets binnen deze scriptie is met name of het onderzoeksmodel meerwaarde biedt voor het opstellen 

van een biografie. Daarvoor wordt, zoals ook hiervoor al gezegd, in de komende hoofdstukken het 

onderzoeksmodel uitgewerkt en geoperationaliseerd.  

Of het model weerwaarde heeft is als eerste onderzoeksvraag gekozen. Een tweede vraag is wat er aan de 

hand van de aangetroffen gegevens en met behulp van de gebruikte kaarten over de vroege geschiedenis 

van Putten verteld kan worden. In de schenkingsoorkonde van Folker is sprake van twee ‘vici’, Puthem en 

Hotseri (later Putten en Hussel) die samen worden genoemd. Wat was de mogelijke locatie van die ‘vici’ en 

hoe lagen ze ten opzichte van elkaar? 

 

 

 
3 Kötzschke (1906). Blok (1960). Hagoort (1980). 
4 Keunen (2015). Friso (z.j.). www.odeeby.nl. https://historieputten.vandekraats.com  

http://www.odeeby.nl/
https://historieputten.vandekraats.com/
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 Putten, de ontwikkeling in grote lijnen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de bredere ruimtelijke en historische context van de Werdense goederen in Putten 

vanuit verschillende invalshoeken besproken. Per paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

de fysische geografie, de bewoningsgeschiedenis tot de Karolingische tijd, de kerstening door Liudger en de 

kloosters als grootgrondbezitters, de gebruiksgeschiedenis van het gebied in die periode en de 

ontwikkelingen na de secularisatie. 

 

2.2 De vorming van het land: ijs, wind en water 

Het studiegebied, de gemeente Putten, ligt midden in Nederland, op de rand van de hoge Veluwe, en 

daarmee op de overgang tussen pleistoceen en holoceen gebied. In het pleistoceen droegen ijs en wind bij 

aan de vorming van het land, in het holoceen levert water een belangrijke bijdrage. 

In het Midden-Pleistoceen tijdens het Saalien, de voorlaatste ijstijd (238.000 tot 126.000 jaar geleden), 

werd Nederland ten Noorden van de lijn Nijmegen-Haarlem door ijs bedekt.5 De kracht van dat ijs heeft de 

stuwwal van Ermelo en Garderen gevormd, een rug met een maximale hoogte van ongeveer 70 m.6 Tijdens 

het Weichselien, de laatste ijstijd, (116.000 tot 10.000 jaar geleden), werd Nederland niet overdekt met ijs, 

maar is door de wind dekzand afgezet op de onbegroeide bodem waarbij ook duinen worden gevormd.7 

Aan het begin van het Holoceen (10.000 jaar geleden) werd het gebied gekenmerkt door een met dekzand 

overstoven stuwwal die afwaterde naar het westen en naar het noordwesten. Dit gebied werd in de loop 

van de eeuwen door een reeks strandwallen afgesloten van de Noordzee, zodat de afwatering stagneerde 

en een bekken ontstond met veenvorming rond een meer, het Almere. Door de stijgende zeespiegel kon de 

zee een doorbraak forceren tussen de latere Waddeneilanden Vlieland en Terschelling waardoor de 

Zuiderzee ontstond. In de 9e eeuw, de eeuw waarin de Werdense erven ontstonden, is al een deel van het 

veen weggeslagen, een proces dat zich in volgende eeuwen voortzette. Ook teisterden vanaf de 12e eeuw 

steeds vaker stormvloeden de kust van de Zuiderzee die als gevolg daarvan steeds verder naar het zuiden 

opschoof. In de 14e eeuw werd de afslag tot staan gebracht door de aanleg van een dijk die het 

achterliggende land beschermde tegen de zee. Aan de dreiging van de Zuiderzee kwam overigens pas een 

definitief einde in 1932, met de aanleg van de Afsluitdijk.8 

In Figuur 2-1 is te zien hoe het studiegebied er in 800 na Chr. uit heeft gezien: het veen heeft het lager 

gelegen gebied in het westen opgevuld, terwijl zich naar het oosten eerst een strook met lager gelegen 

dekzand bevond met tegen de flank van de stuwwal het hoger gelegen dekzand. Het terrein werd 

doorsneden door beken en veenriviertjes.9 Figuur 2-2 laat hetzelfde gebied zien op de hoogtekaart, met de 

geleidelijke daling van oost naar west, van 70 m naar 1 m boven de zeespiegel. 

 
5 Stouthamer e.a. (2015), pp 182-183. 
6 Afgeleid uit www.ahn.nl. 
7 Stouthamer e.a. (2015), pp 210-212. 
8 Stouthamer e.a. (2015), pp 229-287. 
9 Stouthamer e.a. (2015), pp 185-189 en pp 317-324. Vos (2013). 
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Figuur 2-1. Het studiegebied (gemeente Putten) in het terrein zoals dat er in 800 na Christus uit heeft gezien. Blauw: 
water, grijs: beekdal, bruin: veen, lichtgeel: laaggelegen dekzand, donkergeel: hooggelegen dekzand. Rode lijnen: 

gemeentegrenzen 2019. Bron: Vos, 2013 en www.pdok.nl.  

 

 

Figuur 2-2. Hoogtekaart gemeente Putten. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer zwakke helling die afloopt 
van 70 m naar 1 m. In het rode kader het plangebied Rimpeler. Bron: AHN 2 van www.ahn.nl. 

http://www.pdok.nl/
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2.3 Bewoningsgeschiedenis tot de Karolingische tijd 

Het studiegebied kent een zeer lange bewoningsgeschiedenis die tot de Karolingische tijd (9e eeuw na Chr.) 

alleen op basis van archeologische vondsten gereconstrueerd kan worden; pas daarna zijn er schriftelijke 

bronnen overgeleverd. Deze vroege geschiedenis wordt hieronder kort beschreven. 

Tot ongeveer 4000 v. Chr. leefden er op de dekzanden van de stuwwallen en ook in het lager gelegen 

gebied jagers-verzamelaars in tijdelijke kampementen. Dat wordt bevestigd door archeologische vondsten 

van bijvoorbeeld hakwerktuigen waarvan ook in de omgeving van Putten vindplaatsen op de kaart zijn 

aangegeven.10 

Tussen 5000 en 3400 v. Chr., in het Midden Neolithicum, ontstaat er langzamerhand een agrarische 

samenleving die een semi-permanente vorm van bewoning met zich mee brengt. Deze landbouwers zijn 

van de Swifterbantcultuur, daarvan zijn tot dit moment niet bij Putten maar bijvoorbeeld wel in de 

Flevopolder en bij Nieuwegein archeologische sporen gevonden.11 

Uit het laat-neolithicum en de vroege en de midden bronstijd zijn sporen aangetroffen, vooral de rand van 

de Gelderse Vallei op de lichte makkelijk bewerkbare zandgronden, en ook in de omgeving van Putten. 

Deze vondsten verwijzen naar de aanwezigheid van nederzettingsterreinen en begraafplaatsen.12 

 

Figuur 2-3. Reconstructie van raatakkers met boerderij en spieker op basis van kennis opgedaan bij archeologisch 
onderzoek uit ijzertijdnederzettingen. Bron: overgenomen uit Neefjes (2018). Landschapsbiografie van de Veluwe, 

p 27. 

In de late bronstijd, de ijzertijd en de vroeg-Romeinse tijd is het beeld in die zin veranderd dat er ook in het 

lager gelegen gedeelte van de Gelderse Vallei sporen van bewoning zijn gevonden. In de omgeving van 

Putten zijn een niet nader gedateerde vondst uit de ijzertijd en een vondst uit de vroege ijzertijd 

gerapporteerd.13 

In de Romeinse tijd treedt vernatting op in de lager gelegen Gelderse Vallei, waardoor men de lager 

gelegen delen verliet met het logische effect dat vondsten die op bewoning wijzen juist weer langs de 

hoger gelegen flanken worden aangetroffen.14 

Uit de weer iets latere periode, de Merovingische tijd, is in Putten op het Huinerveld, in de twintiger jaren 

van de vorige eeuw een grafveld opgegraven. Waar dat grafveld precies heeft gelegen is niet met zekerheid 

te zeggen. Er is daar een aanzienlijk aantal metalen grafvondsten gedaan, waarbij het oudste voorwerp uit 

 
10 Scholte Lubberink (2015). p 33 en p 34, Afb. 2.10. 
11 Ibidem, p 35; Louwe Kooijmans, lezing in Nieuwegein PowerPoint presentatie. 
https://archeologieonline.nl/nieuws/oudste-babygraf-van-nederland-opgegraven-in-nieuwegein (geraadpleegd 29-07-
2019). 
12 Ibidem, p 37. 
13 Ibidem, p 39, Afb. 2.22 en tekst p 39. 
14 Ibidem, p 41. 

https://archeologieonline.nl/nieuws/oudste-babygraf-van-nederland-opgegraven-in-nieuwegein
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500 n. Chr. komt en het jongste uit 850, waardoor een begraving in dat jaar of later gedateerd kan 

worden.15 Met de aanwezigheid van dit grafveld kan bewoning in het gebied worden verondersteld, 

hetgeen door recent archeologisch onderzoek kan worden bevestigd. 

 

Figuur 2-4. Locatie opgravingsgebied Husselerveld. Rood: Bebouwde percelen, gearceerd: percelen met plaggendek, op 
geomorfologische kaart. (Legenda: Bijlage 3.) 

 

‘t  

Figuur 2-5. Opgravingssporen van de opgraving 'Husselerveld'. Het ‘Tyman Aeltsengoed’ behoorde 
aan de Abdij van Werden. Voor ligging zie locatieaanduiding in Figuur 2-4. Bron: Scholte Lubberink 

(2015), p 134. 

 
15 Schonk, p 38. 
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Dat onderzoek is uitgevoerd in het plangebied Husselerveld en in het plangebied Rimpelerveld, beide in 

Putten. Het opgravingsterrein ‘Husselerveld’ is bevond zich op de Puttereng, in percelen met een 

plaggendek dat vanaf de 15e eeuw is gevormd op de reeds eerder in de middeleeuwen ontgonnen bodem. 

De eerste ontginnings en bewoningslaag is beschermd door de tweede ontginningslaag, met als resultaat 

dat archeologisch onderzoek waardevol resultaat oplevert.16 

De onderzoeken in het Husselerveld hebben plaatsgevonden tussen 2002 en 2007, waarbij een gebied van 

2,7 ha is geselecteerd voor een archeologische opgravingen. Daar zijn omvangrijke delen van 

nederzettingen uit de midden- en late ijzertijd, de vroeg-Romeinse tijd en de middeleeuwen opgegraven, 

die wijzen op bewoning en op bewerking van de grond.17 

Voor de opgravingen in het Rimpelerveld heeft in maart 2017 voorbereidend onderzoek plaatsgevonden. 

De resultaten hebben geleid tot de conclusie dat het ging om een behoudenswaardige vindplaats met de 

‘unieke mogelijkheid om de ontwikkeling van middeleeuwse bewoning te volgen van de Vroege en Late 

middeleeuwen tot en met de historische bekende erven uit de Nieuwe tijd’.18 In aansluiting op het 

vooronderzoek is in 2018 en 2019 een gebied van 7 ha opgegraven. Daarbij zijn gebouwplattegronden van 

29 boerderijen aangetroffen en sporen van spiekers, waterputten en greppels (Figuur 2-6 en Figuur 2-7).19 

 

Figuur 2-6. Paalsporen van spieker, opgraving Rimpeler, ten zuiden van de Stationsweg, 13-09-2019. (Foto: auteur) 

 

 
16 Scholte Lubberink (2015) p 125-135. Spek (2004), p 833. 
17 Scholte Lubberink (2015) p 125-135. 
18 Pronk (2017) p 3. 
19 Mondelinge mededeling van Eric Norde archeoloog bij RAAP, projectleider van de opgraving in het ‘Rimpeler’. Het 
definitieve rapport is nog in voorbereiding. 
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Figuur 2-7. Paalspoor, opgraving Rimpeler, 13-09-2018. Op de achtergrond de Stationsweg. (Afmeting: vgl. maat 
van stok, 1 m.) (Foto: auteur) 

2.4 De abdij te Werden, het vrouwenstift in Elten en de Abdinghof in Paderborn 

Na de bespreking van de geschiedenis van het studiegebied tot de Karolingische tijd op basis van 

archeologische vondsten volgt in deze paragraaf de sociale geschiedenis van het gebied met als rode draad 

het ontstaan en de ondergang van de kloosters die voor Putten vanwege het bezit van grond belangrijk zijn 

geweest. 

In de vroege middeleeuwen was Noordwest-Europa grofweg verdeeld tussen de Friezen die een brede 

strook langs de Noordzee bewoonden, de Franken die het gebied ten zuiden daarvan beheersten en de 

Saksen die ten oosten van de Rijn heer en meester waren.20 In de achtste eeuw veroverden de Franken 

Frisia en niet veel later ging ook Saksen bij het Rijk der Franken horen waarvan Karel de Grote van 800 tot 

814 koning en later keizer was.21 

In diezelfde periode vond ook de geleidelijke kerstening van het gebied plaats: achtereenvolgens trokken 

verschillende missionarissen door het gebied om de bevolking te bekeren. In de 8e eeuw was Liudger na 

Willibrord en Bonifatius de derde missionaris die zijn missiewerk in het huidige Nederland deed.22 De 

weerslag van zijn succes is te zien in reeks van oorkonden waarbij hij vanaf 793 via schenking door 

 
20 Henstra, 2012, p 11. 
21 https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote (geraadpleegd in augustus 2019) 
22 Trouillez (2016), p 121. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_de_Grote
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volgelingen en door koop grond verwierf, onder andere in de buurt van Zutphen waar hij een kerk 

stichtte.23 In 799 verwierf Liudger grond aan de oever van de Ruhr in de buurt van het huidige Essen, waar 

hij verbleef omdat hij bisschop is in het nabijgelegen Münster.24 Daar, aan de Ruhr, stichtte hij in datzelfde 

jaar het klooster van Werden.25 

Deze abdij was een van de oudste van Duitsland en zou zich uiteindelijk ontwikkelen tot een van de 

belangrijkste Benedictijner abdijen in het aartsbisdom Keulen met een zeer aanzienlijk bezit aan grond.26 Al 

in de eerste periode, tussen 793 en 848, was er sprake van een reeks van grondverwervingen, door 

schenking en door koop.27 In 855 volgde de belangrijke schenking door Folker, ‘een van de vermogendste 

grondbezitters van Nederfranken en Friesland’28 van ‘grond en grondaanspraken in de Betuwe, Hamaland 

en Friesland’.29 Op dit grondbezit, dat voor het grootste deel in de latere gemeente Putten lag, wordt in het 

volgende hoofdstuk meer uitgebreid ingegaan. 

In de twee eeuwen die daarop volgden werden nog twee belangrijke schenkingen van grond uit de 

omgeving van Putten aan andere kloosters gedaan. Het eerste, het vrouwenstift in Elten wordt door Graaf 

Wichman, vermoedelijk in 967, gesticht voor Liutgard, zijn tweede dochter die er de eerste abdis werd. 

Aanvankelijk liet hij zijn hele bezit aan het stift na. Maar zijn oudste dochter Adela eiste haar erfdeel terug, 

waardoor een deel van die schenking niet door kon gaan.30 Een generatie later, in het begin van de elfde 

eeuw, werd Meinwerk, zoon van Adela, abt van het Abdinghofklooster in Paderborn en kwam het 

grondbezit van zijn moeder in handen van dit klooster.31 Zo werden de abdij van Werden, het vrouwenstift 

in Elten en het Abdinghofklooster in Paderborn belangrijke grondbezitters in Putten en omgeving. 

Voor het klooster in Werden volgde tot het einde van de 12e eeuw een stabiele periode van ontwikkeling 

en bloei. Er werd een kloosterkerk gebouwd die in 875 werd gewijd en er ontstond een belangrijke 

bibliotheek met geestelijke geschriften.32 Het grondbezit werd zorgvuldig beheerd. Aan het einde van de 

Karolingische tijd, het einde van de 9e eeuw, moet het bezit hebben bestaan uit ongeveer 25 hoven (curtes) 

en 800 hoeves. In de 12e eeuw verwierf het klooster wederom veel grond zodat het grondbezit dan uitkomt 

op meer dan 60 hoven en ongeveer 1600 boerenplaatsen en losse percelen. Van dat bezit bevinden zich 

ongeveer 150 aanslagplichtige plaatsen of percelen in Nederland en ongeveer 200 in Friesland.33 Vanaf het 

begin werd het beheer van de Puttense goederen gevoerd in Putten zelf, vanuit een mansus domanialis, 

oftewel hof, die later het Schoutmansgoed heette. In hoofdstuk 5 wordt aan de geschiedenis van deze hof 

extra aandacht besteed. 

Tijdens de regeerperiode van Keizer Otto (1198-1218) kende het klooster zijn grootste bloei. Daarna, in de 

13e en 14e eeuw, trad verval in dat toen overigens alle Benedictijnerkloosters in het aartsbisdom Keulen 

trof, gevolgd door opnieuw een periode van bloei en vervolgens neergang in de 16e eeuw.34 Wat het 

grondbezit van het klooster betreft heeft Abt Otto II (†1288) zich ingespannen om de goederen voor het 

klooster te behouden, waarbij het vanuit administratieve overwegingen ook paste om een afdrachtenlijst 

voor dat bezit bij Putten op te stellen.35 De economische situatie verslechterde na de kloosterhervormingen 

 
23 Blok (1960), Proefschrift, analyse van de 66 oudste particuliere oorkonden van het klooster Werden, gedateerd 
tussen 793 en 848. 
24 Cartularium Werthinense, zie Blok (1960), tegenover p 24, nr.1 t/m 31, en nr. 13. 
25 Stüwer (1980). p 87. 
26 Stüwer (1980), p V; Kötzschke (1906) IV, II. p CCLIII. 
27 Blok (1960), Lijst van te behandelen oorkonden: tussen p 24 en 25, en Tekst der oorkonden: p 151-219. 
28 Kötzschke (1906) IV, II. p CCLXXVII 
29 Kötzschke (1906) II. Urbar A. §2. p 8-15. Schenkingsoorkonde van Folker. Zie Bijlage 2 en Hoofdstuk 3 voor details. 
30 https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Elten (geraadpleegd op 28-07-2019) 
31 https://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Hamaland (geraadpleegd op 28-07-2019) 
32 Stüwer (1980). pp 90-97. 
33 Kötzschke (1906) IV, II. p CCLIV. 
34 Stüwer (1980). pp 90-103. 
35 Kötzschke (1906), II Anhang A, Urkunden und Briefe. 15. p 381. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stift_Elten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adela_van_Hamaland
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in de 15e eeuw waardoor men besloot de goederen op de Veluwe, en in de Betuwe bij Randwijk aan de 

Abdinghof in Paderborn te verpanden. Dit gebeurde in 1492, gevolgd door verkoop in 1559, waarbij een 

erfpacht van drie goudguldens voor de Abdinghof in Paderborn bleef gelden.36 Met de overdracht van de 

goederen aan de Abdinghof werd het beheer van de Werdense goederen overgenomen door de onder 

deze abdij ressorterende Kelnarij van Putten, met een kelner als administrateur.37 Het Abdinghofklooster in 

Paderborn bezat dus na deze overdracht in 1559 niet alleen de goederen bij Putten die bisschop Meinwerk 

van zijn moeder erfde en bij de stichting van het klooster inbracht maar ook de Werdense goederen. 

In 1803 werd het klooster de Abdinghof door de Pruisen opgeheven. De goederen vervielen aan de 

Pruisische Staat en aan de Bataafse Republiek. In de praktijk veranderde er op dat moment weinig: alleen 

het beheer werd van de kelner die aan de Abdinghof verbonden was overgedragen aan een rentmeester 

die in dienst was van de staat.38 In 1812 kwam die taak in handen van de op Franse leest geschoeide Dienst 

van de Registratie en de Domeinen. Deze dienst kreeg ook als taak om de goederen te verenigen met de 

staatsdomeinen, waarbij overigens goederen gewijd aan armen en wezen werden uitgezonderd.39 In 1811 

was bovendien bij Keizerlijk Decreet vastgesteld dat domeingoederen verkocht dienden te worden vooral 

om de publieke schuld en de rente over die schuld te kunnen betalen. De Puttense goederen werden in 

februari en maart 1812 geveild waarmee definitief een eind kwam aan bijna duizend jaar kloosterbezit.40  

 

2.5 Bewoning en grondgebruik van de Karolingische tijd tot de verkoping in 1812 

Deze paragraaf behandelt de ontwikkeling van de bewoning en van het grondgebruik van de Karolingische 

tijd tot na de Franse tijd: van het moment dat de eerste schenkingen werden gedaan aan Liudger, de 

stichter van het klooster in Werden, tot het moment dat de kloostergoederen door de Domeinen werden 

verkocht. Een reden om de Karolingische tijd, in dit geval het begin van de 9e eeuw te kiezen is dat er vanaf 

dat moment op schrift gestelde gegevens beschikbaar zijn. De verkoop van de kloostergoederen door de 

Domeinen markeert, in het begin van de 19e eeuw, het definitieve einde en het uiteenvallen van het 

kloosterbezit. De ontwikkeling in het gebied wordt globaal beschreven, om zo de context voor de meer 

gedetailleerde analyse in het volgende hoofdstuk in beeld te brengen. 

 
36 Kötzschke (1906) IV, II. p CCLXXIX. Hier wordt over verpanding en verkoop gesproken. Stüwer (1980) p 265. spreekt 
over erfpacht. Het moment van overdracht wordt bij Stüwer gesteld op het einde van de 16e eeuw, in andere bronnen 
wordt de datum van de akte, 31 oktober 1559, genoemd. 
37 Kelner staat hier voor rentmeester, beheerder, administrateur. Kelner komt uit het latijn: cellarius of 
kelderbeheerder. 
38 Zie Gelders Archief, Toegang 0324 Kelnarij van Putten, Inleiding. 
39 Zie toelichting bij Gelders Archief, Toegang 0016 Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd. 15.2.5.12 
Verwerving 
(https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0016&milang=nl&miz
k_alle=toegang%200016&miview=inv2 geraadpleegd op 19-07-2019). 
40 Idem. 15.2.5.14. Vervreemding 

https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0016&milang=nl&mizk_alle=toegang%200016&miview=inv2
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&micode=0016&milang=nl&mizk_alle=toegang%200016&miview=inv2
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Figuur 2-8. Toponiemen uit de schenkingsoorkonden van Hiddo (806) en van Folker (855) en uit twee 
inkomstenlijsten (1160 en 1280), ingetekend op de paleogeografische kaart 800 na Chr. Locatie bepaald met behulp 

van aanwijzingen uit diverse documenten en toponiemen op historische en actuele kaarten. (Paars: 806 of 855, 
groen: 1160, blauw: 1280. Paleogeografische kaart: Donkergeel: hoog dekzand, lichtgeel: laag dekzand, bruin: veen. 

Vos, 2013. Locatiebepaling mede aan de hand van Hagoort, 1990) 

De oudste overgeleverde schriftelijke bronnen die Putten of de omgeving daarvan betreffen zijn twee 

schenkingsoorkonden uit de 9e eeuw: een schenking van Hiddo in 806 en een schenking van Folker in 855.41 

De eerstvolgende overgeleverde gegevens zijn afdrachtlijsten uit de 12e en de 13e eeuw. In deze oorkonden 

en afdrachtlijsten komen toponiemen voor om aan betrokkenen duidelijk te maken waar het bezit zich 

bevindt en ook persoonsnamen om aan te geven wie er horig is. Aan de hand van deze inhoud, gebruik 

makend van twee reconstructies van het boerderijbezit en gebruik makend van beschikbare kaartlagen zijn 

de toponiemen uit de oorkonden op de paleogeografische kaart met als datering 800 n.Chr. gezet.42 Er 

ontstaat dan een beeld van verspreide vestiging, op de hogere dekzanden, de lagere dekzanden en ook in 

het veen, waar men de hoger gelegen stroomruggen van de veenrivieren zal hebben gekozen. 

 
41 Blok (1960), Kötzschke (1909, herdruk 1978). 
42 De schenkingsoorkonden van Hiddo (806), van Folker (855), Inkomstenlijst (1160) en Inkomstenlijst (1280) bijlage 2, 
Mewe en Paquay (1977). Hagoort (1990). Plaatselijke benaming (OATs in Kadaster 1832). toponiemen op kaarten 
(www.topotijdreis.nl). kaartlagen in qgis. 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 2-9. Bewoningsmodel voor de volle middeleeuwen (na de kerstening) Legenda: Bijlage 5. 
Overgenomen uit Scholte Lubberink (2015) p 198.  

In het bewoningsmodel in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is schematisch weergegeven hoe de 

oostrand van de Gelderse Vallei en helling naar de stuwwal toe in gebruik is geweest. In Figuur 2-8 

hierboven zijn de verschillende toponiemen uit de stukken opgenomen op de kaart. De situatie zoals die in 

Putten is ontstaan met de Werdense erven lijkt overeenkomsten te vertonen met de schematische 

weergave in het model: ligging van erven tegen de stuwwal aan, met uitbreidingen naar het westen en naar 

beneden toe. 

