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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt mijn verslaglegging van de masterscriptie ‘Buitengewoon Wessinge’. Deze buurtschap 

heeft mij op verschillende momenten doen verbazen, maar ook doen zwoegen van hoe moet het nu 

toch verder. In de verslaglegging wordt uitgebreid verslaglegging gedaan van het onderzoek naar de 

nederzettingsgeschiedenis en bezitsverhouding van de buurtschap Wessinge vanaf de 

Middeleeuwen. Daarnaast heeft er ook een detailstudie plaatst gevonden naar het voormalige 

landgoed de Haere in de buurtschap Wessinge. Deze masterscriptie is geschreven in het kader van de 

masteropleiding Landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Graag wil ik de mensen bedanken die mij geholpen hebben met hun steun, adviezen en 

medewerking. Zo wil ik in het bijzonder graag Theo Spek bedanken voor het begeleiden van het 

onderzoek. Ook wil ik Jan Kolkman van het Streekarchiviaat Noordwest Veluwe bedanken voor het 

helpen uitzoeken van de archieven van de Haere, Manon Kummer voor het geven van taalkundige 

feedback, mijn vriendin Annelies en mijn ouders. Tenslotte zonder al het sparren en brainstormen 

met mijn jaargenoot Rowie aan de Wiel en mijn collega’s bij de gemeente Oldebroek had het nog 

tientallen jaren kunnen duren. Daarom zeg ik, bedankt allen! 

Ik wens u veel leesplezier. 

Michiel van Putten 

Kampen, september 2018 
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Samenvatting buitengewoon Wessinge  

Wessinge is een buurtschap waar ik als jonge jongen veel doorheen gekomen ben en genoten heb 

van het landschap. Tijdens het vooronderzoek werd ik gewezen op het archief van het voormalige 

landgoed de Haere, wat mijn interesse wekte om hier onderzoek naar te doen. In de voorbereiding 

bleek dat de Haere een middeleeuwse oorsprong had. Tegelijkertijd werd ik gewezen op een boek 

over middeleeuwse goederen van kerkelijke en wereldse leiders in de gemeente Nunspeet. Deze 

twee redenen wekten bij mij de interesse op om onderzoek te gaan doen naar de middeleeuwse 

goederen in de buurtschap Wessinge en het landgoed de Haere. Het onderzoek richt zich op de 

vraag: Welke historisch-ruimtelijke ontwikkeling heeft het nederzettingspatroon en het 

cultuurlandschap op de zandgronden van de Noord-Veluwe doorgemaakt vanaf de Middeleeuwen? 

En welke bijdrage kan – naast de bestudering van archivalia, toponiemen, historische kaarten, 

archeologische gegeven en bodemkundige gegevens – de retrospectieve analyse van vroegmoderne 

bezitsverhoudingen daarbij leveren? Aan de hand van een aantal verschillende thema’s is de vraag 

onderzocht. 

Als eerst wordt gekeken naar de opbouw van de buurtschap en cultuurlandschap in de negentiende 

eeuw. In Wessinge zijn twee landschapstypen te onderscheiden, namelijk het 

broekontginningslandschap en essen- en hoevelandschap. Op basis van de kadastergegevens van 

1832 is de ruimtelijke verspreiding van het grondbezit onderzocht. Daaruit is op te maken dat op de 

dekzandruggen de bouwlanden gelegen waren. De lager gelegen gronden (veenvlakte) werden 

ontgonnen en gebruikt als weiland. De hoge droge heidegronden werden gebruikt als weidegrond 

voor de schapen. Deze heidegronden waren voor de buurtschap van groot belang gezien de hoge 

belasting (klasse twee) die geheven werd. Het hakhout en de bossen waren ingedeeld in de hoogste 

belastingklasse (één). Terwijl de bouwlanden klasse drie was. In totaal zijn er twaalf 

grootgrondbezitters in Wessinge. De gronden van de twaalf grondbezitters lagen bij elkaar. 

Vervolgens wordt ingegaan op de historische bezitsverhoudingen om de langetermijnontwikkeling 

van de buurtschap en de ontginningen vanaf de Middeleeuwen in de buurtschap te ontrafelen. Vier 

goederen lagen in het westelijke deel van de buurtschap. Deze goederen zijn in bezit geweest van de 

Abdij van Werden, Abdij Paderborn en later waren deze goederen deels in bezit van de hertog van 

Gelre en de Abdij Paderborn. In het oostelijke deel van de buurtschap lagen leengoederen van de 

hertog van Gelre in leen bij de leenheer van Keppel. Zes leengoederen en drie kloostergoederen 

dienden aan de pastoor (later predikant) van de kerk in Epe het papenzaad te betalen. Het 

papenzaad diende als levensonderhoud. Dit gebruik werd gehandhaafd tot circa 1850. Deze negen 

goederen zijn dan ook tenminste ouder dan de kerk in Doornspijk, welke tussen 1000 en 1100 is 

gesticht. De goederen die het papenzaad betalen liggen in groepen van drie bij elkaar. De goederen 

hebben dan ook als ontginningsbasis gediend voor de buurtschap, gezien de locatie en de 

landschapsstructuren (perceelsrichting). Twee gebieden in Wessinge zijn later ontgonnen en door de 

hertog van Gelre is bijgehouden wie er betaalden voor het gebruik van de grond. Helaas is het niet 

gelukt om de exacte locatie te achterhalen maar is er een indicatie gegeven waar mogelijk de 

gebieden gelegen zijn. De locaties van de oudste goederen zijn niet zomaar gekozen. De goederen 

lagen op de overgang tussen het hoog gelegen dekzandrug en de laag gelegen dekzandvlakte. Deze 

locatie was droger en daardoor beter geschikt om landbouw te bedrijven. De goederen die later 

gesticht zijn houden hier geen rekening mee, want dat was niet meer nodig door technologische 

ontwikkelingen. 
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Het laatste onderwerp dat centraal heeft gestaan is het landgoed de Haere vanaf 1758 tot heden. 

Hierbij is gekeken naar de ontwikkelingen in het grondbezit en de ruimtelijke opbouw. Een 

interessante constatering is dat de Haere een oud pachterserf is dat hoorde bij het leengoed Hof van 

Wessinge welke in leen was bij de heer van Keppel. Dit pachterserf wordt in 1758 als landgoed 

verkocht voor 27.000 gulden als een vrij allodiaal erf. In totaal zijn er meer dan veertien verschillende 

eigenaren geweest. Tegenwoordig zijn delen (bossen, heide en zandverstuiving) van het voormalige 

landgoed in bezit bij het Gelderslandschap en Kastelen en is het wandelgebied van zo’n 253 hectare. 

De naam van het landgoed leeft voor in de vele vernoemde plekken, zoals het sportpark, de 

parkeerplaats of forellenkwekerij de Haere.  

Concluderend op de centrale hoofdvraag kan gezegd worden dat Wessinge in de afgelopen paar 

eeuwen de volgende  ruimtelijke ontwikkelingen heeft doorgemaakt: de stichting van de goederen 

en het in gebruik nemen van de daarbij gelegen gronden, de ontginningen van het Campvelt en het 

Schorfvelt, de nieuwe gestichte boerderijen in voornamelijk de negentiende eeuw, en als laatste de 

ontginning van de heide tot dennenbossen en het verdwijnen van de houtwallen.  

In vervolgonderzoek naar middeleeuwse goederen is het beter om geen buurtschap als begrenzing te 

nemen maar een weg waar deze goederen gelegen zijn. Daarnaast zou meer onderzoek gedaan 

kunnen worden naar de overdracht van de kloostergoederen van de Abdij Werden naar de Abdij 

Paderborn. Tot slot dient aanvullend onderzoek gedaan te worden naar de leengoederen van 

Wessinge om zo te achterhalen wanneer deze goederen zijn gesticht. 

Het onderzoek heet dan ook niet voor niets buitengewoon Wessinge. Hoewel al verschillende 

onderzoekers zich bezig gehouden hebben met deze buurtschap blijft het een buurtschap waarover 

een ieder zich steeds opnieuw kan verwonderen. Het onderzoek naar de historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling van Wessinge zal dan ook nooit helemaal afgrond zijn! 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
 
Een ieder die wel eens binnendoor van ’t Harde naar Nunspeet over de slingerende Bovenweg 

gereden heeft, heeft de hoger gelegen akkers gezien (Afbeelding 1.1). Naast dit oude kleinschalige 

kampenlandschap is er op de Noord-Veluwe een grote variatie in landschappen. Zo zijn er ook open 

polderlandschappen, veenontginningslandschappen, half open kampenlandschappen en het besloten 

natuurgebied de Veluwe waarin heide, zandverstuivingen en bossen voorkomen in de gemeente 

Elburg (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).1 Graag laat ik u kennismaken met deze landschappen 

tussen ’t Harde en Nunspeet waar ik als kind vele male door heen gekomen ben. Ik doe dit aan de 

hand van verschillende afbeeldingen. 

 

Afbeelding 1.1 Slingerende Bovenweg tussen hogere en lagere gelegen akkers tussen 't Harde en Nunspeet (eigen foto). 

 

 

 

                                                           
1
 Akkerman, W.,Baten, G., Van Dijk, B. (2011). Landschapsontwikkelingsplan Elburg, Bureau SAB Arnhem.26-32. 
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Afbeelding 1.2 Verschillende landschappen in de gemeente Elburg. Het besloten natuurgebied de Veluwe (BV) ligt op en tegen de stuwwal De 
Woldberg. Dit hogere gebied is voor een groot deel een schietterrein met dennenbossen en heidevelden. De snelweg en spoorlijn (onder de 
letters BV) vormen de grens tussen het publiek toegankelijk gebied en het militaire terrein. In het kleinschalige/lineaire kampenlandschap (KK) 
zijn (oude) boerderijen en hoger gelegen akkers tussen de bomen te vinden. Het laagst gelegen gebied is het veenontginningslandschap (VE). Dit 
gebied wordt gekenmerkt door zijn openheid en weilanden. Het open polderlandschap (OP) wordt ook gekenmerkt door zijn openheid en 
weilanden, alleen liggen er hier oude dijken om heen. Tussen het veenontginningslandschap en het open polderlandschap ligt het half open 
kampenlandschap (HK). Dit gebied is hoger gelegen en er bevinden zich enkele dorpen op. Tenslotte is er de oeverzone randmeergebied (OR) 
wat voornamelijk uit rietvelden bestaat en een natura 2000 gebied is waar vele vogels hun broedplek hebben. De getallen op de kaart verwijzen 
naar de locatie van verschillende figuren (later meer). 
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Niemand weet wanneer ’t Harde exact ontstaan is, maar waarschijnlijk na 1850. Door de aanleg van 

de spoorlijn en de bouw van het Artillerie schietkamp (ASK) en Tonnetkazerne groeide het uit tot een 

dorp. ’t Harde is vernoemd naar de harde ondergrond van zand en keileem waar de reizigers vanuit 

Elburg naar Epe opkwamen. Deze hogere harde ondergrond is een stuwwal, genaamd de Woldberg, 

waar het ASK terrein op ligt (Afbeelding 1.2)2. 

 
Afbeelding 1.3 Bos en heide in elkaar verweven (foto locatie 2, 
Afb. 1.2) 

 
Afbeelding 1.4 Slingerend fietspad langs de bosrand en de 
akkers (foto locatie 1, Afb. 1.2) 

Vanuit ’t Harde kan direct de Veluwse bossen in gewandeld worden. Het fietspad vanuit ’t Harde 

naar Nunspeet gaat langs de bosrand en de landbouwgronden (Afbeelding 1.4). De 

landbouwgronden liggen hoger dan de Bovenweg en het fietspad (Afbeelding 1.7). Verder liggen 

langs het fietspad en de Bovenweg (oude) boerderijen, een vakantiepark (Dennenrhode), een 

sportpark de Haere, een wandelgebied genaamd ‘de Haere’ met een zandverstuiving, heidevelden en 

dennenbossen (Afbeelding 1.5 en Afbeelding 1.6). Tijdens een fietstocht kwamen een aantal vragen 

met betrekking tot het landschap in mij naar boven: waarom liggen de (oude) boerderijen niet op de 

hoogste gronden en waarom liggen ze lager? Hoe oud zijn deze boerderijen? Waarom slingert de 

Bovenweg en is de weg niet recht aangelegd? Waarom zijn juist hier dennenbomen te vinden en 

geen eikenbomen? 

 
Afbeelding 1.5 Zandverstuiving in het wandelgebied de Haere 
(locatie 3, Afb. 1.2) 

 
Afbeelding 1.6 Heidevelden aan de rand van de 
zandverstuiving (locatie 3, Afb. 1.2) 

 

                                                           
2
 Stork, J.A.J, Berends J.J. (1997). Op 't Harde: een Veluws dorp schrijft geschiedenis, Uitgave van Arent thoe 

Boecop oudheidkundige vereniging Elburg 



  

4 
 

Wanneer we het fietspad langs de Bovenweg volgen en de Gelindeweg richting Doornspijk nemen, 

verdwijnen langzaam alle bomen en houtwallen en komt een open en vlak landschap met rechte 

sloten tevoorschijn (Afbeelding 1.8). 

 
Afbeelding 1.7 Bolle akkers langs het fietspad tussen ’t Harde en 
Nunspeet. (locatie 4, Afb. 1.2) 

 
Afbeelding 1.8 De open vlakte met de weilanden en houtsingels. 
(locatie 5, Afb. 1.2) 

Deze grote variatie in landschappen maakt de gemeente Elburg tot een uniek gebied waar de mens al 

honderden jaren invloed op heeft uitgeoefend. Het landschap kan dan ook binnen een generatie 

onherkenbaar veranderen volgens Adriaan Geuze.3 De transformatie van de verschillende 

landschappen is zeer interessant om te onderzoeken omdat het de identiteit van een gebied 

beïnvloedt en ervoor zorgt dat een nieuw laag in het cultuurlandschap wordt toegevoegd. Deze 

verschillende (tijds)lagen in het cultuurlandschap kunnen helemaal uitgewist worden of voor 

onbekenden met het landschap onzichtbaar worden. Hierbij hebben grondeigenaren vaak de meeste 

invloed gehad op het landschap. Neem bijvoorbeeld de ruilverkavelingen. Het doel is om te 

achterhalen en te vertellen hoe het tegenwoordig zichtbare landschap in de loop der eeuwen tot 

stand gekomen is.  

In de zoektocht naar de verschillende zichtbare (tijds)lagen in het landschap werd ik gewezen op het 

boek: Van Kloostergoed tot Herengoed.4 In het boek wordt acht eeuwen aan landschaps- en 

landbouwgeschiedenis van de gemeente Nunspeet benoemd aan de hand van goederen 

(boerderijen) van kerkelijke en wereldse leiders. In de gemeente Elburg is in het verleden al eens 

onderzoek gedaan naar de klooster- en herengoederen maar niet naar de locaties van de goederen 

en het landschap.5 Op de Noord-Veluwe waren vele goederen in bezit van kerkelijke en wereldse 

leiders wat de mogelijkheid geeft om over een lange periode onderzoek te doen naar de 

bezitsverhoudingen in een gebied en de mogelijke invloed van de grondeigenaren op het landschap. 

                                                           
3
 Beintema, N., (2018), ‘Nederlandse landschap is in de afgelopen dertig jaar sneller verdwenen dan ooit’ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/12/parijs-londen-die-koesteren-hun-landschap-a1595257. (geraadpleegd 
op 13-06-2018). 
4
 Veen, P., Otten, D., Leeflang, L., Berends, G., (2016), Van Kloostergoed tot Herengoed, Acht eeuwen 

landschaps- en landbouwgeschiedenis van de gemeente Nunspeet. Heemkundige Vereniging Nuwenspete. 
Nunspeet. 
5
 Westerink, G., (1961), Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de gebruiks- en eigendomsrechten 

op de grond. Van Gorcum & Comp. N.V. Assen. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/12/parijs-londen-die-koesteren-hun-landschap-a1595257
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Tijdens het vooronderzoek, naar het cultuurlandschap in de gemeente Elburg, kwam ik in het 

streekarchief Noord-Veluwe de archieven van een landgoed of buitenplaats genaamd ‘de Haere’ 

tegen. Dit landgoed/buitenplaats komt echter niet voor in het archeologische monumentenzorg 

rapport, landschapsontwikkelingsplan of de structuurvisie 2030 van de gemeente Elburg.6 Maar de 

naam ‘de Haere’ wordt wel veel gebruikt, zoals het sportpark de Haere en het wandelgebied de 

Haere. Onderzoek naar het voormalige landgoed/buitenplaats kan interessant zijn voor de gemeente 

Elburg omdat er ideeën zijn om het sportpark de Haere te verplaatsen en daar een woonwijk te 

realiseren. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan het inzichtelijk maken van de landschappelijke 

en historische waarde van het gebied. 

In een uitgave van de oudheidkundige vereniging Arend ten Boecup is in 2009 geschreven over een 

vakantiehuis op het landgoed ‘de Haere’. Wanneer het landgoed en landhuis is ontstaan en 

verdween is nog nooit eerder onderzocht. Wel is op een website genaamd het Veluwsch Webblad op 

hoofdlijn het landgoed ‘de Haere’ in Doornspijk beschreven vanaf 1806 tot 1953.7 Maar de vraag of 

dit landgoed een oud klooster- of herengoed van een kerkelijke of wereldse leider is geweest wordt 

niet beantwoord. 

 
Afbeelding 1.9 Zicht op Doornspijk vanuit het Open polderlandschap vanaf locatie 7 op Afb. 1.2. Eigen foto.  

                                                           
6
 Goossens, E., Keunen, L.J., ’t Hart, R. (2012), Archeologische monumentenzorg in de gemeente Elburg. Bureau 

RAAP, Weesp. 
Bijsterbosch, A. (2011). Structuurvisie gemeente Elburg 2030. Bureau SAB, Arnhem. 
Akkerman, W.,Baten, G., Van Dijk, B. (2011). Landschapsontwikkelingsplan. 
7
 Van Dijk, H., Kolkman, J., Kwant, P. (2016), De Haere bij Doornspijk: Wandelen over een wandelend landgoed. 

Geraadpleegd van: https://sites.google.com/site/virtueleoudheidkamer/de-Haere-bij-doornspijk geraadpleegd 
op: 07-05-2018. 

https://sites.google.com/site/virtueleoudheidkamer/de-haere-bij-doornspijk
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1.2 Stand van onderzoek 
 
Het historische cultuurlandschap van de Noord-Veluwe  
De Noord-Veluwe is het noordelijke deel van het Midden-Nederlands zandgebied met veel reliëf 

zoals de stuwwal genaamd de Woldberg.8 De cultuurhistorie van het noordelijke zandlandschap is al 

door verschillende onderzoekers onderzocht. Zo heeft Blommensteijn et al. beschreven in ‘De 

Veluwe: archeologische-historische verkenning van de bewoningsgeschiedenis tot 1200’ over de 

Werdense hof te Putten en de nederzettingen op de Noordwest Veluwe. Hierbij wordt gekeken naar 

het gebied rondom Nijkerk en worden de Werdense goederen bij Doornspijk niet meegenomen. Zij 

trekken voorzichtig de conclusie dat in het grondbezit van de goederen verschillende fasen te 

onderscheiden zijn. De oudste bewoning bevindt zich op hogere gedeelte van de rand van de 

Noordwest Veluwe waarna de lagere gedeelte zijn ontgonnen.9 

In 1981 heeft J.C. Van Triest in zijn dissertatie onderzoek gedaan naar de relatie van de 

middeleeuwse bewoningsgeschiedenis met de gebeurtenissen in het natuurlijke milieu op de Noord-

Veluwe. Triest heeft getracht een reconstructie te maken van het nederzettingspatroon op basis van 

archeologische vondsten en schriftelijke archiefbronnen in de periode van 800 tot 1150. Belangrijke 

informatiebronnen voor hem waren de domeingoederen van grondbezitters (kloosters, bisschop of 

particulier).10 De relatie die hij weergeeft is dat de ontginningen van het veen geleid hebben tot 

verlaging van de grondwaterstanden en beperkingen van de bewoningsmogelijkheden.11 In de 

gemaakte reconstructie van het nederzettingspatroon op de Noord-Veluwe heeft Triest wel gekeken 

naar de veenontginningen maar niet naar de landschappelijke structuren die het oplevert. In dit 

onderzoek wordt wel naar de landschappelijke structuren gekeken. 

J. Kroes heeft gekeken naar de verschillende vormen van akkeropstrek op de Nederlandse 

zandgronden. Aan de hand van lokale voorbeelden heeft Kroes een beeld geschetst en zijn theorie 

gevormd. Hierbij komt Kroes tot de conclusie dat op de Noordwest-Veluwe randnederzettingen met 

een typische vorm van hoevestroken (zgn. strookkampen) in de overgangszones van zand naar klei 

en veen voorkomen.12 Tijdens zijn onderzoek ontdekte Kroes dat de ruimtelijke inrichting van een 

gebied mede bepaald is door kolonisten. De betrokkenheid van landsheren en hoge gerechtsheren 

was vrij intensief en stimuleerde de ontginningen. Terwijl de geestelijke grondheren vaak geen of 

marginale rol gespeeld hebben bij de bestudeerde opstrekontginningen op de zandgronden.  

R. Wartena heeft de ontginningen en ‘wüstungen’ op de Veluwe gedurende veertiende eeuw 

onderzocht op basis van de in tins13 uitgegeven woeste grond en de aard van de ‘wüstungen’ op de 

Veluwe. In zijn onderzoek toont hij aan dat in de veertiende eeuw in slechts enkele decennia ruim 

twintigduizend hectare woeste grond in tins uitgegeven is op de Veluwe. In tegenstelling tot Kroes 

                                                           
8
 http://www.geologievannederland.nl/landschap/landschappen/zandlandschap#head1 (geraadpleegd op 13-

06-2018) 
9
 Blommesteijn, C.M., Heidinga, H.A., Van Regteren Altena, H.H. et al. (1977). De Veluwe: Archeologisch-

historische verkenning van de bewoningsgeschiedenis tot 1200. Universiteit Amsterdam. Amsterdam. 141. 
10

 Van Triest, J.C., (1981) , “Omme noetsz will der zee’: bijdrage tot de historische geografie van oosterwolde, 
Elburg en Doornspijk in de Middeleeuwen, Amsterdam. 58. 61-62. 
11

 Van Triest, J.C., (1981). 146. 
12

 Kroes, J., (1991), Onvolledige opstrek op de Nederlandse zandgronden : een onderzoek naar de verspreiding 
en de achtergronden van overgangsvormen tussen opstrek en andere occupatievormen, (Nederlandse 
geografische studies, 122). Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 64. 
13

 Tins= belasting 
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stelt Wartena dat de woeste gronden op de Veluwe werden uitgegeven aan de Veluwse boeren, er 

was dus geen sprake van immigratie van kolonisten.14 De ontginningsactiviteiten van de Veluwse 

boeren kunnen volgens hem verklaard worden uit hun behoefte aan compensatie voor de verloren 

landbouwgronden, door zandverstuiving, op de hogere zandgronden.15 

In het rapport ‘archeologische monumentenzorg in de gemeente Elburg’, welke in opdracht van de 

gemeente gemaakt is, is een overzicht gemaakt in de verscheidenheid aan archeologische 

kenmerken zoals archeologische vindplaatsen en de locaties van cultuurhistorische objecten. Op 

basis van het onderzoek van Van Triest benoemd L. Keunen in het rapport dat in de periode 800-

1100, voor de grote ontginningen, sprake geweest is van substantiële bewoning in het gebied van 

Wessinge en Aperloo. Een belangrijke grondeigenaar in Wessinge, was de Abij Werden (Duitsland) 

die in Wessinge omstreeks 1150 vier hofhorige goederen bezat. Volgens Keunen is er geen 

gedetailleerd beeld te maken van de ligging van het cultuurland en de bijbehorende boerderijen vóór 

1100.16 In dit onderzoek wordt gekeken of het mogelijk is om de ligging van het cultuurland en de 

bijbehorende boerderijen vóór 1100 in de buurtschap Wessinge te achterhalen. 

Bezitsverhoudingen op de Noord-Veluwe 
In 1931 is door Heringa onderzoek gedaan naar de bezitsverhoudingen op de Veluwe, met speciale 

aandacht voor de rol van de horigheid als vorm van grondexploitatie.17 Hiervoor onderzoekt Heringa 

het tinsrecht met het accent op het ontstaan van tinsen uit vrijkoop van horigheid. Maar volgens 

Wartena heeft Heringa in zijn onderzoek teveel het accent gelegd op het ontstaan van tinsen uit 

vrijkoop van horigheid en neemt hij ten onrechte aan dat dergelijke vrijkoop in de veertiende eeuw 

heel gewoon was. Hij stelt daarentegen dat pas vanaf het einde van de veertiende eeuw op zeer 

geringe schaal vrijkoop plaatsvond en dat het merendeel van de in de bronnen genoemde tinsen niet 

bij vrijkoop, maar bij de uitgifte van woeste gronden (oftewel: nieuwe ontginningen) zijn ontstaan. 