De schenkingsoorkonde van Folker laat ook een hiërarchie in de betekenis van het genoemde bezit zien: de 

vicus (letterlijk wijk, voorloper van wat zich tot dorp met een centrumfunctie voor de omliggende villae zou 

ontwikkelen) staat bovenaan, daaronder staat de villa (letterlijk woonhuis, voorloper van wat later vaak 

een buurtschap werd), de saltus (in het lagere venige gebied liggende bosweide) en het silva (op het hogere 

zand gelegen houtleverende bos). De aard van het bezit werd bovendien nader aangeduid met mansus 

(‘boerenbedrijf’, hoeve) of met comprehensio (ontginning, recent ontwikkeld, nog zonder afdracht). Wat 

men aan soorten afdrachten diende te voldoen – en daarmee indirect ook welke activiteiten men daartoe 

ontplooide - werd in deze oorkonde niet aangegeven. Dat komt echter wel naar voren in de andere twee 

genoemde lijsten uit de 12e en de 13e eeuw. Er moesten afdrachten worden gedaan in de vorm van 

akkerbouwproducten (rogge, gerst en haver), vee (zwijnen, schapen), vis (snoek, aal) en wol, kaas, boter en 

honing. Uit deze opbrengsten kan de conclusie worden getrokken dat er sprake is van een breed opgezet 

gemengd bedrijf. 

Als aanduiding voor het boerenbedrijf wordt in de loop van de tijd ook ‘goed’ gebruikt, met varianten in de 

spelling, zoals ‘guet’ of ‘guett’. De term ‘erf’ wordt ook gehanteerd. In het vervolg worden deze termen ook 

naast elkaar gebruikt terwijl steeds hetzelfde wordt bedoeld. 
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Figuur 2-10. Bewoningsmodel voor de late middeleeuwen (met stichting van een dochterkerk) 
Legenda: Bijlage 5. Overgenomen uit Scholte Lubberink (2015) p 198. 

In de loop van de middeleeuwen ontwikkelden zich de buurtschappen en ontstond eerst in Vunnilo, later in 

Nijkerk een dochterkerk. Dit is een ontwikkeling parallel aan die welke in het bewoningsmodel in Figuur 

2-10 is te zien. 

De aard van het boerenbedrijf bleef eeuwenlang ongewijzigd: het was een gemengd bedrijf. Uit de lijsten 

met afdracht is te zien dat rogge steeds een belangrijk product was.43 Vanaf de 15e eeuw deed een nieuwe 

vorm van bemesting zijn intrede: plaggen met dierlijke mest werden opgebracht om de bodemgesteldheid 

van de steeds meer uitgeputte bodem op peil te houden voor landbouw.44 Behalve door bewoning en door 

landbouwpercelen werd de omgeving ook gekenmerkt door heidevelden en bossen. De heidevelden waren 

te vinden op de lagere natte delen die daardoor niet geschikt waren voor agrarisch gebruik, wel waren ze 

geschikt als graasgebied voor schapen en vanaf het moment dat plaggenbemesting werd toegepast, voor 

het steken van plaggen.45 De introductie van plaggenbemesting vond plaats op het bestaande 

landbouwareaal: de grond werd verbeterd en onvermijdelijk opgehoogd door het opbrengen van plaggen 

(Figuur 2-11). Boerderijen werden naar de randen verplaatst om ruimte te maken voor de landbouw. De 

bodem die door plaggenbemesting is ontstaan vinden we nu op de bodemkaart terug als enkeerdgrond, als 

laarpodzolgrond en als kamppodzolgrond.46 

 
43 Zie hiervoor ook de uitwerking in het volgende hoofdstuk. 
44 Doesburg e.a. (red.) (2007) p 90-98. 
45 Ibidem; zie ook lemma https://de.wikipedia.org/wiki/Heidebauernwirtschaft: op de heidvelden werden bijen 
gehouden, met honing als product (zie ook afdrachtlijst XIIe eeuw) 
46 Doesburg e.a. (red.) (2007) p 9-10. Bodemkundig kenmerk: EZ (enkeerdgrond), cHn (laarpodzolgrond), cHd 
(kamppodzolgrond). Hier is gekozen om alle bodems met een plaggendek in het onderzoek te betrekken, en niet 
alleen de bodems met een dek van meer dan 50 cm. Immers ook de bodem met een dunner plaggendek heeft 
eenzelfde ontstaansgeschiedenis. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heidebauernwirtschaft
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Figuur 2-11. Opbouw van een plaggenbodem. Op de Veluwe wordt plaggenbemesting ingevoerd in de 15e eeuw. 
Bron: Spek, 2004, p 816; overgenomen door J. van Doesburg e.a. (red.) (2007) Essen in zicht, Afb. 1, p 10. 

Om op een kaart af te beelden waar de oude bouwlandpercelen hebben gelegen zijn de bouwlandpercelen 

uit de oorspronkelijke aanwijzende tafels van 1832 en de vlakken uit de bodemkaart met plaggenbodem 

(enkeerdgronden, laarpodzolgronden en kamppodzolgronden) over elkaar heen gepast. Bij afbeelding op 

de geomorfologische kaart is te zien dat landbouw vooral plaatsvond op de lagere flank van de stuwwal en 

de hoger gelegen dekzanden (Figuur 2-12). Vergeleken met de afbeelding van de locaties op de 

paleogeografische kaart geeft dit een overeenkomstig beeld (Figuur 2-8). 
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Figuur 2-12. Bouwlandpercelen (1832) met plaggenbodem (enkeerdgrond, laarpodzolgrond, kamppodzolgrond) op 
geomorfologische kaart: uit de ligging blijkt voorkeur voor hoger gelegen dekzand (donkergeel en verschillende 

tinten groen). (Ondergrond: geomorfologische kaart (www.pdok.nl), intersectie van bouwlandpercelen (kadaster 
1832) en plaggenbodem (bodemkaart).) 

Boerderijen werden met houten palen gebouwd en de wanden werden opgevuld met bijvoorbeeld riet tot 

het moment baksteen beschikbaar kwam en betaalbaar werd. Het veranderende bouwmateriaal had ook 

effect op de verplaatsbaarheid van het gebouw: een houten constructie werd na een generatie vervangen 

en ook verplaatst; dat was niet meer aan de orde bij verstening. Nadat de eerste baksteenfabricage vanaf 

het eerste kwart van de 13e eeuw weer in Nederland was geïntroduceerd werden kerken, kloosters en 

kastelen met baksteen gebouwd, daarna was er pas sprake van verstening van boerderijen. Men begon 

brandmuren in steen op te trekken gevolgd door andere bouwdelen waardoor een geleidelijke overgang 

van hout naar steen plaatsvond.47 Het begin van het gebruik van plaggenbemesting op de Veluwe, in de 15e 

eeuw, met parallel daaraan de verplaatsing van de boerderijen buiten het landbouwareaal en de 

geleidelijke verstening van die boerderijen hebben min of meer tegelijkertijd plaatsgevonden. 

De sociale structuur in Putten en omgeving werd mede bepaald door het feit dat er drie Duitse kloosters 

grootgrondbezitters waren die elk door een eigen ‘rentmeester’ werden vertegenwoordigd. De abdij in 

Werden werd vertegenwoordigd in het Schoutmansgoed, dat in hoofdstuk 5 meer in detail aan bod komt. 

Het vrouwenstift in Elten werd vertegenwoordigd door de Kemna in Nijkerk, en in de Kelnarij van Putten 

werd de Abdinghof vertegenwoordigd door een kelner. De taak van de rentmeesters was om ervoor te 

zorgen dat de bezitter van de boerderij op tijd de afdracht betaalde en dat ook administratief te verwerken. 

In 1559 vindt, zoals hiervoor gemeld, de overdracht plaats van de Puttense goederen van de abdij van 

Werden aan de Abdinghof, met als gevolg dat de Werdense goederen vanaf dat moment ook door de 

kelner worden beheerd. In de stukken die de kelner bijhoudt worden deze goederen in een aantal gevallen 

nog apart genoemd waardoor ze ook na 1559 in de archieven nog goed getraceerd kunnen worden. 

 
47 Stenvert (2015) p 91. 
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Figuur 2-13. De Kelnarij te Putten, door C. Pronk. (18e-eeuwse afbeelding.) 

In de Franse tijd worden de kloosters opgeheven, waarbij de kloostergoederen aan de staat vervallen. In 

Putten worden de kloostergoederen beheerd door een lokale rentmeester, Nicolaas van Diermen, die ook 

boer is in het dorp. Daarna neemt een door de overheid aangestelde inspecteur-generaal deze taak over en 

worden de goederen opgenomen in de Domeinen. Behalve de goederen die in handen zijn van kerken, 

weeshuizen en andere welzijnsinstellingen worden de goederen opgenomen in de Domeinen, die tot 

verkoping overgaan om de staatsschuld te kunnen inlossen. 

 

2.6 Putten na 1812 

In deze laatste paragraaf wordt de ontwikkeling van Putten na 1812 toegelicht om daarmee dit hoofdstuk 

over de context af te sluiten. De ontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van kaartmateriaal waaruit door 

vergelijking veranderingen in de tijd kunnen worden afgelezen, aangevuld met cijfermateriaal uit 

verschillende bronnen.48  

De eerste kaart die wordt gebruikt is gebaseerd op de kadastrale informatie uit 1832 met het grondgebruik 

van dat moment (Figuur 2-14). Daarna worden de topografische kaarten uit 1872, 1952, 1995 en 2015 

gebruikt (Figuur 2-17 tot en met Figuur 2-20), omdat er verandering ten opzichte van het vorige kaartbeeld 

zichtbaar is. Een blik in de toekomst biedt het kaartje waarop de structuurvisie 2030 is afgebeeld (Figuur 

2-21).49 

In het begin van de 19e eeuw, na de verkoop van de kloostergoederen, is Putten een agrarische gemeente 

met, in 1815, 2335 inwoners. In 2019 heeft Putten nog steeds een agrarisch karakter. De bevolking is 

vertienvoudigd, tot 24198. De bebouwing is samen met de bevolkingsgroei flink toegenomen ten koste van 

het agrarisch areaal rond het dorp, dat is ook uit de kaartjes af te leiden. Voor de ontwikkeling van het 

gebied waren ook de veranderingen in de infrastructuur van belang, daarom worden die hieronder ook 

genoemd. 

 
48 Kaartmateriaal: kadastrale kaarten en OATs (1832), topografische kaarten (www.topotijdreis.nl, geraadpleegd in 
augustus 2019), Gemeente Putten Structuurvisie 2030 (2015). Inwoneraantallen: Hollanders (1993) en 
https://www.putten.nl/Inwoners/Geboorte_huwelijk_overlijden/Inwonersaantallen (geraadpleegd augustus 2019). 
Infrastructuur: diverse websites. 
49 Zie noot 48. 

http://www.topotijdreis.nl/
https://www.putten.nl/Inwoners/Geboorte_huwelijk_overlijden/Inwonersaantallen


  Werdense goederen in de gemeente Putten 

  p 19 

 

Figuur 2-14. Grondgebruik (en daaruit af te lezen cultuurlandschapspatronen) in 1832, afgeleid van het oudste 
historische kadaster. Verdeling grondgebruik: heidevelden: 44,9% (roze); bouwland: 19,4% (grijs), bos 19,2% 

(donkergroen), hooiland 11,4% (geel), weiland 3,3% (lichtgroen). Overig grondgebruik: erven, boomgaarden, tuinen, 
water en wegen. Bron: HISGIS Fryske Akademy. 

Het bouwland (met bebouwing) is te vinden op de drogere, hoger gelegen, zandgronden; weiland op de 

lager gelegen zandgronden; heidevelden in de nattere laagten waardoor ze nog niet zijn ontgonnen, bos in 

het oosten, langs de hoger gelegen flank van de stuwwal, hooiland in de polder in het westen, achter de 

dijk van de Zuiderzee. De eerste klinkerweg door Putten, de Zuiderzeestraatweg, is in 1830 geopend; op de 

kaart is een deel van deze weg, dwars door de heidevelden heen, als een strakke lijn te vinden.50 

 
50 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeestraatweg (geraadpleegd op 06-09-2019) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeestraatweg
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Figuur 2-15. Vergelijk Figuur 2-14, ingezoomd, met in rood de bebouwde percelen. (Lichtgeel: bouwland, lichtgroen: weiland, 
donkergroen: bos.) 

 

 

Figuur 2-16. Rood: bebouwde percelen, gearceerd: percelen met plaggendek; afgebeeld op de geomorfologische kaart. (Legenda in 
Bijlage 3.) 
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Op de kaarten in Figuur 2-15 en in Figuur 2-16 zijn de bebouwde percelen in rood aangegeven: de 

dorpskern van Putten laat een concentratie van die bebouwing zien, daaromheen liggen verspreide 

boerderijen. In het zuidelijk deel liggen ze buiten de Puttereng, in het noorden liggen ze meer verspreid 

tussen de percelen met plaggendek. De percelen op de Puttereng zijn in het algemeen kleiner dan de 

percelen in het noorden. De percelen met plaggendek zijn vooral ontstaan op de gordeldekzandglooiing 

onderaan de stuwwal. 

 

 

Figuur 2-17. Gemeente Putten zoals afgebeeld in topotijdreis 1872 Bron: www.topotijdreis.nl  geraadpleegd op 06-08-2019. 

De kaarten uit 1832 en 1872 hebben een verschillende achtergrond, (kadastrale kaart en topografische 

kaart), ze maken het wel mogelijk om veranderingen te signaleren. Op de heidevelden is een andere 

perceelindeling herkenbaar wat moet duiden op plannen om het gebied te ontginnen, en er is sprake van 

bebossing: in het oosten zijn min of meer rechthoekige grote bospercelen te zien. In 1863 is de spoorlijn 

tussen Amersfoort en Zwolle geopend.51 

 

 
51 nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Utrecht_Kampen (geraadpleegd op 02-09-2019) 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 2-18. Gemeente Putten zoals afgebeeld in topotijdreis 1952. Bron: www.topotijdreis.nl geraadpleegd op 06-08-2019. 

Op de kaart zoals opgenomen in topotijdreis voor 1952 (Figuur 2-18) is te zien dat er van de heidevelden is 

steeds minder over is, het grootste deel ervan is ontgonnen en is in gebruik als weiland of als bouwland. De 

Zuiderzeestraatweg is aangepast: hij loopt nu om de dorpskern van Putten heen. 

 

 

Figuur 2-19. Gemeente Putten zoals afgebeeld in topotijdreis 1995. Bron: www.topotijdreis.nl, geraadpleegd op 06-08-2019. 
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Tussen 1952 (Figuur 2-18) en 1995 (Figuur 2-19) maar vooral na 1974 heeft op grote schaal woningbouw 

plaatsgevonden, waarbij de bouwlanden van de Putter eng ten oosten van de Zuiderzeestraatweg zijn 

volgebouwd met woningen. In het westen, langs het Veluwemeer is in die jaren de A28 gebouwd, die de 

doorgaande weg tussen Amersfoort en Zwolle is geworden. 

 

 

Figuur 2-20. Gemeente Putten zoals afgebeeld in topotijdreis 2015. Bron: www.topotijdreis.nl, geraadpleegd op 06-08-2019. 

In de jaren na 1995 is ook het westelijke deel van de Putter Eng bebouwd met woningen, waarbij als laatste 

opvulling de bebouwing bij Rimpeler plaatsvindt die in 2022 afgerond zal zijn. 
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Figuur 2-21. Gemeente Putten Structuurvisie 2030. Van oost naar west: (donkergroen) hooggelegen bos, (grijsgroen) 
lager gelegen agrarisch gebied, (twee kleuren heldergroen) groenzones in het noorden en zuidwesten, (oranje) 
bebouwde kom, ten zuiden daarvan (geel) recreatie. Volledige legenda in Bijlage 4. Bron: Structuurvisie 2030, 

Gemeente Putten, 2015. 

Als sluitstuk van de ruimtelijke ontwikkelingen is de kaart opgenomen die hoort bij de Structuurvisie voor 

2030. De structuurvisie hangt samen met de drie bestemmingsplannen van de gemeente, één voor het 

dorp, de tweede voor het westelijke buitengebied en de derde voor het oostelijk buitengebied. Uit de 

structuurvisie en uit de bestemmingsplannen wordt duidelijk dat er niet meer van uitbreiding maar alleen 

van inbreiding sprake kan zijn. De groengebieden maken deel uit van het Gelders Natuurnetwerk dat een 

aaneengesloten structuur binnen de provincie moet gaan vormen.52 

 

2.7 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een beeld geschilderd van de historische en ruimtelijke context waarbinnen het verloop 

van het kloosterbezit in de gemeente Putten zich heeft afgespeeld. De vroege bewoning op de flank van de 

stuwwal werd beïnvloed door de mate waarin de lager gelegen gebieden natter of droger waren. Men 

vestigde zich lager in de vallei als dat mogelijk was en trok zich weer terug naar hoger gelegen terrein 

wanneer het daar te nat werd. Wat bewerkbaarheid van de bodem betreft had men een voorkeur voor de 

lichtere zandgronden. 

De bewoners hadden zich gevestigd op de dekzanden aan de westzijde van de stuwwal, daar waar de grond 

geschikt was voor landbouw. De boerderijen stonden bij elkaar in en rond het dorp Putten en in de 

buurtschappen eromheen. Rond Putten, en vooral aan de west en de zuidkant, ontstonden aaneengesloten 

bouwlandpercelen op de Putter Eng. (Figuur 2-4). 

 
52 Gemeente Putten (2015) Structuurvisie 2030, p 11 en p 90. www.ruimtelijkeplannen.nl (geraadpleegd 05-08-2019). 
Omgevingsvisie Gelderland 2015. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Het kloosterbezit is voor een belangrijk deel gevormd in de 9e eeuw door een grote schenking aan het 

klooster in Werden. Daarnaast zijn er schenkingen gedaan aan het vrouwenstift in Elten en aan de 

Abdinghof in Paderborn. Het bezit van de abdij in Werden is in de 16e eeuw overgedragen aan het 

Abdinghofklooster in Paderborn, terwijl het volledige kloosterbezit het na de secularisatie in het begin van 

de 19e eeuw via de staatsdomeinen grotendeels in handen kwam van particulieren. 

Uitgaande van de lijsten met afdracht in natura bleef rogge door de eeuwen een heel belangrijk gewas. 

Daarnaast is in de oudste lijsten ook sprake van afdracht in de vorm van vis, wat duidt op het belang van 

visvangst. 

Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de Putter Eng (bijna) is volgebouwd. Daarbuiten laat de 

status van ‘Buitengebied’ laat ruimte voor het behouden van kenmerken van het historisch landschap. De 

(voormalige) Putter Brink is nog grotendeels onbebouwd. Van daar loopt de Husselsesteeg naar het 

westen. Deze steeg was waarschijnlijk de oude verbinding tussen Hussel en het Schoutmansgoed, en is 

daarom van waarde voor het landschap. 
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 Onderzoeksmodel: opzet van een vergelijkingstabel van 

goederen en afdrachten van de abdij Werden over de periode 806-

1832. 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen we tot de kern: het model dat gebruikt wordt voor de aanzet van de biografie 

wordt toegelicht. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van gegevens uit archiefstukken van de Werdense 

goederen in de gemeente Putten die in een overzicht worden gezet, zodat van elk goed een aanzet voor de 

levensloop ervan opgesteld kan worden. Voor het grondbezit van de abdij van Werden in Putten worden 

daarvoor documenten gebruikt van de eerste schenkingsoorkonde vóór de stichting van het klooster in de 

9e eeuw tot de kadastrale gegevens die na de secularisatie van de kloosters in de 19e eeuw beschikbaar 

kwamen. 

Een probleem dat zich voordoet is dat de goederen in de loop van de tijd niet op eenzelfde manier zijn 

geregistreerd, waardoor het beoordelen van gegevens en het toewijzen aan een goed niet altijd 

vanzelfsprekend is. Het model in de volgende paragraaf laat zien hoe de gegevens uit archiefstukken zoals 

naam van het goed en naam van bezitter kunnen worden gebruikt toch om de tijdreeks voor dat goed zo 

uitgebreid mogelijk en zo nauwkeurig mogelijk te vullen. 

Voor het achterhalen van de locatie van de goederen zijn kaarten gebruikt. Omdat er helaas geen kaarten 

met bruikbare gegevens uit dezelfde tijd als de archiefstukken beschikbaar zijn, zijn daarvoor recentere 

kaarten uit de 19e eeuw en later gebruikt waarop toponiemen voorkomen, zoals de kaarten uit de reeks 

topografisch militaire kaarten en de bonnebladen van verschillende jaren.53 Het lokaliseren van de oudste 

goederen met die hulpmiddelen kan een min of meer nauwkeurige indicatie van de ligging geven omdat die 

oudste boerderijen nog van plaats veranderden.54 

 

3.2 Onderzoeksmodel: een vergelijkingstabel van goederen en afdrachten over de periode 

806-1811  

Het uitgewerkte model heeft, zoals eerder gezegd, voor ieder erf een rij met cellen waarin de gegevens 

voor de verschillende momenten in de geschiedenis zijn opgenomen. Voorwaarde is dat de gegevens in één 

rij inhoudelijk bij hetzelfde erf horen. Om aan die voorwaarde te voldoen is het noodzakelijk dat 

gelijkwaardige gegevens uit de verschillende documenten met elkaar overeenkomen of dat het aannemelijk 

is dat ze op hetzelfde erf betrekking hebben. Hoe dat op een verantwoorde manier kan worden gedaan 

wordt hierna uitgelegd en is zichtbaar gemaakt in Figuur 3-1. 

 
53 Zie www.topotijdreis.nl (geraadpleegd in 2018 en 2019). 
54 De oudste boerderijen werden gebouwd met houten palen en werden telkens op een andere plek herbouwd als de 
boerderij aan vervanging toe was. 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 3-1. Het vullen van de tabel met tijdreeksen per erf aan de hand van de gegevens in archiefstukken en een 
kaart in schema. De gelijksoortige gegevens worden opgezocht, vergeleken en indien van toepassing in één rij 

(voor hetzelfde erf) in de tabel gezet. Groen: aanwezig in het document, oranje, mogelijk aanwezig in het 
document. Zie verder de toelichting in de tekst. 

In de archiefstukken (in Figuur 3-1: Archiefstuk A, B, enz.) zijn afspraken vastgelegd (oorkonden, aktes, 

vaststelling van afdracht), is een reeks van transacties opgenomen (boekhouding van afdrachten) of komt 

een combinatie van afspraken en transacties voor. Deze stukken zijn steeds zo opgesteld dat ze voldoen 

aan de wensen en de eisen van de gebruikers ervan. Dat betekent dat er altijd van een interpretatie van 

gegevens sprake is als de stukken voor een ander doel gebruikt worden. Voor het model zijn van belang 

WANNEER, WAT, WIE en WAAR. Het is dus van belang dat die gegevens in de archiefstukken aanwezig zijn 

of herleidbaar zijn. Voor elk van de categorieën geldt het volgende: 

• WANNEER: datum van de afspraak of de transactie (in een aantal gevallen heeft datering achteraf 

plaatsgevonden); 

• WAT: waar gaat het over (mansus, guett, goed, comprehensio, bouwland, erf, al dan niet met een 

naam); 

• WIE: welke persoon hoort erbij (naam van de horige, eigenaar, debiteur); 

• WAAR: op welke plek bevindt het goed zich. In een archiefstuk opgenomen in tekstvorm (pago, 

vicus, villa, gemeente, plaatselijke benaming). 

De categorieën in groen (WANNEER, WAT en WIE) zijn vrijwel altijd aanwezig, de categorie in geel (WAAR) 

als nadere aanduiding voor de locatie is in oude documenten doorgaans niet opgenomen in een voor het 

onderzoek direct bruikbare vorm, wat lokaliseren alleen mogelijk maakt als ook van nieuwere documenten 

en van interpretatie van andere gegevens gebruikt wordt gemaakt, hetgeen dus neerkomt op een 

retrospectieve analyse. 

Een kaart (in Figuur 3-1: Kaart) is een verbeelding van gegevens in de ruimte. Het land wordt afgebeeld met 

symbolen, kleuren en tekst, afhankelijk van de bedoeling van de kaart. Op een kaart zijn de volgende 

categorieën gegevens aanwezig of herleidbaar: 

• WANNEER: het moment waarvoor de kaart geldig is; 

• WAAR: locatie op de kaart aangeduid met een naam; 

• WAT: element op de kaart te herkennen aan kleur of symbool en eventueel tekst (dorp, boerderij, 

bouwland, bos, beek, enz.); 

• WIE: persoonsnaam (bezitter, debiteur), soms te herleiden uit op de kaart aanwezige tekst. 
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De groene categorieën WAAR en WANNEER zijn op een kaart altijd aanwezig. WAT is geel, omdat het voor 

kan komen dat het gegeven niet voor de vergelijking kan worden gebruikt, WIE is geel omdat 

persoonsgegevens zeer weinig op kaarten voorkomen. 

Figuur 3-2 toont de opzet van de overzichtstabel en laat zien hoe de gegevens uit de archiefstukken erin 

opgenomen worden: elk gegeven heeft een kolom, elk goed een rij. De gegevens worden vervolgens in de 

juiste cel geplaatst. Per regel kunnen voor een specifiek goed de gegevens in chronologische volgorde 

worden uitgelezen en ontstaat een stukje van de biografie van dat goed. 