Volgens Wartena dient daarom nader onderzoek gedaan te worden naar de invloed van het 

toenemende aantal horige goederen dat in de vijftiende en zestiende eeuw van horigheid werd 

bevrijd en tot tinsgoed werd gemaakt.18 

M. van Sevenhoven heeft in 1920 de marken in Gelderland onderzocht. Volgens Sevenhoven is een 

marke een historisch dorpsgebied met als kern een buurtschap.19 Echter op de Noord-Veluwe heeft 

Sevenhoven geen duidelijke markestructuur aangetroffen.20 Sevenhoven stelt dat elke buurtschap 

vermoedelijk marken zijn geweest maar hij kan geen grenzen bepalen.21 

In 1994 heeft Jonge et al. de protocolboeken van de herengoederen in het archief van de Gelderse 

Rekenkamer uitgewerkt. Deze administratie is een waardevolle bron van informatie over 

herengoederen op de Noord-Veluwe. De protocolboeken zijn door het onderzoeksteam gesorteerd 

                                                           
14

 Wartena, R., (1975), Ontginningen en “Wüstungen” op de Veluwe in de veertiende eeuw. In: Gelders erfgoed: 
tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift. Deel LXVIII. Arnhem. 
15

 Wartena, R., (1975), 1. 
16

 Goossens, E., Keunen, L.J., ’t Hart, R. (2012), 54. 
17

 Heringa, E., (1931), Tynsen op de Veluwe, J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V.. Groningen, Den Haag en 
Batavia. 
18

 Wartena, R., (1975), 11. 
19

 Van Sevenhoven, M., (1925). Geschiedkundige Atlas van Nederland – Marken in Gelderland. Martinus Nijhoff. 
‘s-Gravenhage. 118. 
20

 Van Sevenhoven, M., (1925). 3. 
21

 Van Sevenhoven, M., (1925). 118. 
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op Ambt vervolgens op Kerspel en tenslotte op buurtschap. In het overzicht treffen we bij de 

voormalige gemeente Doornspijk in totaal 56 herengoederen aan. Bij enkele herengoederen wordt 

vanaf de vijftiende eeuw tot en met 1795 benoemd wie dit in gebruik heeft gehad.22 

lokaal onderzoek naar bezitsverhoudingen 
Door Westerink is in 1961 onderzoek gedaan naar de rechtshistorische ontwikkeling van de gebruiks- 

en eigendomsrechten op de grond in de voormalige gemeente Doornspijk en de gemeente Elburg. 

Hiervoor heeft Westerink in verschillende primaire archiefbronnen (proostgoederen van Werden, 

Herbert van Putten, de heer van Baer, Kapittel van St.-Marie, de heer van Voorst, Papenzaad en 

protocolboeken van de hertog van Gelre) onderzoek gedaan naar de bewoners van de verschillende 

horige goederen in de loop van de tijd. Westerink heeft getracht om de gebruikers en/of eigenaren 

te koppelen aan het kadaster 1832 maar in veel gevallen is dat hem niet gelukt. In de bijlage van het 

onderzoek heeft Westerink een overzicht gemaakt van de oude erven en bijbehorende gebruikers 

en/of eigenaren per buurtschap, vanaf de veertiende-vijftiende eeuw tot aan 1811 aan de hand van 

de primaire archiefbronnen. De bijlage levert dan ook waardevolle informatie over de 

bezitsverhoudingen in de voormalige gemeente Doornspijk en de gemeente Elburg en is van belang 

voor dit onderzoek. 

In 2016 is in de gemeente Nunspeet onderzoek gedaan naar de locaties van de herengoederen. Door 

Veen et al., zijn alle herengoederen in de gemeente Nunspeet gelokaliseerd en gekoppeld aan het 

kadaster 1832. Hiervoor hebben ze net als Westerink eerder gebruik gemaakt van de administratie 

van de herengoederen van de Gelderse rekenkamer. Zij hebben met behulp van de Oud Rechterlijke 

Archieven, kerspelzaadboeken van de kerkelijke gemeenten en de notariële akten alle 

herengoederen gelokaliseerd in de gemeente Nunspeet. Een belangrijke bron hierbij is het 

Papenzaadboek van de kerk geweest. 

Landgoederen en buitenplaatsen op de Noord-Veluwe 
In een gezamenlijke uitgave van de Oudheidkundige verenigingen ‘De Broeklanden’ en ‘Arent thoe 

Boecop’, de Heemkundige vereniging ‘Nuwenspete’ en het Streekarchivariaat Elburg-Ermelo-

Nunspeet-Oldebroek zijn de twaalf bestaande landgoederen en buitenplaatsen op de Noord-Veluwe 

onderzocht en beschreven door verschillende onderzoekers. In dit overzichtswerk van de 

landgoederen en buitenplaatsen op de Noord-Veluwe wordt niet gesproken over verdwenen 

landgoederen of buitenplaatsen zoals ‘De Haere’.  

In het boek Gelders Arcadie heeft Storm-Smeets onderzoek gedaan naar de landgoederenzone van 

de Veluwezoom. Zij toont aan dat op de grens van de Veluwe en de rivieren Rijn en IJssel vanaf de 

zeventiende eeuw een honderdtal buitens en landgoederen gesticht zijn.23 

  

                                                           
22

 De Jonge, E., Van den Enk, B.J., Van Scherrenburg, J.W., (1993), De herengoederen op de Veluwe. Deel 3 De 
herengoederen in de gemeenten Nunspeet (vervolg), Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. 
Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld. 363-407. 
23

 Storm-Smeets, E.A.C., (2012), Het ontstaan van Gelders Arcadie: Landgoederenzone van de Veluwezoom. 
Tijdschrift Gelders Erfgoed. Deel één. 14. 
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1.3 Probleemstelling 
 
Uit de stand van onderzoek blijkt dat middeleeuwse bezitsverhoudingen vaak een sterke gelaagdheid 

vertonen, waarbij domeingoederen (hofhorige goederen) van onder meer de Duitse Rijks abdijen de 

oudste laag vertegenwoordigen (ca 800 – ca 1100 AD), goederen van jongere grootgrondbezitters 

zoals de adel, regionale kloosters en stedelingen (ca 1100 – ca 1500) de wat jongere laag. Westerink 

heeft in de jaren zestig al gepubliceerd over de bezitsverhoudingen in de gemeente Elburg. Hierbij is 

geprobeerd om de locatie van verschillende herengoederen te herleiden maar dit is vaak niet gelukt. 

Wat daarnaast niet onderzocht is, is de langetermijnontwikkeling van het historisch-cultuurlandschap 

in combinatie met de bezitsverhoudingen in de gemeente Elburg vanaf de volle Middeleeuwen tot 

nu. Het reconstrueren van de landschapsgeschiedenis van dorpsgebieden op de Veluwe op basis van 

de grondbezitsverhoudingen kan een sleutelrol vervullen zoals uit eerder onderzoeken is gebleken. 

Dit onderzoek richt zich op de bezitsverhoudingen en landschap op de Noord-Veluwe waarbij de 

volgende probleemstelling is geformuleerd: 

Welke historisch-ruimtelijke ontwikkeling heeft het nederzettingspatroon en het 
cultuurlandschap op de zandgronden van de Noord-Veluwe doorgemaakt vanaf de 
Middeleeuwen? En welke bijdrage kan – naast de bestudering van archivalia, toponiemen, 
historische kaarten, archeologische gegeven en bodemkundige gegevens – de retrospectieve 
analyse van vroegmoderne bezitsverhoudingen daarbij leveren? 

1.4 Afbakening van het onderzoek 
 
Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied dat centraal staat in dit onderzoek is de buurtschap Wessinge, gelegen op de 

noordflank van de Veluwe op ca 5 km ten zuidoosten van Elburg en ca 2 km ten zuidoosten van 

Doornspijk. Op basis van de minuutplans van het kadaster 1832, de Topografisch Militaire Kaart van 

1850 en de Bonnebladen uit de jaren 1886-1872 is getracht de begrenzing van de vroegere 

buurtschap te reconstrueren (Afbeelding 1.10). Maar een begrenzing zoals wij die vandaag de dag 

kennen was er niet in vroegere tijden. Wat mogelijk de begrenzing van de buurtschap geweest is kan 

als volgt vormgegeven worden: aan de linkerkant de gemeentegrens met Nunspeet, de bovenkant de 

plaats Doornspijk en Hoge Enk, de rechterkant is de begrenzing lastiger te bepalen tussen de 

buurtschappen Wessinge en Aperloo en daarom is een rechterlijn genomen. De ondergrens moet 

ergens op de heide hebben gelegen, maar waar is niet bekend. Omdat het onderzoek zich richt op de 

buurtschap Wessinge wordt de plek genaamd Soerel (bovenop de Woldberg) buiten de grens 

getekend, maar het zou eventueel ook onder de buurtschap Wessinge gelegen kunnen zijn. Een 

definitieve begrenzing van de buurtschap is niet te geven op basis van de bekende gegevens. Met dit 

onderzoek wil ik hieraan een bijdrage leveren. De reden om te kiezen voor de buurtschap Wessinge 

zijn de nog relatief ruim beschikbare archiefbronnen over de eigendomsverhoudingen in deze 

buurtschap. De kerk van Doornspijk is in 1818 afgebrand en later in 1825 helemaal weggespoeld, 

waarbij de kerkelijke administratie verloren is gegaan. De buurtschappen Wessinge en Aperloo vielen 

echter kerkelijk onder Epe waardoor veel meer voor ons doel bruikbare bronnen bewaard zijn 

gebleven. Ook het archief van de Gelderse Rekenkamer is beschikbaar, waarin lijsten staan met 

boerderijen en personen die betalingen doen aan grootgrondbezitters.24 Een even belangrijke reden 

hierbij is dat de historische landschapsopbouw van Wessinge nog bijna helemaal intact is gebleven, 
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 Veen, P., Otten, D., Leeflang, L., Berends, G., (2016). 57. 
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inclusief de slingerende Bovenweg door de buurtschap en de daaraan grenzende historische 

boerderijen en bouwlandkampen.25 In de loop van de tijd hebben er wel een aantal veranderingen 

plaats gevonden in de buurtschap zoals de realisatie van een vakantiepark, forellenkwekerij, 

camping, sportpark en nieuwe boerderijen, maar over het algemeen is het landschap bewaard 

gebleven. Uit vooronderzoek is gebleken dat in de buurtschap Wessinge ook een landgoed of 

buitenplaats ‘De Haere’ heeft gestaan. En dat deze archieven nog niet eerder uitvoerig onderzocht is 

geweest. In de aanleiding is benoemd dat de Haere mogelijk onderdeel geweest van het bezit van 

een wereldse of kerkelijke heer. Dit gaf een extra reden om de buurtschap Wessinge nader te 

onderzoeken en het landgoed of buitenplaats als verdiepende onderzoeksobject te gebruiken voor 

het onderzoeksgebied. 

 

Afbeelding 1.10 Afbakening buurtschap Wessinge op basis van de minuutplans, Bonnebladen en gemeentegrenzen. 
(Eigen werk) 
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Onderzoeksthematiek 
Het onderwerp van dit onderzoek is de langetermijnontwikkeling van het landschap en de 

bezitsverhoudingen in de buurtschap Wessinge op de Noord-Veluwe. Om de 

langetermijnontwikkeling te onderzoeken moet gekeken worden naar de ontstaanswijze van het 

landschap, maar ook naar de invloed van de mens op dit landschap. Om erachter te komen hoe de 

bezitsverhoudingen in de buurtschap Wessinge was dient gekeken te worden naar zowel de 

eigenaren als de gebruikers, maar ook naar de precieze locatie van de bezittingen, met name van de 

desbetreffende boerderij als centraal punt binnen het bezit. Tenslotte wordt meer in detail gekeken 

naar de ontwikkeling van het voormalige landgoed ‘De Haere’ in de negentiende en twintigste eeuw. 

De drie onderzoeksthema’s die centraal staan zijn: 

1. Cultuurlandschap van Wessinge 

2. Bezitsverhoudingen in Wessinge 

3. Landgoed of buitenplaats ‘De Haere’ in Wessinge 

Onderzoeksperiode 
De oudste archiefbronnen over de buurtschap Wessinge gaan terug tot het begin van de 

Middeleeuwen (800 n. Chr.). In de volle Middeleeuwen, rond 1200 n. Chr. begonnen de grote 

ontginningen op de Noord-Veluwe onder leiding van nieuwe wereldlijke machthebbers (zie stand van 

onderzoek). De grote ontginningen uit die periode hebben de grondslag gelegd voor het huidige 

landschap. Vanaf de 14de eeuw heeft de hertog van Gelre lijsten laten opstellen van horige en vrije 

bezitters van erven in verschillende buurtschappen waaruit de Gelderse Rekenkamer is ontstaan. 

Deze primaire informatiebron is mede bepalend geweest voor de onderzoeksperiode. 

De onderzoeksperiode voor het landschap en de bezitsverhoudingen in de hele buurtschap Wessinge 

begint dan ook in de Middeleeuwen en eindigt in het begin van de 19de eeuw. Waarna alleen voor 

het landgoed/buitenplaats ‘De Haere’ gekeken wordt tot en met het heden. 

1.5 Theoretisch kader 
 
Landschapsbiografie 
Het landschap heeft een lange en complexe geschiedenis achter de rug door menselijke en 

natuurlijke processen. In de brochure: Het maken van een landschapsbiografie. Over het gebruik van 

historische kennis voor het toekomstige landschap wordt door Meijles en Spek ingegaan op hoe een 

landschapsbiografie gemaakt kan worden.26 Bij het maken van een landschapsbiografie is het van 

belang dat uitgegaan wordt van ruimtelijke en temporele processen en niet vanuit patronen. Op deze 

manier kunnen processen die het landschap vormen en hebben gevormd, inzichtelijk en begrepen 

worden. Bij het maken van een landschapsbiografie komen verschillende disciplines bij elkaar die 

samen een antwoord geven op verschillende vragen zoals: welke invloed heeft de mens gehad op het 

landschap en welke veranderingen plaatsgevonden hebben.  

In dit onderzoek wordt het zandlandschap centraal gezet en door middel van de landschapsbiografie 

nader onderzocht. Op deze manier worden de ontwikkelingen in het zandlandschap inzichtelijk 

gemaakt en verschillende disciplines bij elkaar gebracht.  
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Het zandlandschap 
De buurtschap Wessinge ligt in het Midden-Nederlands zandgebied. Dit zandgebied is rijk aan reliëf 

door de verschillende aanwezige stuwwallen zoals de Woldberg. Tussen de stuwwallen liggen 

vlakkere gebieden met dekzand aan het oppervlak uit de laatste ijstijd. Dit resulteert in een 

lichtglooiende deken met daartussen langgerekte vrij lage dekzandruggen.27 Op deze dekzandruggen 

overheersen van oudsher de individuele kampontginningen die al vanaf de ijzertijd bewoond 

worden. De wegen vertonen over het algemeen een slingerend verloop omdat ze de dekzandruggen 

volgen (zie Bovenweg aanleiding). Op de dekzandruggen liggen de oude bouwlanden die door 

plaggenbemesting opgehoogd zijn. De vele houtwallen om de kampenontginning gaven de gebieden 

een besloten karakter.28 

De dekzandruggen werden bemest met plaggen omdat van nature de dekzandruggen minder 

vruchtbaar zijn, maar wel zeer geschikt waren voor permanente landbouw vanwege de 

hydrologische ligging. Voor het bemesten van de gronden werd een systeem toegepast waarbij 

schapen en koeien overdag graasden op heidevelden en ’s nachts in de stal stonden. In de stal op de 

grond werden gestoken heideplaggen neergelegd om zo de mest die de schapen en koeien 

produceerden op te vangen. Regelmatig werden nieuwe heideplaggen boven op de oude gelegd 

waardoor een ophoping van plaggen en mest in de stal ontstond. Na een poos werd de stal 

uitgemest en werd het mengsel van plaggen en mest op het bouwland gebracht. Dit systeem wordt 

het potstal-systeem genoemd. Door het potstal-systeem kwam er ook zand mee uit de plaggen en 

samen met de humus uit de mest ontstond zo een hoge zwarte enkeerdgrond op de dekzandruggen. 

Het boerenbedrijf op de zandgronden kende een combinatie van akkerbouw en veeteelt.29 

In de negentiende en twintigste eeuw veranderde het besloten karakter van de individuele kampen 

door het kappen van de houtwallen en ruilverkaveling. De veelal heidegronden en stuifzanden 

werden bebost.  

Domeinen/goederen (boerderijen) 
Westerink heeft geconstateerd dat de (meeste) boerderijen in de buurtschap Wessinge al in de 

Middeleeuwen voorkomen en in bezit waren van grootgrondbezitters.30 In het boek: Mens en land in 

het hart van Sallend worden boerderijen of landerijen die deel uitmaken van het bezit van een 

grootgrondbezitter domeinen genoemd. Deze grondheer (koning, bisschop, abdij, enz.) ontvangt 

jaarlijks bepaalde betalingen in geld, in natura of in arbeid wat afgedragen werd bij een centrale hof 

(curtis) van deze grondheer.31 Deze domeingoederen kunnen informatie leveren over het verleden 

van een landschap en nederzettingspatroon blijkt uit eerdere onderzoeken.32 Zo heeft Diederiks 

recent in haar masterscriptie de domaniale goederen in de buurtschappen Appel en Hell in de 

Geldersche Vallei onderzocht. Haar conclusie is dat de domaniale goederen een beeld kunnen geven 
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van hoe mensen de ruimte in een bepaalde gebied hebben ingericht. Bij de inrichting zijn 

verschillende factoren van belang, namelijk de natuurlijke, economische en sociale factoren.  

Om een reconstructie van de middeleeuwse bezitsverhoudingen in de buurtschap Wessinge te 

kunnen maken zijn de rechtshistorische eigendomsverhoudingen tussen de verschillende instellingen 

en/of personen van een domeingoed van groot belang. In de Middeleeuwen kon namelijk een erf 

verplicht zijn om afdracht te doen in natura aan de Utrechtse bisschop of een ander 

(groot)grondbezitter (bijvoorbeeld adellijke families, abdijen of regionale kloosters). Vaak was ook 

sprake van afdracht van tienden aan een andere grootgrondbezitter en diende vaak een afdracht 

gedaan te worden aan de plaatselijke kerk in de eigen kerspel. Een mogelijke hiërarchie die aanwezig 

kon zijn was: van leenheer, leenman, achterleenman-verpachter tot pachter.33 Dit wordt het hof 

leenstelsel genoemd. Dit hof leenstel is ontstaan in de vroege Middeleeuwen als middel voor vorsten 

en andere machthebbers om strijdbare en machtige mannen aan zich te binden en zo de eigenmacht 

en aanzien te vergroten. Deze belening van domeingoederen tussen de leenheer en leenman 

bevestigde de persoonlijke band tussen hen en verzekerde elkaar van hulp in tijden van oorlog. 

Hiervoor diende de leenman wel een vergoeding te betalen. De leenman beleende vervolgens het 

goed weer aan de achterleenman of direct aan een pachter die er woonde en werkte.34 

In de volle en late Middeleeuwen verscheen op de Noord-Veluwe een nieuwe wereldlijke 

machthebber; de graaf van Gelre. De graaf van Gelre kreeg de Veluwe in leen van de hertog van 

Brabant, die het weer in leen had van de Utrechtse bisschop. De rechten op de woeste gronden 

kreeg de graaf van Gelre ook in leen van de Utrechtse bisschop. Bij de ontginning van de woeste 

gronden in de periode 1250 tot 1350 gaf de graaf van Gelre de gronden in leen aan horige boeren. In 

de dertiende eeuw ontstond ook een nieuwe vorm van grondbezit. Deze goederen werden in pacht 

of in erfpacht uitgegeven en waren veel lucratiever dan de ouderwetse hofhorigheid en veel 

flexibeler. 

In de veertiende eeuw waren op de Noord-Veluwe verschillende leenmannen die goederen in leen 

hadden van de graaf van Gelre op de Noord-Veluwe namelijk: de Abdijen van Elten en Sint-Paulus, 

het Klooster van Werden en de Abdinkhof, de Kapittels van Sint-Marie en Sint-Pieter en diverse 

adellijke heren zoals de heer Van Baer, de heren Van Cleve, Herbert van Putten en Eleger van 

Heeckeren.35 Naast de goederen die in leen waren van de leenheer was er ook het eigen 

(groot)grondbezit van een leenman. Deze eigen goederen van de leenman worden ook wel allodiaal 

(vrije goed) genoemd. Door oorlogen en schenkingen etc. kon dit bezit fors groeien of krimpen. De 

bezittingen van een plaatselijk adellijke heer of instelling bestonden dus uit eigen bezittingen maar 

ook uit geleende bezittingen van een leenheer. Later in de veertiende en vijftiende eeuw komen ook 

niet-adellijke rijke kooplieden op als grootgrondbezitters.36  

Vanaf de veertiende eeuw heeft de hertog van Gelre lijsten laten opstellen van horigen en vrije 

bezitters van erven. Deze lijsten geven inzicht in de families die bezittingen hadden in de volle en late 

                                                           
33

 Spek, T., Velde, H., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). 104. 
34

 Spek, T., Velde, H., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). 112. 
35

 Veen, P., Otten, D., Leeflang, L., Berends, G., (2016). 30. 
36

 Spek, T., Velde, H., Hannink, H., & Terlouw, B. (2010). 133. 
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Middeleeuwen.37 Maar pas vanaf 1600 komt een solide administratie opgang waarin alle zaken over 

de rechtspositie van de goederen zijn beschreven.38 

Om retrospectief onderzoek uit te voeren naar de middeleeuwse bezitsverhoudingen in de 

buurtschap Wessinge zijn de middeleeuwse administraties met de lijsten van boerderijen van belang. 

Zoals door Spek, Veen en Diederiks is aangetoond, is het mogelijk om op basis van de verschillende 

lijsten een reconstructie te maken van een gebied door terug te gaan in de tijd. Op deze manier kan 

iets gezegd worden over de ouderdom van het bezit maar ook iets over de historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling van de buurtschap Wessinge.  

Landgoederen en buitenplaatsen 
Een buitenplaats bestaat uit een monumentaal huis en een bijbehorende parkaanleg van een zekere 

omvang.39 Door Dessing en Holwerda worden 551 ‘complex historische buitenplaatsen’ in Nederland 

kort beschreven waarbij de tuin en huis nog aanwezig zijn.40 Naast de nog bestaande buitenplaatsen 

zijn ook vele duizenden verdwenen volgens Renes. Het verschil tussen een buitenplaats en een 

landgoed is dat een landgoed zichzelf economisch rendabel moet maken terwijl een buitenplaats een 

woonplek en recreatielandschap van de eigenaar is en vaak niet kostendekkend is. De grens tussen 

een buitenplaats en een landgoed is dan ook erg vaag. Want vele buitenplaatsen kunnen ook een 

economische aspect hebben doordat ze begonnen met de aankoop van een boerderij met een 

agrarische component. Veelal op zandgronden groeiden die buitenplaatsen uit tot landgoederen 

doordat de eigenaar boerderijen in de omgeving opkocht en zo een groot landbezit opbouwde. 41 

De nieuwe grootgrondbezitters in de negentiende eeuw wilden zich vaak profileren als weldoener 

van de regio. Ze namen vaak het voortouw bij grote ontginningen. Ook werd geëxperimenteerd op 

landbouwgebied met bijvoorbeeld bevloeiing van hooilanden.42 Dit werd in de loop van de 

negentiende eeuw steeds belangrijker doordat de politieke invloed van grootgrondbezitters afnam.43  
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1.6 Onderzoeksthema’s en onderzoeksvragen 
 
Op basis van het voorafgaande kunnen de volgende drie onderzoeksthema’s worden gedefinieerd 

die elk hun eigen onderzoeksvragen hebben: 

Thema 1: Opbouw van de buurtschap en cultuurlandschap van Wessinge in de 19e eeuw 

Hoofdvraag:  
Hoe was de buurtschap en cultuurlandschap van Wessinge opgebouwd in de 19e eeuw? 

Deelvragen: 
1. Welke fysisch-geografische opbouw kent het landschap rond Wessinge op hoofdlijnen? 

2. Welke opbouw kende het historische cultuurlandschap rond Wessinge in de 19e eeuw en 

hoe kunnen de diverse onderdelen van dit landschap nader worden gekarakteriseerd? 

3. Wat laten de kadastergegevens (eigendommen, belastingklasse en eigenaren) uit 1832 zien 

over de ruimtelijke verspreiding van het toenmalige grondbezit in de buurtschap Wessinge?  

Thema 2: Historische bezitsverhoudingen als sleutel tot de langetermijnontwikkeling van de 

buurtschap en de ontginningen van Wessinge vanaf de Middeleeuwen 

Hoofdvraag: 
Wat laten de historische bezitsverhoudingen in Wessinge zien over de langetermijnontwikkeling van 

de buurtschap en ontginningen van Wessinge vanaf de Middeleeuwen? 

Deelvragen: 
1. Welke goederen waren in Wessinge aanwezig, waar lagen de goederen en wie hadden de 

goederen in bezit in de Middeleeuwen en de nieuwe tijd? 

2. Welke gebieden zijn ontgonnen in Wessinge in de Middeleeuwen? 

3. Welke reconstructie van de langetermijnontwikkeling van Wessinge kan op basis van de 

gelokaliseerde goederen en de middeleeuwse ontginningen worden gemaakt? 

Thema 3: Ontwikkeling van het grondbezit en de ruimtelijk opbouw van de voormalige landgoed of 

buitenplaats ‘De Haere’ vanaf 1758 tot heden 

Hoofdvraag: 
Welke ontwikkeling maakten het grondbezit en de ruimtelijke opbouw van De Haere door en kunnen 
op basis van kaartmateriaal en het archief de Haere in de periode 1758 tot heden worden ontdekt? 
 
Deelvragen: 

1. Welke ontwikkelingen in de bezitsgeschiedenis in de periode 1758-heden kunnen worden 

onderscheiden? 

2. Welke ruimtelijke veranderingen kunnen op basis van kaartmateriaal in de periode 1758-

heden voor het landgoed de Haere worden onderscheiden? 
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1.7 Onderzoeksmethoden en bronnen 
 
Onderzoeksmethoden 
In deze masterscriptie wordt een analyse uitgevoerd naar de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van 

het nederzettingspatroon en cultuurlandschap van de buurtschap Wessinge op de Noord-Veluwe 

(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De eerste twee onderzoeksthema’s gaan in op het 

cultuurlandschap en het nederzettingspatroon tot en met de negentiende eeuw. Het laatste 

onderzoeksthema gaat in op een specifiek bezit, voormalige landgoed of buitenplaats De Haere, 

waarmee vanaf de negentiende eeuw tot op het heden gekeken kan worden naar de ruimtelijke 

opbouw en grondbezit. 

 
Afbeelding 1.11 Onderzoeksmethoden; als eerste wordt gekeken naar de buitenste schil, De fysische-geografische 
opbouw van de Noord-Veluwe. Waarna er specifieker gekeken wordt naar de buurtschap Wessinge in zijn geheel. 
Tenslotte wordt gekeken naar het landgoed/buitenplaats “De Haere” waarmee gekeken wordt naar de buurtschap 
Wessinge en de Noord-Veluwe in zijn geheel. 

Thema 1: 
In thema één staat de buurtschap en het cultuurlandschap van Wessinge in de negentiende eeuw 

centraal. Als eerste wordt ingegaan op de fysische-geografische opbouw van het landschap. De 

fysisch-geografische opbouw wordt aan de hand van de geomorfologie, de Actuele Hoogtekaart 

Nederland (AHN) en bodemkaart onderzocht. Met behulp van ArcGis worden kaarten gemaakt van 

de geomorfologie, de AHN en de bodem van de buurtschap Wessinge. Het resultaat is een 

overzichtstabel waarin de buurtschap opgedeeld is in de verschillende landschapseenheden en de 

geomorfologie, bodem en grondwatertrap worden uitgelegd. De tweede deelvraag gaat in op het 

historisch-cultuurlandschap van Wessinge in 1832 aan de hand van het Kadaster. Het historisch-

cultuurlandschap wordt ingedeeld in verschillende landschapseenheden op basis van de 

Bonnenbladen en met behulp van ArcGis worden hiervan kaarten gemaakt. De indeling van de 

landschapseenheden wordt uitgelegd, waarbij gekeken wordt naar het grondgebruik, verkaveling, 

perceelgrenzen, bewoningspatronen en toponiemen. Het resultaat zal wederom een overzichtstabel 

zijn. Voor de derde en vierde deelvragen worden de gegevens uit het Kadaster 1832 gedigitaliseerd 

en daar worden ArcGis kaarten van gemaakt. Op basis van de kadastergegevens van 1832 worden 

kaarten gemaakt van de soort eigendommen (grondgebruik), de belastingklasse van de ongebouwde 

gronden en van de eigenaren van de gronden. Vervolgens worden de verschillende kaarten uitgelegd 

en ingegaan op deelvraag drie, welke eigenaren en boerderijen en eventuele andere huizen waren in 

Wessinge in 1832. Tenslotte kan met de behulp van de kaarten de ruimtelijke verspreiding van het 

toenmalige grondbezit in Wessinge worden verklaard. Met deze vier deelvragen wordt de gestelde 

hoofdvraag van thema één beantwoord. 
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Thema 2: 
Om inzicht te krijgen in de historische bezitsverhouding vanaf de Middeleeuwen tot 1832 is 

onderzocht welke (groot)grondbezitters aanwezig waren in het onderzoeksgebied. De eerste 

deelvraag gaat in op de beschikbare informatie over het middeleeuwse grootgrondbezit in de 

buurtschap Wessinge. Doel is om een overzicht te krijgen van de verschillende goederen die in bezit 

waren van kerkelijke- en wereldse leiders. De informatie over het middeleeuws grootgrondbezit, wat 

benoemd wordt in het boek van E. Jonge et. al. De herengoederen op de Veluwe Deel 3, het boek en 

in de bijlage van G. Westerink: Doornspijk en Elburg, Rechtshistorisch onderzoek naar de ontwikkeling 

van de gebruiks- en eigendomsrechten op de grond maar ook de streekboeken en tijdschriften van de 

Arent thoe Boecop Vereniging, worden hiervoor gebruikt. Naast de informatie uit de bovenstaande 

boeken over het middeleeuwse grootgrondbezit worden ook verschillende archieven gebruikt 

waarmee voorgaande onderzoeken worden gecontroleerd en mogelijk nieuwe informatie wordt 

verzameld. De volgende archieven worden geraadpleegd: het Gelderse Archief, Streekarchivariaat 

Noordwest-Veluwe, gemeentearchief in Barneveld en het streekarchief Hattem Epe Heerde. In de 

verschillende archieven wordt gezocht op de buurtschap Wessinge en de benoemde namen van 

goederen en eigenaren en/of gebruikers uit de bovenstaande boeken. Dit resulteert in een overzicht 

van de verschillende goederen van de middeleeuwse grootgrondbezitter en de locatie van het goed. 

De tweede deelvraag gaat in op de ontginningen in Wessinge in de Middeleeuwen. Met behulpt van 

de bij deelvraag één benoemde boeken en archieven wordt onderzocht waar de ontginningen in 

Wessinge mogelijk plaats hebben gevonden. Wat zal resulteren in een kaart met de (mogelijke) 

locaties van de gebieden. De laatste deelvraag van het hoofdstuk wordt op basis van de gevonden 

informatie een reconstructie gemaakt van de nederzettingsontwikkeling en ontginningen in 

Wessinge. Waarna deze reconstructie vergeleken wordt met de kadastergegevens uit 1832 en de 

geomorfologie uit het voorgaande hoofdstuk. Dit zal in een aantal kaarten resulteren waarmee 

gekeken wordt hoe Wessinge is ontstaan. 

Thema 3: 
Het laatste thema gaat in op één middeleeuws bezit uit thema twee waarbij gekeken is naar de 

ontwikkeling van het landschap en het grondbezit vanaf de Middeleeuwen tot op heden (2018). Het 

middeleeuwsbezit wat centraal staat is ‘De Haere’ waarbij uit het vooronderzoek gebleken is dat het 

terug gaat tot de Middeleeuwen en een stempel gedrukt heeft op het huidige landschap (zie 

aanleiding onderzoek). De eerste deelvraat gaat in op de ontwikkelingen in de bezitsgeschiedenis van 

de Haere vanaf 1758 tot op heden. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wie op basis van het archief 

de Haere het landgoed in bezit had en welke ontwikkelingen deze eigenaar gedaan heeft. De 

deelvraag resulteert dan ook met een overzichtstabel waarin de eigenaren en de ontwikkelen zijn 

uitgewerkt. De tweede deelvraag gaat in op de ruimtelijke veranderingen die op basis van 

kaartmateriaal te zien is op het landgoed of buitenplaats de Haere. De kaarten worden gemaakt op 

basis van verschillende Bonnebladen uit verschillende tijdsperiodes. Met als eind resultaat op 

hoofdlijn de ruimtelijke ontwikkelingen.  
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Hoofdstuk 2  Opbouw van de buurtschap en cultuurlandschap van 

Wessinge in de 19e eeuw 
 
In de aanleiding van het onderzoek bent u als lezer meegenomen op een fietstocht door de 

verschillende landschappen in de gemeente Elburg. Om de processen die het landschap vormen en 

hebben gevormd inzichtelijk te maken en te begrijpen leest u hieronder een landschapsbiografie van 

Wessinge (zie paragraaf 1.5). De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is: Hoe was de buurtschap 

en cultuurlandschap van Wessinge op gebouwd in de negentiende eeuw? Om hier een antwoord op 

te vinden beschrijf ik eerst het cultuurlandschap nu (2018) waarna gekeken wordt naar de fysisch-

geografische opbouw van het landschap. Vervolgens wordt gekeken naar de opbouw van het 

historische cultuurlandschap in de negentiende eeuw en hoe de diverse onderdelen van dit 

landschap gekarakteriseerd kunnen worden. Tenslotte leest u meer over de kadastergegevens 

(eigendommen, belastingklasse en eigenaren) van 1832 en de ruimtelijke verspreiding van het 

grondbezit in 1832. 

2.1 Het cultuurlandschap in de huidige tijd 
 
De buurtschap Wessinge is gelegen in de gemeente Elburg. De huidige gemeente Elburg is ontstaan 

tijdens een gemeentelijke herindeling in 1974, waarbij de gemeente Doornspijk verdeeld is over de 

gemeentes Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Op de huidige topografische kaart (Afbeelding 2.1) is in 

het zuiden van het onderzoeksgebied het schietterrein van Defensie genaamd ASK terrein te 

onderscheiden. De snelweg A28 en de spoorlijn Utrecht-Zwolle is een duidelijke grens tussen het 

schietterrein en het wandelgebied ‘De Haere’ met bossen, heide en een actief stuifzandgebied van 

het Gelderslandschap en Kastelen.44 

In Wessinge liggen verschillende campings zoals De Scheepsbel, De Heaerhagen, De Roskam, 

Dennerode en groepsaccommodaties Het Rode Erf en ’t Campvelt. Daarnaast ligt er een sportpark 

‘De Haere’ van de voetbalclub DSV’61 en een forellenkwekerij genaamd ‘De Haere’. Verschillende 

landschapskarakteristieken zoals de slingerende Bovenweg en hoger gelegen akkers zijn nog 

daadwerkelijk waarneembaar aanwezig in Wesinge. Deze zijn al eerder beschreven in de aanleiding 

van het onderzoek. 

Langs de wegen in het onderzoeksgebied komt overal bewoning voor. De namen van de wegen in het 

onderzoeksgebied verwijzen naar interessante lokale geschiedenis. Bijvoorbeeld de Badweg waar 

vroeger in een ven op de stuifzandvlakte (de zoom) gezwommen werd. Dit ven is waarschijnlijk door 

de waterzuivering opgedroogd en bestaat nu niet meer. De waterzuivering is net buiten het 

onderzoeksgebied gelegen. Een bijzonder iets hierbij is dat daar ook een oude vuilnisbelt ligt.  

Naast de gebieden de gebieden die in gebruik zijn als wandelgebied met bossen, heide en 

stuifzanden worden er ook gronden gebruikt als landbouwgrond. Tussen de weilanden zijn geen of 

nauwelijks houtwallen aanwezig. Langs de Bovenweg is laanbeplanting met eikenbomen aanwezig en 

staan ook oudere boerderijen. 
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Afbeelding 2.1 Onderzoeksgebied weergeven op de topografische kaart van 2016 (eigen werk).  
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2.2 Fysisch-geografische opbouw van het landschap rond Wessinge 
 

2.2.1 Geomorfologie van de Noord-Veluwe 

 
De Noord-Veluwe, zoals we het vandaag de dag zien, is gevormd door de natuurlijke krachten van ijs, 

wind en water in het Pleistoceen en het huidige Holoceen. Het Pleistoceen bestaat uit verschillende 

warme en koude tijden waarbij de voorlaatste ijstijd (Saalien), de warme tussentijd (Eemien) en de 

laatste ijstijd (Weichselien) van belang zijn.45 

Saalien 

In het Saalien heersten in Nederland periglaciale omstandigheden en kwam het landijs vanuit het 

noordoosten Nederland binnen. Het landijs kwam tot ongeveer de hoogte van Haarlem-Utrecht-

Nijmegen-Düsseldorf, maar vormde geen rechte lijn.46 De ijsbedekking zorgde voor de vorming van 

stuwwallen en de smeltwaterafzettingen op kameterassen voor afvlakking van het reliëf.47 De 

Woldberg is een van de stuwwallen die ontstaan is in het Saalien door het opstuwen van sedimenten 

door het landijs (Afbeelding 2.2). 

 

Afbeelding 2.2 Vorming van een stuwwal en glaciaal bekken door landijs. 

De opgestuwde sedimenten in de Woldberg bestaan voornamelijk uit zogenaamde witte zanden die 

afgezet zijn door de rivier Eridanos, een niet meer bestaande rivier uit de Oostzee (Peize Formatie en 

Appelscha Formatie). Deze witte zanden bestaan vooral uit witte kwartskorrels die nauwelijks andere 

mineralen bevatten. Andere stuwwallen op de Veluwe kunnen ook bestaan uit de zogenaamde 

bruine zanden die door de Rijn en Maas zijn afgezet. De bruine zanden bestaan vooral uit lemig zand 

en veel verschillende soorten mineralen en zijn daarom vruchtbaarder (Waalre Formatie, Sterksel 

Formatie en Urk Formatie). Soms zijn glaciofluviale afzettingen of keileempakketten mee gestuwd 

(Drente Formatie).48  
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In het onderzoeksgebied komen de glaciolacustriene afzettingen voor op kameterrassen (Afbeelding 

2.3). Deze terrassen zijn in feite meer afzettingen, ontstaan tussen de stuwwal en het ijs. Hier in het 

meer werden de glaciolacustriene afzettingen met warvenstructuren afgezet. De kameterrassen 

vormen op de Noord-Veluwe niveaus tussen de hoge stuwwal en de opgevulde laaggelegen glaciale 

bekken.49 

 

Afbeelding 2.3 Kameterrassen op de Noord-Veluwe  

Op de dwarsdoorsnede van het onderzoeksgebied zijn de verschillende formaties uit het Saalien 

terug te zien (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). In de tekst wordt verwezen naar de periodes 

waarin welke formatie is ontstaan. 

 

Afbeelding 2.4 Dwarsdoorsnede van het onderzoeksgebied waarbij letter A de bovenkant (noorden) van het 
onderzoeksgebied is en de Letter A’ de onderkant (zuiden). De afkorting PZWA staat voor Formatie van Peize en Formatie 
van Waalre (192 meter dik). De afkorting AP staat voor Formatie van Appelscha (55 meter dik). De afkorting UR is de 
Formatie van Urk (62 meter dik). De afkorting DR is Formatie van Drente (99 meter dik). DT zijn de gestuwde afzettingen 
bestaande uit DR, UR, AP en PZWA (159 meter dik). BX is de formatie van Boxtel (68 meter dik). Helemaal links het 
lichtgroene is de Eem Formatie (72 meter dik). 

                                                           
49

 Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z., (2015), 193; Jongmans, A.G., Berg van den, M.W., Sonneveld, 
M.P.W., et al (2013), 227 en 297. 
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Eemien 

Na het Saalien kwam een gematigd warme periode, het Eemien. De boreale vegetatie uit het Saalien 

verdween en maakte plaats voor een gemengd eikenbos met eik, iep, linde en esdoorn.50 Door de 

warmere periode steeg de zeespiegel en kon de zee de glaciale bekkens en de diepe rivierdalen 

binnendringen en brakwaterafzettingen vormen (Eem Formatie, Afbeelding 2.4). In het Eemien 

werden klei- en zandlagen afgezet die op grote diepte voorkomen.51 

Weichselien 

Na de warmere periode kwam de 

laatste ijstijd, het Weichselien, waarbij 

het landijs Nederland niet bereikte en 

ontstond een toendraklimaat. Door 

eolische processen onder invloed van 

koude en droge condities vonden lokale 

verstuivingen plaats. Niet alleen 

eolische processen hebben dekzanden 

gevormd. Ook kan verspoeling door 

sneeuwsmeltwater een belangrijke rol 

hebben gespeeld bij de vorming van 

dekzanden.52 De eolische processen 

zorgden ervoor dat oudere afzettingen 

uit het Saalien en Eemien bedekt 

werden met matig fijn zand, het 

zogenaamde dekzand (Boxtel formatie, 

Afbeelding 2.4). Op de Noord-Veluwe 

komen door de wind enkele zeer 

langgerekte dekzandruggen voor 

(Afbeelding 2.5).  

Neefjes en Bleumink hebben in het boek 

Erfgoedatlas van de gemeente Nunspeet 

de uitzonderlijke langgerekte 

dekzandruggen in de gemeente Nunspeet beschreven. Deze langgerekte dekzandruggen lopen door 

tot in de gemeente Elburg en het onderzoeksgebied ( ). De exacte ontstaanswijze van de langgerekte 

dekzandruggen, ook wel duinen, klippen of ruggen genoemd, is niet bekend, maar de wind is de 

bepalende factor geweest. De wind kwam in het onderzoeksgebied vanuit westelijke richting. Aan 

het oppervlak ontstonden paraboolvormige duinen en tussenliggende kommen. Deze 

paraboolvormige duinen groeiden in een lint aan elkaar waardoor dekzandruggen ontstonden.53 De 

oude hogere gelegen dekzandruggen zijn belangrijk geweest voor de bewoningsgeschiedenis op de 
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 Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z., (2015), 201. 
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 Eilander, D.A., Kloosterhuis, J.L., De Jong, F.H., Koning, J., (1982) Bodemkaart van Nederland. Toelichting bij 
de kaarbladen 26 Oost Harderwijk en 27 West Heerde. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. 12. 
52

 Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z., (2015), 212. 
53

 Neefjes, J., Bleumink, H., (2015). 21 

Afbeelding 2.5 Drie verschillende dekzandruggen die zich van west naar oost of 
zuidwest-oostnoordoost lopen over de Noord-Veluwe. Waarbij nummer één de 
Rug van Wessinge is. 
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Noord-Veluwe (waar over later meer).54 De Rug van Wessinge is volgens Neefjes en Bleumink een 

fraai voorbeeld van een aan elkaar gegroeide dekzandrug uit het Weichselien. De Rug van Wessinge 

is maximaal drie meter hoog en ongeveer 50 tot 250 meter breed met een lengte van zeven 

kilometer.  

Holoceen 

In het Holoceen, 11.700 jaar geleden, steeg de temperatuur tot ongeveer de huidige temperaturen 

vandaag de dag. Hierdoor kon vegetatie zich opnieuw ontwikkelen. Door de temperatuurstijging 

steeg de zeespiegel en zorgde via grondwaterspiegelstijging voor veenvorming. Naast de 

zeespiegelstijging zorgde ook het neerslagoverschot voor vernatting en lokale veengroei.55  

Door Vos is een reconstructie gemaakt 

hoe Nederland eruit zag rond 500 v. Chr. 

voordat grote ontginning van het veen 

begon (Afbeelding 2.6). Op de kaart is te 

zien dat het noordelijkste deel van het 

onderzoeksgebied uit veen bestond. Veen 

wordt gevormd door de ophoping van 

gedeeltelijke afgestorven platenmateriaal 

waarbij vocht en temperatuur van belang 

zijn.56 Veen kan onderscheiden worden in 

twee groepen, namelijk laagveen en 

hoogveen. De positie ten opzichte van de 

grondwaterstand waaronder het 

veenpakket is ontwikkeld, bepaalt of het 

laagveen of hoogveen is. Laagveen wordt 

door grondwater of voedselarm 

regenwater of een combinatie gevoed, 

terwijl hoogveen uitsluitend door 

regenwater wordt gevoed.57 Veen dat 

ontstaan is in de kustvlakte buiten het 

rivierengebied en veen dat in beekdalen 

van de hoge Pleistocene zandgronden is 

gevormd, is normaal gesproken 

voedselarm en behoort dus tot het laagveen.58 Op een 

gegeven moment breekt de Zuiderzee het gebied binnen 

en verspoelt het veen en/of overspoelt het veen met een 

laagje zeeklei.59  
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 Neefjes, J., Bleumink, H., (2015). Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet – Veluws landschap, historie en bewoners. 
Waanders Uitgevers. Zwolle 18-22. 
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 Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z., (2015), 229 en 238. 
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 Jongmans, A.G., Berg van den, M.W., Sonneveld, M.P.W., et al (2013). 544. 
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 Jongmans, A.G., Berg van den, M.W., Sonneveld, M.P.W., et al (2013). 550. 
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 Stouthamer, E., Cohen, K.M., Hoek, W.Z., (2015), 240. 
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 Eilander, D.A., Kloosterhuis, J.L., De Jong, F.H., Koning, J., (1982) 21. 

Afbeelding 2.6 Paleografische kaart 500 v. Chr. gemaakt 
door Peter Vos en bewerkt. De bruine gronden zijn 
veengebieden. Het lichtgele zijn de dekzandgebieden en 
de oranje kleur geeft de gestuwde stuwwallen aan. De 
grijze kleur staat voor de beekdalen. Links ziet u het begin 
van het ontstaan van de voormalige Zuiderzee. 
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Op de geomorfologische kaart (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) zijn de verschillende 

tijdsperiodes duidelijk te onderscheiden. De Woldberg, een hoge stuwwal, is te onderscheiden als 

15B3 met de daarbij behorende stuwwalglooiing (6H7), grondmoreneglooiing/smeltwaterglooiing 

(5H5), smeltwaterterras (6E3) en droog dal (11/10R3). De lage landduinen (4L8) liggen in de 

grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing, terwijl de lage landduinen 3L8 tegen de 

grondmoreneglooiing of smeltwaterglooiing liggen. Daarnaast is er een actieve stuifzandvlakte die op 

de geomorfologische kaart aangeduid wordt met 2M16. Daarbij ligt ook een hoge landduin (12C2). 

De dekzandruggen (3K14 of 4K14) liggen voor een groot deel in de dekzandvlakte (2M13), maar ook 

tegen de grondmoreneglooiing /smeltwaterglooiing. Op de geomorfologische kaart is het veen te 

onderscheiden als 2M46. Daarnaast is door de invloed van de Zuiderzee een deel van het veen 

verspoeld en/of afgedekt met zeeklei. Dit wordt op de geomorfologische kaart aangeduid met 2M14 

en is het meest laaggelegen gedeelte van het onderzoeksgebied. Het veen ligt achter een andere 

dekzandrug (3K14) aan waarop het huidige Doornspijk gelegen is. 
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Afbeelding 2.7 Geomorfologische kaart van het onderzoeksgebied. Op basis van deze kaart kan het reliëf en de oorzaken 
worden beschreven (Eigen werk).  
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2.2.2. Reliëf 

 
De verschillende landschapsvormen zijn goed te onderscheiden in het reliëf (Afbeelding 2.8). Het 

zuidelijkste deel van het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door de hoge stuwwal ‘De Woldberg’. 

Het noordelijkste deel is duidelijk te onderscheiden als het laagste gedeelte, waar het veen 

ontgonnen is. Met daartussen verschillende hogere ruggen die van west naar oost lopen (zie 

bovenstaande).  

 

Afbeelding 2.8 Actuele hoogtekaart van Nederland van het onderzoeksgebied. Het hoogste punt is de stuwwal (65 
meter) laagste punt zijn de veenlandschappen van min 8 meter onder NAP. (Eigen werk).  
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2.2.3 Bodemsoorten 

 
De bodemsoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

hebben een samenhang met de geomorfologie en het reliëf. Op de hooggelegen gronden van de 

Woldberg komen de volgende grondsoorten voor: 

 Haarpodzolgronden voor met grofzand (Hd30) 

 Haarpodzolgronden: leemarm en zwak lemig fijn zand  

 Duinvaaggrond; leemarm en zwak lemig fijn zand (Zd21)  

 Duinvaaggronden; grof zand (Zd30) of  

 Kanteerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (tZd21)  

Het grondwater ligt hier vrij diep (VIII en VII) vanwege de hoge ligging (8 - 40 meter NAP).  

In het midden van het onderzoeksgebied ligt een lang gerekte dekzandrug, ook wel de Rug van 

Wessinge genoemd (zie Weichselien paragraaf 2.2.1). De Rug van Wessinge bestaat uit hoge zwarte 

enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (zEZ21). De iets hogere ligging (tussen 3 en 8 

meter NAP) en de lagere grondwatertrap (VI en IV) zorgden voor betere omstandigheden. De 

dekzandvlakte bestaat uit Gooreerdgronden (pZn21) (leemarm en zwak lemig fijn zand) of 

Laarpodzolgronden (cHn21) (leemarm en zwak lemig fijn zand). Deze lager gelegen gebieden zijn 

minder droog dan de dekzandrug (VI). 

In het noorden van het onderzoeksgebied ligt het laagst gelegen gebied (1 tot 3 meter NAP) met 

veen en zeeklei. Deze natte en vochtige zandgronden hebben een hoge grondwatertrap (II, III, IIIb). 