 

Figuur 3-2. Model van de overzichtstabel met gegevens uit archiefstukken per goed met als 
resultaat een biografie van het goed. Gegevens kunnen in de overzichtstabel worden 

opgenomen als er voldoende overeenkomst is gevonden in archiefstukken of kaarten. Zie 
tekst voor verdere toelichting. 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een overzicht opgenomen van de gegevensbronnen. In de 

eerste kolom staat de archiefstukken die zijn gebruikt, in de derde kolom staan beschikbare kaarten met in 

de middelste kolom de datering van de bronnen. Daarnaast is als referentie een aantal belangrijke 

momenten in de geschiedenis van de goederen van de Abdij van Werden opgenomen.55 

 
55 Omdat er geen kaartgegevens beschikbaar zijn voor dezelfde momenten als waarvoor de gegevens uit de archieven 
gelden worden kaartgegevens uit een latere periode voor de plaatsbepaling gebruikt. 
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Tabel 3-1. Overzicht van gebruikte archiefstukken en kaarten, chronologisch gerangschikt. (Voor het vullen van de tabel is bovendien 
gebruik gemaakt van kadastrale aanduidingen uit Hagoort en benamingen uit de Cultuurhistorische waardenkaart van Putten. Bron 
hiervoor: Hagoort, 1990; Keunen e.a., 2015.) 

Archiefstuk Datering Kaart 

 9e eeuw Paleogeografische kaart 800 n.Chr.56 

Schenkingsoorkonde Hiddo.57 806  

799: Verwerving grond –  827: Klooster wordt genoemd: Uuerthina monasterium.58 

Schenkingsoorkonde Folker.59 855  

Opsomming van de afdracht van de goederen in 
Putten.60 

1160  

Opsomming van de afdracht van de goederen in 
Putten.61 

1280  

Erbzins en Kopfzins62 1340/1341  

Rogge Einnahme63 1367/1368  

Overeenkomst tussen de proost van Werden en 
enkele inwoners van de Veluwe64 

1368  

1559: De abdij van Werden verkoopt zijn bezittingen in Gelderland aan de abdij Abdinghof.65 

 1570 Kaart van de Veluwe (Christiaan sGrooten).66 

 1642-1659 Kaart van het Kwartier van Arnhem of Veluwe 
(Jan Janssonius).67 

Beschrijving van goederen, inkomsten, bezitters en 
pachters van de Werdense goederen.68 

1612  

1713 Archiefinventarisatie door Liborius Molitor.69 (verwijst naar lijst uit 1600) 

1802: Abdinghof opgeheven en aan Pruisen geschonken 

1803: De goederen van de Kelnarij in bezit van de domeinen 

Rekeningen van ontvangst en uitgaaf (bijgehouden 
door rentmeester N. van Diermen)70 

1803-1811  

1812 Verkoop door domeinen aan particulieren 

Kadaster (oorspronkelijk aanwijzende tafels)71 1832 Kadaster (kadastraal minuutplan)72 

 1872 en 
later 

Chromotopografische kaart des Rijks73 

 2019 OpenStreetMap74 

 
56 Vos (2013) Atlas van het holoceen, paleogeografische kaart, 800 n. Chr. 
57 Blok (1960). Tussen p 24 en 25, p 188. 
58 Stüwer (1980) p 87. p 89: ‘Über den eigentlichen Gründungsvorgang ist kaum etwas bekannt.’ (Over de feitelijke 
stichting is nauwelijks iets bekend.) 
59 Kötzschke (1906) II p 11-15, Urbar A. §2. Schenkung Folkers. 
60 LAV_NRW Westfalen, Findbuch B 608, Inventarnummer 453a 24-27; Kötzschke (1906) II p 275-276, Urbar F. §10. 
Fronhof Putten. 
61 LAV_NRW Westfalen, Findbuch B 608, ibidem; Kötzschke (1906) II p 307-308, Urbar G. §12. Fronhof Putten. 
62 Kötzschke (1917, 1978) III p 825. 
63 Kötzschke (1917, 1978) III p 841. 
64 ‘Uitspraak tusen de Proost van Werden en enige ingezetenen op de Veluwe 24 april 1368’ Overgenomen van 
www.odeeby.com (Uit: Willem Anne van Spaen (1795) Oordeelkundige inleiding tot de historie van Gelderland, deel 4 
Codex Diplomaticus.) 
65 Schouwen (1909) p VII-IX, Bijlage C. 
66 Via www.elspeethistorie.nl, afkomstig uit Koninklijke Bibliotheek Brussel. Met de volgende ‘Werdense’ toponiemen 
in de omgeving van Putten: Putte, Schoinrebeeck, Norden, Nulden, Diermen, Beesteren (twee maal), Spriel. 
67 GA Toegang 0509 189 J. Jansonius Kaart van het Kwartier van Arnhem of Veluwe. Met de volgende ‘Werdense’ 
toponiemen in de omgeving van Putten: Nulde, Dirmen, Beystein, Schoonderbeck, Spriel. 
68 LAV_NRW Westfalen, Findbuch B 608, Inventarnummer 426, 95-115. De bonis nostris et conventu Werdensi emptis. 
69 GA Arnhem, Toegang 324, Inventaris 39. Lijsten van leengoederen, volschuldige hofhorige abtsgoederen, gevrijde 
abtsgoederen, tynsgoederen, erfpachtsgoederen, pachtgoederen, broeklanden, hout, huizen, meenlanden, grote en 
kleine tienden, opbrengsten van koren en kleinvee, renten, 1713. 1 omslag 
70 NL-HaNA, Financiën / Nationale Domeinen, 2.01.23. Inventarisnummer 487. Rentambt De gesupprimeerde kelnarij 
van Putten. (Twede) Rekening van Ontvang(st) en Uitgaaf over het jaar 1803’ (tot en met 1811). 
71 In te zien via www.hisgis.nl; bestand gebruikt in QGIS. 

http://www.odeeby.com/
http://www.elspeethistorie.nl/
http://www.hisgis.nl/
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Van de genoemde kaarten is de paleogeografische kaart gebruikt in Figuur 2-8 en de kaart uit 1872 in 

Figuur 2-17. Beide zijn van belang binnen de context die in de tekst is toegelicht. 

 

Figuur 3-3. Uitsnede uit kaart van de Veluwe van sGrooten. Toponiemen die ook in de archiefstukken zijn te vinden: 
Nulden, Norden, Diermen, Putte, Beesteren, Hoessen (Hussel?), Hell. (Atlas Bruxellensis, 1573) 

Een derde kaart is die van sGrooten uit 1573 (Figuur 3-3), daarop staat een aantal herkenbare toponiemen, 

wat de kaart bruikbaar maakt voor de vaststelling dat het toponiem in die periode in gebruik is. Voor de 

aanduiding van de locatie is de kaart minder geschikt. 

Vanaf de 19e eeuw is een heel ander type kaart beschikbaar, met een veel grotere nauwkeurigheid, zoals de 

Topografisch-Militaire Kaart van 1850 en de reeks van Chromotopografische kaarten des Rijks. Op sommige 

ervan staan bruikbare toponiemen, bijvoorbeeld op de kaart uit 1872. (Figuur 2-17) 

Het kadaster uit 1832 is niet opgezet als topografische kaart. Maar in de oorspronkelijk aanwijzende tafels 

staat wel de ‘plaatselijke benaming’ die vaak overeenkomt met de naam van de ‘buurtschap’ die ook in een 

aantal archiefstukken is vermeld en op kaarten is opgenomen. 

 
72 Idem. 
73 Hier gebruikt 1) in QGIS via pdok.nl; 2) via www.topotijdreis.nl.  
74 Beschikbaar via www.openstreetmap.org, gebruikt in QGIS. 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.openstreetmap.org/
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De reeks van archiefstukken waaruit gegevens worden gebruikt begint met de schenkingsoorkonden uit de 

negende eeuw. De eerstvolgende gegevens komen uit afdrachtlijsten uit de 12e en de 13e eeuw. In deze 

stukken wordt gesproken over een mansus of een villa die vergelijkbaar is met wat later als buurtschap zal 

worden aangeduid. In de jongere stukken, vanaf de 14e eeuw, worden ‘guet’-namen gebruikt om 

individuele boerderijen aan te duiden. Dat verschil heeft ertoe geleid dat voor de eerste periode een 

overzicht op het niveau van de villa of het buurtschap opgezet zal worden, en voor de tweede periode een 

overzicht op het niveau van het goed of de boerderij. 

Omdat er uit de analyse van de gegevens van de individuele boerderijen gegevens voor buurtschappen 

kunnen worden samengesteld, wordt in de volgende paragraaf eerst een overzicht met de gegevens van de 

individuele boerderijen opgezet, gevuld en geanalyseerd. Dat betekent dat eerst de jongere documenten 

aan bod komen. Daarna wordt het overzicht met de gegevens uit de oudste documenten opgebouwd en 

gevuld, aangevuld met gegevens uit de voorgaande analyse. 

De inhoud van een document over een erf of een goed bestaat in ieder geval uit wie (bezitter), wat (naam) 

waar (locatie), en daarnaast zijn er afhankelijk van het doel van het document andere gegevens 

opgenomen. Voor het aan elkaar koppelen van verschillende documenten is het logischerwijs nodig dat 

minstens één gegeven in de documenten van dezelfde soort is en dezelfde waarde heeft. 

De eerste verkrijging van grond voor de abdij van Werden die toen nog door Liudger gesticht moest worden 

vond plaats aan het einde achtste eeuw. Deze bezitsgeschiedenis van de goederen van de abdij eindigde in 

1803 met het opheffen van de kloosters, waarbij de goederen vervallen aan de staat. De beschrijving loopt 

door tot 1832 zodat ook de gegevens uit het eerste kadaster worden gebruikt.  

Ook na 1559, het jaar waarin de Werdense goederen overgaan naar de Abdinghof van Paderborn worden 

deze goederen nog wel apart opgenomen in de verschillende archiefstukken. In de Rekening van ontvangst 

en uitgaaf (1803-1811), zoals er dan letterlijk bij staat, domweg ‘omdat het eerder ook zo gebeurde’.75 

De eerste documenten die aan de orde komen zijn schenkingsoorkonden uit 806 en 855, de laatste 

documenten die worden besproken zijn de rentmeesterboeken waarin van 1803 tot en met 1811 de 

transacties rond de kloostergoederen zijn bijgehouden. Zo worden de Werdense goederen van begin, van 

schenking vóór het moment van stichten van het klooster, tot einde, waarbij de goederen na opheffen van 

het klooster aan de staat vervallen. Net buiten dit kader vallen het kadaster dat in 1832 voltooid werd76 en 

de diverse topografische kaarten die vanaf 1815 beschikbaar kwamen.77 

3.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het onderzoeksmodel in de vorm van een tabel geïntroduceerd. Om dat model te 

operationaliseren wordt voor elk gegeven uit een archiefstuk een nieuwe kolom ingevoegd en wordt voor 

elk genoemd goed een nieuwe rij gemaakt. Vóórdat operationalisatie aan de orde is moet de tekst van het 

archiefstuk dat gebruikt gaat worden goed worden beoordeeld om er de voor de tabel waardevolle 

gegevens uit te kunnen halen. Het is overigens aan te raden om bij het opstellen en bij het vullen van de 

tabel ook rekening te houden de mogelijkheid om gegevens vast te hebben die niet binnen de afgesproken 

kaders passen maar wel zo waardevol lijken te zijn dat ze niet buiten beschouwing moeten blijven. 

In het tweede deel van het hoofdstuk wordt de aard van de gekozen archiefstukken besproken. In het 

volgende hoofdstuk wordt het model geoperationaliseerd. 

 
75 NL-HaNA, Financiën / Nationale Domeinen, 2.01.23. Inventarisnummer 487. Rentambt De gesupprimeerde kelnarij 
van Putten. (Twede) Rekening van Ontvang(st) en Uitgaaf over het jaar 1803’ (tot en met 1811). 
76 Oorspronkelijke aanwijzende tafels, verzamelplans en minuutplans (gemeentearchief Putten) digitaal beschikbaar 
via www.hisgis.nl (geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019) 
77 Zie www.topotijdreis.nl (geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019) 

http://www.hisgis.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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 Het onderzoeksmodel geoperationaliseerd met gegevens 

uit de archiefstukken 

De archiefstukken die zijn gebruikt worden in de volgende paragraaf kort toegelicht en daarna stuk voor 

stuk in detail beschreven. De manier waarop de goederen worden aangeduid is door de eeuwen heen 

verschillend: voor elk van de documenten werd een manier van beschrijven gekozen die voor het doel en 

het moment voldeed, wat het niet vanzelfsprekend maakt om de gegevens van eenzelfde goed terug te 

vinden. Zo worden in de oudste stukken de goederen aangeduid met een locatie die wij nu als buurtschap 

herkennen en soms met een persoonsnaam. In de nieuwere stukken worden de goederen juist wel aparte 

en met een naam aangeduid. Dit onderscheid heeft geleid tot de keuze om twee overzichten te maken, één 

waarin de verschillende goederen worden gevolgd en het tweede waarin de buurtschappen worden 

gevolgd. 

Nadat in dit hoofdstuk voor zoveel mogelijk Werdense erven in Putten de gegevens uit archiefstukken in 

het model zijn opgenomen, wordt in het volgende hoofdstuk als voorbeeld de biografie van drie erven in 

meer detail uitgewerkt. 

Bij het vullen van het overzicht met de gegevens uit de oudste documenten van de lijst bleken de daar 

gebruikte namen meer aan te sluiten bij de latere buurtschapnamen dan bij de latere namen van de 

goederen. Dat heeft ertoe geleid dat voor de eerste periode een overzicht op het niveau van de villa of het 

buurtschap opgezet zal worden, en dan ligt het voor de hand om dan eerst het overzicht met de 

detailgegevens uit de nieuwere documenten te vullen omdat daaruit mogelijk informatie op 

buurtschapsniveau kan worden gehaald voor het overzicht op basis van de oudste documenten. 

In de eerste paragraaf hierna wordt het overzicht voor de periode vanaf de 14e eeuw gevuld, daarna wordt 

het overzicht met de oudste gegevens gevuld, waarbij zoals gezegd gebruik gemaakt zal worden van wat er 

in de eerste tabel op buurtschapniveau wordt gevonden. Er worden twee niveaus gehanteerd want 

locatieaanduiding dwingt dat af: de oudste documenten die alleen ‘buurtschap’ / villa benoemen en de 

jongere documenten die ‘goed’ als eenheid noemen. 

 

4.1 De jongere documenten: goed of boerderij als uitgangspunt 

Het overzicht dat opgebouwd wordt met de gegevens uit de jongere documenten is opgenomen in 

Bijlage 1. In de eerste kolom is de ‘plaatselijke benaming’ uit de kadastrale gegevens opgenomen.  

In recentere documenten komen voldoende toponiemen en persoonsnamen voor om het mogelijk te 

maken om individuele ‘goederen’ en hun bezitters te volgen in de loop van de tijd.78 Naast buurtschappen, 

in de oudere documenten vaak aangeduid als ‘villa’, worden hier ook de individuele goederen met een 

naam aangeduid die in veel gevallen op een topografische kaart kan worden gevonden. Zo blijken namen 

van goederen die op recente kaarten voorkomen in sommige gevallen al in de 14e eeuw in gebruik. 

Om de tabel verder te vullen is een document uit 1612 gebruikt waarin voor de Werdense goederen een 

heldere en herkenbare onderverdeling is gehanteerd. Het betreft een opschrijfboekje met de opsomming 

van wat er op de dag van Sint-Lambertus (17 september) betaald moest worden in Putten: ‘Album redituum 

monasterii Abdinchoffensis in Belgio, quod vulgo registrum vocant’ (Lijst met inkomsten van het klooster 

Abdinkhof in België, wat daarvan is ontvangen) en vervolgens: ‘Census ad diem D. Lamberti solvendus In 

 
78 Aanduidingen voor een eenheid van bedrijfsvoering: goed, ook geschreven als guet of guett. 
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Putten’ (De tiende die er op de dag van Sint-Lambertus, 17 september, geïnd zou moeten worden in 

Putten). ‘Overgenomen uit andere lijsten’.79 

            

Figuur 4-1. Opschrijfboekje met gegevens over de goederen van de Abdinghof in Belgio, gedateerd 1612. De Werdense goederen zijn 
apart opgenomen. Links: buitenkant, perkamenten band, rechts: blad 95, begin van de Werdense lijst. Bron: Landesarchiv 

Westfalen, Münster. Findbuch B608 Inventarnummer 426. Afmeting: 6 x 8 cm. 

En dan is vervolgens onder een aparte kop te vinden wat er aan afdracht moet komen van goederen die 

eerder aan de Abdij in Werden toebehoorden: ‘De bonis nostris ab abbate et conventu Werdenensi emptis’ 

(Van onze goederen horende tot de abdij en het klooster van Werden afkomstig).80 Blijkens de tekst 

opgenomen in kapitalen is deze taxatie precies en minutieus en uit vele oude [lijsten] met het grootste 

vertrouwen samengesteld.81 Op de laatste pagina’s van het document staat dat het register is 

overgenomen van de lijst van kellenaar Bruno Fabricius uit 1546 en is gemaakt door Joannis op 16 april 

1612. 

Het register heeft verder een onderverdeling in de verschillende buurtschappen: Sprijll, Hell, Arcameda, 

Nulde, Norden, In vicinia Brinconis (in de buurt van de Brink), Beisteren en Halvinckhuisen met in totaal 26 

goederen met hun namen en in een aantal gevallen een oude naam of een alias. Voor elk van de goederen 

wordt vermeld wat de afdracht in natura is gevolgd door een omrekening naar afdracht in geld, wie het 

goed in bezit heeft (possedit) en wat eventueel de openstaande schuld is en over hoeveel jaren die al 

bestaat. Als het aan de orde is wordt ook de naam van degene die het goed bewerkt (colit) genoemd en in 

sommige gevallen is er sprake van een meer uitgebreide opname, bijvoorbeeld als het goed eerder onder 

een andere naam geregistreerd is geweest. Na deze lijst volgt een beschrijving van de Census (cijns) die 

geïnd wordt op een aantal goederen.82 

Met de informatie in dit opschrijfboekje zijn de kolommen (G) WAT, (H) HOEVEEL en (I) WIE gevuld. In de 

eerste kolom (A) WAAR, is de benaming van het buurtschap gezet, samen met de plaatselijke benaming uit 

het Kadaster 1832 om zo de gegevens uit het opschrijfboekje aan het juiste buurtschap te kunnen 

koppelen. De goederen die in het boekje vermeld staan onder ‘In vicinia Brinconis’ (In de buurt van de 

 
79 LAV_NRW Westfalen Findbuch B 608: Inventarnummer 426. 
80 Ibidem. 95r t/m 115v. 
81 Ibidem, 154v. “Exacta, exquisita, et ex multis vettutis codicib?, et fide dignitimis congesta, quorundam numisinatum 
census taxatio.” 
82 Ibidem, 95r t/m 115v. 
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Brink) zijn bij ‘Putten’ ondergebracht, wat met het toponiem ‘Brink’ op de kaart gerechtvaardigd kan 

worden.83 

 

Figuur 4-2. Het erf Rympeler in Putten in het opschrijfboekje uit 1612. 
Bron: Landesarchiv Münster, Findbuch B608, 426, 102vso. 

Voor het vullen van de kolommen (J) WAT WIE en (K) is gebruik gemaakt van de Boekhouding van de 

gesupprimeerde Kelnarij van Putten.84 Deze boekhouding wordt van 1803 tot en met 1811 gevoerd door 

rentmeester Nicolaas van Diermen, een boer in het dorp Putten.85 

In deze boekhouding is de volgende kop opgenomen: ‘Prepositura quondam Werdinensis nunc Abbatia 

Abdinghofensis Bonae’ om aan te geven waar de opsomming van de Werdense goederen begint die nu aan 

de abdij van de Abdinghof horen gevolgd door de opmerking ‘Deze titus wordt hier gehouden om dat bij 

eenige goederen daar to werd gerefereerd.’ 

Op de linker pagina zijn kolommen voor ‘Namen der Goederen’, ‘Natuur der Inkomsten’ onderverdeeld in 

‘Tinsen’ en ‘Naturaliën’ met ‘schepels Rogge, Gerst, Haver’, ‘Namen der Debiteuren’ en ‘Termijn van 

Betaling’. De rechterpagina wordt gebruikt voor de administratie voor 4 achtereenvolgende jaren met 

bovenaan die pagina voor ieder jaar de marktwaarde van rogge, gerst en haver waarmee de te betalen 

afdracht naar guldens, stuivers en penningen wordt omgerekend. Per jaar is daaronder in kolommen de 

betaling en het saldo bijgehouden. (Zie Figuur 4-3 en Figuur 4-4.) 

 
83 Zie Hollanders (1993), De kadastrale atlas van de gemeente Putten; data uit bestanden met kadastrale informatie 
(via Fryske Akademy) of uit www.hisgis.nl 
84 Nationaal Archief in Den Haag: NL-HaNA_2.01.23. Inventarisnummer 487. 
85 N(icolaas) van Diermen was eigenaar van een boerderij net buiten het dorp, aan de weg naar Bijsteren. Uit de 
stukken blijkt dat N. van Diermen komt te overlijden tijdens zijn rentmeesterschap. Zijn erfgenamen tekenen voor de 
overdracht. (In het kadaster van 1832 staan de percelen C1089, 1090 en 1091 op naam van de erven van Nicolaas van 
Diermen.) 
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Figuur 4-3. “Rentambt de Gesupprimeerde Kelnarij van Putten. Verantwoording der Jaarlijksche inkomsten van Stedigheden 
en Tinsen over 1803 tot 1806 incluis.” Zie voor toelichting de tekst. Bron: Nationaal Archief in Den Haag: NL-HaNA_2.01.23. 

Inventarisnummer 487. 

 

Figuur 4-4. Zie voorgaande figuur. Kop van lijst met jaarlijkse marktprijzen voor omrekening van naturalia naar valuta. 

De nieuwe gegevens zijn ingepast in de tabel op basis van een overeenkomstige naam van het goed 

vergeleken met de al ingevulde naam. 

In 1813 sloot het kasboek van de gesupprimeerde Kelnarij van Putten af met liquidatie en een laatste 

uitgavenpost van fl. 4271 4 st en 6 penning, waarmee het kloosterbezit in Putten ook administratief tot een 

einde was gekomen. 

In 1832 wordt het eerste formele kadaster voltooid. Het is de oudste cartografisch betrouwbare 

bezitsregistratie per perceel, opgezet om een eerlijke grondslag te verkrijgen voor het heffen van 

grondbelasting.86 Hoewel het tijdstip van totstandkoming van het kadaster buiten de tijdsgrenzen van het 

onderzoek ligt is het, juist door zijn nauwkeurigheid een betrouwbaar hulpmiddel om oudere gegevens te 

toetsen en zo mogelijk te valideren. Grondgebruik, ligging van de bebouwing, naam van eigenaar uit de 

tabel zijn kunnen worden vergeleken met de gegevens uit het kadaster. In kolom (M) van de tabel is het 

perceelnummer en de naam van de eigenaar opgenomen. Deze naam kan overeenkomen met de naam in 

kolom (I) uit de administratie die hiervoor werd gebruikt. Met dat perceelnummer is het goed ook 

 
86 http://www.hisgis.nl/hisgis/hisgis/Kadaster%201832 geraadpleegd op 09-07-2019. 
Hollanders, 1993 in Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Putten 
https://hisgis.nl/projecten/gelderland/ geraadpleegd op 09-07-2019. 

http://www.hisgis.nl/hisgis/hisgis/Kadaster%201832
https://hisgis.nl/projecten/gelderland/
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gelokaliseerd wat betreft de plaats waar het zich in het begin van de 19e eeuw bevond, of het daar in 

voorgaande eeuwen ook heeft gelegen kan niet op deze manier worden vastgesteld of bevestigd. 

In kolom (L) zijn namen opgenomen die afkomstig zijn van de Cultuurhistorische waardenkaart: dit kan als 

extra mogelijkheid worden beschouwd om de juistheid van de gegevens in de andere kolommen te 

toetsen.87 

In de kolommen (D), (E) en (F) zijn namen opgenomen die zijn aangetroffen in documenten uit de 14e eeuw 

wat laat zien dat sommige van de boerderijnamen naar een persoon verwijzen en in ieder geval uit die tijd 

dateren of nog ouder zijn. 

Kolommen (B) en (C) verwijzen voor zover ze zijn gevuld naar de oudste documenten en naar de locatie die 

Hagoort aan de boerderijen toewijst, waarop in de volgende paragraaf verder wordt ingegaan. 

Soms zijn er per rij (per goed) maar een paar cellen gevuld met gegevens, soms zijn bijna alle cellen gevuld. 

In het laatste geval kan makkelijker een begin worden gemaakt met het opstellen van de biografie van het 

goed dan wanneer er maar weinig gegevens in de gebruikte archiefstukken zijn gevonden die betrekking 

hebben op het goed. Er is meer beschikbaar, wat perspectief biedt om meer cellen te vullen en zo hiaten op 

te vullen. 

Tabel 4-1. De buurtschappen: overzicht naar aanleiding van de jongere documenten. 