Voornamelijk zijn hier beekeerdgronden (leemarm en zwak lemig fijn zand) (pZg21) te vinden. In het 

dekzandgebied met de beekeerdgronden zijn plaatselijk kommetjes met moerige gronden of 

veengronden te vinden: Koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 120 cm (hVz), moerige 

eerdgronden (zWz) met een zanddek en een moerige tussenlaag op zand of moerige eerdgronden 

met een moerige bovengrond op zand (vWz).  
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Afbeelding 2.9 Bodemkaart van het onderzoeksgebied met in het noorden de vaaggronden in het midden de 
eerdgronden en in het zuiden de podzolgronden (Eigen werk).  
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2.2.4 Fysisch geografische landschapseenheden 

 
Op basis van de geomorfologie, reliëf en bodem van het onderzoeksgebied kunnen verschillende 

landschappen van elkaar worden onderscheiden (Afbeelding 2.10Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.) namelijk het stuwwallandschap (rood), dekzandlandschap (geel), beeklandschap (groen) 

en het veenlandschap (blauw).  

 

Afbeelding 2.10 Fysisch-geografische landschapseenheden van het onderzoeksgebied weergeven op de Bonnebladen van 
ca. 1900. De landschapsindeling is gebaseerd op geomorfologische kaart, reliëf en de bodemkaart. (Eigen werk). 

De stuwwal ‘De Woldberg’ in het zuiden van het onderzoeksgebied is ingedeeld samen met de 

daarbij behorende stuwwalglooiing, droogdal, smeltwaterteras, hoge en lage landduinen en 
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stuifzandvlakte als het ‘stuwwallandschap’. De dekruggen en dekzandvlaktes zijn ingedeeld als het 

‘dekzandlandschap’. De verspoelde dekzanden met de beekeerdgronden zijn als het ‘beeklandschap’ 

ingedeeld. Het ‘veenlandschap’ zijn de ontgonnen veenvlakte met de koopveen en moerige 

eerdgronden (Tabel 1).  

Tabel 1 Overzicht landschapseenheden met daarbij per eenheid de geomorfologie, bodem en de grondwatertrap. 

Landschapseenheid Geomorfologie Bodem Grondwatertrap 

Stuwwallandschap Hoge stuwwal (15B3) 
Stuwwalglooiing (6H7) 
Droog dal (11/10R3) 
Smeltwaterterras (6E3) 
Grondmoreneglooiing 
(5H5) 
Hoge landduinen (12C2) 
Lage landduinen (4L8 en 
3L8) 
Stuifzandvlakte (2M16) 

Haarpodzolgronden; 
Grofzand (Hd30) 
 
Duinvaaggronden; 
Leemarm en zwak lemig 
fijn zand (Zd21) 

VIII en 
VII 

Dekzandlandschap Dekzandrug (4K14 en 
3K14) 
 
Dekzandvlakte (2M13) 
 
 

Hoge zwarte 
enkeergronden; leemarm 
en zwak lemig fijn zand 
(zEZ21). 
 
Gooreerdgronden; 
leemarm en zwak lemig 
fijn zand(pZn21). 
 
Laarpodzolgronden; 
leemarm en zwak lemig 
fijn zand (cHn21). 

VIII 
VII 
VI 
IV 

Beeklandschap Verspoelde dekzanden 
(2M14) 
 

Beekeerdgronden; 
leemarm en zwak lemig 
fijn zand (pZg21). 

III 
IIIb 

Veenlandschap Ontgonnen veenvlakte 
(2m46) 

Koopveengronden op 
zand; beginnend ondieper 
dan 120cm (hVz). 
 
Moerige eerdgronden met 
een zanddek en een 
moerige tussenlaag op 
zand (zWz). 

II 
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2.3 Historische cultuurlandschap in de 19de eeuw 
 
Om achter het historisch cultuurlandschap in de negentiende eeuw te komen beschrijf ik hieronder 

enkele historische kaarten (De Man 1810 en Bonnebladen topografische kaarten 1871-1882). Op 

basis van de Bonnebladen en De Man kan grofweg een indeling gemaakt worden van het 

cultuurlandschap in het onderzoeksgebied. Deze indeling is gemaakt op basis van de op de 

Bonnebladen en De Man zichtbare, bredere patronen (oogharen-analyse). In het onderzoeksgebied 

zijn grofweg twee historische-geografische landschappen te onderscheiden (Afbeelding 2.11): 

1. Broekontginningslandschap 

2. Essen- en hoevelandschap 

De indeling heeft samenhang met de eerder beschreven fysische-geografie (Afbeelding 2.10). Voor 

de twee historische-geografische landschappen wordt gekeken naar de verkavelingsstructuren, het 

grondgebruik, de bewoningspatronen, het wegenpatronen, de afwatering en de perceelscheidingen 

(Tabel 2). Van belang hierbij is dat niet altijd de structuren evengoed terug te zien zijn op de 

historische kaarten. 
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Afbeelding 2.11 historisch geografische indeling op basis van de Bonnebladen. Eigen werk. 

A- Broekontginningslanschap60 
Het broekontginningslandschap bestaat uit drie verschillende landschapseenheden: een 

beekontginningslandschap, een veenontginningslandschap en een landgoed. In Afbeelding 2.12 is de 

indeling in de verschillende landschapseenheden te zien. Het verschil tussen 

beekontginningslandschap en veenontginningslandschap is voornamelijk te zien in de verkaveling. 

Het veenontginningslandschap (A-1) is een gebied dat bestaat uit rechte verkaveling en is het meest 

natte gedeelte. Vanwege de natte omstandigheden waren hier voornamelijk weilanden. Het 

beekontginningslandschap (A-2) bestaat voornamelijk uit onregelmatige blokverkaveling met 

weilanden. Door het broekontginningslandschap lopen verschillende beken namelijk de Haarbeek, 

Vaarbeek en Klarenbeek. De verkaveling in het beekontginningslandschap (A-2) is georiënteerd op de 

beek. Het broekontginningslandschap is voornamelijk een openlandschap waar aan de randen af en 

toe verspreide bewoning voorkomt. Langs de wegen die door de gebieden lopen, komen soms 

bomen voor. De afwatering verloopt via sloten en de beken en komt ten slotte uit op de Zuiderzee. 

                                                           
60

 De tekst in deze sectie is gebaseerd op: Barends, S., Baas, H.G., De Harde, M.J., et al.,(2010), Het Nederlandse 
landschap. Een historisch-geografische benadering, Matrijs, Utrecht. 134-158. 
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Het landgoed (A-3) heet Klarenbeek en ligt zowel gedeeltelijk op een dekzandrug als in de 

dekzandvlakte. Bij het landgoed is een tuin en zijn bossen aangelegd. 

B- Essen- en hoevenlandschap 
Het essen- en hoevelandschap bestaat uit zes verschillende landschapseenheden: bos, es, 

kampontginningen, bebouwing, heide en heideontginningen. In het onderzoeksgebied zijn drie essen 

te onderscheiden van elkaar. De essen (B-2) liggen op de hoge dekzandruggen, waar hoge en droge 

omstandigheden akkerbouw mogelijk maakten. De verschillende essen vormden een aaneengesloten 

akkercomplex, waarbij elke boer zijn eigen percelen had. Tegen de essen aan ligt verspreid 

bebouwing (B-4) en individuele kampontginningen (B-3). De verspreide bebouwing ligt op de 

overgang van de dekzandrug naar de dekzandvlakte en dus op de overgang van hoog naar laag. De 

individuele kampontginningen (B-3) liggen voornamelijk in de dekzandvlakte en in de buurt is vaak 

ook bebouwing (B-4) aanwezig. De bossen (B-1) liggen verspreid door het onderzoeksgebied heen en 

fungeerden als houtleverancier. De heidevelden (B-5) liggen op de hoge drogere stuwwal, die minder 

geschikt was voor akkerbouw en daarom dienden de gronden als weidegrond voor de schapen en 

werden er heideplaggen gestoken. Heideplaggen bestaan uit gemaaide heideplanten en zand en 

dienden in de stal als bodembedekking (zie paragraaf 1.5, over het zandlandschap). De mest 

(combinatie van heideplaggen, zand en mest) werd gebruikt als bemesting voor de es, maar mogelijk 

ook voor de individuele kampontginningen. Op de heide zijn ook enkele heideontginningen (B-6) te 

zien. Deze heideontginningen bestaan uit individuele akkers, maar ook uit geplante bossen. Ze 

sluiten bijna allemaal aan op de essen of kampontginningen.  

Het bewoningspatroon in het essen- en hoevenlandschap wordt gedomineerd door verspreid 

liggende bebouwing en ligt voornamelijk rondom de essen. De verkavelingsstructuren van de 

landschapseenheden zijn divers. Zo staan de essen op de Bonnebladen afgebeeld als één groot 

complex. Een es was meestal gemeenschappelijk in gebruik waarbij iedere boer een aantal percelen 

had. De verkavelingsstructuur op de essen is niet afgebeeld op de Bonnebladen, waarschijnlijk 

vanwege deze grote detaillering. De kampontginningen bestaan uit individuele percelen met een 

onregelmatige blokverkaveling. De percelen werden door middel van houtwallen van elkaar 

gescheiden. Ook bij de bebouwing komen houtwallen voor. De heidevelden waren net zoals de essen 

in gezamenlijk bezit en niet verdeeld in percelen.  

De landschapseenheden in het essen- en hoevenlandschap werden met elkaar verbonden via rechte 

en slingerende wegen. De slingerende Bovenweg gaat langs de essen en verschillende boerderijen. 

Naar de heide toe loopt een aantal rechte wegen. 
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Afbeelding 2.12 Indeling landschapseenheden in het onderzoeksgebied op basis van de Bonnebladen. (eigen werk) 
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Toponiemen 
Otten heeft in 1999 een onderzoek gedaan naar de herkomst en de betekenis van veldnamen in de 

gemeente Elburg. Hierbij heeft hij de oorsprong, betekenis en het gebruik van de veldnamen 

onderzocht. Aan de hand van verschillende archiefbronnen heeft hij alle veldnamen die hij heeft 

kunnen vinden opgeschreven, waarna hij waar mogelijk de veldnamen heeft gekoppeld aan de 

kadasterpercelen uit 1832.61  

In Afbeelding 2.13 zijn een aantal veldnamen die een interessante betekenis hebben. Zo verwijst de 

veldnaam Koeland naar de dieren die graasde op het stukland.62 Dit heeft ook landschappelijk een 

betekenis want op deze locatie was dus de gronden droog genoeg om koeien op te laten staan maar 

te nat om landbouwgrond van te kunnen maken. Namen zoals; Halve Mud, tien Schepel, Mudden 

verwijzen naar de grote van het perceel.63  

 

Afbeelding 2.13 Veldnamen in de buurtschap van Wessinge op basis van het boek Oorsprong, betekenis en gebruik van 
veldnamen in de gemeente Elburg geschreven door Otten (eigen werk). 

                                                           

61
 Otten D., Bakker, F.J. (1999) Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg, Arent 

Thoe Boecop oudheidkundige vereniging, Elburg.12. 
62

 Schönfeld M., (1980), Veldnamen in Nederland, Arnhem. 98. 
63

 Schönfeld M., (1980), Veldnamen in Nederland, Arnhem. 106. 
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Tabel 2 Overzicht indeling landschapseenheden met het grondgebruik, verkaveling, perceelgrenzen en 
bewoningspatronen rond 1900 op basis van de Bonnebladen. 

Landschapseenheid Grondgebruik Verkaveling Perceelgrenzen Bewoningspatronen 

A - Broekontginningslandschap 

A-1 Veenontginning Weilanden Rechte 
strokenverkaveling 

Sloten Geen bebouwing 

A-2 Beekontginning Weilanden Onregelmatige 
blokvormige 
verkaveling en lange 
strokenverkaveling 

Sloten Aan de rand enkele 
gebouwen 

A-3 Landgoed Landschapstui
n en bos 

n.v.t. n.v.t. Landhuis aan de 
zuiderzeestraatweg 

B - Essen- en hoevenlandschap 

B-1 Bos Bosbouw en 
mogelijk als 
hakhout 

Onregelmatige 
blokverkaveling 

Greppels n.v.t. 

B-2 Es Bouwlanden Onregelmatige 
blokverkaveling 

Houtwallen Aan de rand 

B-3 
Kampontginningen 

Bouwlanden 
maar ook 
weilanden 

Onregelmatige 
blokverkaveling 

Houtwallen Aan de rand 

B-4 Bebouwing Verspreide 
bebouwing 

Onregelmatige 
blokverkaveling 

Erfbeplanting Verspreid 

B-5 Heide Plaggen en 
schapen  

Niet aanwezig n.v.t. n.v.t. 

B-6 
Heideontginningen 

Bos en 
bouwlanden 

Voornamelijk 
blokverkaveling 

Niet aanwezig Enkele woningen 
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2.4  Ruimtelijke verspreiding van de bezitsverhouding rond 1832  
 
In deze paragraaf leest u meer over de eigendommen, belastingklasse en eigenaren in de buurtschap 

Wessinge in 1832. Belangrijk hierbij is dat ingezoomd wordt op het broekontginningslandschap en 

essen- en hoevenlandschap (Afbeelding 2.11) omdat het stuwwallandschap alleen heide betreft en 

geen onderscheid maakt in de eigendommen (alleen heide), belastingklasse of de eigenaren (Domein 

des Rijks). 

In 1832 is het kadaster in gebruik genomen. Het kadaster heeft in heel Nederland het land 

opgemeten en eigendomsgegevens genoteerd. Op deze manier kon het kadaster een betrouwbare 

grondslag leggen voor de heffing van de grondbelasting en het beschermen en bevorderen van de 

rechtszekerheid van onroerende goederen. Al in 1812 werd er begonnen aan het opmeten en 

verzamelen van eigendomsgegevens, maar het zou tot 1832 duren voordat het werk helemaal af 

werd gerond, op Limburg na (wat in 1843 afgerond was).64  

Het doel van het kadaster was om grondbelasting te heffen. Daarvoor werd niet gekeken naar de 

vrije verkoopwaarde van een perceel, maar over de gemiddelde jaarlijkse zuivere opbrengst in een 

reeks van jaren. Hiervoor werden de gemiddelde huur- of pachtopbrengst en de gemiddelde prijs van 

de opbrengsten van de grond gebruikt. Dit werd per kadastrale gemeente gedaan. Zo ook voor de 

voormalige gemeente Doornspijk.65  
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2.4.1 Eigendommen 

 

 
Afbeelding 2.14 Grondgebruik in het noordelijke en middengedeelte van het onderzoeksgebied op basis van de 
kadastergegevens uit 1832. Op de kaart ontbreekt het zuidelijke deel wat alleen heide betreft en is daarom weg gelaten. 
Bron: Kadaster 1832, Gemeente Doornspijk, delen van Sectie D2/D3 en E1/E3 (eigen bewerking). 

Op de bovenstaande Afbeelding 2.14 zijn de verschillende manieren van grondgebruik in 1832 te 

zien. Zo is in het noorden van het onderzoeksgebied te zien dat daar voornamelijk weilanden gelegen 

zijn. Dit lagere gedeelte is de ontgonnen veenvlakte waar nattere omstandigheden aanwezig zijn. Op 

de weilanden graasde het vee. Aan de rand ligt een dekzandrug waar op enkele boerderijen met 

bouwlanden gelegen zijn. 
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In het midden van het onderzoeksgebied komen voornamelijk bouwlanden, boerderijen en 

bospartijen voor. De meeste bouwlanden liggen op de hoger gelegen dekzandrug. De bospartijen 

liggen op de overgangsgebieden tussen de hogere en lager gelegen delen. De boerderijen liggen 

voornamelijk op de grens met de lager gelegen dekzandvlakte. Bij de boerderijen zijn vaak 

bospartijen en tuinen te vinden. De weg slingert tussen de grote essen en de individuele kampen 

door. De heidevelden liggen tegen de bouwlanden aan. Daarnaast zijn er op de heide percelen met 

dennenbos. Dennenbos kan goed groeien op zandige gronden. Bij de heide staan ook acht 

schaapskooien (oranje).  

2.4.2 Belastingklasse 

 

 

Afbeelding 2.15 Belastingklasse in de buurtschap Wessinge op basis van de kadastergegevens uit 1832. Bron: Kadaster 
1832, Gemeente Doornspijk, delen van Sectie D2/D3 en E1/E3 (eigen bewerking). 
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Het eerste dat opvalt in de belastingklasse van Wessinge (Afbeelding 2.15) is de hoge 

belastingwaarde van de heidevelden (klasse twee). De verwachting zou zijn dat juist de heidevelden 

in de laagste belastingklasse (klasse vijf) zouden vallen, vanwege de onvruchtbaarheid van de grond 

op de heide. Maar de heide was voor Wessinge van belang om daar de schapen te kunnen weiden en 

plaggen te kunnen steken. Om de belastingklasse te bepalen, werd ook gekeken naar de gemiddelde 

huur- of pachtopbrengst. De heide moet dan ook een goede huur- of pachtopbrengstopleveren. De 

meeste bouwlanden hebben een belastingklasse drie en weilanden hebben een belastingklasse vijf, 

terwijl hakhout of bos vaak de hoogste belastingklasse één hebben.  

2.4.3 Eigenaren 

 

 

Afbeelding 2.16 Eigenaren in de buurtschap Wessinge op basis van de kadastergegevens uit 1832. De nummers in de 
figuur verwijzen naar de eigenaren in de tabel. Bron: Kadaster 1832, Gemeente Doornspijk, delen van Sectie D2/D3 en 
E1/E3 (eigen bewerking). 
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In het onderzoeksgebied zijn veel verschillende eigenaren aanwezig (Afbeelding 2.16). Overal waar 

het woord ‘familie’ bij staat, bestaat het grondbezit uit meerdere eigenaren, bijvoorbeeld Vinke, 

Familie of Wijnne, Familie (Tabel 3). Op basis van het aantal hectare grond kunnen twaalf grote 

grondeigenaren worden onderscheiden (groen in de Tabel 3). Deze twaalf grote grondbezitters liggen 

op één lijn van west naar oost. In het noorden en noordwesten van het onderzoeksgebied liggen vele 

kleine grondeigenaren die enkele percelen in eigendom hebben. 

Tabel 3 Eigenaren in de buurtschap Wessinge op basis van de kadastergegevens uit 1832 behorende bij Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. De groene gearceerde eigenaren zijn grootgrondbezitters in Wessinge. Bron: Kadaster 
1832, Gemeente Doornspijk, delen van Sectie D2/D3 en E1/E3 (eigen bewerking). 

Eigenaren Nummer op 
de figuur 

Eigenaren Nummer op 
de figuur 

Bijman, Hendrik 1 id.; r.v.o. Zoet, Jacob 28 

Bosch en cons., Jan van den 2 Kamp, Hendrik van de 29 

Brake, wed. van de 3 Koopman, Jan 30 

Brink, Familie 4 Modder en cons., Hendrik 31 

Brummel, Hendrik 5 Moman, Gerrit 32 

Docter, Aalt 6 Mouw, Melis 33 

Domeinen, des Rijks 7 Munnik en cons., wed. Jan 34 

Doornspijk, de armen van 
de Diaconie van 8 Nunspeet, de Diaconie van 35 

Doornspijk, de Hervormde 
gemeente 9 Pletten en cons., Johannes 36 

Doornspijk, Gemeente 10 Ponstein, wed. Lubbert 37 

Doornweerd en cons., 
Geertje 11 Prins en cons., Dries 38 

Eibrink, Berend 12 Rens, Diesmer 39 

Elburg, de boedel van 
Courage 13 Rozeboom, Jan 40 

Elburg, het Feytenhof van 14 Spek, Hendrik Jan 41 

Flikker, wed. Gerritje geb. 
Haze 15 Stap, wed. Jannigje 42 

Goeyen, Johannes de 16 Swart, Rutger 43 

Goor, wed. Aard van 't 17 Thesingh, Egbert 44 

Groeneveld, erven Arend 18 Top, Familie 45 

Haasloop Werner, H.G. 19 Upwich, Pieter van den 46 

Heeckeren, erven A.J.Ch.C. 20 Vinke, Familie 47 

Heiden, Jan van der 21 Weijenberg, Dries 48 

Hoeclum, E.H. 22 Wijnne, Familie 49 

Hoefhamer en cons., Dries 23 Windhouwer, Jaantje 50 

Hof, Cornelis van 't 24 Wolff. erven Manuel 51 

Hul, Hendrik van 't 25 Zeeburg en cons., Beerd 52 

id.; r.v.o. Doctor, Cornelis 26 Zoet, Lammert 53 

id.; r.v.o. Koekoek, Aardt 
Gerbregts 27 

  

  



  

42 
 

2.4.4 Ruimtelijke verspreiding grondbezit 

 
De ruimtelijke verspreiding van het grondbezit is goed te zien op de Afbeelding 2.17 waarin het 

grondbezit en grondgebruik bij elkaar zijn gevoegd. In de figuur zijn drie grote grondbezitters 

uitgelicht om de ruimtelijke verspreiding van het grondbezit beter te kunnen onderzoeken. De drie 

grote grondbezitters laten zien dat het grondbezit niet verspreid ligt door de buurtschap maar (bijna) 

altijd netjes achter elkaar. Hierbij heeft elke grootgrondbezitter weiland in het noorden (lager 

gelegen gedeelte) heeft, daarna bouwland en/of bossen. Alleen de grootgrondbezitter Egbert 

Thesingh (nr. 44) heeft ook duidelijk heidegronden in bezit. Enkele anderen bezitten een klein stukje. 

Over het algemeen is de heide in het bezit van het Domein des Rijks (nr. 7). De heide die niet op de 

kaart is ingetekend, is ook in bezit van het Domein des Rijks. 

 
Afbeelding 2.17 Eigenaren en grondgebruik in de buurtschap Wessinge op basis van de kadastergegevens uit 1832. De 
nummers in de figuur verwijzen naar de eigenaren in de tabel. Waarbij drie grote grondbezitters (nr. 13,20,44) met een 
rode lijn en vormen extra zijn uitgelicht. Bron: Kadaster 1832, Gemeente Doornspijk, delen van Sectie D2/D3 en E1/E3 
(eigen bewerking).  
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Hoofdstuk 3  Langetermijnontwikkeling van de buurtschap en de 

ontginningen van Wessinge 

3.1  Inleiding 
 
In het voorliggende hoofdstuk wordt u als lezer meegenomen door verschillende goederen die de 

buurtschap Wessinge rijk is. Door gebruik te maken van oude kaartmateriaal van het 

onderzoeksgebied, het nagaan van de mogelijke wandelroute van de maker van een belastinglijst en 

het door redeneren, op basis van namen van eigenaren naar de kadastergegevens in 1832, kunnen 

de locaties van de goederen worden bepaald. De locatie en wie de goederen in bezit hadden, bieden 

de mogelijkheid om de bezitsverhoudingen in Wessinge nader te bekijken. Maar niet alleen staat de 

bezitsverhouding centraal, ook de ontginningen in de buurtschap zijn belangrijk. Deze onderwerpen 

bieden samen de mogelijkheid om een reconstructie te maken van de nederzettingsontwikkeling. 

Samen dient dit als sleutel om de langetermijnontwikkeling van Wessinge te ontrafelen. 

3.2 Goederen in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd 

3.2.1 Inleiding 

 
In de Karolingsche tijd werd vanuit de bisdom in Utrecht met zending begonnen op de Veluwe. Vele 

mensen werden “bekeerd” dankzij de kersteningsactiviteiten van de kerk van Utrecht. Een van de 

missionarissen die opgeleid was in Utrecht was missionaris Ludger. Aan het einde van de achtste en 

begin negende eeuw was hij actief op de Noord-Veluwe. In oude oorkondes rond het jaar 800 

werden eigendommen geschonken aan Ludger (later meer). De positie van de kerk in Utrecht werd 

na 800 steeds belangrijker en in de negende en tiende eeuw ontving de kerk van de Duitse Keizers 

goederen en het recht op de wildernis. Door het recht op de wildernis kreeg de bisschop 

zeggenschap over alle woeste gronden binnen zijn rechtsgebied.66 Pas vanaf de twaalfde eeuw begon 

de macht van de bisschop van Utrecht af te brokkelen en verschenen er nieuwe machthebbers. De 

omvang van de eigendommen van de geestelijk instanties bleef tot het midden van de zestiende 

eeuw min of meer gelijk, alleen de afdracht van de voogdijgelden kwam op een gegeven moment toe 

aan de graaf. In ruil daarvoor diende de graaf als beschermer van de geestelijkheid in procedures 

voor de rechter.67 

De novale tienden van de Veluwe werden in het begin van de twaalfde eeuw door de Utrechtse 

bisschop Otto I gegeven aan diens jongere broer, graaf Gerard. Hierdoor kon de graaf tienden heffen 

op de ontgonnen woeste gronden.68 Delen van de woeste gronden waren al ontgonnen door de 

abdijen van Elten en Sint-Paulus, de kloosters van Werden en Paderborn en de kapittels van Sint-

Marie en Sint-Pieter die al vanaf 800 actief waren op de Noord-Veluwe.69 Daarom moest de graaf 

eerst afspraken maken met de geestelijke leiders op de Noord-Veluwe. Afgesproken werd dat de 

geestelijken de inkomsten uit de horige hoeven zouden blijven ontvangen maar dat de inkomsten uit 
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de ontginningen voortaan ten goede zouden komen aan de graaf.70 Hierna begonnen dan ook, in de 

periode 1250 tot 1350, de grote ontginningen van de Veluwe.71 Wartena benoemt in zijn onderzoek 

rekeningen uit 1313/1314 waarbij zo’n 1300 hectare aan ontgonnen gronden, met tijnsposten, langs 

de gehele Zuiderzeekust worden benoemd.72 

In de 14de eeuw heeft de graaf van Gelre lijsten laten maken van horigen en vrije bezitters van erven. 

Door Van Doorninck is in 1905 voor de Veluwe deze lijst getranscribeerd.73 In de lijst wordt 

onderscheid gemaakt tussen de heer van Gelre en andere leenheren of instellingen. Veen et al. 

benoemen op basis van de lijst voor de Noord-Veluwe de volgende leenheren: de Abdijen van Elten 

en Sint-Paulus, het klooster van Werden en de Abdinkhof, de Kapittels van Sint-Marie en Sint-Pieter 

en diverse adellijke heren zoals de heer Van Baer, de heren Van Cleve, Heribert van Putten en Eleger 

van Heeckeren.74 Uit de 14de-eeuwse belastingkohier is niet op te maken welke eigenaren in de 

buurtschap Wessinge woonden. Wel wordt in de belastingkohier bij de graaf van Gelre een persoon 

genaamd, Lubbert van Wesingen genoemd. Bij een andere leenheer, de heer van Voerst wordt ene 

Bene ten Wessingen genoemd.75 In totaal worden in dit 14e-eeuwse belastingkohier meer dan 800 

horigen van de graaf van Gelre benoemd en ongeveer 350 horigen van andere geestelijke en 

wereldlijke heren.76 In de loop van de tijd nam de macht van de andere geestelijken en wereldlijke 

heren af en kwamen de horige goederen steeds meer in bezit van één wereldlijke heer: de hertog 

van Gelre.77 

3.2.2  Kloostergoederen  

Omstreeks het jaar 800 worden goederen op de Veluwe geschonken aan de evangelieprediker 

Ludger. Later schenkt Ludger de goederen aan het klooster te Werden in Duitsland, dat hij gesticht 

heeft.78 In deze oude oorkondes (jaar 796, 805 & 806) wordt voor het eerst gesproken over 

Thornspiic (Doornspijk) waar verschillende geschonken goederen gelegen zijn. 

“Wij wensen, dat bekend wordt aan allen, zowel de tegenwoordigen als de toekomstigen, dat 

ik Liudger, zoon van wijlen Redger en ik, Hiddo, zoon van wijlen Redger en ik, Hiddo, zoon van 

wijlen Herewinus, overgedragen hebben een deel van ons eigendom aan de bisschop Liudger 

tot heil van onze ziel en voor eeuwige opbrengst, in de buurschap welke heet Thornspiic, in 

deze twee plaatsen n.l. in Quarsingseli en in Berugtanscotan, al wat wij daar hebben gehad, 

hetzij krachtens erfrecht, hetzij ingevolge bezitneming (ontginning) of door andere verwerving 

welke ook maar, al deze dingen te zamen ongerept onverminderd, hebben wij aan bisschop 

Liudger zelf overgeleverd tot ons zieleheil, en wij willen dat het voor eeuwig overgeleverd is 

en op geen enkele tijd ooit verandert, maar tot hun eeuwig gebruikt en tot nut van de kerk 
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van God, al wij hij er van zal hebben willen maken, dat hij hebbe vrije en zekere macht van 

onze zijde en van de mensen.”79 

Volgens Veen et al. wordt met de naam Bertanscotan het goed Schootbrugge aan de Bovenweg 

verstaan (later meer).80 In de buurtschap Wessinge zijn verschillende goederen in bezit geweest van 

het klooster Werden uit Duitsland. De vroege oorkonden en goederenregisters van het klooster 

Werden zijn in het begin van de twintigste eeuw uitgewerkt en uitgegeven door Kötzschke.81 In het 

goederenregister worden vier goederen genoemd die gelegen waren in Wessinge (Wesinga). Deze 

goederen moesten betalingen in natura doen aan het centrale hof in Putten.82 Een gevonden akte 

gaat over de periode tussen 1133-1166. De betalingen voor deze periode worden gedaan met 

anguillas (paling), allecia (haring) en plenos lucios (verzadigde snoek). In totaal wordt 120 paling, 300 

haring en 8 verzadigde snoeken betaald door Wessinge in het centrale hof in Putten. Een tweede 

gevonden akte gaat om de periode rond 1250. Dan worden wederom vier goederen genoemd die 

betalingen doen in het centrale hof in Putten. De vier goederen betalen allemaal 2 snoek, 15 paling 

en 150 haring. In totaal 8 snoek, 60 paling en 600 haring.83 

Door geldproblemen worden in 1492 de kloostergoederen van de Abdij Werden verpand aan de 

Abdij in Paderborn en in 1551 aan dezelfde abdij verkocht.84 De kloostergoederen van de Abdij te 

Paderborn werden beheerd door de Kelnarij van Putten.85 Voor het gebruik van de kloostergoederen 

werd betaald door horigen. Deze betalingen van horigen zijn in een aantal stukken over tynsen uit 

Wessinge terug te vinden in de administratie van de Kelnarij van Putten. In de stukken over tynsen 

uit Wessinge (1597-1689 & 1646-1691) van de Kelnarij van Putten worden vier goederen genoemd.86 

Deze vier goederen waren dus eerst in bezit van de Abdij Werden. 

 Het Hamersgoed dat later het Meyersgoed heet. De naam Meyersgoed komt van de 

vroegere grondbezitter Johan Meyn. Het Meyersgoed gaat naar Gerrit Arntzen en vervolgens 

over op Lambert Gerritszoon. Rond 1660 is het goed in bezit van Hermen Hulleman. In 1686 

is het goed in bezit van Jhr. van Lennep, heer van Putten. Aan tins wordt 28 stuivers betaald 

aan de Abdij van Paderborn. 

 Het Campsgoet is in 1648 in handen van Drees Jansen. In 1660 is Jan Driesen de bezitter. 

Negen jaar (1669) later komt het aan secretaris Willm Heeck. Ook hier wordt 28 stuivers als 

tins betaald aan de Abdij van Paderborn. 

 Het Stypsgoed is in 1539 in bezit bij Jacob Andresen. Hij is ook de pachter van het goed. Later 

komt het goed aan Harmen Coriage die de bezitter is en Jacopje Thoenende is de pachter. 

Hierbij staat vermeld dat Jacopje Thoenende uit de nieuwe stad Elburg komt. In het jaar 1660 

is het goed in bezit bij Thonischen Lammers, de weduwe van Herman Cornelisse. Zij laat het 
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goed na aan haar zoon Cornelis Hermsen Courage. En in 1686 heeft Herman Cornelissen het 

goed. Wederom worden 28 stuivers aan tins betaald aan de Abdij van Paderborn. 

 De Schotbruggen is in 1548 in bezit van Melis van Lennep en Gerrit van Triest is de pachter 

op het goed. Melis van Lennep verkoopt het goed aan Otto Gansneb genant Tengnegel. In 

het jaar 1678 wordt opgetekend dat de erfgenamen van Tengnagel de bezitters zijn. Hierbij 

wordt weer 28 stuivers aan tins betaald aan de Abdij van Paderborn. 

Naast de tinsen die betaald werden aan de Abdij van Paderborn betaalden de vier kloostergoederen 

ook tinsen aan de hertog van Gelre. 

3.2.3  Herengoederen 

 
In de latere Middeleeuwen kwamen steeds meer rechten en goederen toe aan de graaf van Gelre. In 

1543 werd het belastingsysteem van bedes veranderd en kwam er een systeem van herenguldens 

waarna in 1559 de Gelderse Rekenkamer werd opgericht. In de Gelderse Rekenkamer werden lijsten 

gemaakt met daarop de horige boeren van de graaf van Gelre. Deze administratie is vanaf 1600 zo 

goed als helemaal bewaard gebleven. De administratie van herengoederen in de Gelderse 

Rekenkamer bestond uit drie onderdelen: protocolboeken, een legger en een index. De administratie 

gaat van 1600 tot en met het Franse bewind tijdens de Bataafse Republiek in 1795.87 In 1994 heeft 

Jonge et al. de protocolboeken van de herengoederen in het archief van de Gelderse Rekenkamer 

uitgewerkt. De protocolboeken zijn door het onderzoeksteam gesorteerd op Ambt, vervolgens op 

Kerspel en tenslotte op buurtschap. 

In de voormalige gemeente Doornspijk betreffen het in totaal 56 herengoederen. Bij een aantal 

herengoederen wordt vanaf de vijftiende eeuw tot en met 1795 benoemd wie dit in bezit heeft 

gehad.88 Een belangrijk kenmerk van een herengoed was dat de bezitter iedere zes jaar verplicht was 

om oprukking te verzoeken aan de graaf als teken dat het goed horig was. Voor de oprukking 

moesten 2 goudguldens worden betaald. Veen et al. hebben voor de gemeente Nunspeet 

geconstateerd dat in de periode 1650 – 1700 de meeste energie gestoken is in de controle op 

betalingen van oprukking. Vanaf de 18de eeuw waren de inkomsten uit een herengoed te 

verwaarlozen. De vaste inkomsten waren laag in vergelijking met de inkomsten uit de 

verpondingsaanslag (grondbelasting) die vanaf 1750 werd ingevoerd.89 De bezitter van een 

herengoed kon zich vrijkopen van oprukking en keurmede. Als een herengoed werd vrijgekocht 

veranderde het goed in een tinsgoed. Een voordeel van een tinsgoed was dat de gebruiker 

(pachter/meijer/horige) van het erf een vrij man werd, waardoor keurmede en oprukking vervielen.90 

Door De Jong et al. zijn de protocolboeken van de Veluwe uitgewerkt per buurtschap.91 Voor de 
Wessinge worden de volgende vier herengoederen genoemd: 
 

 Het Meijengoet. In 1592 in handen van Bernt Hulleman & Hannisgen. Zij bezitten een 

zaalweer en half herengoed. Later is de bezitter Hermen Bernts, Hulleman erfgenaam die in 
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1610-1627 het goed vrijkoopt van oprukking en keurmede. Het goed is vanaf 1627 een 

tinsgoed. 

 Schoetsbrugge ook wel Schootbruggen(n), Schotbruggen(n) en Klein Schotbrugge genaamd. 

In 1604 in bezit van Marijken Thijmans. Daarna in 1630 in handen van Henrick Gansneb gen. 

Tengnagel burgemeester van Harderwijk & Joffer Alijda Rijpperbants. Het jaar 1634 staan de 

namen Robert Keller& Marijtgen Thijmans. Waarna in 1635 de namen Otto, Reiner en 

Henrick Ganseneb gen. Tengnagel staan. In 1637 wordt het goed vrijgekocht en tot tinsgoed 

gemaakt. 

 Een herengoed tot Wessingen (mogelijk het Campsgoet/Campengoet). In 1604 in bezit van 

Otto Camps. In het jaar 1611-1618 is het in bezit van Dries Gerberts. Vanaf 1619 tot 1630 

wordt door Merri Lamberts, weduwe van Johan Heegeman nu gehuwd met Abraham Arnts 

betaald. Later in de jaren 1630 tot 1662 komt het goed aan Dries Jansen, zoon van Dries 

Gerberts. Vanaf 1662 is het goed in bezit bij Dr. Weillem Heeck, Secretaris stad Harderwijk. 

Twee jaar later (1664) is het voor een achtste deel verpand aan Jannetje Kamphuijs. In het 

jaar 1686 komt het aan de familie Toe Water te Elburg. De jaren 1735 tot 1757 is het goed in 

handen van Wilhelmus Theodorus Hoff, burgemeester van Elburg, en zijn vrouw Barta 

Fabritus. Vanaf 1757 tot 1786 is het goed in handen van Hendrik Benecamp. Later in 1786 is 

het in bezit van Hendrik Hendrikse Top & Stijntje Dries. 

 Stijpserve. De eerst jaren 1604 tot 1629 komt het goed aan Hermen Cornelissen. In 1629 

komt het aan Cornelis Harmsen en moeder Thonisken Lambert Jansz die het in 1637 

vrijkopen van oprukking en keurmede en het tot een tinsgoed maken. 

Als de herengoederen vrijgekocht worden, wordt het goed een tinsgoed. Door Westerink is in de 

tinsboeken uitgezocht wie na vrijkoop het voormalige herengoed verder in handen heeft. 

 Meijengoet: Tinsboek 1624-1666. Herman Berentz. Hulman verkoopt aan Jonkheer Jurrien 

van Lennep. Herengeld bedraagt 31 grooten en 1 rijssvoeder, 1 hoen en in totaal gaat het om 

ongeveer 41 mudde land. In 1735 gaat het goed over naar Vrouwe Johanna Catrijna van 

Lennep. In 1774 komt het goed aan Baron A.C. van Coeverden heer tot Putten. Hij koopt het 

goed in 1777 vrij van tins. 

 Schoetsbrugge ook wel Schootbruggen(n), Schotbruggen(n) en Klein Schotbrugge genaamd. 

Bij vrijkoop splitst Schootbrugge in de grote en kleine Schootbrugge. In 1711 komen de 

goederen weer bij elkaar. 

o Groot Schootsbrugge: Tinsboek 1624-1666: Als bezitter staat Henrick Gansneb 

genant Tengnagel, burgemeester van Harderwijk en zijn huisvrouw Joffer Aletzis 

Ripperbant. Groot Schootbrugge bestaat uit ongeveer 73 mudde land. Het herengeld 

bedraagt 39 grooten, 2 snaphaenen en 2 hoenders. In het jaar 1711 gaat het naar 

jonkheer Jan van Haersolte tot den Oldenhoff en in 1775 aan jonkheer F.J.W.R. van 

Heeckeren. Als tins wordt steeds betaald 7 gulden, 7 stuivers en 12 penningen.  

o Klein Schootsbrugge: Bezitter is Henrick Ganssneb genant Tengnagel burgemeester 

van Harderwijk voor 2/3 deel. De huisvrouw van Henrick Ganssneb mevrouw Joffer 

Aletzis Ripperbant en zijn broer Otto Gansneb genat oick Tengnagel bezitten het 1/3 

deel. Het goed bestaat uit 112 mudde land en aan tins wordt betaald 24 groten, 1 

snaphaen en 1 hoen. In het jaar 1711 gaat het over op Jonkheer Wolter J. van 
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Haersolte en in 1775 aan Jonkheer F.J.W.R. van Heeckeren. De tins bedraagt dan 4 

gulden en 14 stuivers. 

 Een herengoed tot Wessingen (mogelijk Campsgoet/Campengoet): niet veranderd in een 

tinsgoed 

 Stijpserve: In 1637 vrijgekocht en in bezit van Toenisken Lamberts weduwe van Herman 

Cornelissen en haar zoon Cornelis Hermans. In totaal bedraagt het 39 mudde land. Aan 

herengeld wordt betaald 35 grooten, 1 snaphaen en 1 hoen. In totaal zijn er vijf 

onderpartijen met stukken land. Maar het goed gaat in 1706 over aan Marritjen Herms. In de 

jaren 1747 tot 1811 is het in bezit van Marritjen Herms. Courage, de boedel van Maria 

Courasie. In 1803 het vrijgekocht van tins. De tins bedroeg 5 gulden en 1 stuiver. 

Als het goed is, is het u als lezer opgevallen dat de namen van de boerderijen van de herengoederen 

overeenkomen met de namen van de kloostergoederen. Niet alleen de naam van de boerderij komt 

overeen, ook de bezitter/horige. Alleen het goed Schootbrugge splitst later in 1637 op in twee 

goederen. Later in 1711 komen de goederen bij dezelfde eigenaar in bezit. Het goed klein 

Schootbrugge is dus geen direct benoemd kloostergoed geweest.  

Locatie klooster- en herengoederen 
Om de (mogelijke) locaties van de goederen te kunnen achterhalen. Is gebruik gemaakt van de 

bovenstaande gegevens waarmee voor een groot deel tot de negentiende eeuw opgeschreven is wie 

een goed in bezit had. Verschillende oude kaarten over Wessinge laten goederen zien. Zo is een kaart 

gemaakt ten behoeve van een rechtszaak tussen schaapsherders van Epe, Tongeren en Wessinge 

over de heide. Op de gemaakte kaart staat een slingerende weg (waarschijnlijk Bovenweg) 

ingetekend met daaraan zes verschillende goederen (Afbeelding 3.1). Maar er is ook een kaart van 

het goed Schootbrugge (Afbeelding 3.3) en een schets van het goed Schootbrugge (Afbeelding 3.4). 

Op de Afbeelding 3.5 zijn de vijf verschillende klooster- en herengoederen met de volgende nummers 

weergegeven: 

 Meijengoed, nummer 8 

 Groot Schootsbrugge, nummer 1 

 Klein Schootsbrugge, nummer 2  (pas na 1637 benoemd bij herengoederen) 

 Campsgoed, nummer 6 

 Stipserve, nummer 5 

De onderstaande Afbeelding 3.5 laat duidelijk zien dat alle herengoederen – en dus de voormalige 

goederen van de Abdij Werden – in het westelijke deel van de buurtschap Wessinge lagen. De 

kloostergoederen zijn een oudere laag dan de herengoederen, wat doet vermoeden dat in de vroege 

Middeleeuwen de volledige westelijke helft van de buurtschap in bezit was van de Abdij Werden. 

Van deze vier goederen kan gezegd worden dat ze waarschijnlijk terug gaan op de vier goederen die 

in Wessinge in de periode 1133-1166 betalingen doen in het centrale hof in Putten.  
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Afbeelding 3.1 Kaart 1648 (zuiden boven). De schaapsdriften onder Tongeren in de gemeente Epe gemaakt door Johan de 
Vos landmeter te Elburg. 

 

Afbeelding 3.2 Uitsnede uit Afbeelding 3.1. Duidelijk te onderscheiden zijn verschillende zes goederen waarvan twee 
goederen gedetailleerde zijn ingetekend. De letters A tot H zijn de schaapskooien. Een boerderij is duidelijker 
weergeven. 



  

50 
 

 

Afbeelding 3.3 Het goed Schootbrugge in de buurschap Wessingen onder Doornspijk, Oost is boven. De kaart is gemaakt 
in 1636 voor een civiel proces 

 

Afbeelding 3.4 Tekening van Schootbrugge gemaakt in het jaar 1631 
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Afbeelding 3.5 Klooster- en herengoederen in de buurtschap Wessinge. Het klooster- en de herengoederen zijn deels in 
handen van de hertog van Gelre en deels in handen van het Abdij Werden en later de Abdij Paderborn. 

3.2.4  Leengoederen 

 
Naast de herengoederen die hertog van Gelre zelf in zijn bezit had, heeft de hertog van Gelre als 

leenheer ook goederen beleend aan leenmannen. Daarmee kon hij adellijke families aan zich binden. 

In het register op de Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen van het 

Kwartier van Arnhem wordt een hof genaamd ‘Hof te Wessinge’ genoemd.92 In 1403 wordt de ‘Hof te 

Wessinge’ in leen gegeven aan Johanna, vrouw van Voorst, Asperen en Keppel. In de akte wordt erbij 
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vermeld dat in het ‘Hof te Wessinge’ het voorsterzaad of thinscorn betaald dient te worden. Deze 

vermelding kan wijzen op het feit dat meerdere erven/horigen aanwezig geweest moeten zijn om in 

het hof het voorsterzaad of thinscorn te betalen. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het 

veertiende eeuws belastingkohier van de graaf van Gelre waarin horigen en vrijebezitters van 

goederen zijn benoemd. In de lijst met andere heren in de ambacht van Ermel in Wilts cloft worden 

zeven namen genoemd bij de heer van Voerts (Voorst). Eén naam staat apart, namelijk Johan 

Springer. De andere zes namen staan bij elkaar, namelijk Bene ten Wessingen, Arnold Nellen zone, 

Noudo Rotarts broder, Rode Johan, Werner Ghesen zone, Peter Pawe en Aelt Heynen zone 

genoemd.93 De ambtenaar die de lijst opstelde heeft (waarschijnlijk) de lijst gemaakt in de volgorde 

dat hij de horigen tegen kwam. Drie namen van de horige boeren komen ook terug bij de 

ontginningen in Wessinge (later meer) wat erop wijst dat ze bij elkaar in de buurt woonden. 

In het jaar 1547 beleent Kaerl V, Roomsch keizer, (…) Johan van Pallant, heer tot Voerst en Keppel, in 

naam zijner vrouw Elisabeth van Voerst en Keppel, met een tiende gelegen in het Hummelsche 

Broeck, den hof ther Emer, een stuk land geheten die Hertoghe, den hof tot Quickborne, den hof tot 

Presingh, den hof ther Eevese, en den hof tot Wessingh.94 Karel de vijfde had in die periode het 

graafschap Gelre ingenomen en had daardoor de goederen in bezit gekregen. Om adellijke families 

aan zich te binden beleent Karel net zoals de hertog van Gelre de goederen.  

In een akte van 1597 in het huisarchief Schaffelaar95 (bijlage; Transcriptie akte 1597 huisarchief 

Schaffelaar) wordt gesproken over het voorsterzaad in Wessinge. Het voorsterzaad diende op Sint 

Martinus dag (zondag 11 november) betaald te worden. In de akte wordt gezegd dat het hof te 

Wessingen vroeger aan Harmen Kree toebehoorde en nu (1597) bewoond wordt door Albert 

Penninck te Elburg. Hierbij wordt een pachterserf genaamd ‘Die Haer’ genoemd die aan Van Holte ter 

Elburg toebehoort en aan Henrick Herbert. Voor het gebruik van het pachterserf moet half rogge en 

half gerst betaald worden aan Voorsterzaad. De exacte hoeveelheden worden niet genoemd en 

andere erven worden niet genoemd in de akte. De naam Van Holte komt ook naar voren in het 

belastingkohier uit 1650, namelijk bij nummer veertien, zestien, zeventien en achttien (bijlage; 

uitwerking belastingkohier 1650). 

Locatie voorsterzaadgoederen 
Het belastingkohier van 1650 geeft meer informatie over verschillende boerderijen/erven die het 

voorsterzaad dienden te betalen. Niet alleen wordt het voorsterzaad genoemd, maar ook arbeid die 

gedaan moest worden voor de heer van Keppel. Het gaat om de volgende acht erven: 

 Nummer 9: eigenaar is Harmen van Ems en Egberts Nucke met 1 schepel zaailand, 10 molder 

haverland met plaggeveld en 8 molder rogge(land). Belast met een dag onderhoud heer van 

Keppel. 

 Nummer 10: eigenaar is Jan Goris Erfgenamen met 2 schepel (zaailand) 10 molder haverland 

met plaggeveld en 8 molder rogge(land). Belast met 1,5 schepel (6 spint)rogge/garst om het 

jaar.  
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 Nummer 11: eigenaar is Claes Aelts Cum Suis met 0.5 molder zaailand, 12 molder haverland 

en zes molder rogge(land) en houtgewassen. Belast met een dag en nacht met wagen voor 

de heer van Keppel. 

 Nummer 12: eigenaar is Johan Coolwagen met 0.5 molder zaailand, 24 molder haverland met 

plaggeveld en 9 molder rogge(land) en houtgewassen. Belast met 5 spint half rogge/half 

garst. 

 Nummer 13: eigenaar is Henrick Teunis met 1.5 schepel (zaailand) 9 molder haverland met 

plaggeveld en 4 molder rogge(land). Belast met 5 schepel (20 spint). 

 Nummer 16: eigenaar is Adriaan van Holtens erve met 0.5 molder zaailand, 21 molder 

geseijs, 21 molder haverland met plaggeveld en 8 molder rogge(land) en houtgewassen. 

Belast met 1 spint half rogge/ half garst. 

 Nummer 17: eigenaar is Adriaan van Holtens erve met 0.5 molder zaailand, 21 molder 

haverland met plaggeveld en 8 molder roggeland. Belast met 1 mudde, 1 spint half 

rogge/half garst. 

 Nummer 18: eigenaar is Adriaan van Holtens erve met 1,5 schepsel, 7 molder rogge(land) 6 

molder haverland met plaggeveld. Belast met 11 schepel (44 spint) half rogge/half garst. 

In totaal gaat het om zo’n 77 spint aan rogge of garst. 77 spint komt overeen met zo’n 385 liter aan 

rogge of garst.96 Vooral het erf/boerderij nummer achttien is zwaar belast met 44 spint aan rogge of 

garst. De twee andere erven (zestien en zeventien) van dezelfde eigenaar zijn juist heel laag belast, 

waarschijnlijk horen nummer zestien, zeventien en achttien bij elkaar. 