Plaatselijke benaming (A) 
/ buurtschap 

Aantal goederen en hun namen in kolom (G), 
(1612) 

In andere kolommen opgenomen,  
maar niet in de lijst van 1612 

Arkemheensche Polder 3: Hussenkamp, Bochorst Majus, Bochorst 
Minus 

1:Groot Diermen 

Bijsteren 3: Rympeler, Tyman Aeltguet, Ozykenguet 1: Bollengoed 

Bijsteren / Halvinkhuizen 
(onduidelijk) 

1: Neude Claesguet  

Bijsteren / Norden  1: Kleinhorst 

Dasselaar en Nulden 2: Reiner Ricksguet (Valkelo), Lotteler 1: Wighmannus tho Nulde 

Halvinkhuizen 8: HeijnKrakenguet, Hellinxguet, 
Westphelinxguet, Loyenguet, Rodenguet, 
Donkersguet, Grovenguet (Grovenpael), 
Elbert Woltersguet 

2: Bleiskamp, Volkardi 

Hell 2: Aelt Meliksguet, Arndt Wolffsenguet 1: Rookhuizen 

Norden 3: Hussel, Flykenguet, ’t Guet ter Mollen  

Putten / In vicinia 
Brinconis 

3: Schoutmansguet (Sadallhof), Bomersguet, 
Coestapelsguet 

2: Sladermansgoed, Hegemansgoed 
(Goude tho Brinke) 

Spriel 2: Colthorle (Horloe), Moensenguet  

onduidelijk / Norden / 
Cleenhorst 

1: ’t Guet ter Hove  

 

Bij het overzicht in Tabel 4-1 kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt. Het gaat om totaal 29 

goederen op de lijst uit 1612, 8 namen staan wel op andere lijsten en kunnen niet aan een naam op de lijst 

uit 1612 worden gekoppeld. Mogelijk is koppeling wel mogelijk als meer gegevens uit andere 

archiefstukken worden bestudeerd. Het kan ook gaan om goederen die verdwenen zijn of erbij zijn 

gekomen. Het grootste aantal goederen bevindt zich in Halvinkhuizen (8 en 2). Ongeveer even veel 

goederen liggen in Putten / In vicinia Brinconis (3 en 2); Bijsteren en de Arkemheensche Polder (beide 3 en 

1) en in Norden (3 en mogelijk nog 2). Het kleinste aantal goederen is te vinden in Dasselaar en Nulden, Hell 

en Spriel. 

 

 
87 Cultuurhistorische waardenkaart met boerderijnamen. RAAP. 
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4.2 De vier oudste documenten: vicus, villa en buurtschap als uitgangspunt 

Nu volgt de beschrijving van de documenten met een oorsprong in de negende, de twaalfde en de 

dertiende eeuw, en het gebruik ervan om een beeld van de Werdense goederen in die periode neer te 

zetten. Het gaat om vier documenten, twee schenkingsoorkonden en twee lijsten met afdrachtgegevens. 

(Zie Bijlage 2 voor de inhoud van de documenten.) 

De eerste oorkonde die een gift van grond in Putten aan Liudger in persoon vermeldt is gedateerd 806 en 

geeft aan dat een zekere Hiddo en zijn vrouw Madalgarde hun erfenis, waaronder een deel van Bochursti 

aan Liudger schenken. Bochursti is hier het toponiem, dat in Putten wordt gelokaliseerd.88 

Het tweede document betreft de schenkingsoorkonde van Folker uit 855. Het is een nauwkeurige en 

uitgebreide tekst bestaande uit een inleiding met motivatie en voorwaarden voor de schenking gevolgd 

door een beschrijving van het over te dragen bezit afgesloten met de namen van de getuigen en de 

ondertekening. Van deze schenking lag een deel in de Veluwe (‘in pago qui dicitur Felua’), een deel langs de 

rand van de Gelderse Vallei en in de Betuwe (‘in pago qui dicitur Flethetti’) en een deel in Kennemerland 

(‘in pago Kinhem’).89 Van dit document wordt alleen het gedeelte van de tekst dat betrekking heeft op de 

Veluwe hieronder in detail besproken en geanalyseerd.90 

In het gedeelte over de ‘pago Felua’, de gouw Veluwe wordt de ‘vico Puthem’ samen genoemd met ‘alio 

vico Hotseri’, waar ‘mansos dominicales III’ lagen: dat lijkt te verwijzen naar een hoofdhof met de grootte 

van drie mansi waarbij geen namen van horigen worden genoemd. In deze vici lagen verder dertien hoven 

waar wel (zeventien) namen van horigen aan zijn verbonden. Verder wordt de term ‘villa’ gebruikt om 

Rentilo (Renselaar), Niutlo (Nulde), Irminlo (Ermelo) en Thri (Drie) aan te duiden met ‘mansi’ en 

‘comprehensiones’, oftewel hoeven en ontginningen. Tot Thri behoorden bovendien ‘pastus porcorum 

XXXV’, oftewel het weiderecht voor 35 zwijnen. In ‘silva’ (het bos) bij Puthem en bij Irminlo waren 

respectievelijk 28 en 60 ‘scaras’ (inscharingsrechten?91) en verder is er sprake van ‘sextam partem’ of zesde 

delen in verspreid liggende bosgebieden. In het ‘saltus’ van Vunnilo maakte al het bezit van twee personen 

en ‘comprehensiones’ deel uit van de schenking. En tot slot is er sprake van Archi (Ark) waar al wat daar is 

aan ‘pratis’ (hooiland) en ‘comprehensiones’ (ontginningen) werd geschonken.92 

Zo ontstaat het beeld van twee vici (Puthem en Hotseri) met samen drie ‘mansos dominicales’93 en dertien 

mansi, met daaromheen een aantal villae met zeven en een halve mansi. Bij de mansi worden namen 

genoemd van 31 horigen. Per horige vinden we 0,5 tot 1,0 mansus. Daarnaast is er sprake van niet aan 

personen toegewezen en niet gekwantificeerd verspreid bezit in het bosgebied, enkele verspreide ‘villae’ 

en worden ontginningen genoemd die een minder specifieke omschrijving krijgen, wat mogelijk het 

geringere belang en de mate van ontwikkeling ervan aangeeft. Buiten beschouwing zullen verder blijven 

mansi en rechten in de bossen die niet liggen in het grondgebied van de latere gemeente Putten. In Figuur 

 
88 Blok (1960), oorkonde nr 31. Aldaar p 189, noot 1: Bochursti wordt in Putten gelokaliseerd. Zie ook Hagoort (1990), 
p 104: Groot Bokhorst, naam van boerderij in de buurtschap Diermen. 
89 Kötzschke (1906) II p 8-15. Urbar A. §2, geografische aanduiding overgenomen uit de opgenomen voetnoten. 
90 Zie bijlage 2 voor tekst van het deel van de oorkonde dat de ‘pago Felua’ betreft. 
91 Geen verklaring of vertaling kunnen vinden, wordt door de verschillende auteurs als aan te nemen gegeven 
gepresenteerd, en van elkaar overgenomen. 
92 Er wordt voor ieder onderdeel van de schenking precies aangegeven wat het kenmerk is waaraan de locatie voldoet 
(pago, vicus, villa, silva, saltus) gevolgd door het toponiem, het soort ‘goed’ of ‘gebruik’ (mansus, comprehensio, 
scara, pastus, pratis) met in de meeste gevallen een duidelijke aanduiding van de kwantiteit, en één of meer 
persoonsnamen van degenen die als horigen aan het bezit verbonden waren. Voor het scheiden van de entiteiten is 
gebruik gemaakt van de in de transcriptie gehanteerde interpunctie. 
93 In 1612 worden ‘In Vicinia Brinconis’ (omgeving van de brink) verschillende goederen genoemd, hier is ‘in vico 
Puthem’ sprake van ‘mansos dominicales’. Het zou om dezelfde goederen kunnen gaan. Zie ook Hagoort (1990), afb. 2, 
p 111. 
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4-5 zijn de namen uit de hiervoor besproken documenten op de kaart geplaatst om een beeld te geven van 

de mogelijke ligging van de in de schenkingsacte van Folker opgenomen toponiemen. 

 

Figuur 4-5. Indicatie van de ligging van de locaties genoemd in de oorkonde van Hiddo (806) ‘Bochursti’ en van 
Folker (855) ‘in pago Felua’. Zie Bijlage 2.4 Concordantie van toponiemen voor verklaring van de toponiemen op de 

kaart. Achtergrondkaart: P. Vos, paleogeografische kaart 800 n. Chr. Donkergeel: hoog dekzand, lichtgeel: laag 
dekzand, bruin: veen, blauw: water en beken.) 

Voor de eerstvolgende gegevens kunnen we pas terecht bij twee registers, een uit de 12e en een uit de 13e 

eeuw, respectievelijk uit 1160 en 1280.94 Het betreft lijsten met afdracht aan de hof van Werden in Putten 

waarin wordt opgesomd wat en hoeveel aan goederen of geld diende te worden betaald.95 

In de lijst gedateerd 1160 komen toponiemen voor onmiddellijk gevolgd door persoonsnamen, en afdracht 

van goederen en geld. De in het document opgenomen persoonsnamen hebben hier een betekenis voor de 

nadere aanduiding van de mansus, voor een kwantificering van de grootte van de mansus of de grootte van 

de afdracht is deze niet van betekenis. De afdracht wordt genoemd in geld of in natura. De producten die 

afgedragen worden zijn granen (rogge, haver en gerst), vis (snoek, aal), vee (zwijn, schaap) en, in een enkel 

geval: wol, honing, boter en kaas.96 

Op de lijst worden eerst de mansi curtis (de huizen van de hof) genoemd, met een afdracht van 250 modi 

siliginis (250 mud rogge) en 100 modi avene (100 mud haver). Putten wordt bovendien genoemd met twee 

 
94 Van 855 tot 1160 en tot 1280 is ruim 300 jaar en 425 jaar, ongeveer gelijk aan 12 of 17 generaties. Hiermee wordt 
duidelijk hoe groot de tijdsperiode is waar geen gegevens van zijn overgeleverd. 
95 Zie bijlage 2. Landesarchiv Rheinland-Westfalen, Münster. Findbuch B608. 453a. Transcipt van beide lijsten in één 
document, gedateerd 1560. Mogelijk opgesteld voor en gebruikt bij overdracht van de Puttense goederen van de 
Abdij van Werden naar de Abdinghof van Paderborn. Eerder, aan het einde van de 13e eeuw, is ook sprake geweest 
van de overdracht van de Puttense goederen aan de Abdinghof, dat zou aanleiding zijn geweest voor het opstellen van 
de lijst gedateerd 1280. (Zie Stüwer (1980), p 325.) 
Transcripten van beide documenten apart zijn ook te vinden in Kötzschke (1906), Band II, VIII. Urbar F. §10. Fronhof 
Putten (p 275-276); IX. Urbar G. §12. Fronhof Putten (p 307-308). 
96 Heide maakt het houden van bijen mogelijk, met honing als opbrengst. 
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maal een ‘alio agro’ (andere akker) en een afdracht in geld. Daarna volgt een opsomming van de afdrachten 

per villa: Buchurst, Niutlo, Bekestre, Spriele, Halvenchuson en Northan, telkens in goed of in geld. Onderaan 

de lijst met toponiemen staat Cleinhorst, waarbij net zomin als bij Putten een persoonsnaam wordt 

genoemd. Helemaal onderaan de lijst staat ‘ipse vilicus’ (de rentmeester zelf), die blijkbaar werd geacht 

goederen af te dragen van de ‘aelilande curtis’ (de gronden van de hof). Die goederen worden vervolgens 

opgesomd. 

Deze lijst maakt het wederom mogelijk een beeld te vormen van de opbouw van het volmiddeleeuwse 

bezit van het klooster van Werden rond Putten. Er was een hof met daaromheen een reeks van plaatsen 

met horigen die afdrachten deden. De hof bestond uit twee gedeelten: Putte en het aan het einde 

genoemde Cleinhorst, dat in de plaats lijkt te zijn gekomen van Hotseri uit de schenkingsoorkonde van 855. 

Rond de centrale hof (Putte en Cleinhorst) is wederom sprake van villae met mansi. De villae Bekestere, 

Halvenchuson en Northan met samen 12 vermeldingen van horigen staan niet op de eerdere oorkonde, het 

lijkt erop dat de mansi die eerder genoemd werden onder Puthem en Hotseri nu onder die nieuw 

verschenen namen zijn opgenomen. Een verplaatsing van deze villae met hun mansi kan daaraan ten 

grondslag liggen, een andere naamgeving is ook mogelijk. 

In de lijst gedateerd 1280 wordt per locatie en per mansus, nu zonder persoonsnamen te noemen, 

aangegeven hoe groot de afdracht was.97 Net als in de twee hiervoor aangehaalde lijsten neemt Putte een 

speciale plaats in, het wordt hier als ‘vilicatio’ aangeduid, terwijl bij de andere locaties geen kwalificatie is 

opgenomen anders dan mansus. Per locatie per mansus aangegeven wat de afdracht was. Het komt 

wederom neer op afdracht in geld of in goederen in de vorm van agrarische producten (rogge, gerst, één 

keer haver en één keer honing), zwijnen en vis (alen, snoeken en haring). In zeven gevallen vond afdracht 

alleen in goederen plaats, in tien keer alleen in geld en in de overige negen keer vond afdracht in geld en in 

goederen plaats. 

Behalve de vilicatio98 Putten worden nu Nordere, Huszeren, Sladere, Becsteren en Halvinchusen genoemd 

met in totaal 14 mansi. Huszeren wordt als naam dus weer gebruikt zonder samen met de hof te worden 

genoemd, het heeft de status van villa. Cleinhorst wordt niet gebruikt in deze vastlegging. De hof-functie 

lijkt nu aan de vilicatio Putten toe te vallen. 

De beschrijving van goederen die werden afgedragen in de lijsten uit 1160 en 1280 geven een beeld van de 

bedrijfsvoering op dat moment. Ze laten zien dat er in die periode granen werden verbouwd: voornamelijk 

rogge, daarnaast haver en gerst; dat er vis gevangen werd of in ieder geval in de nabijheid beschikbaar was: 

paling, haring en snoek; dat er veeteelt was in de vorm van schapen, varkens en een enkel rund; en dat er 

boter, kaas en honing werd geproduceerd. Een verschil tussen de twee lijsten, is dat in de lijst uit 1160 

namen van personen staan, terwijl in de lijst uit 1280 mansi worden genoemd. In 1160 wordt de afdracht 

berekend per individu, in 1280 per mansus. 

Aan de hand van de gegevens uit de drie tot nu toe besproken documenten, is op de kaart bij benadering 

aangegeven waar de Werdense erven in de 9e tot en met de 13e eeuw moeten hebben gelegen. Daartoe 

zijn de locatieaanduidingen uit de drie documenten in één tabel ondergebracht. Met topografische kaarten 

uit heden en verleden zijn deze locaties op de kaart gezet om hiermee een indicatie te geven van de ligging 

ervan (zie ook Tabel 4-2.3 en Figuur 4-6). 

  

 
97 Zie bijlage 2 (Kopie van lijst uit 1160 en 1280). 
98 Vilicatio: Beheer, zorg  van een hof. 
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Tabel 4-2. Toponiemen uit de vier oudste documenten (beperkt tot de latere gemeente Putten). 

Toponiem 806, 855 Toponiem 1160 Toponiem 1280 
Moderne toponiemen (actuele 

locatie) 

Puthem (vico, silva) Putten (mansis curtis, mansus, 
vilicus) 

Putte (mansus, mansus iuxta 
curtim) 

later dorpskern met kerk, mogelijk 
Schoutmansgoed aan Putterbrink 

Hotseri (vico) 
 

Husszeren (mansus) Boerderijen Groot en Klein Hussel 
 

Cleinhorst ( - ) 
 

Boerderij Cleinhorst (afgebroken 
in 1767)   

Bekestere (villa) Becsteren (mansus) buurtschap Bijsteren 
 

Halvenchuson (villa) Halvinchusen (mansus) buurtschap Halvinkhuizen 
 

Northan (villa) Nordere (mansus) buurtschap Norden 

Niutlo (villa) Niutlo (villa) 
 

buurtschap Nulde 

Buchorsti (806: Hiddo) Buchurst (villa) Buchorst (mansus) Groot en Klein Bokhorst 
  

Diramme (mansus) Diermen 

Rentilo (villa) 
  

(Aelt Besselsengoed / Aalt 
Wynekengoed) 

Vunnilo (saltus, comprehensiones) 
  

buurtschap Wullenhove 

Hornlo (silva) 
  

andere naam voor Kolthoorn 
(vermelding in 1612)  

Spriele (villa) Sprile (mansus, mansus desolatus) buurtschap Spriel 

 

 

Figuur 4-6. Locaties van middeleeuwse erven uit de schenkingsoorkonde van Folker (855) (paars) en de inkomsten-
lijsten (1160) (groen) en (1280) (blauw), afgebeeld op de kadastrale kaart van de gemeente Putten (1832). Locaties 

vastgesteld met behulp van archiefstukken en kaartmateriaal. 

De kaart met locatieaanduidingen in Figuur 4-6 gaat uit van de toponiemen uit Tabel 4-2, met als resultaat 

een indicatie van de plaats van de vicus, de vilicatio en de verschillende villae. Van belang is om hierbij in 

het oog te houden met welk doel de hier gebruikte archiefstukken zijn opgesteld en dat was duidelijkheid 

verschaffen: duidelijkheid voor de schenking in het geval van de oorkonde van Folker en duidelijkheid over 

de afdracht. In de loop van de eeuwen daarna zijn de mansi verplaatst of verdwenen en zijn er nieuwe bij 

gekomen. De oude namen zijn blijven bestaan en zijn in de loop van de geschiedenis steeds terug te vinden 

in archiefstukken, sommige namen zijn ook tegenwoordig nog in gebruik. De bakstenen boerderijen waar 
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de oude namen nu bij horen zijn natuurlijk niet de houten mansi uit de vroege middeleeuwen die per 

generatie werden vervangen en telkens een stukje opschoven. 

De ligging van de curtis van de abdij van Werden kan worden voorgesteld op de plaats van de kerk in het 

centrum van Putten. Deze keuze kan verantwoord worden als wordt uitgegaan van de toponiemen uit de 

oudste oorkonden. Indien echter ook nieuwe documenten worden gebruikt kan de ligging van de 

Schoutmansgoed als locatie van de curtis worden gekozen (Figuur 4-7) De tegenwoordige Husselsesteeg 

heeft dan naar alle waarschijnlijkheid als route tussen de curtis en de in het westen gelegen goederen 

gediend. Het westelijk deel kan een eeuwenoud tracé volgen, het oostelijk deel liep vrij zeker niet op 

dezelfde manier als nu door het open terrein van de oorspronkelijke Brink.99 

 

 

Figuur 4-7. Schoutmansgoed gelegen ‘in vicinia Brinconis’ als curtis bij Puthem. Naar gegevens uit de 
schenkingsoorkonde van Folker (855) (paars) en de inkomstenlijsten (1160) (groen) en (1280) (blauw), afgebeeld op 

de kadastrale kaart van de gemeente Putten (1832). Locaties gekozen met behulp van archiefstukken en 
kaartmateriaal. In 855 gelden Puthem en Hotseri samen als locatieaanduiding voor de twee centrale vici, in 1160 
wordt de locatie van Hotseri ingenomen door die van de Cleinhorst terwijl in 1280 de functie van hoofdhof alleen 

voor de naam Putten geldt. De omliggende locaties, Norden, Bekestere en Halvenchuson komen zowel in 1160 als in 
1280 voor. Cleinhorst komt in 1280 niet voor, Husszeren (het latere Hussel) heeft zijn plaats weer ingenomen.Ook 

afgebeeld: Husselsesteeg (rode stippellijn) en Putterbrink (rode contour). Vergelijk Hagoort (1990), afb 2 en 
Mewe (1977), na p 142. 

 
99 Hier wordt niet verder ingegaan op de functie die de Husselsesteeg mogelijk als verbindingsweg heeft gehad. Wel is 
duidelijk dat de Stationsweg later de belangrijkste route vanuit het centrum van het dorp naar het westen werd. 
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Figuur 4-8. Locatie van toponiemen uit archiefstukken (9e, 12e en 13e eeuw) gecombineerd met bouwlandpercelen 
(kadaster 1832) en plaggenbodem (bodemkaart EZ, cHn en cHd). Ondergrond: geomorfologische kaart. (Legenda: 

zie Bijlage 3.) 

 

 

Figuur 4-9. Vergelijk Figuur 4-8. Ingezoomd op de rond de Putter Eng gelegen toponiemen. 
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Figuur 4-10. Aan de Husselsesteeg, perceel met rogge, augustus 2019. (Kadaster 1832: Putten C1006, bouwland; 
bodemkaart: plaggenbodem). (Foto: Wim Genuit.) 

 

 

Figuur 4-11. Husselsesteeg, verbinding tussen Hussel en Schoutmansgoed, ten Noorden van de laagte. (Foto: Win Genuit) 
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Figuur 4-12. Ten zuiden van de Husselsesteeg: laagte met op de achtergrond bol perceel met plaggendek. (Foto: 
Wim Genuit) 

 

 

Figuur 4-13. De voormalige Brink? Open gebied met weiland, ten noorden van de Husselsesteeg. (Foto: Wim Genuit) 
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4.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het onderzoeksmodel voor het rangschikking van de goederen en afdrachten van de 

abdij Werden op de Noordwest-Veluwe uit de archiefstukken toegelicht en vervolgens geoperationaliseerd. 

Het bestaat uit een tabel waarin per kolom een gegeven uit een archiefstuk en per rij een boerderij 

voorkomt. Uit de gevulde tabel kan vervolgens voor een boerderij de basis voor een biografie worden 

gehaald. 

Omdat de gegevens in de oudere en in de jongere archiefstukken onvoldoende op elkaar aansluiten zijn er 

twee verschillende tabellen opgesteld: één waarin de gegevens uit de oudste vier archiefstukken worden 

gebruikt, een waarin de gegevens uit de jongere archiefstukken worden gebruikt. Het belangrijkste verschil 

is dat de gegevens in de oudste stukken niet op het niveau van de individuele boerderij kunnen worden 

gevuld. In de tabel met gegevens uit de jongere archiefstukken staan per regel wel de gegevens voor één 

boerderij. 

Voor sommige boerderijen zijn minder gegevens beschikbaar gekomen dan voor andere, dat is mede 

afhankelijk geweest van de gekozen archiefstukken. Wanneer meer archiefstukken worden geanalyseerd 

kunnen meer kolommen in de tabel worden gezet en kan mogelijk per individuele boerderij een 

uitgebreidere biografie worden opgesteld. De tabel kan in de toekomst worden uitgebreid met meer 

kolommen omdat niet alle beschikbare archiefstukken zijn bestudeerd. 

In het volgende hoofdstuk wordt dat als voorbeeld gedaan voor de erven ‘Hussel’, ‘Schoutmansgoed’ en 

‘Rimpeler’. 
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 Drie erven in detail: Hussel, Schoutmansgoed, Rimpeler 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen drie erven meer in detail aan de orde voortbouwend op de gegevens uit de 

archiefstukken die in Hoofdstuk 4 zijn ondergebracht in het onderzoeksmodel. Op basis van die gegevens 

wordt voor de drie erven een aanzet voor een biografie opgesteld, welke wordt uitgebreid met specifieke 

informatie van die erven. De vraagstelling is bovenal om te onderzoeken of het onderzoeksmodel en de 

operationalisatie ervan een werkbare methode levert. Enerzijds voor een biografie van een specifiek erf en 

anderzijds voor een overzicht, een biografie, van de Werdense erven in Putten als geheel. 

De drie gekozen erven zijn Hussel, Schoutmansgoed en Rimpeler. Voor elk van de drie is er een duidelijke 

motivatie om dat erf te kiezen. Hussel komt voor in de schenkingsoorkonde van Folker. Het 

Schoutmansgoed was de curtis of hof van de abdij van Werden. Het erf Rimpeler vormt vanwege de 

grootschalige archeologische opgravingen in 2018-2019 de directe aanleiding voor deze studie en is 

mogelijk, net als Hussel, opvolger van een boerderij die deel uit maakte van de schenking van Folker. 

Voor elk van de erven wordt de basis gevormd door rij met gegevens van het specifieke erf uit ‘Bijlage 1 

Tabel met gegevens uit de nieuwere documenten (vanaf de 14e eeuw)’. Het vertrekpunt voor het vervolg 

van het betoog is het bezit in 1832: op de kaart wordt afgebeeld welke percelen er in bezit van de eigenaar 

van het erf zijn, met de bezitsgeschiedenis als volgende onderwerp. Voor elk van de erven is het 

uitgangspunt vergelijkbaar, maar de ontwikkeling van het bezit van elk ervan blijkt duidelijk te verschillen. 

 

Figuur 5-1. De drie voorbeelden. Hussel (blauw), maakt deel uit van het bezit van de familie Van Golsteijn; 
Schoutmansgoed (rood), maakt deel uit van het bezit van Gerrit Arentze en Rimpeler (oranje) is bezit van de erven 

van Hendrik Rimpelder. Bron: Gegevens uit Kadaster 1832. 
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5.2 Hussel 

Het eerste erf dat besproken wordt is Hussel. In 2019 is ‘Groot Hussel’ te vinden aan de noordkant van de 

Stationsweg, het is een woonboerderij met wagenschuur en twee roedenbergen, het ensemble heeft de 

status van rijksmonument.100 

 

Figuur 5-2. Wagenschuur bij de boerderij Groot Hussel, kort na WOII. (overgenomen uit Kadastrale Atlas gemeente 
Putten (1993), p 30. Collectie Gemeente Putten) 

 

 

Figuur 5-3. Roedenbergen bij boerderij Groot Hussel. (Foto Wim Genuit.) 

 
100 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32232 (geraadpleegd op 15-08-2019) 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32232
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Het verzamelen van gegevens in het onderzoeksmodel levert voor Hussel het volgende op (Tabel 5-1). 

Tabel 5-1. Hussel. Gegevens overgenomen uit Bijlage 1 Tabel met gegevens uit de nieuwere documenten (vanaf de 14e eeuw). 