In Afbeelding 3.6 is duidelijk te zien dat alle erven die het voorsterzaad betaalden gelegen waren in 

de oostelijke helft van de buurtschap. Dit maakt het aannemelijk dat alle laatmiddeleeuwse erven die 

leengoederen zijn geweest van de hertogen van Gelre gelegen waren in de oostelijke helft van de 

buurtschap. De middeleeuwse vermelding van het Hof te Wessinge maakt het aannemelijk dat de 

leengoederen deel uitmaakten van een veel ouder hofhorig domein van de graven van Gelre uit een 

eerdere tijdslaag. Dit oudere hofhorige domein kan terug gaan op de vroege of volle Middeleeuwen. 

Wordt dit samen bekeken met de goederen van Abdij Werden die in de westelijke helft gelegen zijn, 

dan wordt duidelijk dat het vroegmiddeleeuwse Wessinge verdeeld was onder twee belangrijke 

domeinheren. In het westen de Abdij Werden en in het oosten de graven van Gelre. 
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Afbeelding 3.6 Boerderijen die voorsterzaad dienen te betalen of arbeid voor de heer van Keppel moeten uitvoeren. 

3.2.5 Papenzaadgoederen 

 
In een belastingkohier van 1650 worden verschillende goederen genoemd die papenzaad dienden te 

betalen aan de pastoor in Epe. Van Slee benoemt op basis van een brief van 6 december 1640 van 

Franiscus Marinius dit oude gebruik dat op Martinus dag (11 november) betaald diende te worden.97 

De pastoor moest een ham en een vat bier geven waarvoor de boer in ruil het papenzaad leverde. 

Het papenzaad diende als levensonderhoud voor de pastoor en later de predikant. Het woord 

papenzaad komt van het woord papen wat in de Middeleeuwen een woord voor priester was.98 De 

buurtschap Wessinge dient het papenzaad te betalen aan de kerk in Epe en niet aan de kerk in 
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Doornspijk. Een verklaring hiervoor is dat de kerk in Epe al eerder bestond dan de kerk in Doornspijk 

en dus de buurtschap Wessinge ook. De kerk in Epe bestond, al vóór het jaar 88799 terwijl de kerk van 

Doornspijk tussen 1000 en 1100 werd gesticht. De kerk van Doornspijk (weggespoeld en 

blikseminslag in 1825) had als patroonheilige de evangelieprediker St. Ludger.100 Dit betekent dat de 

boerderijen die papenzaad betalen aan de kerk in Epe tenminste ouder zijn dan de kerk van 

Doornspijk. Dit betekent dat de papenzaadboerderijen vóór of uit de elfde eeuw komen. In het 

belastingkohier van 1650 zijn negen boerderijen belast met het betalen van papenzaad.  

 Nummer 3: 11 spint half rogge half boekweit 

 Nummer 5: 7 spint half rogge half garst  

 Nummer 7: 9 spint half rogge half garst  

 Nummer 8: 8 á 9 spint  

 Nummer 9: 2 ¾ spint half rogge half garst 

 Nummer 10: 2,5 spint half rogge half garst 

 Nummer 11: 1 schepel (4spint) half rogge half garst  

 Nummer 13: 0,5 spint half rogge half garst 

 Nummer 18: 5,5 spint 

In totaal wordt voor 51,25 spint (256,25 liter101) aan Papenzaad, dat bestaat uit rogge, boekweit of 

garst, betaald aan de pastoor/predikant in Epe. Een aantal goederen betalen weinig spint aan 

papenzaad, mogelijk zijn deze goederen in het verleden van elkaar afgescheiden. De splitsing komt 

alleen voor bij leengoederen en niet bij de klooster- of herengoederen. Betalingen van het 

papenzaad gaan door tot in de negentiende eeuw (Afbeelding 3.7). Op Afbeelding 3.8 is te zien dat 

de locatie van de goederen die papenzaad betalen in groepen van drie bij elkaar gelegen zijn (later 

meer). 

Niet alleen papenzaad diende de buurtschap Wessinge te brengen in Epe, maar ook hun doden. 

Hiervoor was een deel van de begraafplaats bij de kerk in Epe gereserveerd. De doden werden via de 

zogenaamde dodenweg naar de kerk in Epe gebracht. De dodenweg liep vanuit Wessinge onder de 

rijksweg A28 door langs het schietterrein naar Soerel. Van Soerel liep de weg over de Korrenbergweg 

naar Tongeren en via de Molenweg over Wissel naar Epe. De weg was ongeveer 15 kilometer lang.102  
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Afbeelding 3.7 Betaling van thinsen uit Wessinge aan de kerk in Epe in 1849. 

 
Afbeelding 3.8 Boerderijen die na de afsplitsing van de kerk van Doornspijk van de moederkerk in Epe aan 
laatstgenoemde kerk jaarlijks papenzaad betaalden (afgeleid van belastingkohier uit 1650). 
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3.2.6  Overige goederen 

 
Op basis van de belastingkohier van 1650 kunnen in de buurtschap in totaal achttien erven 

onderscheiden worden. Een aantal erven zijn geen klooster- of herengoederen. Deze betalen geen 

papenzaad of voorsterzaad. Deze goederen worden hieronder kort besproken. 

 Nummer 4 is in bezit van Harmen Aerts en heeft 12 schepel zaailand, 3,5 molder roggeland 

en 2 molder haverland met plaggeveld. Belast met 4 molder corns half rogge half boekweit 

en een Tientb. Bergsche Tient. 

 Nummer 14 is in bezit van Adriaan van Holtens. Bestaat uit 0,5 molder (zaailand) 9 molder 

haverland met plaggeveld, 6,5 molder Rogge(land) en houtgewassen. Is met helemaal niets 

belast. 

 Nummer 15 is in bezit van Radikant (predikant?) Nugge. 1,5 schepel (zaailand) 10,5 molder 

haverland en houtgewassen. Is met helemaal niets belast. 

 

Afbeelding 3.9 Indicatie locatie overige boerderijen (afgeleid van het belastingkohier uit 1650) 
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De locatie van de boerderijen die zijn weergeven op de bovenstaande (Afbeelding 3.9) zijn op basis 

van de volgorde in het belastingkohier uit 1650 geplaatst (Bijlage; Uitwerking belastingkohier 1650). 

De locaties zijn dus niet definitief te geven en zijn slechts een indicatie op basis van de looproute van 

de betreffende ambtenaar en erven in het kadaster in 1832. Het erf met nummer vier is een klein erf 

met weinig land en is wellicht een afsplitsing van een nabij gelegen erf. Het erf met nummer veertien 

is in eigendom van Adriaan van Holten, hij bezit ook andere erven vlakbij (zestien, zeventien en 

achttien). Waarschijnlijk is erf nummer veertien dan ook onderdeel van de drie andere erven. Het 

laatste erf, nummer vijftien is in eigendom van Radikant Nugge. Dit zou eventueel ook een predikant 

kunnen zijn geweest. 

Na 1748 zijn ook nog andere erven gesticht in de buurtschap Wessinge (Afbeelding 3.10). Het gaat 

om elf erven die in het kadaster in 1832 voor het eerst worden genoemd. Deze elf erven/huizen 

moeten gesticht zijn na 1748, want in de hoofd- en haardstedenlijst (bijlage; Hoofd- en 

Haardstedengeld) worden nog achttien erven genoemd binnen het onderzoeksgebied. In de hoofd- 

en haardstedenlijst worden negentien erven genoemd, maar een erf (Soerel) is buiten het 

onderzoeksgebied gelaten. De elf erven liggen voornamelijk buiten de oude strook van boerderijen 

die van west naar oost liggen. Een aantal erven/huizen zijn gesticht op de heide en maken deel uit 

van jonge heideontginningen.

 

Afbeelding 3.10 Locatie erven/huizen die gesticht zijn in de late achttiende of begin negentiende eeuw (op basis van 
hoofd- en haardstedenlijst en de kadastergegevens uit 1832).  



  

59 
 

3.3 Ontginningen in Wessinge 
De paragraaf gaat in op de verschillende ontgonnen gebieden in Wessinge.  

3.3.1 Ontginningsgebieden Wessinge 

 
Op Afbeelding 3.11 zijn in Wessinge op basis van de landschappelijke structuren vier verschillende 

gebieden te onderscheiden waarvan de richting van de percelen van elkaar (licht) afwijken. Op de 

figuur worden de goederen weergeven die verplicht waren om het papenzaad te betalen. Dit zijn 

waarschijnlijk de oudste goederen waarvan geconstateerd is dat deze papenzaadboerderijen 

tenminste van begin of volle Middeleeuwen zijn. Dit doet vermoeden dat een groep van drie 

papenzaadboerderijen steeds de basis vormde voor het ontginnen van een nieuw stuk grond. Het is 

ook mogelijk dat hierbij vroeger meer of juist minder goederen gelegen waren maar dat is niet 

bekend. 

Het meest westelijke gebied is dat met de boerderijen nummer drie, vijf en zeven die bij elkaar aan 

de enk liggen, waar de gezamenlijke bouwlanden gelegen zijn. De bouwlanden op de enk worden 

niet van elkaar gescheiden met houtwallen. Rondom de boerderijen zijn individuele bouwlanden te 

vinden met houtwallen erom heen. Boven de individuele bouwlanden liggen de gezamenlijke 

ontgonnen gebieden waar weilanden liggen. De bovenkant van het gebied is waarschijnlijk later 

ontgonnen dan de weilanden direct boven de individuele bouwlanden. 

Het gebied tussen het westelijke en het oostelijke gebied in met boerderijen nummer acht, negen en 

tien, ligt ook bij elkaar bij een enk. Deze enk is ook omgeven van houtwallen en de percelen op de 

enk worden niet van elkaar gescheiden met houtwallen. Bij de boerderijen liggen de individuele 

bouwlanden en bossen. Daarboven liggen de weilanden die waarschijnlijk ook later gezamenlijk in 

gebruik genomen zijn. 

Het oostelijke gebied met de boerderijen elf, dertien en achttien ligt ook bij een enk. Hier op de enk 

zijn vele hakhout bossen of afscheidingen tussen percelen op de enk aanwezig. Ook de weilanden 

boven de boerderijen zijn omgeven met hakhout bossen. 

Het gebied in het noorden bestaat voornamelijk uit smalle rechte stroken. Boven het gebied ligt het 

dorp Hoge Enk, wat vroeger Zudendorp heette. Het heeft waarschijnlijk als ontginningsbasis gediend. 

Daar bij het dorp lagen de bouwlanden en dit gebied was voor het dorp waarschijnlijk het gebied 

waar de weilanden lagen. Mogelijk hoort het gebied dan ook niet bij de vroegere begrenzing van de 

buurtschap Wessinge. 
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Afbeelding 3.11 Vier verschillende gebieden met een andere verkavelingsrichting. Met daarbij de verschillende 
boerderijen die het papenzaad dienden te betalen. 

3.3.2 Laatmiddeleeuwse ontginningen 

 
In de buurtschap Wessinge zijn twee gebieden ontgonnen, waarvan bijgehouden is wie tinsen 

(belasting) hebben betaald voor het gebruik van de grond. Deze twee gebieden heten het Campvelt 

en het Schorfvelt. De naam Campvelt bestaat uit twee namen. Schoneveld benoemt een Camp als 

een stuk land dat door met hout begroeide walletjes is omgeven.103 Het woord Veld is het meest 

algemene woord voor woeste gronden die oorspronkelijk niemandsland waren. Later zijn deze 
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gebieden in bezit van de heer of van de dorpsgemeenschap gekomen.104 Het woord Campvelt 

verwijst dus naar de ontginning van de woeste grond en de begroeiing rondom. 

Het woord Schorfvelt bestaat net zoals bij het Campvelt uit twee woorden. Het eerste woord is 

Schorf wat een Duits woord is en in het Nederlands schurft betekent. Schurft is een huidziekte en is 

al een oud woord dat stamt uit de twaalfde eeuw.105 Het tweede woord is wederom Velt en is het 

meest algemene woord voor woeste gronden die oorspronkelijk niemandsland waren. De naam 

Schorfvelt verwijst waarschijnlijk naar de lokale omstandigheden in het ontgonnen gebied. 

Het Campvelt 

In een krantenartikel uit 1954 benoemt Westerink dat het Campvelt in 1340 voor het eerst wordt 

genoemd. Of de gronden dan ontgonnen worden is niet duidelijk, maar vanaf 1340 wordt tins 

betaald. Het Campvelt wordt ontgonnen door zes pioniers, namelijk: Wenemarns Ghase, Reynerus 

Mulen Hare, Hertgherus Truden soen, Petrus Paen en sine soen, Benekius de Wessingen. Alle zes de 

pioniers hebben 6 jugen, 4 kont en 60 roedenIn iin (een juger is 0,84 hectare en een kont is 0,14 

hectare). Voor elk stuk wordt 4 solidi en 4 dinarri aan rente betaald. In totaal betreft het 34 morgen 

(28,5 hectare).106&107 Drie van de zes namen komen voor in de 14de-eeuwse belastingkohier van de 

hertog van Gelre, namelijk: Werner Ghesen, Peter Pawe en Bene te Wessingen.108 Deze drie namen 

zijn horigen van de heer van Voorst. In 1357 wordt bij de ontgonnen gronden een gedeelte 

bijgevoegd waardoor het Campvelt in 1448 uit acht partijen bestaat. Hieronder wordt elke partij 

uitgewerkt, waarbij de naam van de eigenaar of gebruiker in 1448 en in 1811 wordt genoemd. De 

volledige uitwerking staat in de bijlage uitwerking eigenaren Schorfvelt en Campvelt. 

De eerste partij behoort in 1448 toe aan Johan Hamer. Deze naam komt voor in het 14de-eeuwse 

belastingkohier van de hertog van Gelre als een van zijn eigen pachters.109 In 1811 bestaat partij één 

uit drie eigenaren, namelijk Jan Gerritsen van Brienen, L. Ebbinge predikant te IJhorst en H. Wijnne. 

De eigenaar H. Wijnne komt voor in de kadastergegevens in 1832, de andere twee eigenaren niet. 

Partij twee behoort in 1448 aan Ernst van Oldenbarnevelt. Hierbij staat geschreven dat het daarvoor 

aan Arndt Petersz en daarvoor aan Cop. filius Petri Pawe toekomt. Volgens Westerink hoort deze 

partij niet in Wessinge, maar onder Zudendorp (Hoge Enk) te staan.110 Zudendorp is op een enk 

boven Wessinge gelegen en is wel in de buurt. De derde partij behoort in 1448 toe aan Junior Beno 

de Wessingen. De naam Benekius (Beno?) de Wessingen is al eerder benoemd en nu gaat het 

waarschijnlijk om de zoon van een van de eerste pioniers. In 1811 komt het zowel aan Eibert Jakobs 

als aan Cornelis Jacobsen toe. De vierde partij is in 1448 in bezit van Christina filia Ellen. Tot 1706 is 

deze partij opgeschreven en behoort dan aan de Jonkheer Jurrien van Lennip. Wie de partij in 1811 

bezit is onbekend. Bij de vijfde partij wordt Everardus Growe en Coperdus Petri in 1448 genoemd. Bij 

een onderpartij wordt een boerderij ‘de Hoeve’ genoemd. In 1803 komt het toe aan de Boedel van 
                                                           
104

 Schönfeld M., (1980), Veldnamen in Nederland, Arnhem. 63. 
105

 https://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/sijs002chro01_01_0035.php Woordregister, Geraadpleegd 
op 28-08-2018. 
106

 Westerink, G., (1954, 09, 10), ‘t Campvelt en zijn geschiedenis. Elburger courant No. 72. pagina 3. 
Geraadpleegd van 
http://www.streekarchivariaat.nl/collecties?mivast=434&mizig=91&miadt=434&miaet=14&micode=ELC_1954
&minr=2964286&miview=ldt  
107

 Het archiefstuk waaruit Westerink de namen en betalingen heeft gehaald heb ik niet kunnen achterhalen. 
108

 Van Doorninck, P.N., (1905). 25. 
109

 Van Doorninck, P.N., (1905). 23. 
110

 Westerink, G., (1961). bijlage. 77. 

https://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/sijs002chro01_01_0035.php
http://www.streekarchivariaat.nl/collecties?mivast=434&mizig=91&miadt=434&miaet=14&micode=ELC_1954&minr=2964286&miview=ldt
http://www.streekarchivariaat.nl/collecties?mivast=434&mizig=91&miadt=434&miaet=14&micode=ELC_1954&minr=2964286&miview=ldt


  

62 
 

Maria Courage, die de helft van ‘de Hoeve’ en dus waarschijnlijk de helft van partij vijf bezit. Partij zes 

behoort in 1448 aan Aleijdes Lodewich Musschen’s dochter, meer wordt niet vermeld. De zevende 

partij wordt in 1448 gebruikt door Otto Rycsen off Kamp. Hierbij hoort ook de boerderij Campsgoet. 

In 1811 behoort het aan Hendrik Top. De laatste partij, partij acht, is in 1448 in handen van Bernt 

Meije en in 1811 in handen van Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren. 

Het Schorfvelt 

In Wessinge is naast het Campvelt ook nog een ander ontgonnen gebied namelijk het Schorfvelt. In 

het Schorfvelt worden vier partijen genoemd (bijlage; Uitwerking eigenaren Schorfvelt en Campvelt). 

De eerste partij behoort in 1448 toe aan Egbert Hoeckell en in 1811 aan Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren. 

De tweede partij is in 1448 in bezit van Lubbert van Campe. Het goed dat erbij hoort wordt ‘De 

Hoeve’ genoemd. Bij het Campvelt wordt ook bij een partij een goed ‘de Hoeve’ genoemd. Het zijn 

wel twee verschillende eigenaren en ook in 1811 is de grond in bezit van een andere eigenaar, 

namelijk Hendrick Top. De derde partij is van Ernst van Holten in 1448. Bij de derde partij zijn vier 

onderpartijen in 1811, namelijk Jan Munnik en Gaart Vos, Reijn Munnik en Gerrit Vos, Jan Munnik en 

Gerrit Vos en tenslotte Hendrik Vos en Jan Munnik. De laatste partij, partij vier is in 1448 van Jan 

Boelleken. In 1811 bestaat het uit twee partijen waarvan een behoort aan Jan Feijt Claessen en de 

ander aan Evertjen Winthouwer en Hendrik Jansen Winthouwer. 

Locatie laatmiddeleeuwse ontginningen van het Campvelt en het Schorfvelt 

Eigenaren gronden in 1832 
De eigenaren van ontgonnen gronden in 1811 zijn ook deels aanwezig in de kadastergegevens uit 

1832. Op basis van deze gegevens kunnen we gebieden aanwijzen waar mogelijk het Campvelt en het 

Schorfvelt gelegen zijn geweest. Een aantal partijen hebben eigenaren die zowel bij het Campsvelt als 

bij het Schorfvelt gronden in bezit hebben. Zo hoort partij één van het Schorfvelt en partij acht bij 

Campvelt aan Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren in 1832. Ook partij twee van het Schorfvelt en partij zeven 

van het Campvelt behoren aan dezelfde eigenaar, namelijk Hendrick Top (Tabel 4). 

Van het Campvelt behoort in 1832 de eerste partij toe aan drie personen waarvan een deel van de 

familie Wijnne is. De tweede partij is niet gelukt om te achterhalen en ligt mogelijk buiten het 

onderzoeksgebied. De derde partij behoort in 1811 aan zowel Eibert Jakobs als aan Corn. (Cornelis) 

Jacobsen toe. De naam Eibert Jakobs (Eijbert Jacobs) komt in de lijst met naamsaannemingen uit 

Doornspijk en Elburg voor als ouder bij twee kinderen.111 De kinderen Maaten, Jacob Eijbertsen en 

Maaten Knelisje Eijbertsen, ouders Eijbert Jacobs en Matje Hendriks. De achternaam Maaten komt 

voor in de kadastergegevens van 1832. Maar in 1832 heeft de familie Maaten geen gronden in de 

buurtschap Wessinge. Het ander deel van partij drie is van Corn. (Cornelis) Jacobsen. In de lijst met 

naamsaannemingen uit Doornspijk en Elburg staan twee personen genaamd Cornelis Jacobs voor de 

buurtschap Wessinge. Een persoon met de achternaam Koeleman en een persoon met de 

achternaam Van ’t Hof.112 De naam Cornelis Jacobs van ’t Hof komt voor in de kadastergegevens van 

de buurtschap Wessing. De achternaam Koeleman niet. Partij vier is onbekend gebleven. De vijfde 

partij is onderdeel van de Boedel van Maria Courage en wordt in 1832 beheerd door Elburg, de 

boedel van Courage. De zesde partij is onbekend gebleven. 
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Delen van de derde partij van het Schorfvelt behoren toe aan de familie Munnick in 1832. De andere 

delen zijn van de familie Vos, maar deze hebben geen gronden in bezit in de buurtschap Wessinge in 

1832. Van partij vier van het Schorfvelt hebben twee families gronden, namelijk de familie 

Winthouwer en Feithenhof in 1832. 

Locatie het Campvelt en het Schorfvelt 
Op basis van de grondeigenaren van het Campvelt en het Schorfvelt in 1832 is het lastig om met 

zekerheid te zeggen welk gebied het Campvelt of het Schorfvelt is (Tabel 4). Vele partijen zijn 

namelijk onderverdeeld in kleinere partijen en versplinterd geraakt. Vaak zijn er dezelfde 

grondeigenaren bij de ontginningsgebieden en kunnen er ook in de periode 1811-1832 verkopingen 

plaats gevonden hebben. Dit alles zorgt ervoor dat het lastig is om exact te bepalen waar de 

ontginningen gelegen waren. Westerink benoemd in het krantenartikel van 1954 dat het Campvelt in 

totaal 28,5 hectare betreft. In Afbeelding 3.12 zijn de mogelijke locaties weergeven van het Campvelt 

en het Schorfvelt op basis van de gronden die een eigenaar uit Tabel 4 in 1832 in bezit had. Deze 

locaties kloppen qua naamgeving ook met de landschappelijke omstandigheden op deze plekken. 

Tabel 4 Overzicht Eigenaren van partijen in 1811 en 1832. Alleen ingevuld waarvan zeker is dat de eigenaar deze gronden 
of delen van de partij in bezit heeft. 

Campvelt Partij  Eigenaar 1811 
Eigenaar 1832 en nummer op Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. 

1 

Jan Gerritsen van Brienen Onbekend 

L. Ebbinge predikant te IJhorst Onbekend 

H. Wijnne Familie Wijnne (49) 

2 Onbekend Onbekend 

3 
Eibert Jakobs  Onbekend 

Cornelis Jacobsen Cornelis Jacobs van ’t Hof (24) 

4 Onbekend Onbekend 

5 
Boedel van Maria Courage (1803) Elburg, de boedel van Courage (13) 

Onbekend Onbekend 

6 Onbekend Onbekend 

7 Hendrik Top Hendrik Top (45) 

8 Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren (20) 

Schorfvelt Partij  Eigenaar 1811 Eigenaar 1832 

1 Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren Jhr. F.J.W.R. van Heeckeren (20) 

2 Hendrick Top Hendrick Top (45) 

3 

Jan Munnik en Gaart Vos Familie Munnick (helft) (34) 

Reijn Munnik en Gerrit Vos Familie Munnick (helft) (34) 

Jan Munnik en Gerrit Vos Familie Munnick (helft) (34) 

Hendrik Vos en Jan Munnik Familie Munnick (helft) (34) 

4 
Jan Feijt Claessen Onbekend 

Evertjen Winthouwer en Hendrik Jansen 
Winthouwer 

Onbekend (mogelijk Jaantje 
Windhouwer (50)) 
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Afbeelding 3.12 Mogelijke locaties van het Campvelt en het Schorfvelt op basis oppervlakte en van het grondbezit van de 
eigenaren in 1832 (eigen werk). 
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3.4 Synthese: reconstructie van de nederzettingsontwikkeling en 

ontginningen 
Nu alle locaties van de goederen in Wessinge bekend zijn, kunnen verschillende lagen onderscheiden 

worden in de nederzettingsontwikkeling (Afbeelding 3.13). Zo is al eerder duidelijk geworden dat in 

de westelijke helft van Wessinge de kloostergoederen van Werden en later de herengoederen van 

Gelre gelegen waren, terwijl in de oostelijke helft van Wessinge de leengoederen van Gelre gelegen 

waren. Ook de drie verschillende ontginningsgebieden vertellen iets over de ontwikkeling van de 

nederzetting. In de paragraaf staat dan ook de vraag centraal welke reconstructie van de 

langetermijnontwikkeling van Wessinge op basis van de gelokaliseerde goederen en de 

middeleeuwse ontginningen gemaakt kan worden. 

3.4.1  Locaties van de goederen in het landschap 

 
De locaties van de goederen zijn niet zomaar gekozen. De landschappelijke condities waren hierbij 

zeer belangrijk, zoals ook gebleken is uit eerdere onderzoeken (paragraaf 1.5). Kroes stelt dat de 

randnederzettingen met een typische vorm van hoevestroken in de overgangszone van zand naar klei 

en veen voorkomen op de Noordwest-Veluwe. Zo ook in de buurtschap Wessinge. De klooster- en 

herengoederen en de leengoederen werden gesticht op de overgang tussen het hoog gelegen 

dekzandrug en de laag gelegen dekzandvlakte. Op deze rand werden de goederen gesticht 

(Afbeelding 3.14). De hogere dekzandruggen boden de ideale omstandigheden om bouwlanden aan 

te leggen en de lagere gelegen gebieden konden als weilanden dienen. De nieuwe erven die in de 

achttiende of negentiende eeuw zijn gesticht, hielden minder rekening met de landschappelijke 

omstandigheden. Door nieuwere technieken was het mogelijk geworden om bijvoorbeeld de 

afwatering te verbeteren waardoor op nattere plekken gewoond en gewerkt kon worden. 