(A) 1832; plaatselijke benaming (HisGis) Norden 

(B) IX XII XIII Hotseri (IX), Husszeren (XIII) 

(C)  WJH  (1990) - afb. 2 met kadastraal nummer 18. (B184) Groot Hussel 

(D) Erbzins en Kopfzins 1340/41 E. Bonis in Husser Wendel et Gesa soror 

(E) Rogge inname 1367/68 (K. p 841-842) over 
meerdere jaren 

1 schepel; 2 molder; 0,5 schepel; 2 molder 

(F) 1368 lijst overeenkomst Veluwe 1368, Heynen van Husser / Geraert van Hosle? 

(G) 1612 naam 099r. Hussel. 

(H) 1612 afdracht 099r. 10 schepel siligis 

(I) 1612 possessor en opmerkingen 099r. Possidet Anna van Hussel vidua 

(J) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 127-131. Hussel vols. hofh Abtsgoed. B. van Golstein 

(K) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 
afdracht (schepels Rogge, Gerst, Haver; Tins) 

8 3/16; -, -; Tins: 1 fl., 11 st. 

(L) naam Cultuurhistorische waardenkaart RAAP Groot Hussel 

(M) kadastraal perceel 1832 B184 [Douar. E.I.B. Baron van Golsteyn] gekocht in 1765 

 

Net als voor de andere erven gelden er voor Hussel in de loop van de tijd verschillende toponiemen. In de 

oorkonde van Folker wordt ‘Hotseri’ gebruikt, in 1280 Husszeren, in de 14e eeuw Husser en Hosle. Op de 

kaart van sGrooten staat ‘Hoessen’ (Figuur 3-3). Vanaf de 17e eeuw wordt het tegenwoordige Hussel 

gehanteerd. Dat het steeds om hetzelfde goed gaat mag worden vastgesteld uit de geschiedenis ervan.101 

Hotseri, wat de oudste vermelding van Hussel is, en Puthem worden in de akte van Folker samen genoemd 

en beide gelijkwaardig met ‘vico’ aangeduid, terwijl andere toponiemen met één of meer mansi de 

aanduiding ‘villa’ of ‘silva’ krijgen.102 Hiermee wordt een verschil in status aangegeven dat op dat moment 

aanwezig was en in de eeuwen daarna, in ieder geval voor Puthem en voor de ontwikkeling van de curtis 

van Werden, van betekenis is gebleven. 

In de 12e eeuw wordt Hotseri niet genoemd, wel verschijnen er nieuwe namen: Halvenchuson, Bekistere en 

Northan die deels in gebruik blijven voor buurtschappen. Cleinhorst wordt ook genoemd. Putte heeft dan 

de onderscheidende kwalificatie ‘curtis’ of hof voor de abdij van Werden.103 In 1280 is ‘Husszeren’ weer 

terug als toponiem, nu met drie mansi, en daarmee gelijkwaardig aan Becsteren en Halvinchusen.104 Uit de 

opsomming van de afdrachten op de lijst uit 1280 kan ook worden afgeleid hoe men leefde, namelijk van 

landbouw, veeteelt en visvangst. Dit wordt weerspiegeld in de afdracht van drie mansi in Husszeren, die 

bestond uit rogge, gerst, varkens, een hamel en snoeken. 

Ook de nieuwere documenten zijn vooral opgesteld met als doel de afdracht te administreren. In de 

tweede tabel zijn er gegevens van drie momenten opgenomen: in de veertiende eeuw, in 1612 en in het 

begin van de 19e eeuw. In al deze gevallen wordt de afdracht in schepels en molders rogge opgegeven,105 in 

de 19e eeuw komt er ook een bedrag in geld bij. In de akte van 1368 staat er in totaal 2 1/2 schepel en 4 

molder (verdeeld over Heyne van Husser, 1 schepel, Ger. Van Husser 2 molder en nogmaals Heyne van 

Husser 1/2 schepel wat betrekking kan hebben op meerdere erven en op meerdere personen). In 1612 

 
101 Van het toponiem zijn geen verklaring van de taalkundige onwikkeling of van de betekenis ervan in de literatuur 
aangetroffen. Steeds begint het toponiem met een ‘H’ met in het middel een medeklinker ‘s’. Tussen die letters staat 
een klinker ‘o’ of ‘u’. Dit leidt tot een lettergreep ‘Hos’ of ‘Hus’. Mag daaruit een verband met ‘huis’ worden afgeleid? 
102 Akte van Folker, zie bijlage 2. 
103 Afdrachtlijst 1160, zie bijlage 2. 
104 Afdrachtlijst 1280, zie bijlage 2. 
105 1 molder = 4 schepel. Deze maten zijn niet gestandaardiseerd en verschillen per regio, daarom is hier geen 
omrekening gedaan, maar er kan wel door de tijd heen worden vergeleken. (zie http://www.meertens.knaw.nl/mgw/ 
geraadpleegd in augustus 2019) 

http://www.meertens.knaw.nl/mgw/
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moet 10 schepel rogge worden afgedragen en in 1803-1806 is dat per jaar telkens 8 3/16 schepel met 

bovendien een tins van 1 florijn en 11 stuivers.106 

De namen Hussel, Schoutman en Rimpeler komen ook voor in de ‘Uitspraak tussen de Proost van Werden 

en enige ingezetenen op de Veluwe’ van 24 april 1368.107 Deze lijst is aan de ene kant interessant om het 

voorkomen van namen in de veertiende eeuw te traceren, maar ook omdat er gemeld wordt wat er van 

deze ingezetenen als afdracht wordt verwacht. Die collectieve afdracht bestaat uit rogge en ook uit heek, 

aal, haring en varken. Wat naam betreft wordt in de 14e eeuw Husser en Hosle gehanteerd, het lijkt erop 

dat vanaf de 17e eeuw Hussel gemeengoed wordt. Het wordt niet de naam van een buurtschap en wordt 

ook niet in het kadaster van 1832 teruggevonden als ‘plaatselijke benaming’. 

 

Figuur 5-4. Hussel maakte in 1832 deel uit van het bezit van de familie Van Golstein (Blauw: eigendom van 
Douairière Baron E.J.B. van Golstein, op kadastrale kaart 1832.) 

Behalve het tegenwoordige Hussel, is er ook een Klein Hussel geweest, waarvan het niet duidelijk is waar 

het heeft gestaan. Een bevestiging van het bestaan ervan is te vinden in een eigendomsbewijs uit 1765 

waarin de koop van Groot Hussel en van Klein Hussel door Philip Hendrik van Golstein wordt bevestigd. Het 

wordt in 1767 afgebroken en het wordt na verloop van tijd niet meer genoemd, dan is er alleen nog sprake 

van Hussel. (Groot) Hussel bleef tot 1925 in bezit van de familie Van Golstein.108 

Hussel maakte dus vanaf 1765 deel uit van het bezit van de familie van Golstein. Deze familie had door 

vererving het kasteel De Vanenburg in bezit die eerder had toebehoord aan Hendrik van Essen, landdrost 

van de Veluwe. Deze Van Essen had in 1664 het huis Vanenburg laten bouwen, waaromheen hij en zijn 

 
106 In het opschrijfboekje uit 1612 staat behalve 10 schepel ook vermeld dat het gelijkwaardig is aan 8 schepel en 3 

spint naar Harderwijkse maten en worden ook Brabantse en Vlaamse valuta genoemd. In de boeken uit 1803-1806 

staat voor elk jaar de marktwaarde van de gewassen vermeld zodat omrekening plaats kan vinden. Een volgende stap 

kan zijn om de afdracht over de verschillende jaren met elkaar te vergelijken, dat voert hier te ver. 
107 Bijlage 1, kolom (F). 
108 Kraats, Jan van de; De verdwenen boerderijen aan de Kleenhorst 
(https://historieputten.vandekraats.com/deverdwenenboerderijenaandekleenhorst.htm geraadpleegd in juli 2019). 

https://historieputten.vandekraats.com/deverdwenenboerderijenaandekleenhorst.htm
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nazaten een park lieten aanleggen zoals dat bij een buitenplaats in de Gouden Eeuw paste. Daarvoor 

moesten zelfs enkele boerderijen op de aangekochte gronden worden afgebroken.109  

 

Figuur 5-5. Het goed Hussel ten opzichte van De Vanenburg. Blauw: bezit van de familie Van Golstein volgens kadaster 1832. 

In de boeken van rentmeester Nicolaas van Diermen over 1803 tot en met 1806 wordt Hussel genoemd als 

volschuldig hofhorig abtsgoed en wordt aan debiteur, de familie Van Golstein, zoals hiervoor gemeld de 

eigenaar van het goed, een aanslag opgelegd in naturaliën en in geld. 

In het kader van dit onderzoek is het interessant te achterhalen welke percelen er bij Hussel gerekend 

kunnen worden. Met de hier bestudeerde en beschikbare documenten is dat niet mogelijk, behalve dat 

voor de jaren 1803 tot en met 1806 de afdracht uit de rentmeesterboeken van Nicolaas van Diermen kan 

worden gehaald als mogelijke indicatie van de oppervlakte van het goed. Aanknopingspunten kunnen 

mogelijk verder worden gevonden in bestudering van pachtboeken van De Vanenburg, de akten van 

overdracht bij aankoop door de famillie Van Golstein in 1765 en bij verkoop in 1925.110 

Onderdeel van het bezit van de familie Van Goltstein is ook een schaapskooi an de overkant van de 

Husselsesteeg. Bij vervolgonderzoek kan ook aan de orde komen of deze bij het goed Hussel heeft 

gehoord.111 

 
109 Olde Meierink en Storms-Smeets (2015) p 196. De Vanenburg die door Van Essen werd gebouwd is in de Franse tijd 
verloren gegaan. Het huidige gebouw dateert uit 1870. 
110 Zie ook de opmerking hierboven over de afdracht in 1612 en in het begin van de 19e eeuw. 
111 https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32232 en 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32233 (geraadpleegd op 15-08-2019) 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32232
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/32233


Werdense goederen in de gemeente Putten 

p 52 

 

Figuur 5-6. Schaapskooi op de hoek van de Stationsweg en de Husselsesteeg. (Foto: Wim Genuit) 

Het toponiem Hussel is in verschillende straatnamen van het tegenwoordige Putten terug te vinden. Zo 

loopt de Husselsesteeg van Hussel naar het oosten, en was mogelijk de oude route naar de brink met de 

hof van de abdij van Werden. (Zie ook de paragraaf over het Schoutmansgoed hierna.) Aan de overkant van 

de Stationsweg is vanaf 1962 op de topografische kaart112 de Husselerweg te vinden, die naar het zuiden en 

naar oosten buigt over de oorspronkelijke Puttereng.113 De nieuwbouwwijk ten zuiden van de 

Stationsstraat wordt, waarschijnlijk geïnspireerd door de aanwezigheid van de Husselerweg, het 

Husselerveld genoemd, hoewel hier geen sprake is geweest van een veld maar van de Putter eng. 

 

5.3 Schoutmansgoed 

Het tweede goed dat in meer detail aan bod komt is het Schoutmansgoed. Het is de curtis, de hof, van de 

abdij van Werden geweest tot deze abdij in 1559 zijn goederen in Putten verkocht aan de Abdinghof in 

Paderborn. 

 
112 www.topotijdreis.nl, 1962 en later (geraadpleegd in augustus 2019). 
113 Hussel wordt op de kaart uit 1962 Groot Husselaar genoemd. Na 1974 is de naam niet weergegeven. 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 5-7. Toegang tot de begraafplaats Schootmanshof, aangelegd op de plaats waar eerder het Schoutmansgoed 
heeft gelegen. (Foto: Wim Genuit.) 

 

 

Figuur 5-8. Kadastrale percelen, 1832 met in rood het eigendom van Gerrit Arentze. Afgeleid uit www.hisgis.nl 
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Tabel 5-2. Schoutmansgoed. Gegevens overgenomen uit Bijlage 1 Tabel met gegevens uit de nieuwere documenten (vanaf de 14e 
eeuw).. 

(A) 1832; plaatselijke benaming (hisgis) Putten 

(B) IX XII XIII Puthem curtis 

(C)  WJH  (1990) - afb. 2 met kadastraal nummer 04. (C126) Schoutmansgoed 

(D) Erbzins en Kopfzins 1340/41 
 

(E) Rogge inname 1367/68 (K. p 841-842) over 
meerdere jaren 

Gerrit Schoutman 6 molder 

(F) 1368 lijst overeenkomst Veluwe 1368, Gerrit Scoutman 

(G) 1612 naam 101v. Schoutmansguet ??? Quod fu praepositi quodam 
werdenensis curia, vulgo Sadallhof ?? 

(H) 1612 afdracht 101v. 6 molder siligis 

(I) 1612 possessor en opmerkingen 101v. Huius p[rædij (quod fuit Præpositi quondam Werdenensis 
curia, vulgo sadelhoff) vasallus e[st] Jan Jacobs te Nyekerken. 
D[omi]n[u]s vero feudi e[st] Abbas Padibor. Debet de p[ræ[terito - ij 
schep. et de p[ræ[teriti - 4 mold[er]. colonus Wilm Wulffs 

(J) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 129-134. Schoutmansgoed en Zadel Leen. P. Heshusius 

(K) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 
afdracht (schepels Rogge, Gerst, Haver; Tins) 

21, - , -; Tins: 7 st. 

(L) naam Cultuurhistorische waardenkaart RAAP Schoutmansgoed (Ellertjan van Wettengoed) 

(M) kadastraal perceel 1832 C126 [Gijsbert Arents/sz/ze] 

 

Zijn naam heeft het goed waarschijnlijk te danken aan leenman Gerit Scoutman wiens naam in een regest 

uit 1401 direct verbonden is aan de hof in Putten: ‘Claes van Direm erkent van heer Betolt van Buren, proost 

van Werden, de hof te Putten ontvangen te hebben zoals Gerit Scoutman daarmede was beleend (1401 mei 

17)’.114 De namen Gherit Scoutman en Schoutman komt nog eerder voor, namelijk in archiefstukken over 

de jaren 1367 en 1368 als betaler van 6 molder rogge.115 Dit is mogelijk de oudste verwijzing naar de 

naamgever van het goed. 

Ook de naam Gerrit Scoutman staat in de opsomming van namen in de ‘uitspraak tussen de Proost van 

Werden en enige ingezetenen op de Veluwe’ uit 1368, dus van hem wordt een bijdrage in de afdracht 

verwacht (zie paragraaf 5.2. Hussel). 

In het opschrijfboekje uit 1612 wordt de ligging van dit goed samen met die van twee andere goederen, 

Bomersguet en Coestapelsguet, aangegeven als: ‘In Vicinia Brinconis’ of te wel in de buurt van de Brink’.116 

Op recentere kaarten wordt de ‘Brink’ nog aangegeven, net als het Schoutmansgoed en straatnamen 

duiden ook op de locatie van de vroegere brink: Brinkstraat en Putterbrink. In Figuur 4-7 is de contour 

getekend rond de aaneengesloten percelen heide op de kadastrale kaart uit 1832 om de mogelijke ligging 

van de oorspronkelijke Brink te laten zien. Van de boerderijen Bomersgoed en Coestapelsgoed kan met de 

hier beschikbare informatie niet worden aangegeven waar ze hebben gelegen. 

In de oudste documenten, de oorkonde van Folker en de twee afdrachtlijsten, zijn geen namen gebruikt die 

verwijzen naar ‘Schoutmansgoed’. Mogelijk wordt wel een aanknopingspunt geboden door het feit dat er in 

die eerste oorkonde sprake is van ‘mansos dominicales III’ (drie domaniale mansi) terwijl er ook in 1612 bij 

de Brink sprake is van 3 boerderijen. In 1160 werd er gesproken over ‘mansis curtis’ (huizen van de hof) en 

in 1280 over een vilicus (rentmeester) die niet nader wordt gespecificeerd waardoor niet duidelijk wordt of 

er in deze documenten en in het opschrijfboekje uit 1612 sprake is van (het beheer van) dezelfde goederen. 

Wat er wel voor pleit is de geringe mate van verandering die in het kloosterbezit in de loop van de tijd 

plaatsvindt. Kortom, het lijkt waarschijnlijk dat Bomersgoed, Schoutmansgoed en Coestapelsgoed dezelfde 

zijn als de drie domaniale mansi uit de oorkonde van Folker. 

 
114 GA toegang 324 regesten 11D (transcript in 40A, folio 52vso, Diermen). 
115 Kötzschke (1917, 1978) III, p 841 en 842. 
116 Landesarchiv Rheinland-Westfalen, Münster. Findbuch B608. 426, p 100. Onder ‘In vicinia Brinconis’ worden 
genoemd: Bomersguet, Schoutmansguet en Coestapelsguet. Bomersguet en Coestapelsguet zijn niet gelocaliseerd. 
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In 1682 komt het Schoutmansgoed in handen van de familie Van Voorst, eigenaar van het naastgelegen 

huis Schoonderbeek, die het goed al eerder als zadelleen had gekregen van de kelner van de Abdinghof. 

Twee jaar later wordt Schoonderbeek en het Schoutmansgoed in pand gegeven, waarschijnlijk omdat er 

geldgebrek was. Schoonderbeek en het Schoutmansgoed wisselen meermalen van eigenaar en leenman 

met de bijbehorende documenten als gevolg. Zo wordt in een document uit 1735 geschreven over ‘het 

Schoutmansgoed met sijn onderhorige weijde, bouw en buijte[n] landen, broecken en velden, en 

Putterbrinck holtgewas soo heggen als opgaende bomen, neffens twee deijlinge in den Putterbosch en 

onderhorige erff off grontpaghten beijde deese parcelen met alle sijne bekende, en onbekende reghten en 

gereghtigheeden hebbende’ wat laat zien dat het goed ook over omliggende gronden beschikte met de 

daarbij horende rechten en plichten. 

In 1803 is het goed, met daarbij de vermelding van zadelleen is het in handen van Samuel Heshusius. Er 

moet dan 21 schepel rogge en een tins van 7 stuivers worden betaald. Ter vergelijking: in 1612 was de 

aanslag, 6 molder rogge of te wel 24 schepel. De aanslag is veranderd, misschien is het oppervlak van het 

goed ook veranderd, een verklaring kan er nu niet gegeven worden. In het kadaster van 1832 is Gerrit 

Arentze eigenaar van het Schoutmansgoed. Hij staat te boek als winkelier, en heeft behalve het 

Schoutmansgoed een aanzienlijk onroerend goed bezit.117 Gerrit Arentze zou dit in de loop van de tijd 

hebben verworven.118 

Tabel 5-3. Bezittingen van Gerrit Arentze (bebouwd), volgens kadaster 1832. 

      

Putten L 121 19 schaapskooi (Bijsteren) westflank Puttereng 

Putten L 103 19 huis en erf (Bijsteren) Naamloos (ook op CHW-kaart) 

Putten L 133 19 schaapskooi (Bijsteren) ten N van De Hoven niet op TMK 1872 

Putten B 53 19 huis en erf (Norden) Naamloos, ten O van de Vanenburg. Wel op TMK 1872, verdwenen 

in 1932 

Putten C 126 19 huis en erf Schoutmansgoed 

Putten C 141 19 huis en erf Schoonderbeek 

Putten C 152 19 huis en erf Naamloos (ten N van Schoonderbeek) Naamloos (ook op CHW-kaart) 

Putten C 121 19 schuur en erf Tegenover Schoutmansgoed 

Putten C 461 19 huis en erf In dorp Putten 

Putten C 459 1002 huis en erf In dorp Putten, ten Noorden van C461 

 

Op moderne kaarten staat de boerderij steeds als Schoutmansgoed vermeld, vanaf 1932 niet meer, maar 

dan ontbreken ook andere namen van boerderijen. Het Schoutmansgoed is uiteindelijk verdwenen in de 

algemene begraafplaats ‘Schootmanshof’ die in gebruik is genomen in 1984. 

In verband met recente planontwikkeling voor uitbreiding van de begraafplaats is in juli 2018 archeologisch 

vooronderzoek (verkennend booronderzoek) gedaan waarbij is geconstateerd dat kans op archeologische 

resten op de locatie laag is vanwege verstoorde bodem.119 

Een opvallend element in het huidige landschap is een bergingsvoorziening voor rioolwater net ten zuiden 

van de begraafplaats en de aanduiding van een overlastlocatie op het gemeentelijk rioleringsplan. Beide 

voorzieningen duiden op een lage ligging in het landschap. Deze laagte is ook terug te vinden in het AHN in 

de vorm van een uitloper van een droogdal; hoewel de bebouwing geen kartering toestaat laat de 

 
117 Overigens zijn in de boekhouding van de domeinen de volgende twee posten opgenomen: ‘Gerrit Arendse 
dienende als knegt op de kelnarij’ krijgt over 1803 voor een half jaar fl. 36 en over 1804 voor een heel jaar fl. 74 
betaald. (NL-HaNA, Financiën / Nationale Domeinen, 2.01.23, Inventarisnummer 487, b, 1804.) Het zou om dezelfde 
persoon kunnen gaan. 
118 Mededeling door Jan van de Kraats (PHG), juli 2019. 
119 RAAP, juli 2018. https://www.narcis.nl/dataset/RecordID/oai%3Aeasy.dans.knaw.nl%3Aeasy-dataset%3A113272 

https://www.narcis.nl/dataset/RecordID/oai%3Aeasy.dans.knaw.nl%3Aeasy-dataset%3A113272
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geomorfologische kaart hetzelfde beeld zien: het ‘droog dal’ komt van de stuwwal, oostelijk van de huidige 

begraafplaats. Met meer onderbouwing kan mogelijk worden bevestigd dat het Schoutmansgoed, de 

oorspronkelijke hof van de abdij van Werden juist ten noorden van deze misschien te natte laagte werd 

gevestigd.120 

 

5.4 Rimpeler 

 

Figuur 5-9. Boerderij Rimpeler vanaf de Rimpelerweg. (Foto Wim Genuit) 

Het derde goed dat in detail besproken wordt is Rimpeler. Het ligt aan de weg met dezelfde naam, aan de 

westkant van de Puttereng. De huidige locatie bevindt zich onderaan de gordeldekzandglooiing (Figuur 

5-10). 

 
120 Bij de stichting van de begraafplaats en het grondwerk daarvoor is iets zuidelijker een bergingsvoorziening voor 
rioolwater gebouwd, vlak daarbij is een overlastlocatie. 
https://www.putten.nl/Inwoners/Afval/Riool/Gemeentelijk_Riolerings_Plan_GRP_Basis_RioleringsPlan_BRP Bijlagen 
(geraaldpleegd op 05-09-2019).  

https://www.putten.nl/Inwoners/Afval/Riool/Gemeentelijk_Riolerings_Plan_GRP_Basis_RioleringsPlan_BRP
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Figuur 5-10. Ligging van Rimpele en het plangebied (=opgravingsgebied)r in 2019 afgebeeld op de geomorfologische 
kaart, op overgang tussen gordeldekzandglooiing en dekzandrug. Oudere locaties van Rimpeler bevonden zich 

oostelijker, net op de gordeldekzandrug. Zie verder de tekst. (Legenda geomorfologische kaart: Bijlage 3.) 

Het huidige Rimpeler bevindt zich aan de westkant van de gordeldekzandglooiing waar de 

bouwlandpercelen met plaggendek lagen. Bij opgravingen in 2018 en 2019 is juist op de 

gordeldekzandglooiing, beschermd door een plaggendek, een groot aantal paalkuilen van boerderijen 

gevonden, waarvan er een mogelijk het Karolingische ‘Rimpeler’ was. 

Tabel 5-4. Rimpeler, Gegevens uit overzichtstabel (Bijlage 1). 

(A) 1832; plaatselijke benaming (hisgis) Bijsteren 

(B) IX XII XIII 
 

(C)  WJH  (1990) - afb. 2 met kadastraal nummer 13. (L25) Rimpeler 

(D) Erbzins en Kopfzins 1340/41 
 

(E) Rogge inname 1367/68 (K. p 841-842) over 
meerdere jaren 

Wouter Rimpler 1 schepel; 3 schepel 

(F) 1368 lijst overeenkomst Veluwe 1368, Wouter van Rimpelaer 

(G) 1612 naam 102v. Rympeler 

(H) 1612 afdracht 102v. 3 schepel siligis 

(I) 1612 possessor en opmerkingen 102v. Possidet Henrich van Arler den jungsten Gerritz sonne: colit Evert van 
Bueschotten. Est bonum libertate donatum à (blanco). 

(J) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 130-137. Rimpeler een gevrijd Abtsgoed. H. Evertzen. 

(K) NA Rentambt boekhouding 1803-1806 
afdracht (schepels Rogge, Gerst, Haver; Tins) 

2 5/8, -, -; Tins: 14 st. 

(L) naam Cultuurhistorische waardenkaart 
RAAP 

Rimpel(d)er 

(M) kadastraal perceel 1832 L25 [Erven Hendrik Rimpelder] 

 

Er is geen vermelding of verwijzing naar Rimpeler in de vroegste documenten, toch is het heel 

waarschijnlijk dat het net als Hussel en het Schoutmansgoed behoort het tot de goederen die door Folker 

worden geschonken aan de Abdij in Werden. 
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Figuur 5-11. Overzicht van de opgraving Rimpeler, 13-10-2018. De paalkuilen van een van de opgegraven 
boerderijen zijn met palen aangegeven. Links de Rimpelerweg, op de achtergrond de Stationsweg. (Foto: auteur.) 