3.4.2 De nederzettingsontwikkelingen van Wessinge vanaf de Middeleeuwen tot 1832 

 
Op basis van de voorgaande paragraven kan gezegd worden dat de buurtschap Wessinge in 

verschillende fases in gebruik genomen is. De eerste fase is de stichting van het goed. In Wessinge is 

gebleken dat de drie locaties van de papenzaadboerderijen als ontginningsbasis hebben gediend van 

de buurtschap. Elke locatie heeft een enk in gebruik genomen als landbouwgrond. Met daarbij de 

heide als gemeenschappelijk bezit waar plaggen gestoken werden en schapen graasden. Bij de 

boerderijen lagen individuele kampen. In een daarop volgende fase werden achter de individuele 

kampen gezamenlijk gronden ontgonnen, zoals het Campvelt. Deze gronden werden voornamelijk 

gebruikt als weidevelden. In de laatste fase zijn de gronden achter het Campvelt ontgonnen en 

verdeeld. Op de Afbeelding 3.15 zijn de verschillende gronden die in bezit zijn van de eigenaar van 

het Campsgoed in 1832 te zien. Deze gronden laten de verschillende fases zien die te onderscheiden 

zijn. Zo heeft het Campsgoed gronden op de gezamenlijke enk. Maar ook individuele gronden bij de 

boerderij en tegen de enk aan. De weilanden die bij het Campsgoed horen liggen in de volgende fase 

deels in de ontgonnen Campsveld en de daarachter gelegen later ontgonnen gronden. Andere 

goederen, zoals het Meijensgoed (Afbeelding 3.16), laten een veel meer hoevestroken verkaveling 

zien, zoals Kroes heeft geconstateerd voor de Noordwest-Veluwe. 

Eigenaren boerderijen in 1832 
In paragraaf 3.2.5 is al opgevallen dat de negen goederen die het papenzaad betalen in groepen van 

drie bij elkaar liggen. Kijken we naar het grondbezit van deze negen goederen in het kadaster 1832, 
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dan hebben ze alle negen steeds op de enk waar ze gelegen zijn gronden (Tabel 5 en Afbeelding 

3.17). Naast gronden op de enk hebben de boerderijen ook naast of vlakbij de boerderij bouwlanden 

omgeven met houtwallen. Daarachter liggen de weilanden. Op Afbeelding 3.17 is te zien dat bij de 

meeste goederen de eigendommen in stroken achter elkaar liggen. 

Tabel 5 Papenzaadboerderijen en de nummers van de eigenaren van de boerderijen. De nummers corresponderen met 
Afbeelding 3.17. 

 Nummer goed Nummer eigenaar kadastergegevens 

Groep 1 3/5/7   34/13/36 

Groep 2 8/9/10 29/33/4 

Groep 3 11/13/18 24/19/49 

 
In paragraaf 2.4 is geconstateerd dat erin 1832 twaalf grote grondbezitters zijn. Deze twaalf grote 

grondbezitters hebben de oudste boerderijen in bezit: nummer één tot achttien (Tabel 6). De 

eigenaren van de overige erven zijn in een tabel in bijlage (uitwerking nummer boerderij en eigenaar 

1832) geplaatst. Daaruit is op te maken dat de erven 20 en 29 gesticht zijn door een van de twaalf 

grote grondbezitters. De overige erven zijn in bezit van nieuwe grondeigenaren en hebben weinig 

grond in bezit.  

Tabel 6 Overzicht welke boerderij de grootgrondbezitter in 1832 in bezit had. 

 

 

 

Nummer boerderij Kadasternummer en naam eigenaar 1832 

10 4: Brink, Familie 

5 13: Elburg, de boedel van Courage   

12 en 13 19: Haasloop Werner, 

1 en 2 20: H.G. Heeckeren, erven A.J.Ch.C. 

11 24: Hof, Cornelis van ’t 

8 29: Kamp, Hendrik van de 

9 33: Mouw, Melis 

3 en 4 34: Munnik en cons., wed. Jan 

7 36: Pletten en cons., Johannes   

14 en 15 44: Thesingh, Egbert 

6 45: Top, Familie 

16,17 en 18 49: Wijnne, Familie  
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Afbeelding 3.13 Overzicht van de locaties van erven in de buurtschap Wessinge weergegeven op kaart van het 
grondgebruik die gemaakt is op basis van de kadastergegevens uit 1832 in paragraaf 2.4. 
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Afbeelding 3.14 De locaties van de erven in combinatie met de geomorfologie van Wessinge. 
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Afbeelding 3.15 Gronden behorende bij de eigenaar van het Campsgoed in 1832 op basis van de Kadastergegevens. 
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Afbeelding 3.16 Gronden van de eigenaar die het Meijensgoed in bezit heeft in 1832. figuur gemaakt op basis van de 
kadastergegevens uit 1832.  
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Afbeelding 3.17 Grondeigenaren in 1832 weergeven op de type gronden. Met daarbij de negen papenzaadboerderijen. 
De kaart is gemaakt op basis van de kadastergegevens uit 1832.  
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Hoofdstuk 4  De Haere van pachterserf tot landgoed 

4.1 De Haere vanaf 1758 tot op heden 
In het vooronderzoek naar het landgoed van de Haere was de vraag bij mij gerezen of het voormalige 

landgoed de Haere onderdeel geweest is van een kerkelijke of wereldse heer (zie aanleiding 

hoofdstuk één). Wat blijkt uit hoofdstuk drie, in het onderzoek naar de oude bezitsverhoudingen in 

Wessinge, is dat ‘De Haere’ onderdeel geweest is van een leengoed van de hertog van Gelre. De 

Haere wordt namelijk in 1597 genoemd als een pachterserf die het voorsterzaad diende te betalen 

aan de heer van Keppel (zie paragraaf 3.2.4). Hiermee werd mijn vermoeden bevestigd, maar was 

nog niet aan mijn interesse in het voormalige landgoed de Haere voldaan. In samenwerking met de 

heer Kolkman van het Streekarchiviaat van de Noordwest-Veluwe is het archief geordend. Het 

voorliggende onderzoek gaat in op het archief van de Haere. Tijdens het ordenen is gebleken dat het 

oudste stuk in het archief van 1758 is. Het voorliggend onderzoek is dan ook meer een verdiepend 

onderzoek naar de situatie na de Middeleeuwen, dan een verdiepend onderzoek van het landgoed in 

de Middeleeuwen. Dit door de beschikbare informatie uit het archief van de Haere. In de eerst 

deelvraag wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de bezitsgeschiedenis vanaf 1758 tot en met het 

heden. Het resultaat zal een overzicht zijn van de verschillende bezitters van het landgoed en de 

eventuele achterhaalde uitbreidingen van het landgoed. De tweede deelvraag gaat in op de 

ruimtelijke veranderingen die waar te nemen zijn op kaartmateriaal in de periode 1758 tot en met 

het heden. De twee deelvragen samen geven een antwoord op de centrale vraag in het hoofdstuk, 

namelijk: Welke ontwikkelingen in de bezitsgeschiedenis en ruimtelijke ontwikkeling kunnen op basis 

van kaartmateriaal en het archief de Haere in de periode 1758 tot heden worden ontdekt? 

4.2  De bezitsgeschiedenis van de Haere vanaf 1758 
 

4.2.1  De Haere vóór 1800 

 
Het oudste stuk uit het bewaarde archief van het (land)goed de Haere is van 1758 (bijlage; 

Transcriptie akte de Haere 1758). In dit archiefstuk wordt het (land)goed gekocht door de 

hoogwelgeboren heer Ernst Ferdinand baron van Hadel en zijn vrouw Henrriette baronnette van 

Hadel voor 20.000 Karolingische guldens. In de akte wordt als pachter bij het (land)goed de heer 

Cornelis Petersen genoemd. Deze pachter komt voor op de lijst met bewoners in Wessinge in 1747 

en 1748 (Bijlage: Hoofd- en haardstedengeld buurtschap Wessinge). Het (land)goed de Haere is een 

vrij allodiaal erf en bestaat uit een spijkerschuur, duivenhok, opgaande bomen, sterrenbos en hagen. 

Aan verponding dient 47 gulden, 10 stuivers en 4 penningen betaald te worden. Daarnaast moet er 

een verponding betaald worden aan het Elburgerboek, het Voorsterzaad (vijf schepel rogge en vijf 

schepel garst jaarlijks) en aan de predikant te Epe (drie vierde spint koren en over het ene jaar rogge 

en over het andere jaar boekweit). 

In een volgende akte wordt het goed in 1772 verkocht voor 27.000 guldens aan de heer J.C. van 

Upwich en vrouwe B.J. Pasques de Chavonnes. Het (land)goed heeft dan een huis, stallen, koetshuis, 

boerenwoning, houten torfhuis, duivenhok, boomgaard, opgaande bomen, sterrenbos en 

houtgewassen. Bij het (land)goed is een pachter genaamd Hannis Jacobsen. De verpondingen zijn 

nog hetzelfde als in het jaar 1758. 
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Zes jaar later, in 1778, verkopen de heer Upwich en mevrouw Pasques Chavonnes het (land)goed 

voor 28.000 gulden aan de heer A.E. van Braam Houckgeest en zijn vrouw C.C.G. van Reede van 

Oudtshoorn. De Haere bestaat dan nog steeds uit een huis, stallen, koetshuis, boerenwoning, houten 

torfhuis, duivenhok, boomgaard, opgaande bomen, sterrenbos en houtgewassen. Ook de 

verpondingen zijn nog hetzelfde als in het jaar 1758. Een jaar later, in 1779, wordt door de 

Rekenkamer van Gelderland toestemming gegeven aan A.E. van Braam om een stuk heideveld van 

ongeveer 25 morgen in cultuur te brengen en geschikt te maken als bouwland. Het daaropvolgende 

jaar (1780) koopt A.E. van Braam voor 4.000 gulden een erf met land naast het (land)goed de Haere. 

Welk erf dit betreft is niet bekend, maar het zou de boerderij Westloo kunnen zijn. 

In 1783 verkoopt A.E. van Braam het goed de Haere aan de weduwe Westerhof voor 28.000 gulden. 

De pachter op het (land)goed is Jacob Claesz. Een paar maanden later verkoopt de weduwe 

Westerhof het eerder aangekocht (onbekende) goed van A.E. van Braam voor 4.250 gulden aan de 

heer John Macleod. Hij is kolonel in dienst van Zijne Majesteit van Groot Brittannië. 

In 1787 is het (land)goed de Haere in bezit van Lubberts Cornelis van Bommel. Wanneer deze 

overdracht heeft plaatsgevonden en voor welk bedrag heb ik niet kunnen achterhalen. De 

naastgelegen boerderij Westloo is in bezit van Johanes Bernardus Heijendaal. 

4.2.2  De Haere 1800-1900 

 

 
Afbeelding 4.1 Boerderij Westloo in 2018 (eigen foto) 

A.M.C. van Bommel heeft het (land)goed de Haere gekocht voor 40.000 gulden van Lubberts Cornelis 

van Bommel. In 1806 biedt A.M.C. van Bommel het (land)goed te koop aan in de Haarlemse courant 

(bijlage krantenartikelverkoop de Haere in 1806). Het (land)goed de Haere wordt gekocht door H. 

van der Upwich voor een bedrag van 46.000 gulden. Het (land)goed bestaat uit een huis genaamd de 

Haere, een koetshuis, stallen, tuinmanswoning, bouwschuur en een plein. In de verkoopakte staan 
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een aantal erven met pachter benoemd. Het erf Westloo is in gebruik door Hendrik Willems, één erf 

door Rein Driessen en één erf door Jan Prins. 

In de kadastergegevens uit 1832 (paragraaf 2.4) zijn het (land)goed de Haere en de bezittingen 

opgesplitst bij twee eigenaren. Het goed de Haere, het erf de Pater en ’t Kleine erf zijn in bezit van 

Egbert Thesinghe en Henriette Petronille van der Upwick (getrouwd in Kampen in 1814113). Het erf 

Westloo behoord aan de heer Heinrick Goltfried Haasloop Werner en zijn echtgenoot Jeanne van der 

Upwick.114 Bij de scheiding in 1830 bestaat het landgoed uit 84 hectare grond.115 

In 1842 wordt het (land)goed de Haere te koop aangeboden in de Haarlemsche Courant als een 

rentegevend landgoed welke zeer aangenaam is en vrij van overstroming. Vooral het vrij van 

overstroming is een interessante toevoeging gezien de overstromingen langs de zuiderzeekust in de 

jaren ervoor. Volgens het krantenartikel bestaat de Haere uit een nieuw gebouwd herenhuis met 

zeven kamers. Daarbij zijn bouwerven aanwezig. In totaal gaat het om 94 hectare land en het 

landgoed is dus uitgebreid.116 Het (land)goed wordt gekocht door de heer Van Manen en zijn vrouw 

Thesingh. 

  
Afbeelding 4.2 Portret schilderijen geschilderd door Petrus Theodorus van Wijngaerdt. Links Johan Eliza Carel van Manen 
(1820-11-28 – 1907-08-08) Rechts Maria Jacoba Thesingh (1823-11-04 – 1881-12-12). 
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In 1848 wordt door Johan Elisa Carel van Manen de boerderij Westloo weer bij het (land)goed de 

Haere gekocht. Hij betaald voor de boerderij 12.000 gulden.117 In hetzelfde jaar krijgt Van Manen 

toestemming om heidegronden te gaan ontginnen. Het betreft de percelen in sectie E nummer 1178 

en 1183 en in sectie F nummer 264 en 265.118 In totaal gaat het om 46 bunders, 77 roeden en 20 

ellen aan heidegrond wat ontgonnen wordt. 

In een kadasteruittreksel van 1851 heeft Van Manen in totaal 187 hectare grond bij het (land)goed 

de Haere.119 Hij heeft in bijna tien jaar het landgoed dus verdubbeld qua oppervlakte. Van Manen 

verkoopt het (land)goed de Haere aan de Firma Weduwe Willem Borski als zijn kinderen groot 

geworden zijn, en voor hun educatie vertrekken ze naar Frankerijk.120 De Firma Weduwe Willem 

Borski is opgericht na de dood van Willem Borski, een van de zes rijkste Amsterdammers in de 

negentiende eeuw. Zijn vrouw Johanna Jacob van de Velde leidde tot haar dood de firma samen met 

haar kinderen.  

In het jaar 1853 verkoopt de Firma Weduwe Willem Borski een huisje staande op de Haere voor 210 

gulden.121 Twee jaar later wordt via een openbare veiling door de Firma Weduwe Willem Borski het 

gehele (land)goed de Haere aangeboden. Het (land)goed wordt voor 50.654 gulden en 4 cent 

verkocht. In de verkoopakte van de Haere worden drie erven genoemd: het spijkererf, het kleine erf 

en het erf Westloo. Daarnaast zijn er twee daghuurdersplaatsen. Het wordt verkocht aan Mr. Gerrit 

Andreas Hoefhamer (notaris in Elburg) en zijn vrouw Henrica Elberta Elisabeth van Griethuijsen.122 

Door het overlijden van Gerrit Andreas Hoefhamer in 1876 wordt er een overzicht gemaakt van de 

boedel. In de scheiding van de boedel en het nalatenschap wordt de waarde van het landgoed de 

Haere geschat op 63.000 gulden. Het (land)goed de Haere is dan 219 hectare groot.123 Het landgoed 

blijft in de familie, want in 1894 koopt de mevrouw H.E.E. van Griethuijssen, weduwe van de heer 

G.A. Hoefhamer, van Arnoldina Johanna Nobel, douairière van de hoog welgeboren heer meester 

Samuel Johan Baron van Pallandt, een huis en erf, schuur, bakhuis, varkensschot en hooiberg aan de 

Vaarbekerweg. Het huis is in huur bij Willem van de Poppe. Het wordt gekocht voor 7150 gulden.124 
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4.2.3  De Haere 1900- heden 

 
In het begin van de twintigste eeuw zijn voornamelijk huurcontracten aanwezig in het archief van het 

(land)goed de Haere. Maar ook een brief van de heer Van Manen, eigenaar van 1842-1853, waarin 

hij vertelt dat hij in 1848 begonnen is met het planten van bomen op de heide.  

Een huurcontract is opgesteld in de periode 1896-1902, waarin een huis met schuur, tuin, bouw en 

grasland wordt verhuurd aan Dirk Hare. Hiervoor betaalt hij 75 gulden per jaar voor een periode van 

zes jaar aan mevrouw H.E.E. van Griethuijsen, weduwe van de heer G.A. Hoefhamer.125  

Het Spijkererf met schuur, hooiberg, tuin, bouw en grasland van ongeveer vijf en een halve hectare 

wordt voor 363 gulden per jaar verhuurd. De huurder is G. Dijkhuizen en hij huurt het huis en erf van 

1906-1912.126 Nu is echter mevrouw H.E.E. van Griethuijsen overleden (in 1899) en is haar enige zoon 

Henricus Andries Hoefhamer de verhuurder van het huis en erf. Hij verhuurt in de periode 1907-1913 

ook het huis en erf genaamd Westloo aan Hermanus Verhoef voor 500 gulden per jaar.127 In het jaar 

1917 overlijdt Henricus Andries Hoefhamer en in het daaropvolgende jaar bieden de erfgenamen van 

Henricus Andries Hoefhamer het landgoed de Haere te koop aan in de Zwolsche Courant. 128 

Op woensdag 27 november 1918 is de openbare verkoop van het landgoed “De Haere”. Het 

landgoed bestaande uit vier erven, een katerstede, gras- en bouwlanden, hakhoutbossen en diverse 

gunstig aan elkaar gelegen dennenbossen. In totaal gaat het om 252 hectare grond.129 Voor de 

openbare verkoop is een boekje gemaakt met een overzicht van de percelen en een plattegrond 

(Afbeelding 4.3). Het (land)goed de Haere wordt verkocht voor een bedrag van 47.346 gulden. 
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Afbeelding 4.3 Eerste deel van de overzichtskaart met waar de percelen gelegen zijn en boekje behorende bij de 
openbare veiling van het (land)goed de Haere in 1918. Op de overzichtskaart is aan de bovenkant de Zwolscheweg 
gelegen wat vandaag te dag de Bovenweg is. De weg aan de onderkant is de Huisdijk en is gelegen bij de plaats Hoge Enk 

Tussen de papieren van het (land)goed de Haere werd ook een uitslag van een 

stikstofbemestingsproef aangetroffen uit het jaar 1932. De proef vond plaats op hooiland van de 

pachter H. Zoet. De uitslag laat duidelijk zien dat het toevoegen van stikstof in de vorm van 

kalksalpeter IG meer opbrengst oplevert per hectare dan zonder de toevoeging. 130  

In het jaar 1939 geeft het Departement van Landbouw en Visscherij een vergunning uit voor velling 

(niet rooiing) van een halve hectare elzen- en berkenhakhout. Hierbij wordt een verplichting 

opgelegd voor herplanting voor 1 mei 1944.  

In een uitgave van 2009 van de Arend ten Boecop vereniging wordt de periode 1950-1953 

beschreven van het voormalige landgoed ‘De Haere’. In de periode van 1950 tot 1953 is door de 

Henriette Roland Holst-Oord een huis gesticht op het Landgoed ‘de Haere’. Het doel van het 

Henriëtte Roland Holst-Huis was het bezorgen van een mooie Veluwse vakantie aan minder 

draagkrachtige uit de grote steden. Maar de stichting werd bestuurd door mensen met zeer linkse 
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sympathieën. Daarnaast was de exploitant van ‘De Haere’, Tom Rot, bekend bij de Amsterdamse 

zedenpolitie. In de regio was dan ook veel tegenstand tegen het vakantiecentrum. Door de 

Burgemeester van Doornspijk werd aan de afdeling Binnenlandse Veiligheid gevraagd dit kamp 

nauwlettend in de gaten te houden. Maar de grootste commotie ontstond pas nadat Ds. Cuperus 

opriep tot verzet tegen de plannen en de omliggende gemeenten mobiliseerde. De kerkenraden van 

de hervormde gemeente van Doornspijk, Elburg, Oldebroek en Oosterwolde schreven in een open 

brief aan het bestuur van de Henriëtte Roland Holst Stichting dat de geest van de stichting in 

‘lijnrechte strijd’ staat met de geest van de Noord-Veluwse gemeenten. 131 In 1953 ging de stichting 

echter failliet en al snel kwam een ander om het kampeerterrein te exploiteren.132 Tot vandaag te 

dag is het kampeerterrein er en grote delen van het voormalige landgoed ‘De Haere’ kwamen in 

1953 in bezit van het Gelders Landschap en Kastelen.133 Vandaag te dag heeft het Gelders Landschap 

253 hectare grond in bezit dat benoemd wordt als wandelgebied de Haere. 

 

Afbeelding 4.4 Wandelgebied de Haere in eigendom van Gelderslandschap. In totaal 253 hectare  
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4.2.4  Overzicht bezitsgeschiedenis. 

 
Tabel 7 Overzicht van de eigenaren, grootte en belangrijkste ontwikkelingen van het (land)goed de Haere. 

Periode Eigenaar  Grootte landgoed Belangrijkste ontwikkeling 

1
7

5
8

-1
8

0
0

 

1758 Ernst Ferdinand baron van 
Hadel en zijn vrouw Henrriette 
baronnette van Hadel 

  

1772 J.C. van Upwich en vrouwe B.J. 
Pasques de Chavonnes 

  

1778 A.E. van Braam Houckgeest en 
zijn vrouw C.C.G. van Reede van 
Oudtshoorn 

 1779 heideveld ontgonnen van 
ongeveer 25 morgen. 
1780 aankoop van een naast 
gelegen goed. (mogelijk 
Westloo??) 

1787 Lubberts Cornelis van Bommel 
en later A.M.C. van Bommel 

  

1
8

0
0

-1
9

0
0

 

1806 H. van der Upwich   

1832 Egbert Thesinghe en Henriette 
Petronille van der Upwick 

  

1842 Johan Elisa Carel van Manen 
en zijn vrouw Maria Jacoba Thesingh 

1842= 94 hectare. 
1851= 187 hectare. 

1848 Aankoop boerderij 
Westloo  

1851 Firma Weduwe Willem Borski   

1855 Mr. Gerrit Andreas Hoefhamer 
(notaris in Elburg) en zijn vrouw 
Henrica Elberta Elisabeth van 
Griethuijsen 

1876 = 219 hectare  

1876 H.E.E. van Griethuijssen 
weduwe van de heer G.A. 
Hoefhamer 

  

1899 Henricus Andries Hoefhamer   

1
90

0
-2

01
8

 

1917 De erven van Henricus Andries 
Hoefhamer 

  

1918 Openbare verkoop 252 hectare groot  

1953 Gelderslandschap In 2018 is het 
gebied 253 hectare 
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4.3  Ruimtelijke veranderingen op de Haere 
 
De ruimtelijke veranderingen op het voormalige landgoed of buitenplaats de Haere worden op basis 

van verschillende kaartmaterialen onderzocht. De kaart van het landgoed de Haere uit 1813 vormt 

de basis, waarna op de daarop volgende kaarten gekeken wordt naar de veranderingen die plaats 

hebben gevonden. 

4.3.1 Landschappelijke structuren op de kaart van het Landgoed de Haere en De Man 

1810 en TMK 1850 

  
In het jaar 1813 is een kaart gemaakt van het landgoed genaamd de Hare (Afbeelding 4.5, bijlage 

kaart landgoed de Haere). Op de kaart staan een viertal erven met de volgende namen: de Pater, 

Westloo, ’t Kleine erf en de Hare. De gronden zijn in gebruik als bouwland, weiland, bosperceel en 

heide. De weilanden liggen op de kaart aan de linkerkant. Rondom de weilanden liggen bijna overal 

houtwallen. De bouwlanden liggen in het midden van de kaart en zijn ook omgeven met houtwallen. 

Bij de bouwlanden liggen ook de viertal erven en enkele bospercelen. Rechts op de kaart ligt de heide 

met ontgonnen bospercelen en bouwlanden.

 

Afbeelding 4.5 Kaart van het grondbezit van het landgoed ‘de Hare’ gelegen in de departement van de Boven IJssel en in 
bezit van de heer W.L. van Upwich. De kaart is opgemeten in 1813. Rechts onder op de kaart wordt per perceel benoemd 
het gebruik, naam en de grote. 

Op Afbeelding 4.6 is de kaart van de Veluwe te zien die De Man heeft gemaakt rond 1810. Op de 

kaart is duidelijk een stuk verkaveling te zien op woeste gronden. Deze ontginning op de heide 

behoort aan het landgoed de Haere. Vergeleken met de kaart van het landgoed de Haere is de 

verkaveling en beplanting rondom de percelen niet goed te zien. Wel is duidelijk op te maken dat 

langs de wegen die door het gebied gaan bomen staan. 
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Afbeelding 4.6 links de kaart van de Man over de Veluwe ca. 1810. Rechts de topografische militaire kaart ca. 1850 

Op de topografische militaire kaart gemaakt rond 1850 is weinig verandering te zien, behalve dat op 

de woeste gronden een verkaveling wordt weergegeven. Ook wordt duidelijker weergegeven dat de 

weilanden nattere gronden zijn door de lichtblauwe kleur. 

4.3.2 Bonnebladen ca 1872 en ca 1900 

De verschillen tussen de TMK 1850 en de Bonnenbladen van ca 1872 zijn beperkt (Afbeelding 4.7). De 

veranderingen die plaats hebben gevonden zijn de spoorlijn en de aanplanting van bossen. De 

spoorlijn is rechts onderin als een rechte lijn ingetekend. De kaarten van 1872 en 1900 laten geen 

verandering zien. 

 

Afbeelding 4.7 De Bonnebladen van ca 1872 links en de Bonnebladen van ca 1900 aan de rechterkant. 
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4.3.3 Bonnebladen ca 1915 en 1935 

 
Een echte duidelijke verandering is de weg (rode lijn) die aangelegd wordt vanaf de 

Zuiderzeestraatweg naar het landgoed de Haere (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor de 

aanleg van deze weg is de vergunning verleend door de provincie, deze is te vinden in het archief van 

de Haere. Op de Bonnebladen van ca 1935 wordt de tuin van de Haere duidelijk ingetekend. Ook is te 

zien dat weilanden omgezet worden naar akkers en meer heidegronden ingeplant zijn met bomen. 

De weg is ook verder doorgetrokken. 

 

Afbeelding 4.8 Bonnebladen ca 1915 en 1935. 

 Afbeelding 4.9 De topografische kaarten van twee jaartallen namelijk 1947 en 1970. 
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4.3.4 Topografische kaarten 1947 en 1970 

 
Op de topografische kaarten van 1947 is geen verandering te zien ten opzichte van de Bonnebladen 

kaart van ca 1935 ( Afbeelding 4.9). Op de topografische kaart van 1970 zijn de eerste (vakantie) 

huisjes te zien op de locatie waar de eerste ontginning van de heide begon. Daarnaast zijn de 

zandverstuiving en de heide nog steeds deels aanwezig. De A28 is als nieuwe snelweg aangelegd 

langs de spoorlijn. Ook is op de kaart tussen de bossen een witte vlek te zien, dit is een vuilnisbelt. 

Houtwallen komen steeds minder voor op de kaart van 1970. 

4.3.5 Topografische kaarten 1995 en 2009 

 
De topografische kaarten in de jaren 1995 en 2009 laten weinig veranderingen zien (Afbeelding 

4.10). Zo zijn nog een aantal heidegronden beplant. De houtwallen tussen de weilanden zijn nu zo 

goed als allemaal verdwenen. Over het algemeen zijn geen duidelijk veranderingen te onderscheiden 

tussen de laatste kaarten. 

 
Afbeelding 4.10 Topografische kaarten van de buurtschap Wessinge van 1995 en 2009. 

4.3.6 Bevindingen 

 
De grootste ruimtelijke verandering die op de gronden van het voormalige landgoed de Haere heeft 

plaats gevonden is de verandering van de heidegronden naar dennenbossen. Deze ontginning, welke 

al in de negentiende eeuw is begonnen, is steeds in kleine stukjes gedaan en heeft daardoor ook lang 

geduurd, tot in de twintigste eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen langzaam de houtwallen 

tussen de weilanden en wordt het gebied steeds opener. Vanaf de jaren vijftig/zestig komen er 

vakantiehuisjes op het voormalige landgoed en wordt het gebied opengesteld als wandelgebied door 

het Gelderslandschap en Kastelen. Tegenwoordig bestaat het landgoed en (land)huis niet meer. 

Maar de naam ‘de Haere’ leeft voort in de vele vernoemde plekken, zoals het sportpark, de 

parkeerplaats, forellenkwekerij of wandelgebied de Haere.   
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Hoofdstuk 5  Conclusies en aanbevelingen 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de bezitsverhoudingen in de buurtschap Wessinge vanaf de 

Middeleeuwen. Naast de bezitsverhoudingen in de buurtschap Wessinge staat ook het landgoed de 

Haere centraal.  

5.1 Hoofdlijnen conclusies 

5.1.1 Opbouw van de buurtschap en cultuurlandschap van Wessinge in de 19de eeuw 

 
De buurtschap Wessinge is gevormd door verschillende tijdslagen heen. Zo is de belangrijkste basis 

van het landschap gelegd in de ijstijden, toen een lichtglooiende deken met daartussen een 

langgerekte dekzandrug is ontstaan. Op deze dekzandrug, genaamd Rug van Wessinge, liggen de 

bouwlanden die door plaggenbemesting opgehoogd zijn. 

In het cultuurlandschap van Wessinge in de negentiende eeuw onderscheid ik een tweetal 

landschapstypen van elkaar, namelijk het broekontginningslandschap en essen- en hoevelandschap. 

Binnen de landschapstypen zijn een aantal andere landschapseenheden. De ruimtelijke verspreiding 

van het grondbezit is goed te zien in de eigendommen in de kadastergegevens van 1832. Daaruit is 

op te maken dat de bouwlanden gelegen waren op de dekzandruggen, de weilanden op de 

ontgonnen veenvlakte, waar nattere omstandigheden waren, en de heidegronden op de hoger 

gelegen zandgronden. Duidelijk is geworden dat de heide, het hakhout en de bossen voor de 

buurtschap van belang zijn geweest. Het hakhout en de bossen werden namelijk ingeschaald op de 

hoogste belastingklasse (één). De heide werd in de tweede belastingklasse ingeschaald, terwijl de 

bouwlanden (klasse drie) en weilanden (klasse vijf) veel lager ingeschaald werden. In Wessinge zijn in 

de negentiende eeuw twaalf grote grondeigenaren te onderscheiden. Het grondbezit is over het 

algemeen bij elkaar gelegen. 

5.1.2 Historische bezitsverhoudingen als sleutel tot de langetermijnontwikkeling van de 

buurtschap en de ontginningen van Wessinge vanaf de Middeleeuwen 

 
Doornspijk is een dorp waar al in 800 goederen geschonken worden aan Ludger, die later het 

klooster Werden sticht. In de goederenlijsten van de Abdij Werden zijn vier goederen gevonden die 

tussen 1133-1166 betalingen doen in een hof in Putten. Later betalen deze vier goederen ook 

belasting aan de hertog van Gelre. De vier goederen waren in het westelijke gedeelte van het 

onderzoeksgebied gelegen. In het oostelijke deel lagen de leengoederen, welke in leen waren bij de 

heer van Keppel en in bezit waren van de hertog van Gelre.  

Drie van de vier kloostergoederen (en later de herengoederen) en zes leengoederen betalen 

papenzaad. Papenzaad diende betaald te worden aan de pastoor (later predikant) in Epe, wat een 

oud gebruik is. De pastoor kwam op Martinusdag bij de boeren langs en in ruil voor een vat bier 

betaalde de boer het papenzaad. Dit gebruik is doorgegaan tot en met halverwege de negentiende 

eeuw. De buurtschap Wessinge is dan ook tenminste ouder dan de kerk in Doornspijk, welke tussen 

1000 en 1100 is gesticht. De negen goederen liggen steeds in groepen van drie bij elkaar. Bij de 

ontginning van de buurtschap hebben deze drie locaties waarschijnlijk als ontginningsbasis gediend. 

Dit gezien de locatie van de goederen en de structuren van het landschap. Van twee gebieden die 

ontgonnen zijn in Wessinge is door de hertog van Gelre bijgehouden wie er betaalde voor het 
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gebruik van de gronden. Op basis van dit onderzoek is niet exact te zeggen welke gebieden dit zijn 

geweest gezien de vele vertakkingen in eigenaren die een bepaald deel van de ontginning in bezit 

hebben. 

De locatie van de goederen waren niet zomaar gekozen. De goederen lagen op de overgang tussen 

het hoog gelegen dekzandrug en de laag gelegen dekzandvlakte. Deze locatie was droger en 

daardoor beter geschikt om landbouw te bedrijven. De goederen die later gesticht zijn houden hier 

geen rekening mee, want dat was niet meer nodig door technologische ontwikkelingen. 

5.1.3 Ontwikkeling van het grondbezit en de ruimtelijk opbouw van de voormalige 

landgoed of buitenplaats ‘De Haere’ vanaf 1758 tot heden 

 
De Haere was een oud pachterserf bij het leengoed Hof van Wessinge, dat in leen was bij de heer van 

Keppel. Dit pachterserf wordt in 1758 als landgoed verkocht voor 27.000 gulden als een vrij allodiaal 

erf. Tussen 1758 en de huidige eigenaar Gelderslandschap en Kastelen zijn veertien verschillende 

eigenaren geweest. Het landgoed is vooral in de negentiende eeuw fors gegroeid van 90 hectare naar 

253 hectare vandaag te dag. Het landgoed is voornamelijk uitgebreid met ontgonnen heidegronden, 

waar dennenbomen zijn geplant. Tegenwoordig bestaat het landgoed en (land)huis niet meer. De 

naam van het landgoed leeft voor in de vele vernoemde plekken, zoals het sportpark de Haere, de 

parkeerplaats de Haere of forellenkwekerij de Haere.  

5.2 Eindconclusie en aanbevelingen 
 
In het onderzoek stond de vraag centraal: Welke historisch-ruimtelijke ontwikkeling heeft het 
nederzettingspatroon en het cultuurlandschap op de zandgronden van de Noord-Veluwe 
doorgemaakt vanaf de Middeleeuwen? En welke bijdrage kan – naast de bestudering van archivalia, 
toponiemen, historische kaarten, archeologische gegeven en bodemkundige gegevens – de 
retrospectieve analyse van vroegmoderne bezitsverhoudingen daarbij leveren?  
 
Wessinge heeft in de afgelopen paar eeuwen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen doorgemaakt. 

Zo hebben de verschillende ijstijden de basis gelegd voor het huidige landschap, maar de 

ontginningen in Wessinge hebben voor het zichtbare huidige landschap gezorgd. Wessinge werd in 

gebruik genomen vanuit de gestichte goederen. Wanneer deze goederen precies zijn gesticht is 

onbekend gebleven, maar het is in elk geval lang geleden. Deze goederen zijn tot en met de Franse 

tijd in handen geweest van voornamelijk grote grondbezitters, zoals de Abdij van Werden of de 

hertog van Gelre. In een latere fase werden het Campvelt en het Schorfvelt ontgonnen. Deze 

gronden zijn voornamelijk weilanden die gelegen zijn in nattere gebieden en minder geschikt waren 

voor akkerbouw, maar wel droog genoeg om dieren op te kunnen houden. Nieuwe boerderijen 

werden voornamelijk in de negentiende eeuw gesticht en hielden geen rekening meer met de 

landschappelijke omstandigheden. De laatste grote landschappelijke veranderingen zijn de 

transformatie van de heide- tot dennenbossen en het bijna helemaal verdwijnen van de houtwallen. 

Hét cultuurlandschap op de zandgronden van de Noord-Veluwe bestaat dan ook niet. Het 

cultuurlandschap is en zal altijd onder de invloed van de mens veranderen. 

De retrospectieve analyse van de vroegmoderne bezitsverhouding in Wessinge laat zien dat de 

nederzetting zeer oud is. De goederen in Wessinge zijn in bezit geweest van kloosters maar ook van 

de hertog van Gelre die daarnaast ook goederen had uitgeleend.  
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Het onderzoek heeft dan ook een bijdrage geleverd in onderzoek naar de verschillende lagen in de  

bezitsverhoudingen en welke grootgrondbezitters er in Wessinge waren. Daarnaast heeft het 

onderzoek ook meer inzicht gegeven in het ontstaan en verdwijnen van het landgoed de Haere. 

Aanbevelingen 

In dit onderzoek is als uitgangspunt de begrenzing van de buurtschap Wessinge genomen. In nader 

onderzoek is het naar mijn inzien beter om de weg te gebruiken. Nader onderzoek kan gedaan 

worden naar de overdracht van de kloostergoederen naar de Abdij Paderborn, maar ook naar de 

afspraken die gemaakt zijn tussen de hertog van Gelre en de Abdij Paderborn over de betalingen van 

de goederen. Daarnaast dient nader onderzoek gedaan te worden naar de leengoederen in Wessinge 

om zo te achterhalen wanneer deze goederen zijn gesticht. Mogelijk is hierover meer informatie te 

vinden in het huisarchief van Keppel.  

Het onderzoek heet dan ook niet voor niets buitengewoon Wessinge. Hoewel al verschillende 

onderzoekers zich bezig gehouden hebben met deze buurtschap blijft het een buurtschap waarover 

een ieder zich steeds opnieuw kan verwonderen. Het onderzoek naar de historisch-ruimtelijke 

ontwikkeling van Wessinge zal dan ook nooit helemaal afgrond zijn! 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Transcriptie akte 1597 huisarchief Schaffelaar 
Copia  
Ick Bernt van Holthuisen auerpander op Veluwen in dese alsf volmachten autoriteyt hebbende van 

den Edelen en Erentsesten Johan van Scherpenzeel Drost op de Veluwe Doe kundt ende certificiere 

mutz desen voer die gerchte waerheijdt dat voor mij en gerichsluiden onderbenoemt in eijgener 

personen erfscheen sijnen Driesf hermansf ende Lambert Gerrit Aartz gerichtelicken geadet sijnde, 

ter chistautie van Oswalt van Hetterscheijdt als Rentmrs. en vol mechtigher des Ed heeren tot Keppel 

om der waerheijdt getuijchuisse te genen op sekere vrach arlen heerluider voorgesteldt deden sij des 

niet sijaeme producent daer durch in schade en wolde van huerluiden elx besunder van weghen 

zijnes heeren Principalen tuijet geleden hebben om vijfftisch golde gulden van gewichte ende den 

schade mit recht gedinnende des een gerichtelijck antwoordt  

Interrogatoria 
In den eerste eeuwen lederen off te vraghen zijnen Olderdomb Voergemelte getuighen vlijthch 

hierop verhoert ende expeminieert zijnde hebben naer ontschuldiging en guitdengongh des 

banpennincks wt dwanch rechters getuijcht op ten eersten arle nentlick dries hermand omtrent 

veertich en Lambert gerrit tertz omtrent tachtentich jaren olt te sijn 

Hem offte nijct waer ende zij getuijghen gehoert hebben dat die van socrst nu die heere van Keppel 

sekere thinskoern op alle Sint Martens auont durch zijn Ed: Rentmrs. Za: Jan Vogelsanck van Seckere 

erven en Landen tot Wesfinghen voor langke jaeren wes omtrent dat Bronckhorst Ingenomen 

wordde (: twelck omtrent sestien jaren mach geleden sijn:) op een seker erve genaundt den hoff te 

Wesfingen die doeter tijt harmen Kree toebehoerende en bewoende en Ulb Albert penninck ter 

Elburgh half verkofft isf hebbe laeten ontfangen  

(Beiden getuigen zeggen zulks waar te zijn) 

Hem off zij geuijghen nijet gehoert en gesien hebben dat d voorn hoff ofte goet met sijn toebehoer 

geholden ende verbonden isf also den Heer van Keppel off sijn Ed Rentmrs. opten voorn Thinsdach 

aldaer compt dat die eijgenaer des goets den voern heere offte sijn Rentmrs. ten veluwe daghe mit 

een waghen en vier peerden daer inne gespannen om het thinskorn van daer te vueren mit noch een 

Rijdt Peerdt ende een jachthonden in coste dranck en peerde voderinghe te onderholden. 

Tuijcht Driesf den inholt desselfs astr. waer afflich tot sijn ende dat die Rentmr. des morgens 

dair om den ontfauch iss gekommen dan niet wetende dat hij daer s nachts bleeff Lambert 

affimiert dat die Rentmr. op ten hoff tot Wesfinghen is gekomen om dat thinskorn te 

ontsaughen ende dat die Rentmr. aldaar oech benachto hefft op coste van den eijgenaer 

dese goetsj. 

hem Dries Hermaus aff to vraghen off hij bij tijden dat sijn vader het vors hoff ofte erve toebehoerde 

daerop woenden sulcke Rentmrs. acucoupste ende zijnes zel vaders voirs va den huijse aldaer die 

coste op ter taeffelen geseth gedient, ende off hij selffs mijet neffens andere goede zuijden mitten 

Rentmrs. gegeten ende gedronken hebbe Tuijcht Dries dat zijn za vader ende moder die  

Zestelicken ten achten off zij getuijgen niet gehoort ende gedien hebben dat die eijgeners offtee 

henre pachters van ’t erve genoemdt die haer die van holte ter Elborch mit henrick herbert cumsuis 
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toebehorende altijd tot dat die huijsluijden van de Veluwe ende lauden moesten verlopen opten 

aengetemden thuis doch van ’t vors Erve tot erffthuis en gerichticheijt niet guaemen betalen in 

leverbaer koern soeuen motr corus, tweten halff rogge en halff gasste 

Tuijcht Dries Hermens well gesien te hebben dat die eijgeners van de haer het corn van den 
Rechtmrs. Opten aangstemden dach guamen betalen, dan en weet nijet hoe voell  
Lambert Thuijget dat hij deckelijh weet dat sij quamen betalen soenen molr. korns dat en 
weet niet wijgentlich offt halff garst en halff rogge geweest isf. 

 
Ende beijde deponenten lampt ende bijsonder hier mede dese henr luijder Contschap besluijtende 

hebben dieselfve met solenmeelen Eede tot Godt den sijn huijlegewoordt sweerende beerafftecht 

als Recht isf bij gerichtzluijden aelbert andrissen onderscholtis tot doornspijck ende Reijner die 

Brouw Weert tot Apperloo. Deeses ter warer Orkuudte heb ick Bernt van Holthuisen auerpander 

dese met eijgenaer haundt onderteijckent en mijn aengebaren segell daerop gedruckt geschiest den 

xxvj septembris xv souenen ’t negentick was onderteijckent Berndt van Holthuisen auerpander op 

Veluwen ende was neffens een opgedruckt zegel daerop gedruckt ( 26 sept. 1597) 
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Bijlage 2 Transcriptie akte de Haere 1758 
Extract uit het prothocoll  
Des ampts Doornspijk foli 

123…………..  
Wij Theodorus Henderik Breuwer en Gijsb:  
Gerh: sausberg (Sandberg?) der beide rechten ……. Als 
Geertens in veluwe doen and en certificeren  
Hier mede dat voer ons geen p…….. zijn de heer 
Johan hendrik van Groteurnij Majesten dienste  
desor landen en vrouwe elisabeth magdalena van brienan egthelieden zijn  
Voortzijd verklaarden verkoop te hebben ende oversulks kragten dese sederen en te transporteren 
aan de hoogwelgeboren heer Ernst ferdinant baron van hadel en vrouwe henrriette baronnette van 
hadel geboren Rogge egtel io haar erve en goed De Haere genaamt in Den ampt van Doornspijk 
onder Wessinge kennelijk gelegen so al het salve thans meijerswijse bij cornelis petersen gebruikt 
wordt neffens daarbij staande spijkerschuur en duivenhok voortst opgaande bomen sterrebossen, 
hagens en verder akermaals hout verder met alle desselfse op en de pendentien lusten en lasten en 
waar aan oostwaarts De heer J.G. van Brienen heer van Bijssel de wed. mouwe, zuidwaarts het veld 
en noordwaarts het feitenhof gelandet is. 
 
Zo haar groffe en smalle tiende het schurfveld genaamd mede tot wessinge in de voorst zijde ampt 
gelegen edog zo groot en clein deselve in hare bepaling is en so desleve thans bij cornelis petersen 
mede in pacht gebruikt wordt zijn de voorschrijnde goederen vrije allodiaal erf niet anders bezwaard 
als jaarlijks met eene verponding sevenveertig gulden tien stuivers en vier penningen: met een thins 
in het elburgerboek folio 165, ad een thins a drie gulden dertien stuivers en acht penningen en dan 
nog met een thins twee gulden seven stuivers en vier penningen. Voorts moet betaald worden dit 
voorst getranspoorde goederen vorster of tinszaad te Wessinge vijf schepel rogge en vijf schepel 
garste jaarlijks en aan de predicant tot Epe jaarlijks drie vierde spint koren en over het ene jaar rogge 
en over andere jaar boekweit 
 
Vorder met alle sodane lasten als van ouds op gezegde goederen staan dat de saad en gels pachten 
van de goederen als mede de toepachten over dan lopende pacht jaar peterie 1759 eindigende 
sullen zijn ten voordelen van verkopers die daar tegen sullen suiveren de verpondigen over den jaren 
1757 vervallen en andere lasten als gebruikelijk is en sulks alles voor in somma van 20.000 
karolinische guldens ad. 20 stuivers stuk. Alles vrijgeld zonder korting van de 50tigst penning kosten 
van transport of anders die alle kopers last zullen zijn. Van welke som mede compte ten volle 
voldaan verklaarde te zijn hebbende de halve opgemelde verkochte goederen te wachten en te 
weren voor alle evichie en op spraak als erfkoops rechts is onder verband hare personen en 
goederen deselve submitteren aan alle gerichten speciaal den welhoge hove van Gelderland. 
 
12 aug. 1758 
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Bijlage 3 Uitwerking belastingkohier 1650 
Nr. Naam eigenaar Naam pachter Land Belast met: 

1 Jonkheer Hendrik Gansneb 
genaamd Tengnage 

Teunis Velijck 
voor 70 gln. 

3 schepsel zaailand 
20 mudde haverland 
met plaggeveld 
10 mudde roggeland 

7 Schepsel voor de 
Stad Elburg 

2 Jonkheer Hendrik Gansneb 
genaamd Tengnage 

Geerlich 
Franksen voor 40 
gln. 

0.5 mudde zaailand 
25 mudde haverland 
met plaggeveld 
12 mudde roggeland 

12 gld. 4 stv. thins 
28 stv. Kelnarij 
Putten 
28 stv. Scholtens te 
Putten 

3 Johan Coolwagen Winel Renenoor 1.5 zaailand 
31 haverland met 
plaggeveld 
13 mudde rogge 

11 spint papenzaad 
half rogge half 
boekweit 
 

 Albert Aelts  3 molder Rogge Tientb. in de 
Bergsche tient 

4 Harmen Aerts Wijne Rendens 
(halve hoeve) 

6 schepsel zaailand 4 molder corns half 
rogge half 
boekweit 
Tientb. Bergsche 
tient 

4 Harmen Aerts Aelts Alberts 
(halve hoeve) 

6 schepsel zaailand 
3.5 molder roggeland 
2 molder haverland 
met plaggeveld 

Tientb. Bergsche 
tient 
 

  Aelt Eybertzen   

  Aelt Egberts Cum 
Suis 

0.5 molder roggeland Tientb. Bergsche 
tient 

 Hartger Rends en Gervigsen 
Aerts 

 6 Schepsel rogge met 
plaggeveld 
 

Kunnen niet 
betalen 

 Reyer Willems en Hannis 
Gerrits 

 6 Schepsel rogge Tientb. Bergsche 
tient 

 Claes Veege  Huis op de 
gemeenschappelijke 
gronden 

 

 Wed. van Lambert Engelen 
Cum Suis 

 1 molder nieuw 
aangemaakt land 

Tientb. Bergsche 
tient. 

5 Tomsjen Lamberts en haar 
zoons Cornelis Harmans 

Frank Hendriks 
voor 30 gld. 

0.5 molder zaailand 
30 molder haverland 
met plaggeveld 
7 molder roggeland 
 

2.5 molder belast 
voor de stad Elburg 
Houtgewassen voor 
6 en één vierde aan 
thins 
Keldernij Putten 28 
Stuivers 
Predikant te Epe 7 
Spint half rogge 
half garste 

5 Tomsjen Lamberts en haar 
zoons Cornelis Harmans 

Rieno  1 molder Tientb. Bergsche 
tient. 
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 Hendrik Jans  1 molder Tientb. Stadt Elburg 

 Gerrigjen Jans wed. van 
Hartger Gerrits 

 1 molder Tientb. stadt Elburg 
 

6 Drees Jansen (naam erf: 
Willem Olten Erve) 

Jan Arndries voor 
24 gld.  

0.5 molder 
20 molder haverland 
met plaggeveld 
11 molder Rogge 
 

6 molder aan 
Tientb. Bergsche 
tient. Rest aan 
Stadt Elburg 
6.5 gld. Herengeld 
aan de Rekenkamer 
tot last des pachter 

7 …(Drees Jansen?)…….. 
(naam erf: De Hoeve) 

Jan Andries Cum 
Suis en Jan 
Voorst 

5 molder Rogge 
11 molder haverland  

10 gld. thins 
9 spint papenzaad 
half rogge en half 
garst 
28 stv. Kelnarij 
Putten 
28 Stv. aan den 
Overpander 

 