Het oudste voorkomen van de naam Rimpeler staat in de inkomstenlijsten uit 1367 en 1368.121 In 1367 

wordt er van Wouter Rimpler 1 schepel inname geregistreerd: ‘Item Wouter Rimpler 1 sc.’. Voor 1368 is er 

de volgende vermelding: ‘Bona Ger. van Husser 2 mlr, item Wouter Rimpeler 3 sc. in dat guet.’. Er wordt dus 

3 schepel ingenomen, en er lijkt met de verwijzing ‘in dat guet’ een verbinding te bestaan met ‘Bona Ger. 

van Husser’, of te wel Hussel. Hoewel zowel Northan (Norden, waar Hussel later onder gaat vallen) en 

Bekistere (Bijsteren, waar Rimpeler bij gaat horen) al wel voorkomen in documenten worden Hussel en 

Rimpeler hier samen genoemd, hetgeen kan duiden dat een splitsing in de tweede helft van de veertiende 

eeuw nog niet heel ‘hard’ was. Ook de naam Wouter van Rimpelaer staat tussen de namen in de ‘uitspraak 

tussen de Proost van Werden en enige ingezetenen op de Veluwe’ uit 1368, dus van hem wordt een 

bijdrage in de afdracht verwacht (zie paragraaf 5.2. Hussel). 

In stukken van iets latere datum (1395) wordt een Bernt van Rympeler aangemerkt als horige van de Abt 

van Paderborn, hetgeen betekent dat Rimpeler al eerder dan 1559, het jaar waarin alle Werdense 

goederen worden verkocht, over is gegaan naar de Abdinghof.122 Dit sluit aan bij wat er in het 

opschrijfboekje uit 1612 over Rimpeler staat. Daar wordt Rijmpeler genoemd onder Beisteren, met Henrich 

van Arler, jongste zoon van Gerrit, als bezitter en Evert van Bueschoten als pachter. Als opmerking staat 

erbij dat het goed gevrijd is ten gunste van [blanco] (libertate donatum à [blanco]).123 Uit een andere bron 

blijkt dat deze vrijmaking heeft plaatsgevonden in 1592, ten gunste van Gerrit van Arler.124 

 
121 Kötzschke (1906) III. p 841. 
122 Ontleend aan https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-bijsteren-te-putten/ (Geraadpleegd op 16-08-2019) 
123 Landesarchiv Rheinland-Westfalen, Münster. Findbuch B608. 102v. 
124 Zie noot 122. Gerrit van Arler wordt ook genoemd bij de verkoop van De Praest aan de eerder genoemde Hendrik 
van Essen (zie 5.2 Hussel). Namelijk: Aantekening van doorverkoop aan Hendrik van Essen (1653). Quitanties voor de 
koopsom, en aantekening over afstand van zijn rechten door Gerrit van Arler als eigenaar van het abtsgoed Rimpeler, 
waartoe de Praest behoord heeft (1652), en akte waarbij Henrick Rengersz. de verkoop bevestigt (1655). GA 0539 Huis 
Vanenburg 71. 

https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-bijsteren-te-putten/
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Figuur 5-12. Kadastrale percelen, 1832 met in oranje het eigendom van de Erven Hendrik Rimpelder. Afgeleid uit 
www.hisgis.nl. 

Tot 1664 wordt Rimpeler als naam voor een persoon niet gebruikt, vanaf dat jaar wordt ‘op Rimpeler’ weer 

toegevoegd, in dit geval bij Jan Ryxen zoon van Rijck Evertsen, met diezelfde toevoeging. Op den duur 

verandert die toevoeging weer in ‘van Rimpeler’ die dan achter de naam staat waar naam van vader en 

zoon elkaar opvolgen.125 In de boekhouding uit de jaren 1803 tot en met 1806 wordt H. Evertzen genoemd 

als debiteur op het goed Rimpeler en hij is per jaar 2 5/8 schepel rogge en een tins van 14 stuivers 

schuldig.126 In het kadaster van 1832 staat Rimpeler op naam van de Erven Hendrik Rimpelder, ook 

genoemd Hendrik Evertsen.127 Er wordt één bebouwd perceel genoemd, de boerderij zelf: L25, huis en erf. 

In de jaren daarna wordt Rimpeler een aantal keren aangeboden op veilingen. Als voorbeeld zijn 

veilinggegevens uit 1854 in Bijlage 7 opgenomen en zijn de te veilen percelen op de kaart te zien in Figuur 

5-14. Het blijkt dan niet alleen te gaan om de percelen die in het kadaster als eigendom worden 

beschreven, maar ook om rechten op percelen in de bossen. Er wordt een reeks van namen genoemd van 

personen die aanspraak kunnen doen op een deel van de opbrengst. Hieruit spreekt een complexiteit van 

het bezit en ook van de bezitsrechten die voor de geschiedenis van Rimpeler geldt. 

 
125 Ontleend aan https://odeeby.wordpress.com/fragment-genealogie-bezitters-abtsgoed-rimpeler/ (Geraadpleegd op 
16-08-2019) 
126 NL-HaNA, Financiën / Nationale Domeinen, 2.01.23, Inventarisnummer 487, b, 1804 
127 Aankondiging van de verkoping van ‘Rimpeler’. Overgenomen van https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-
bijsteren-te-putten/ (Geraadpleegd op 16-08-2019) 

https://odeeby.wordpress.com/fragment-genealogie-bezitters-abtsgoed-rimpeler/
https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-bijsteren-te-putten/
https://odeeby.wordpress.com/rimpeler-in-bijsteren-te-putten/
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Figuur 5-13. Overveluwsch Weekblad 3 februari 1855 pagina 4. Aankondiging van een veiling van Rimpeler. 
(snv.courant.nu https://snv.courant.nu/issue/OW/1855-02-03/edition/0/page/4?query= geraadpleegd op 03-08-

2019) 

 

 

Figuur 5-14. Rimpeler. Oranje: Kadastrale percelen, 1832 eigendom van de Erven Hendrik Rimpelder. Roodomlijnd: Kadastrale 
percelen op de lijst voor de veiling in 1854 waarvoor het ‘zesde deel’ gold. (Ontleend aan www.odeeby.nl, Abtsgoed Rimpeler, 

geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019. Achtergrondkaart: kadaster 1832, via www.hisgis.nl) 

 

De biografie van Rimpeler krijgt een vervolg met de essentiekaart die is ontwikkeld voor het 

stedenbouwkundig plan. In dit plan voor een nieuwbouwwijk die in 2019 en 2020 wordt voltooid worden 

300 huzen gebouwd. (Figuur 5-15.) Hieraan vooraf ging het eerder genoemde archeologisch onderzoek 

waardoor in ieder geval vast komt te liggen wat er in het verleden is geweest. 

https://snv.courant.nu/issue/OW/1855-02-03/edition/0/page/4?query=
http://www.odeeby.nl/
http://www.hisgis.nl/
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Figuur 5-15. Rimpeler in 2019. Essentiekaart van het nieuwbouwplan Rimpelerveld op OpenStreetMap.  Bron: 
Essentiekaart uit Stedenbouwkundig plan Putten | Rimpeler, Atelier DUTCH, 2017. 

 

5.5 Conclusie 

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Het eerste doel is te achterhalen of of het onderzoeksmodel een 

basis kan bieden voor een biografie van een specifiek erf. Het tweede doel was de vraag beantwoorden of 

een dergelijkemodel kan ondersteunen bij het opbouwen van een algemene biografie van de Werdense 

erven in Putten. 

De conclusie is dat op basis van de opgenomen archiefstukken een aanzet kan worden gemaakt van een 

biografie. Door deze aan te vullen met gegevens over het specifieke erf krijgt een dergelijke opzet meer 

betekenis. 

De drie besproken goederen maakten alle drie deel uit van hetzelfde bezit dat in de 9e eeuw aan de Abdij in 

Werden werd geschonken. Hussel was toen met naam herkenbaar, het Schoutmansgoed was mogelijk 

oorspronkelijke een van de drie mansi domaniales, dus de oorspronkelijke hof van de abdij van Werden in 

Putten. Die functie wordt ook in het opschrijfboekje uit 1612 teruggevonden, dan wordt de aanduiding 

zadelhof gebruikt, terwijl de naam Schoutmansgoed aangeeft dat de schoutman, er woonde. Rimpeler was 

mogelijk één van de boerderijen die hoorde bij de vicus Hotseri en later bij Becistere. 

Door de opgravingen bij Rimpeler ontstaat meer duidelijkheid over de mogelijke eerdere locaties van de 

boerderijen in de middeleeuwen. De huidige erven hebben na de introductie van de baksteen een 

geleidelijke verstening doorgemaakt en daarnaast heeft plaggenbemesting op de bouwlandpercelen er toe 

bijgedragen dat de boerderijen zelf buiten het akkerland terechtkwamen. 

Voor het bezit van de goederen geldt dat de Veluwse adel in de persoon van drost Hendrik van Essen en 

zijn nazaten, de familie Van Goltstein grond opkopen om een buitenplaats te realiseren. Dat geldt voor de 

Vanenburg waar Hussel bij gaat horen. Familie Van Voorst koopt Schoonderbeek en het Schoutmansgoed, 

met daarna een geschiedenis van verpanding en particuliere verkoop. Rimpeler is in particuliere handen, en 

wordt meermalen verkocht. 

Deze beschrijvingen laten zien dat het er voor deze drie erven parallellen zijn te vinden in hun 

bezitsontwikkeling en ook dat er verschillen optreden. Het behandelen van meer archiefstukken zal dat 

beeld mogelijk versterken of juist een ander beeld laten zien. Dit betekent dat wanneer het doel om een 

generieke biografie te schrijven voor de Werdense goederen er voor ieder erf getoetst moet worden of de 

algemene situatie wel geldig is voor het specifieke erf. Meer zekerheid wordt geboden als van het bedoelde 
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erf ook de gegevens beschikbaar zijn, als dan niet mogeljk is kan er geen generieke biografie worden 

opgesteld. 
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 Conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

6.1 Conclusies 

Aan het begin is de vraagstelling van deze scriptie geformuleerd gevolgd door een korte opzet van de 

uitwerking ervan. Het staat er als volgt: 

‘Wat is de bezitsgeschiedenis van de Werdense erven in de gemeente Putten tussen het 

moment van de eerste schenking van grond aan Liudger in 806 en het moment dat de goederen 

na de secularisatie in 1803 in handen van de staat en daarna in particuliere handen kwam? 

Deze vraagstelling heeft tot de volgende titel voor deze scriptie geleid: aanzet voor een 

biografie te schrijven van de Werdense erven in Putten in het algemeen aangevuld met meer 

gedetailleerde beschrijvingen van drie afzonderlijke erven. Om dit te bereiken wordt uitgegaan 

van de inhoud van een reeks van archiefstukken en een aantal (historische) kaarten waarvan 

de gegevens in een tabel worden ondergebracht om vervolgens daaruit tijdreeksen per erf of 

per groep van erven te halen en zo een biografie op te stellen.’ 

De grote lijnen zijn aan de orde gekomen waarmee het kader voor het vervolg wordt gevormd. Het geeft 

een beeld van de ligging op de flank van een stuwwal. Door schenkingen in de 9e eeuw gaan de goederen 

deel uitmaken van het grondbezit van het klooster in Werden. In middeleeuwen is er sprake van 

boerderijen waar rogge wordt verbouwd en vis wordt gevangen. Die conclusie kan worden getrokken uit 

twee afdrachtlijsten uit de 12e en de 13e eeuw. De goederen gaan in de 16e eeuw deel uitmaken van het 

kloosterbezit van de Abdinghof. 

Om de geschiedenis van de goederen te volgen is een model toegelicht en opgezet waarin voor elk van de 

goederen uit verschillende archiefstukken gegevens in een tabel worden gezet. Het resultaat is dat er 

vervolgens per regel een tijdlijn voor iedere boerderij ontstaat die de basis kan vormen voor een 

uitgebreidere biografie. De uitwerking van de tabel en het vullen ervan staat in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 5 is voor drie boerderijen een biografie verder uitgewerkt, waarbij ook gegevens uit andere 

bronnen zijn gehaald uit andere bronnen. Die aan vullende bronnen zo gekozen dat het verhaal voor de 

specifieke boerderij verder uitgewerkt kon worden. Daarvoor wordt verwezen naar de betreffende 

paragraaf. 

In de archiefstukken en ook in het model staan gegevens over de afdracht van de boerderijen aan de 

kloosters. Deze gegevens zijn niet verder gebruikt en bieden de mogelijkheid om vergelijkingen te maken 

tussen de boerderijen en over een tijdsperiode.  

Uit de vele aanwezige archiefstukken is een keuze gemaakt, die deels door toeval is bepaald, maar ook 

door de leesbaarheid van het stuk: een tabel leest makkelijker dan doorlopende tekst in een lastig te 

ontcijferen handschrift. Voor een vervolgstudie kunnen veel meer archiefstukken bestudeerd worden. Dat 

betekent dat er meer gegevens beschikbaar zullen komen die in het model kunnen worden ondergebracht. 

Het opzetten van een database kan dan aanbeveling verdienen. 

Door het bestuderen van de ligging van het Schoutmansgoed als curtis van de Abdij van Werden ten 

opzichte van bijvoorbeeld Hussel komt naar voren dat de Husselsesteeg naar alle waarschijnlijkheid de 

verbindingsweg is geweest tussen het Schoutmansgoed en de in het westen gelegen goederen. Zie 

daarvoor ook Figuur 6-2. 

Als bovenstaande veronderstelling klopt, dan heeft de Husselsesteeg aan betekenis verloren ten opzichte 

van wat nu de Stationsweg is. De volgende vragen kunnen dan bijvoorbeeld gesteld worden. Wanneer is die 

verandering opgetreden? Viel die verandering samen met de verkoop van de Werdense goederen aan de 
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Abdinghof waardoor het Schoutmansgoed zijn functie verloor? Viel het samen met de ontwikkeling van de 

Putter Eng waar meer landbouwactiviteit werd ontwikkeld dan langs de Husselsesteeg? 

 

Figuur 6-1. Hussel, Schoutmansgoed en Rimpeler in 2019. (OpenStreetMap met ligging van de drie goederen, de kerk 
in Putten, Putterbrink, Plangebied Rimpeler, Husselsesteeg.) 

In Figuur 6-1 is ook de contour van het plangebied Rimpeler opgenomen, als verwijzing naar de aanleiding 

voor de opgraving door RAAP, en daarmee als aanleiding voor het doen van dit onderzoek. In de 

structuurvisie 2030 wordt Rimpeler nog aangeduid als gebied waar gebouwd mag worden, meer 

mogelijkheden ziet deze visie niet. Dit betekent dat het gebied rond de Husselsesteeg niet bebouwd wordt, 

wat voor behoud van deze oude structuur zal zorgen. 

6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Uit het voorgaande kan een reeks van vragen worden gedestilleerd die uitnodigen voor verder onderzoek. 

Op twee ervan wordt hier nader ingegaan in de eerste plaats het uitbouwen van het onderzoeksmodel, 

zowel in technische zin als in operationele zin en in de tweede plaats het verdere onderzoek naar de de 

twee vici, ‘Hotseri’ en ‘Puthem’ uit de schenkingsoorkonde van Folker uit 855. 

Het technische onderzoeksmodel zoals hier gebruikt is gegoten in een eenvoudige tabel in Excel wat kan 

werken voor een betrekkelijk klein aantal onderzoeksgegevens dat in één oogopslag is te overzien. Ook is er 

wat de vorm van de gegevens betreft niet naar standaardisering gestreefd. De inrichting van een database 

en standaardisering van gegevens maakt het mogelijk grote tot zeer grote aantallen gegevens op te nemen, 

te doorzoeken en te analyseren. 

De operationele uitwerking is hier beperkt gebleven tot het verwerken van de gegevens uit een klein aantal 

archiefstukken terwijl er in de verschillende archieven veel meer beschikbaar is. Door de gegevens onder te 

brengen in een database kan de inhoud van de stukken makkelijker worden vergeleken, waarbij eventuele 

kopieën worden getraceerd. Gegevens over afdracht die hier summier aan de orde kwamen kunnen voor 

een bredere analyse worden ingezet en daardoor ook mogelijk een beeld van de ontwikkeling van de erven 

geven. 
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Figuur 6-2. Hof van Putten (Schoutmansgoed) en Hussel ten opzichte van elkaar (Geomorfologische kaart met 
plaggenpercelen; Husselersteeg (van OSM) en Putterbrink (van Kadastrale minuut 1832).) 

De tweede suggestie voor onderzoek betreft de vroege geschiedenis van de vici ‘Puthem’ en ‘Hotseri’ die in 

de schenkingsoorkonde uit 855 samen worden genoemd. Algemeen wordt aanvaard dat ‘Hotseri’ de 

voorganger was van ‘Hussel’. Wat was de betekenis van ‘Puthem’? Daar wordt op twee manieren mee 

omgegaan: het zou gaan om de hof van de abdij van Werden, leidend naar het latere Schoutmansgoed, 

maar kan het ook verwijzen naar de locatie van de kerk die iets zuidelijker werd gebouwd? Wat is de 

betekenis van de Husselsesteeg? In hoeverre heeft het oost-west lopende droogdal mede de locatie van de 

hof en de kerk van Putten bepaald? 
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Bronnen . 

Archieven 

LAV_NRW Westfalen 

Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Abteilung Westfalen, Münster. 

Findbuch B 608: Kloster Abdinghof Paderborn - Akten 

2.1.7. Besitzungen in den Niederlanden (Pütten) 

Inventarnummer426. 

Album redituum monasterii Abdinchoffensis in Belgio, quod vulgo registrum vocant. Census 

ab diem lamberti solvendus In Putten 

Einkünfteverzeichnis der Abdinghofer Güter in Pütten. 

Inventarnummer 453a 24-27 

(gedateerd 1668) Registerauszug über die Werdener Güter. 

Afschrift van de twee inkomstenlijsten uit resp 1160 en 1280. 

NL-HaNA, Financiën / Nationale Domeinen, 2.01.23 

Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Financiën: Nationale Domeinen en Geestelijke 

Goederen 

Toegangnummer 2.01.23 

Inventarisnummer 487 Van Mr. N. van Diermen, rentmeester van de gesupprimeerde kelnarij van 

Putten.1803-1810 1 Portefeuille 

a. Generale recapitulatie op de rekening van 1803-1810. 

b. Verantwoording der jaarlijksche inkomsten van de tinsen 1803-1810. ‘Rentambt De 

gesupprimeerde kelnarij van Putten. (Twede) Rekening van Ontvang(st) en Uitgaaf over het 

jaar 1803’, Idem tot en met 1810. 

c. Verantwoording der jaarlijksche inkomsten van Stedigheden en tinsen 1803-1806. 

d. Verantwoording der jaarlijksche inkomsten van Stedigheden en tinsen 1807-1810.  

e. Rekening en verantwoording wegens ontvangst van de leenkamer, 1804-1810.  

f. Rekening wegens de inkomsten ingegaan in den loop van 1810 met desselfs verdeeling 

der revenuen voor de Kroon en het Rijk, vervallen 1811. 

g. Rekening van restanten van vroegere dienstjaren voor dat het Hollandsche 

gouvernement van dezelve heeft possessie genomen. 

h. Staten van Heghout en boschhout. 

Gelders Archief, Arnhem 

Toegang 0324. Kelnarij van Putten 

Inventarisnummer 39 

Lijsten van leengoederen, volschuldige hofhorige abtsgoederen, gevrijde abtsgoederen, 

tynsgoederen, erfpachtsgoederen, pachtgoederen, broeklanden, hout, huizen, 

meenlanden, grote en kleine tienden, opbrengsten van koren en kleinvee, renten, 1713. 1 

omslag; Vervaardigd door Liborius Molitor. 

 Toegang 0509. Kaartenverzameling Rijksarchief in Gelderland 

Inventarisnummer 189. 

Ducatus Gelriae : pars quarta quae est Arnhemiensis sive Velavia, 1642-1659, Joannem 

Janssonium, Amsterdam 
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Archiefinventarissen en uitgegeven bronnen 

Kötzschke (1906, herdrukt in 1958 en 1978) Rheinische Urbare Band II, Band III 

Berends, P. (1904) Inventaris van het archief van de Administratie der Nationale Domeinen en Geestelijke 

Goederen, mei 1809-april 1814, Versie: 17-01-2018. Nationaal Archief, Den Haag 

Blok, D.P. (1960) Een diplomatisch onderzoek van de oudste particuliere oorkonden van Werden. Pp. 156-

219 transciripties van oorkonden uit uit het Cartularium Werthinense 

Schouwen, G.A. van (1909) De kelnarij van Putten. Onderzoek naar den rechtstoestand harer bezittingen. 

Bijlagen 

C. (p VII-IX) 1559 October 30. De abdij van Werden verkoopt haar bezittingen in Gelderland aan de 

abdij Abdinghof. 

Slicher van Bath, B.H. (1952) Het archief van de kelnarij van Putten. Rijksarchief in Gelderland. 

Wartena, R. (1968) Het archief van de kelnarij van Putten, supplement. Rijksarchief in Gelderland 
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1700.’ Auteur: Paul op den Brouw (Geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019) 

www.openstreetmap.org (Geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019) 

www.topotijdreis.nl (Geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019) 

www.woneninrimpelerputten.nl/het-plan/ (Geraadpleegd in augustus 2019) 

Kadastrale minuutplans en Oorspronkelijk aanwijzende tafels (1832): Beeldbank Rijksdienst Cultureel 

Erfgoed via www.cultureelerfgoed.nl en via www.hisgis.nl. Gegevensbestanden voor gebruik in GIS: via 

Fryske Akademy https://hisgis.nl/over-ons/. 

 

Contacten met personen en instanties 

Puttens Historisch Genootschap: Paul op den Brouw, Jan van de Kraats, Gérard Hollanders, en anderen 

RAAP advies- en onderzoeksbureau voor archeologische monumentenzorg en cultuurhistorie: Luuk Keunen, 

Eric Norde, Huub Scholte Lubbering 

Maarten Wispelwey, regioarcheoloog Noordwest-Veluwe 

Peter Bijvank, bodemkundige en historisch geograaf 
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Gebruikte software en gegevensbestanden / kaartlagen 

QGIS, 2.18.19 (download van www.qgis.org) 

Bestand met data en shape files van kadastrale gegevens 1832 (OAT’s en minuutplans), gemeentes Putten, 

Nijkerk en Voorthuizen (beschikbaar gesteld door Fryske Akademy) 

Bestanden uit www.pdok.nl (geraadpleegd en gedownload tussen juli 2018 en augustus 2019) 

  

http://www.pdok.nl/


Werdense goederen in de gemeente Putten 

p 72 

 



  Werdense goederen in de gemeente Putten 

  p 73 

Bijlagen . 

Bijlage 1. Tabel met gegevens uit de nieuwere documenten (vanaf de 14e eeuw) 

(A) Kadastrale gegevens 1832. Plaatselijke benaming. Kadastrale atlas; www.hisgis.nl 

(B) Toponiem afkomstig uit oudste oorkonden en aktes, voor zover relevant, zie andere bijlagen 

(C) Kadastraal nummer uit Hagoort (1990) Werdense boerderijen in de gemeente Putten 

(D) Namen en toponiemen uit transcripties van lijsten. Kötzschke (1917, 1978) III p 825. 

(E) Inname van de hoeveelheid rogge. Kötzschke (1917, 1978) III p 841. 

(F) Namen uit Uitspraak tussen de Proost van Werden en enige Ingezetenen op Veluwe 24 April 1368 (overgenomen uit www.odeeby.com juli 2019) 

(G) Namen uit Einkünfteverzeichnis der Abdinghofer Güter in Pütten: Album redituum monasterii Abdinchoffensis in Belgio, quod vulgo registrum vocant. 

Landesarchiv Münster. Findbuch B 608 Inventarnummer 426 

(H) Afdracht uit: zie (G) 

(I) Bezitter en overige opmerkingen uit: zie (G) 

(J) Namen van boerderij; namen van debiteur Uit Rentambt De gesupprimeerde kelnarij van Putten. L.C. Tinsen. Verantwoording der Jaarlijkse inkomsten van 

voorn Tinsen over 1803 tot 1810 incluis. Nationaal Archief NL-HaNA_2.01.23 Inventarisnummmer 487 

(K) Afdracht in schepels Rogge; Gerst; Haver; Tins. Uit: zie (J) 

(L) Naam van boerderij op Cultuurhistorische waarden kaart. Uit RAAP (2015) Erfgoed tussen Zuiderzee en Veluwe. 

(M) Kadastraal perceel. Uit: zie (A). 

  

http://www.hisgis.nl/
http://www.odeeby.com/
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Kadaster 
1832; 

plaatselijke 
benaming 

(hisgis) 

IX XII XIII WJH  (1990) - 
afb. 2 met 
kadastraal 
nummer 

Erbzins (E.) 
en Kopfzins 
(K.) 1340/41 

Rogge 
inname 
1367/68 

(K. p 841-
842) over 
meerdere 

jaren 

1368 lijst 
overeen-

komst 
Veluwe 

1612 naam 1612 
afdracht 

1612 possessor en 
opmerkingen 

NA Rentambt 
boekhouding 

1803-1806 

NA Rent-
ambt 

boekhou-
ding 1803-

1806 
afdracht 
(schepels 

Rogge, 
Gerst, Ha-
ver; Tins) 

naam 
Cultuurhisto-

rische waarden-
kaart RAAP 

kadastraal 
perceel 1832 

Arkemheen-
sche Polder 

     
097r. Hussenkamp 097r. 3 spint 

siliginis. 
097r. Possidet Convento 
Sororum in Harderwijck 
ad D. Agnetem Redditu-
aris  Lucas van Essen 
(kelner) 

Cap1. Hussel-
kamp 125-126 
H? of Bagijnen-
kamp Klooster-
goederen 

21/32, -, -; 
Tins: 7 st., 
8 p. 

  

Arkemheen-
sche Polder 

Buchorsti 
etc 

01. (I372) 
Groot 
Bokhorst 

E. Giso / Hen-
rici Gerhardus 
nepos eius / 
Gonda uxor 
eius / Abelo / 
Gerhardus 
filius German-
ni / Lisa uxor 
Germanni / 
Lisa uxor Ger-
hardi / Henri-
cus / Wendel-
modis uxor 
eius / Ger-
mannus 

 
1368, Ghysen 
van Bechorst 

112v2 Census Boc-
horst Majus 

112v2. Cen-
sus 6 bra-
bantse stui-
vers 

112v2. Possidet Jannit-
ken J(o)ost Hann, colit 
Peel Aeltz. Nota. De his 
quatuor p[ræ]dictis ha-
bemus speciales litteras 
de hoc ce[n]su contes-
tantes 

084-15. (In Cap 
1.) Groot Boek-
horst een ge-
zegd Abtsgoed. 
M. van Wester-
veld 

5 1/4, 5 
1/4 -. 

  

Arkemheen-
sche Polder 

 
03. (I735) 
Groot Dier-
men 

E. Wynandus 
de Dyke / Ni-
colaus Greta  
uxor eius / Di-
ramme 

        
I735 [wed. 
Lambertus van 
Hall] 

Arkemheen-
sche Polder 
(Diermen) 

Diramme 02. (I455) 
Klein 
Bokhorst 

   
113r. Census Boc-
horst minus 

113r. Census 
6 ?? 

113r. Census. um à priori 
iterumque subdivisum 
e[st]. Huius alteram par-
tem possidet Otto van 
Spolde Casinss, dabuisi 
annue - iiJ stu[ver] - j 
deuth. Alteram vero par-
tem possidet Gerrit 
Maess senior  

085-16 en 85-
17. (In Cap 1.) 
Klein Boekhorst 
(eenzdeels / an-
derendeels) G. 
van Meerveld. 

3 1/2, 3 
1/2, -; 3 
1/2, 3 1/2, 
-. 

Klein Bo(e)ck-
horst / Wolter 
Dijksgoed 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Bijsteren 
 

13. (L25) 
Rimpeler 

 
Wouter 
Rimpler 1 
schepel; 3 
schepel 

1368, Wouter 
van 
Rimpelaer 

102v. Rympeler 102v. 3 sche-
pel siligis 

102v. Possidet Henrich 
van Arler den jungsten 
Gerritz sonne: colit Evert 
van Bueschotten. Est bo-
num libertate donatum à  
(blanco). 

130-137. 
Rimpeler een 
gevrijd Abts-
goed. H. 
Evertzen. 

2 5/8, -, -; 
Tins: 14 st. 

Rimpel(d)er L25 [Erven 
Hendrik Rim-
pelder] 

Bijsteren 
 

16. (L92) T. 
Aaltensgoed 

 
2 molder; 
6 schepel 

 
103r. Tyman Aelt-
guet  Bonum hoc 
varia nomina, nam 
in antiquissimis Re-
gistris dicit[ur] Bou-
meysters guet, item  
alias appellat Tyman 
Peels guet, alias 
vero Tymans guet. 

103r. 8 sche-
pel silig 

103r. Possidet Cornelius 
van Arler (=Aller) Neo-
clesianus  Bonum hoc va-
ria  nomina, nam in anti-
quissimis Registris 
dicit[ur] Boumeysters 
guet, item  Peelmunters 
guet, qui possedit ante 
Tyman Peels. Bruno alias 
appellat Tyman Peels 
guet, alias vero Tymans 
guet. 

130-138 Tijmen 
Aaltsengoed 
alias Peel Mon-
tegoed of 
Bouwmeesters-
goed. Hofhorig. 

11; -, -; 
Tins: 12 
st,. 8 p. 

Bouwme(e)ster-
goed / Tijmen 
Aaltsengoed / Tij-
men Aaltengoed 
/ Davelaarsgoed / 
(= Thijman Pelen-
goed) 

L92 [Jan Sie-
monsen] 

Bijsteren 
 

15. (L302) 
Ozijkengoed 

K. Reynerus 
Osics 

 
1368, Bessel 
Oseken 

103v. Ozykenguet 
Possessores Henrick 
Wolffsz Et filii B M 
et ?? Hoc p[ræ]dium 
dictum e[st] à suo 
vetustissimo posses-
s[or] et colono Bes-
sel van Ozyken. 

103v. 2 mol-
der siligi 

103v. Possessores Hen-
rick Wulffsen et filij za-
[lig]e Gisbert Mollers. 
Hoc p[ræ]dium dictum 
e[st] à suo vetustissimo 
possess[or] et colono 
Bessel van Ozyken. 

131-139. Ozy-
kengoederen 
zijnde twee ge-
vrijde Abtsgoe-
deren. F.H.A.P.  
van Erkelens. 
131-140. Ozij-
ken goederen 
zijnde 2 vol-
schuldig abts-
goed 

3 1/2; -, -. 
 

L302 [F.H.A.P. 
van Erckelens] 

Bijsteren 
 

14. (L309) 
Bollengoed 

E. Aelt Bolle / 
Reynerus / 
Gesa Bollen / 
Rikelendis so-
ror eius / bo-
nis in Beyster 

1 schepel; 
2 molder; 
0,5 sche-
pel; 2 
molder; 
13 spint 

1368, Reinier 
Bollen 

     
Bollengoed > Bij-
stein 

L309 [F.H.A.P. 
van Erckelens] 

Bijsteren / GA 
Halvinkhuizen 

 
25. Neude 
Klaasgoed 

 
0,5 sche-
pel; 2 
spint; 5 
spint 

1368, Clawes 
Noudensoen 

105r Halvinckhuisen 
Neude Claesguet 

105r. 1 mol-
der silig 

105r Possidet Richart 
Jantzen, colit Richart 
Aertzen. 

132-142 Neu-
deClaas of 
Knoppersgoed 
hofh. X. van 
Diest 

3 1/2; -, -; 
Tins 1 st, 
10 p. 

 
L291 [Geertje 
van Diest] 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Bijsteren moet 
zijn Norden 

 
17. (L18) 
Kleinhorst / 
(B214) via 
Van Golsteijn 
1767 ge-
kocht, daarna 
afgebroken 
(vgl. v.d. 
Kraats) 

         
B214 [Douar. 
E.I.B. Baron 
van Golsteyn] 
(na aankoop in 
1767 afgebro-
ken) gewaar-
deerd als hei-
de 

Dasselaar en 
Nulden 

 
08. (A149) 
Valkelo 

   
097v. Reiner Ricks-
guet alias Valkeloe.  

097v. 0,5 
molder siligi 
nis], gacit - 
vij spint Har-
derw. Et - J 
vleims 

097v.  Haeredes sive 
posseso[res] varij Jan 
Aertzen, Walter Walter-
sen, Dirick Reinersen. Vi-
de supra in vico Hunen 
bonum Ten Broek. 

126-127. Rei-
nier Rezengoed 
alias Valkenloo 
of Flozeins-
goed. Anna van 
Steenler 

1 3/16, -, -
; Tins: 5 
st., 10p. 

 
A149 {wed. 
Frans van 
Croogh] vlak 
bij beekje de 
Kronkel 

Dasselaar en 
Nulden 

 
09. (A168) 
Lotteler 

   
098v. Lotteler 098v. 0,5 

mold siligi 
098v. poss Morre Aelt-
zen 

126-128. 
Lofteler. J.H. 
Hartog 

7/8, -, -; 
Tins: 2 st., 
3p. 

 
zie WJH? 

Dasselaar en 
Nulden 

  
K. Wighman-
nus tho Nulde 

         

Halvinkhuisen 
  

E. Reynerus 
Crake / Metta 
uxor eius / Jo-
hannes Crake 
/ Gesa uxor 
eius Wyne 
crake 

1 molder, 
0,5 sche-
pel 

1368, Bernde 
Craken van 
Haluinchu-
sen, Craker 
Janssoen, 
Wyneken 
Craken 

108v. HeijnKraken-
guet. Appellat[ur] 
hoc bonum a suo 
vetustissimo posses-
sore Reynken Kra-
kenn, qui circa an-
num D[omi]ni 1485 
possidet. 

108v. 0,5 
molder Sili-
ginis 

108v.  Modo autem pos-
sidet pupillorum co[n-
ven]tum in Harderwyck. 

134-147. Hein 
Krakengoed. 
Vols. Hofh. 
Abtsgoed.  De 
weezen te Har-
derwijk 

4 3/8,-, -; 
Tins: 2 st., 
2 p. 

De Kraak / Crae-
ckengoed 

L114 [Wijmpje 
Filipsen] 

Halvinkhuizen 
 

27. (M185) 
Hellingsgoed 

K. Nicolai  
Hellincs / En-
gelradis usor 
eius / Didele 
Nicolai Henl-
lincs 

 
1368, Clawes 
Hellinc 

105v Hellinxguet. 105v. 1 mol-
der siligis 

105v Possi[det] Doctor 
Poetauw habitans Arn-
hemij, colit Aelt Melis-
sen. Hoc bonum denomi-
natione e[st] ab anti-
quissimis possesoribus 
Germen Hellinck, ante 
quem colans Hellinck, 
quem in litteris præpositi 
de frume[n]tis inuaries. 

132-143. Hel-
lings of Schras-
sertgoed. 

3 1/2; -, -; 
Tins 1 st, 
10 p. 

Helingsgoed M195, M201, 
M206 ? 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Halvinkhuizen 
     

106r Westphelinx-
guet alias Bertoldt 
Henricksguet.  Pos-
teriori in Registris 
Ducis Geldriae en  
vorige bezitter  
(meer tekst over 
twee gedeelten Al-
teram partem Jan A) 

106r. 2 sche-
pel silig 

106r  Nomen prius in 
dedit huic p[re]dio suis 
antiquisimus possessor 
Heno Westphelinx. Divi-
sum e[st], unam partem 
Steuen Jantzenn pos-
sidet, falmicicos. Alteram 
partem possidet Jan Artz 

133-144 West-
phalengoed. 

1 7/8, -, -; 
Tins: 7 p. 

Westfalengoed of 
Westveilincsgoed 

M123 [Hal-
vinkhuizer-
broek; r.v.o. 
Aalt Koopman] 

Halvinkhuizen 
 

24. (M143) 
Looijengoed 

   
106v. Loyenguet. 106v. 5,5 

schepel silig 
106v. Possidet Bertgen 
Roters cum prolibus, 
sc[ilicet] Wilmken 
Dirickss filia et filijs iam 
defuncti hæredibus. 

087-22. Lojen-
goed. N. van 
Diermen. 133-
145. Loojen-
goederen. 
Twee hofh 
goederen. H. 
van Ijselmuide? 

 -, 5 1/4, -. Looijengoed M143 [Bessel 
Teunissen] 

Halvinkhuizen 
 

28. (M116) 
Rodengoed 

K. Menteke 
uxor Nannen 

0,5 sche-
pel 

1368, Nanne-
man van Hal-
uinchuesen, 
des onbehou-
wes wijf en 
oer kindere 

107r. Rodenguet. 
Bonum dictum Nan-
neman Royenguet 

107r. 0,5 
molder siligis 

107r.  Possidet Conven-
tum pupillorum Harder-
wicensium, et Walter 
Evertz, colit vero Jacob 
Rotgerssen. 

134-146. Roo-
den goed. De 
Weezen te Har-
derwijk 

4 3/8,-, -; 
Tins: 2 st., 
2 p. 

 
M210 [de We-
zen van Har-
derwijk] 

Halvinkhuizen 
 

21. (M10) 
Donkersgoed 

Emma filia 
Wilhelmi 
Dunker 

  
108r. Donkersguet 108r. 10 

schepel sili-
ginis 

108r. Possidet Huibert 
Henrickssen 

135-148. Don-
kersgoed of 
Steengozen-
goed vols hofh 
abtsgoed. Otto 
Wincoop 

8, -, -; 
Tins: 3 st. 

 
M10 [Hendrik 
Ottten] 

Halvinkhuizen 
 

22. (M82) 
Grovenpaal 

   
109r. Grovenguet, 
alias Grovenpael, 
sive Thoge ende.  
Hoc bonum appella-
t[ur] à suo antiquis-
simo posssseore, 
ante centum annos 
et amplius Goesen 
Grovenn. Antiqua 
Registra habent van 
Grouen guet end 
Abelweijde.  

109r. (niet 
genoemd) 

109r. Possidet Ecbert Ja-
cobss, et Jan Artzen si-
mul et indivisim 

135-149. Gro-
ven Paal. Fien-
tje Huijnen 

7/8, -, -; 
Tins: 12 p. 

Grovenpaal / Het 
Hoge Eind 

M82_2 [Hen-
drik van de 
Pol] 

Halvinkhuizen 
 

26. (???) 
Scherpijn 

   
109v. Elbert Wol-
tersguet.  Ook wel 
Wolter Artz guet 

109v. 1,5 
schepel siligi 

109v. Possidet vidua 
Nenna Wolterss Cum 
filiis. 

136-150. Schar-
pijen. (geen 
debiteur) 

1 7/16. -. -
; Tins: 7 p. 

  

Halvinkhuizen 
 

23. (M210) 
Bleiskamp 

         
zie WJH? 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Halvinkhuizen 
  

E. Arnoldus 
de Drie / Ger 
Wolfs de 
Spulde / Hey-
no / Heyno 
Volkardi / 
bonis Volkar-
di 

         

Hell 
     

096v. Aelt 
Meliksguet. 

096v. 3 spint 
siliginis 

096v. Possidet et colit 
Aelt Winnekenn 

    

Hell 
 

11. (H317) 
Rookhuizen 

          

Hoef 
 

10. (K263) 
Aart Wolfs-
goed 

   
112r1. Census Arndt 
Wolffssen guet 

112r1. Cen-
sus 3?? 

112r1. Possidet Walter 
Thoniss et Maes Jantzen. 

137-153. Aart 
Wolfsengoed 
als voren. XX 
Aartsen 

Tins: 10 st. 
  

Norden Hotseri 18. (B184) 
Groot Hussel 

E. Bonis in 
Husser Wen-
del et Gesa 
soror 

1 schepel; 
2 molder; 
0,5 sche-
pel; 2 
molder 

1368, Heynen 
van Husser / 
Geraert van 
Hosle? 

099r. Hussel. 099r. 10 
schepel sili-
gis 

099r. Possidet Anna van 
Hussel vidua 

127-131. Hussel 
vols. hofh Abts-
goed. B. van 
Golstein 

8 3/16; -, -
; Tins: 1 fl., 
11 st. 

Groot Hussel B184 [Douar. 
E.I.B. Baron 
van Golsteyn] 
gekocht in 
1765 (v.d. 
Kraats) 

Norden Northan 19. (B166) 
Groot Norden 

E. Arnoldus 
Vlueghe / 
Reyneri 
Vlueghen 

 
1368, Aliet 
ende Bessel 
van Norden 

099v. Flykenguet. 099v. 0,5 
molder siligis 

099v. Possessor Wilm 
Elbertz Flijck, colit vero 
Art Artss sive Art Waele-
kenn. 

128-132. Vlie-
kengoed vols. 
Hofh. B. van 
Golstein 

8 3/16, -, -
; Tins: 1 st. 

 
B166 [Douar. 
E.I.B. Baron 
van Golsteyn] 

Norden 
    

1368, Arnt 
van der 
Molen 

100r1. Tguet ter 
Mollen. 

100r1. 1 
spint siliginis 

100r1. Possessor Walter 
Jantzen 

128-133. Volen-
beek alias het 
goed te Maas-
jen vols.. Hofh. 
Abtsgoed 

7/32, -, -; 
Tins: 1 st. 

 
B243 [Douar. 
E.I.B. Baron 
van Golsteyn] 
of B356 [Be-
rend Pasman] 

Putten Puthem 
curtis 

04. (C126) 
Schoutmans-
goed 

 
Gerrit 
Schout-
man 6 
molder 

1368, Gerrit 
Scoutman 

101v. Schoutmans-
guet Quod fu prae-
siti quodam werde-
nensis curia, vulgo 
Sadallhof 

101v. 6 mol-
der siligis 

101v. Huius p[rædij 
(quod fuit Præpositi 
quondam Werdenensis 
curia, vulgo sadelhoff) 
vasallus e[st] Jan Jacobs 
te Nyekerken. D[omi]-
n[u]s vero feudi e[st] Ab-
bas Padibor. Debet de 
p[ræ]terito - ij schep. et 
de p[ræ]teriti - 4 mol-
d[er]. colonus Wilm 
Wulffs 

129-134. 
Schoutmans-
goed en Zadel 
Leen. P. Hes-
husius 

21, - , -; 
Tins: 7 st. 

Schoutmansgoed 
(Ellertjan van 
Wettengoed) 

C126 [Gijsbert 
Arents/sz/ze] 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Putten 
 

05. (???) Sla-
dersmans-
goed 

Noydo Sla-
derman / tho 
Sladert / Al-
heydis thor 
Sladert 

 
1368, Slader-
man Ghysen 
Croenen 

       

Putten / In 
vicinia 
Brinconis 

     
100r2. Bomersguet  
Pertinetue ad 
Schooenerbecke 

100r2. 1 
molder 
siliginis 

100r2. Pertinetque ad 
Schoenerbecke, quod 
vendidit illustrisimus 
Princeps Dux Carolus 
Anno - j.5.19 Zandero 
Bentinck, hac lege ut no-
bis p[re]dicta o[m]nia 
annue p[er]soluat tes-
tantibus litteris emptio-
nis et venditionis, qua-
rum exemplar vide in 
Transumpto albo. Pos-
tremo eadem conditione 
vendidit p[re]dictum 
Schonerbeck cum suis 
alternentijs R[egia] Ma-
riestas p[ro] suos com-
missarios, nobili Elbert 
van Vorst anno - 1.5.59. 
Possidet modo Reinerus 
à Vorst p[re]dicti filius, 
vide de hoc bono regis-
tra de annis - 1575 et - 
87 C 

  
Schoonderbeek C141 Gijsbert 

Arentze 

Putten / In vi-
cinia Brinconis 

     
102r. Coestapels-
guet Terra appellata 
Besselozykengoet 
Naar de oude bezit-
ters 112r. Census 
Costapelsguet alias 

102r. 2 spint 
siligis 112r. 
Census 4 ?? 

102r. Possessor Ellert 
minister verbi in Harder-
wijck. Hoc p[re]dictum 
p[re]dicto nomine voca-
t[ur] in Actis judicij cu-
rialis, verum in libris cen-
sis domini terra appela-
tur Bessel Ozyken goet à 
suis antiquisimis posses-
soribus. 

129-136. Klein 
Coestapel vols. 
Hofh. G. van 
Dan van Elze-
veen 

7/16, -, -; 
Tins: 4 p. 

  

Putten / In vi-
cinia Brinco-
nis? 

 
07. (C1085) 
Hegemans-
goed 

K. ? Goude 
thon Brinke 

       
Hegemansgoed zie WJH? 
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WAAR WAT WAAR WAT WIE HOEVEEL WIE WAT HOEVEEL WIE WAT WIE HOEVEEL WAT WAAR 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) 

Spriel Hornlo 12. (???) 
Koudhoorn 

E. bonis in 
Horle Johan-
nes 

1 molder; 
3 spint 

 
096r. Colthorle vel 
Horloe.  

096r. 3 spint 
siliginis 

096r. Possidet Wilm van 
Ginkel  Dictum a suo 
vetuttissimo possessore 
Schalk  van Horlo et an-
tes Gerrit Van Horlo  qui 
in litteris præposito de 
frumentis habet[ur] vide 
ubi supra 

124-124. Colt-
hoorn. M. Wijn-
koop 

21/32, -. -; 
Tijns: 7st, 
8p 

 
meerdere 
nummers? 

Spriel, Sprile Sprile 
  

3 schepel 1368, Minse 
van Sprile 

095v. Moensenguet 095v. 3,5 
schepel silig 
mensura[m] 
curialis (vul-
go hoffmate) 

095v. Possidet con-
tubernium venerabilis 
sacramenti in Harder-
wijck, sortituriusi nomen 
à suo antiquissimo pos-
sessore nomine Moense 
van Sprijll, cuius fit 
mentio in litteris 
præpositura de frumen-
tis, vide registra de  an-
nis - 1575 et - 87 

    

Onvoldoende 
duidelijk Bei-
steren / Cleen-
horst / 
Norden 

 
20. (B6) De 
Praast 

   
104r. T guet ter 
Hove ?? Antiqus 
Werdenensis   

104r. 2 mol-
der siliginis 

104r. Bonum hoc possi-
det Abbas et Conventis 
Paderbornensis, colit ve-
ro Walterus Henrici, vide 
registrum Anni - 75 et 87 
C. P. Andreas Lysborn hic 
cell[arius] coëmit, ea-
d[em] non ex integro sol-
uet. Nam damus adhuc 
quotannis pensionem - 
37 ½ keis[er] gulden. 
vide infra 

   
zie WJH? 
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Bijlage 2: Teksten van de oudste documenten; concordantie van toponiemen in de oudste documenten. 

Bijlage 2.1. Schenkingsoorkonde van Hiddo (806) (XIIII Traditio Hiddoni et coniugis eius Madalgarde) 

… partem hereditatis nostre tradidimus Liudgero episcopo in his locis: … et in Bochursti… dimidium quod ibi habuimus… 128 

 

Bijlage 2.2. Schenkingsoorkonde van Folker aan het klooster in Werden (855) 

Overgeleverder kopie, tekst overgenomen voor zover het de gemeente Putten betreft.129 

 WAT WAAR WAT WAT WAT WAT WIE 

Schenkingsoorkonde van Folker 
Tekst (voor zover het 'Putten' betreft) 

Type 
locatie 

Toponiem Goed 
mansi 

(aantal) 
comprehensiones overig (855) Persoon 

In pago qui dicitur Felua, Pago Felua           

in vico qui dicitur Puthem, et in alio vico, qui dicitur Hotseri, mansos 
dominicales III, (I]itus noster nomine Widuco habet mansum I, 
Hrodhing et Vulfgrim et Berahtwini et Ansleth et Godolef mansos IIII, 
Frithubald I, Hardrad I, Mathalwim et Ovo I, Gerlef et Silef I ,Wilrad et 
Alarad et Evorold II, Frumari I, Hrodlef et Benno I, 

    
Mansos 
dominicales III 

3       

    Mansum I 1     Widuco 
    

mansos IIII 4     

Hrodhing et 
Vulfgrim et 
Berahtwini et 
Ansleth et Godolef 

Vico Puthem I 1     Frithubald 
Vico Hotseri (=Hussel) I 1     Hardrad 
    I 1     Mathalwim et Ovo  
    I 1     Gerlef et Silef 
    

II 2     
Wilrad et Alarad et 
Evorold 

    I 1     Frumari 
    I 1     Hrodlef et Benno 

et illam comprehensionem que pertinet ad villam, que dicitur Rentilo, 
(H)athulef et Ledhrad mansum I 

ad 
villam 

Rentilo (?=Renselaar, 
maar dat hoorde aan 
Elten, VelGeslachten 
1949, p 4) 

Comprehensio   x     

Mansum I 1     
(H)athulef et 
Ledhrad 

et illas comprehensiones, quas habent in saltu qui dicitur Vunnilo , 
Vunnilef mansum I et comprehensiones quas habet in saltu 

Saltu Vunnilo (=Wullenhoven) 

Comprehensiones   x     

Mansum I 1     Vunnilef 

Comprehensiones   x     

 
128 Overgenomen uit Blok (1960), p 188, 31. 
129 Overgenomen uit Kötzschke (1906, facsimile 1978) II, p 8. 
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 WAT WAAR WAT WAT WAT WAT WIE 

Schenkingsoorkonde van Folker 
Tekst (voor zover het 'Putten' betreft) 

Type 
locatie 

Toponiem Goed 
mansi 

(aantal) 
comprehensiones overig (855) Persoon 

prenominato, Odbald et Evurgrim I, Liafger dimidium , Thiatlef 
dimidium, Thiodbold I, 

I 1     Odbald et Evugrim 

Dimidium 0,5     Liafger 

Dimidium 0,5     Thiatlef 

I 1     Thiodbold 

Hildirad in villa que dicitur Niutlo I,  Villa Niutlo (=Nulde) I 1     Hildrard 

Ansbraht dimidium in silva que dicitur Hornlo Silva Hornlo Dimidium 0,5     Ansbraht 

in Urthunsula Sidhgot et Thiatger mansum I et dimidium cum illorum 
comprehensione 

  
Urthunsula (?Tonsel, bij 
Ermelo / Orden bij 
Beekbergen 

Mansum I et 
dimidium 

1,5     
Sidhgot et Thiatger 

Comprehensione   x   

in villa que dicitur Thri, Geldolf dimidium cum ipsa comprehensione, 
que pertinet ad ipsam villam 

Villa Thri (=Drie) 
Dimidium 0,5     

Geldolf 
Comprehensione   x   

in silva que dicitur Puthem scaras XXVIII Silva Puthem (=Putten) Scaras XXVIII     28 scaras   

in villa Irminlo in illa silva scaras LX 
Silva 
(Villa) 

Irminlo (=Ermelo) Scaras LX     60 scaras   

in villa Thri pastus porcorum XXXV Villa Trhi (=Drie) 
Pastus porcorum 
XXXV 

    
35 
akerrechten 

  

in saltu qui dicitur Vunnilo , quicquid habuit Herrad et Baldric Saltus Vunnilo (=Wullenhoven) (quicquid)     quicquid Herrad et Baldric 

et illas comprehensiones, quas habeo in Vunnilo   Vunnilo (=Wullenhoven) Comprehensiones   x     

, et in illis silvis que dicuntur Burlo , Dabbonlo , Wardlo , Orclo , LegurIo, 
et in Ottarloun et in Langlo sextam partem dedi.  

Silvis 

Burlo (?=Hoog Buurlo) 

Sextam partem   

  

1/6 deel   

Dabbonlo (=Dabbelo)   

Wardlo (=Garderen)   

Orclo   

LegurIo   

Ottarloun (=Otterlo)   

Langlo (vgl Heidinga)   

In Archi quicquid illic habeo, tam in pratis quam in comprehensionibus.   Archi (=Ark) 
Pratis     pratis 

  
Comprehensio   x   
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Bijlage 2.3. Inkomsten van het klooster te Werden uit de hof te Putten (1160 en 1280) 

‘Afschrift uit een oude codex gedateerd ongeveer 1160’.130 

 WAT WIE (HOEVEEL) (HOEVEEL) (HOEVEEL) 

Inkomsten van het klooster te Werden 
uit de hof te Putten 

Herkomst Persoon Hoeveel / wat Geld Goederen 

De curti Putte et familia curtis allata.           

De mansis curtis CCL modii siliginis et c modii avene. De mansis curtis   CCL modii siliginis   250 modii 
rogge 

c modii avene.   100 modii 
haver 

De manso in Putten Reint XX denarios et I, et obulum De manso in 
Putten 

Reint XX denarios et I, et obulum 21 denarii 
en obolum 

  

De Buchurst Gebbo VI denarius De Buchurst Gebbo VI denarius 6 denarius   
In eadem villa Rotte XII denarius In eadem villa Rotte XII denarius 12 denarius   
In eadem villa Gerbreht XXII In eadem villa Gerbreht XXII 22 denarius   

In Niutlo Usico VII denarius In Niutlo Usico VII denarius 7 denarius   
In eadem villa Landfrid V denarius In eadem villa Landfrid V denarius 5 denarius   

In Bekestere Alt IIII denarius In Bekestere Alt IIII denarius 4 denarius   

In Spriele Gelt XII denarius In Spriele Gelt XII denarius 12 denarius   

In Putte Gozuin XX denarios et de alio agro XII denarios, et adhuc de 
alio agro X denarius. 

In Putte Gozuin 
(betekenis?) 

XX denarios et de alio agro XII denarios, et adhuc de alio 
agro X denarius 

20 denarius 
12 denarius 
10 denarius 

  

In Halvenchuson Lanzo XII scepel et dimidium siliginis et II plenos 
lucios et X anguillas et porcum, VIII denarios valentum et denarium 
Gall[icum?], et II laguensas mellis. 

In Halvenchuson Lanzo XII scepel et dimidium siliginis et II plenos lucios et X 
anguillas et porcum, VIII denarios valentum et denarium 
Gall[icum?], et II laguensas mellis 

  12,5 schepel 
rogge 
2 snoeken 
10 alen 
zwijnen, waard 
8 denarius? 
2 lageunsas 
honing 

In eadem villa Godelief v scepel siliginis, 1 plenum lucium et x 
anguillas etporcum et obulum et XVII denarius. 

In eadem villa 
Godelief 

Godelief v scepel siliginis, 1 plenum lucium et x anguillas et 
porcum et obulum et XVII denarius 

17 denarius 5 schepel 
rogge 
1 snoek 
10 alen 
et zwijn 

In eadem villa Abbo VII et dimidium scepel siliginis et plenum lucium 
et II laguenas mellis et obulum. 

In eadem villa 
Abbo 

Abbo VII et dimidium scepel siliginis et plenum lucium et II 
laguenas mellis et obulum. 

  7,5 schepel 
rogge 
1 snoek 

 
130 LAV_NRW Westfalen, Münster, Findbuch B 608, Inventarnummer 453a (gedateerd 1668) Registerauszug über die Werdener Güter 24 t/m 25v. 
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 WAT WIE (HOEVEEL) (HOEVEEL) (HOEVEEL) 

Inkomsten van het klooster te Werden 
uit de hof te Putten 

Herkomst Persoon Hoeveel / wat Geld Goederen 

2 x honing 
obulum 

In eadem villa Radbreht X scepel siliginis, II plenos lucios et porcum et 
denarium et IIII denarius. 

In eadem villa 
Radbreht  

Radbreht X scepel siliginis, II plenos lucios et porcum et denarium 
et IIII denarius. 

4 denarius 10 schepel 
rogge 
2 snoeken 
zwijn 

In Bekistere Reint XVII et dimidium scepel siliginis et II plenos lucios et 
porcum et denarium. 

In Bekistere Reint XVII et dimidium scepel siliginis et II plenos lucios et 
porcum et denarium. 

denarium 17,5 schepel 
rogge 
2 snoeken 
porcum 

In eadem villa Huddico x scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et 
denarium. 

In eadem villa Huddico x scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et 
denarium. 

denarium 10 schepel 
rogge 
2 snoeken 
porcum 

In eadem villa Liudbreht V scepel siliginis et 1 plenum lucium et X 
anguillas et dimidium porcum et obulum, XV denarios et X anguillas. 

In eadem villa Liudbreht V scepel siliginis et 1 plenum lucium et X anguillas et 
dimidium porcum et obulum, XV denarios et X anguillas. 

obulum 
15 denarius 

5 schepel 
rogge 
1 snoek 
10 alen 
0,5 porcum 
10 alen 

In eadem villa Tibe X scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et 
denarium. 

In eadem villa Tibe X scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et denarium denarium 10 schepel 
rogge 
2 snoeken 
porcum 

In eadem villa Aluezo X scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et 
denarium et X anguillas. 

In eadem villa Aluezo X scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et denarium 
et X anguillas. 

denarium 10 schepel 
rogge 
2 snoeken 
porcum 
10 alen 

In eadem villa Bertold X scepel siliginis et porcum et denarium et II 
plenos lucios. 

In eadem villa Bertold X scepel siliginis et porcum et denarium et II plenos lucios denarium 10 schepel 
rogge 
porcum 
2 snoeken 

In eadem villa Amercorn. In eadem villa.   Amercorn   Spelt (? 
Emmertarwe) 

In Spriele Odbreht XX denarius. In Spriele Odbreht XX denarius 20 denarius   

In Northan Nameko VI modios siliginis et VI modios hordei et avene et 
ovem. 

In Northan Nameko VI modios siliginis et VI modios hordei et avene et ovem   6 modios rogge 
6 modios gerst 
en haver 
schaap 
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 WAT WIE (HOEVEEL) (HOEVEEL) (HOEVEEL) 

Inkomsten van het klooster te Werden 
uit de hof te Putten 

Herkomst Persoon Hoeveel / wat Geld Goederen 

In Cleinhorst VI scepel siliginis, VI scepel hordei ad auxilium. In Cleinhorst.   VI scepel siliginis, VI scepel hordei ad auxilium   6 schepel 
rogge 
6 schepel gerst 

Ipse villicus dabit de aelilande curtis IIII br. siliginis et II modios siliginis 
et VIII bra. et IIII modios mixti, hordei videlicet et avene, VIII saginatos 
porcos et dimidium verrem, annuatim bovem bene iugalem, annuatim 
ovinas insuper victimas VIII, unam wagam lane, LX cascos, tales quales 
sunt suegkese, et amphorulam butiri et tres fertones pro mansione, 
quoties prepositus in curtim non venerit. 

Ipse villicus dabit 
de aelilande 
curtis 

  IIII br. siliginis et II modios siliginis et VIII bra. et IIII 
modios mixti, hrdei videlicet et avene, VIII saginatos 
porcos et dimidium verrem, annuatim bovem bene 
iugalem, annuatim ovinas insuper victimas VIII, unam 
wagam lane, LX cascos, tales quales sunt suegkese, et 
amphorulam butiri et tres fertones pro mansione, 
quoties prepositus in curtim non venerit 

  rogge 
gerst 
haver 
zwijnen 
bovem (rund?) 
schapen 
wol 
cascos 
suegkese 
butiri 
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Bijlage 2.4. Concordantie van toponiemen 

Alle toponiemen uit de vroegste documenten, waar mogelijk naast elkaar gezet. Met, waar beschikbaar, verantwoording. 

Toponiemen 
Schenkingsoorkonde 

Folker 855 

Toponiemen 
Afdrachtlijst 1160 

Toponiemen 
Afdrachtlijst 1280 

Opmerkingen Plaatselijke benaming 
in Kadaster 1832 

 Bekestere Becsteren. Mansus IV Bijsteren / Bekesteri  Bijsteren 

Buchorsti (806: Hiddo) Buchurst Buchorst.  ? Elten (odeeby  

 

Cleinhorst.   zandige richel (weg naar Niutlo?) vgl hisgis. Ten westen 
van Putten.  

   Diramme. Mansus  Diermen  
  Halvenchuson Halvinchusen. mansus V 

 
Halvinkhuizen 

Hotseri (=Hussel)   Husszeren. Mansus III (= Hussel, vgl Hagoort, 1990)  

Niutlo (=Nulde) 

Niutlo 
 

(later de Vanenburg?) (14e eeuw: gut tho Nulde; archief 
van de Kelnarij?) Herengoed leenroerig aan het 
furstendom Gelre en Graefschap Zutphen (vd Kraats) 
Ook een aantal toponiemen Dasselaar en Nulden 

 

Northan Nordere. Mansus ibidem 
X modios siliginis, IIII 
luceos et 1 porcum. 

 

Norden 

Puthem (=Putten) 
Putten Putte Item mansus iuxta 

curtim  

 

Putten 

Rentilo  
  

Aelt Besselsengoed / Aalt Wynekengoed  

 

Spriele Sprile. Mansus manso 
desolato 

 

Spriel 

Vunnilo (=Wullenhoven) 
  

 
Wullenhove: odeeby veel goederen naar hof Paderborn 
en ook naar Elten / SvB 1964, p. 21 kerk uit 1222, later 
verplaatst naar Nijkerk (na veenbrand)  

Archi (=Ark) Erca; Herca Erke. Mansus IV. Ontwikkelt zich van comprehensio naar villa.  
  Biddincheim Biddinchem. Mansus  Heidinga: ? Aan de monding van de Leuvenumse beek  
Burlo (?=Hoog Buurlo) 

 
  Naar Xanten (odeeby)  

Dabbonlo (=Dabbelo) 
 

  Top25, Klein Dabbelo, Groot Dabbelo, Dabbelose Pad  
    Ekelenvelde. Mansus  

 
 

Felua   
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 Hatheim  
  

 
  

 
Henslare. Mansus SvB, 1964, p.: Harselaar (bij Voorthuizen)  

Hornlo     vgl Koudhorn (Neefjes, 2006); 1612: ja daar klopt het  
  

 
Hosterwic Gerhardus de (vgl odeeby Werdense goederen  

Irminlo (=Ermelo) Ermelo Ermelo. Mansus  
 

 

 Holthuson   Houtdorp, vgl ook Neefjes, 2006, p. 26  
  Hornsp[Dornspick]. 

  

 
Langlo (vgl Heidinga)     sGrooten: Langenholt? Ten O van Harskamp  

 Larsheim Lersen. Mansus vgl. Hlarashem (bij Harderwijk (SvB, 1964, p. 16)  
LegurIo     

 
 

  
 

Leide. 
 

 

   Lompshem. Mansus II  vgl Lopsengoed (vgl Odeeby)  

  
Super Betua de tribus 
villis Othusen 

Oihusen Mansus III . 
 

 
  Okeno Oken. Mansi  SvB 1964 p. 35 ? = Oeken bij Brummen  
Orclo 

   

 

 Orthen   
 

 
Ottarloun (=Otterlo) 

 
  

 
 

 

  Sellemergo  ? De Sellert (odeeby goedern van Elten?)  / SvB 1964, p. 
: Sellemergo? /  Heidinga: Selhorst, voorloper van 
Harderwijk?  

 

  Sladere. Mansus  Stadelenburg? Vgl JvdK Gerrit van Diest etc. 1735, GA 
863-0013, ten N van de Putterstraat (Spaar en 
Bewaarbank Papiermakerstraat)  

Telgt (Hiddo, 806)     nog nietop de kaart ingetekend  
Thri (=Drie) Thri Dri. Mansus 

 
 

Urthunsula 
  

 (?=Tonsel, bij Ermelo / Orden bij Beekbergen  

Wardlo (=Garderen) 

 
  Google: motorclub wardlo. Of gard = gaard = omheind 

gebied (=Neefjes, 2006)  

 Wesinga Vesinghen. Mansus IV  Wesinge (bij Harderwijk), vgl scriptie MvPutten  
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‘Notitie betreffende het jaar 1280’.131 

 WAAR WAT (HOEVEEL) (HOEVEEL (HOEVEEL) 

Tekst afdrachtlijst 1280 Locatie type bewoning Geld Goed Hoeveelheid 

De Putte censuales cere et cetera X.           

Liber praepositurae Werdinensis, (Prepositure antiquissimum registrum)   

De villicatione in Putte. Putte Villicus   Rogge VI maldra 

Ipse villicus solvet VI maldra siliginis, IIII luceos. Snoeken IIII 

Item mansus iuxta curtim Putte XIX denarius.     XIX Denarius     

In Nordere. Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos et 1 porcum. Nordere Mansus   Rogge X modios 

Snoeken IIII 

Zwijn i 

In Husszeren. Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos, 1 porcum, 1 arietem 
et maldrum ordei. 

Huszeren Mansus   Rogge XXV modios, I 
maldrum 

Item mansus ibidem V modios siliginis et 1 maldrum siliginis per mensuram in 
Ermelo, IIII luceos et 1 porcuum. 

  Mansus Snoeken XII 

Item mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos et 1 porcum.   mansus Varken III 
      Arietem 

(Ram?) 
I 

      Gerst I maldrum 

In Sladere. Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos et 1 porcum, X anguillas 
et X denarius. 

Sladere mansus X Denarius Rogge X modios 

Snoeken IIII 

Zwijn I 

Alen X 

In Becsteren. Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos, 1 porcum, X anguillas 
et X denarius. 

Becsteren Mansus XXXII Denarius Rogge L modios 

Item mansus ibidem x modios siliginis, IIII luceos, 1 porcum et VIII denarios.   Mansus Snoeken XX 

Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos et 1 porcum.   Mansus     

Item mansus X modios siliginis, IIII luceos, 1 porcum, X anguillas et XIIII denarios.   Mansus Zwijn V 

Mansus ibidem X modios siliginis, IIII luceos et 1 porcum.   mansus Alen XX 

In Halvinchusen. mansus ibidem V modios siliginis, II luceos, XII denarios, X 
anguillas et dimidium porcum. 

Halvinchusen Mansus XLII Denarius Rogge XV modios 

Item mansus ibidem V modios siliginis, II luceos, XXX denarios, x anguillas et 
dimidium porcum. 

  Mansus Snoeken VI 

Item mansus ibidem V modios siliginis, II luceos, X anguillas et dimidium porcum.   Mansus Alen XXX 

      Zwijn 1 1/2 

In Halvinchusen. Mansus in Halvinchusen V solidos. Halvinchusen Mansus V Solidus Rogge V modios 

Mansus ibidem V modios siliginis, II luceos, X anguillas et dimidium porcum.   Mansus Snoeken II 

 
131 Zie noot 130. 26 t/m 27. 
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 WAAR WAT (HOEVEEL) (HOEVEEL (HOEVEEL) 

Tekst afdrachtlijst 1280 Locatie type bewoning Geld Goed Hoeveelheid 

      Alen X 

      Zwijn 0,5 

In Buchorst. Mansus ibidem XVIII denarius Buchorst Mansus XVIII Denarius     

In Diramme. Mansus ibidem XII denarius Diramme Mansus XII Denarius     

In Sprile. Mansus ibidem XII denarios. Sprile Mansus XII + XXI Denarius     

Ipse villicus de manso desolato XXI denarius.   Manso desolato   

In Henslare. Mansus ibidem IIII solidos Henslare Mansus IV Solidus     

In Buchorst. S. CLVIII anguillas. Redempsio ipsarum XXXI solidi et II denarii. XIII 
porci. Redempcio porcorum X solidi. LXXII lucii, Redempsio ipsorum XII solidi 

Buchorst   of in de plaats daarvan: XXXI solidi en II 
denarii Of X solidi (in de plaats van 
varkens) 

Xxx   

158 alen   

72 snoeken   

Zwijnen   

Gerhardus de Hosterwic II luceos Hosterwic Gerhardus de 
Hosterwic 

  Snoeken II 
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Bijlage 3: Legenda bij de Geomorfologische kaart 

 

Uit: Koomen, A.J.M. & G.J. Maas (2004) Geomorfologische Kaart Nederland (GKN), Alterra-rapport 1039, Wageningen. 
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Bijlage 4. Legenda bij de Structuurvisie 2030. Gemeente Putten (2015) 
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Bijlage 5. Legenda bij bewoningsmodel. 

 

Bijlage 6 Kadaster 1832 

Overzicht van het bezit van de 3 cases 

Van Golsteijn 

Oppervlakte in ha Bos Bouwland Heide Hooiland Weiland Erf Tuin Water Boomgaard Wegen Eindtotaal 

Plaatselijke benaming           
Norden 38,48 43,61 36,64 0,00 3,55 0,89 0,46 0,00 0,00 0,00 123,63 

Dasselaar en Nulden 40,99 11,35 7,64 19,58 16,49 0,54 0,88 1,52 1,26 0,00 100,26 

Gerven 20,04 13,73 0,00 0,00 5,28 0,57 0,12 0,00 0,08 0,49 40,29 

Hoef 7,31 8,85 3,40 3,65 6,09 0,41 0,24 0,00 0,13 0,42 30,50 

Bijsteren 1,53 7,08 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,47 

Arkemheensche Polder 1,10 0,79 0,00 11,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 

Putten 0,33 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 

Eindtotaal 109,79 86,99 58,54 34,69 31,41 2,41 1,71 1,52 1,46 0,91 329,43 

 

Bebouwd bezit familie Van Goltstein 

PerceelID Plaatselijke benaming Artikelnr Soort eigendom Verwijzing naar topografische kaart 

Putten A123 Dasselaar en Nulden 124 schuur 1852: bij Den Broek 

Putten A125 Dasselaar en Nulden 124 huis en erf 1852: Den Broek (ten N van de Vanenburg) 

Putten A227 Dasselaar en Nulden 124 huis en erf 1852: bebouwing op het terrein van de Vanenburg 

Putten B164 Norden 124 schuur en erf 1852: bij Vleikesgoed 

Putten B166 Norden 124 huis en erf 1852: Vleikesgoed; 1925: Vriekesgoed (ten O van de Vanenburg) 

Putten B171 Norden 124 schuur en erf 1852: bij Hussel 

Putten B184 Norden 124 huis en erf 1852: Hussel 

Putten B187 Norden 124 huisje 1852: bij Hussel 

Putten B243 Norden 124 papiermolen 1852: ten O van de Vanenburg, in 1892 verdwenen 
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Putten B32 Norden 124 schuur en erf 1852: tegenover de Vanenburg aan de Allee 

Putten B405 Norden 124 schuur en erf 1852: Schaapskooien tegenover Hussel 

Putten B6 Norden 124 huis en erf 1852: De Kiemt (?) aan de Vanenburger Allee; 1872 De Allee 

Putten G151 Gerven 124 schaapskooi niet op de kaart 

Putten G171 Gerven 124 huis en erf 1852: Blarinckhorst 

Putten G186 Gerven 124 huis en erf 1852: 't Goor 

Putten K149 Hoef 124 schuur en erf 1872: aan de Hondskonter Steeg 

Putten K224 Hoef 124 huis en erf 1852: ten Z van Steenen Kamer 

 

 Verdeling grondbezit G. Arentze 

Oppervlakte in ha Bos Bouwland Heide Weiland Hooiland Tuin Erf Water Wegen Eindtotaal 

Plaatselijke benaming           

Putten 45,08 39,34 8,48 0,15 0,00 0,95 0,50 0,20 0,00 94,69 

Bijsteren 4,10 5,94 19,38 1,00 0,00 0,30 0,25 0,00 0,08 31,05 

Norden 3,68 0,37 1,75 2,94 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 8,77 

Hoef 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 

Arkemheensche 
Polder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 

Eindtotaal 52,86 45,64 29,61 4,09 0,00 1,25 0,78 0,20 0,08 134,52 

 

Rimpeler / Erven Hendrik Rimpelder 

Oppervlakte in ha Heide Bouwland Bos Erf Tuin Eindtotaal 

Plaatselijke benaming       

Bijsteren 25,72 9,25 7,15 0,34 0,25 42,71 

Putten 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 2,84 

Eindtotaal 25,72 12,09 7,15 0,34 0,25 45,55 
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Bijlage 7: Te veilen goederen Rimpeler 1854. 

(Ontleend aan www.odeeby.nl, Abtsgoed Rimpeler, geraadpleegd tussen juli 2018 en augustus 2019.) 

Rijlabels (nummer) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Eind-totaal 

Bijsteren 315560 
       

34600 31760 29510 
 

411430 

Bouwhof Rimpelder 315560 
           

315560 

bouwland 76910 
           

76910 

hakhout 70610 
           

70610 

heide 161310 
           

161310 

huis en erf 3350 
           

3350 

opgaande bomen 900 
           

900 

tuin 2480 
           

2480 

Heideveld in de Bijstersche slagen 
        

34600 31760 29510 
 

95870 

heide 
        

34600 31760 29510 
 

95870 

Putten 
 

4960 3530 3850 950 7490 5180 2440 
   

44600 73000 

De Boomhoek bouwland 
 

4960 
          

4960 

De Goorakker bouwland 
  

3530 
         

3530 

De Holskamp bouwland 
   

3850 
        

3850 

De Snijdershoek  bouwland 
      

5180 
     

5180 

De Timpakker bouwland 
    

950 
       

950 

halve hoeve  heide 
           

44600 44600 

Het Halfmud  bouwland 
       

2440 
    

2440 

Het Rondestuk  bouwland 
     

7490 
      

7490 

Spriel 
           

5699166 5699166 

halve hoeve 
           

5699166 5699166 

bouwland 
           

178250 178250 

dennenbos 
           

848910 848910 

hakhout 
           

1563210 1563210 

heide 
           

725376 725376 

huis en erf 
           

3250 3250 

opgaande bomen 
           

2377970 2377970 

schuur 
           

90 90 

tuin 
           

2110 2110 

Eindtotaal 315560 4960 3530 3850 950 7490 5180 2440 34600 31760 29510 5743766 6183596 

 

De samenstelling van de verschillende nummers is: de Bouwhof Rimpeler (nr 1) waar de boederij onder valt met de omliggende percelen (opgaande bomen en 

tuin), een perceel bouwland (7 ha), een perceel hakhout (8 ha) en heideveld (16 ha), een reeks van kleine percelen bouwland (0,1 tot 0,7 ha) op de Putter Eng elk 

met een eigen nummer (nr 2 tot en met 8) en daarnaast grote percelen heideveld in de Bijsterensche Slagen, samen 9 ha. Tenslotte de ‘halve hoeve’ van de 

overige opgesomde percelen die deel uit maken van het gemeenschappelijk bezit in het Sprielderbosch (samen 574 ha). 

http://www.odeeby.nl/
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Bijlage 8. Aankondiging van Houtverkoop. 10 januari 1910. 

Vermelding van eigenaren, te verkopen percelen hout, toponiemen en verantwoordelijken. https://snv.courant.nu/issue/DH/1910-01-

05/edition/null/page/4?query=houtverkoop&period=05-01-1910&sort=relevance 

 

 

 
(Frederik Willem Jacob van Aylva Baron van Pallandt [1826-1906] 
x[1856] Anna Frederica Barones van Goltstein [*1829 - 20 april 1917], 
dochter van Hendrik Rudolph Willem [1790-1868], kleindochter van 
E.J.B [1751-1816]) 
Heeft zeggenschap over percelen hout op Rimpeler, Hussel en 
Schoonderbeek, hetgeen nog niet hoeft te betekenen dat er ook van 
eigendom sprake is. Maar het gaat wel over een periode van 80 jaar. 
 

https://snv.courant.nu/issue/DH/1910-01-05/edition/null/page/4?query=houtverkoop&period=05-01-1910&sort=relevance
https://snv.courant.nu/issue/DH/1910-01-05/edition/null/page/4?query=houtverkoop&period=05-01-1910&sort=relevance
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Bijlage 8 Archiefvorming rond de abdij van Werden 

Leiden Universiteitsbibliotheek, Cartularium Werthinense 

Afschriften van Oorkonden (793 – 848) 

Düsseldorf handschriften, overgenomen door Kötzschke 

Münster (Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Abteilung Westfalen) 

Stukken met betrekking tot de Werdense goederen die in 1559 zijn overgedragen aan de Abdinghof in Paderborn 

Archief van de Kelnarij van de Abdinghof in Putten: 

Arnhem (Gelders Archief) 

Den Haag (Nationaal Archief): stukken van de gesupprimeerde Kelnarij en van de domeingoederen (Archief van het Ministerie van Financiën) 

Putten (Gemeentearchief) 

Notariële Akten, in het gevan van vervreemding door verkoop van domeingoederen ook in kopie in Gelders Archief 

 

 



   

 

  



 

 

 


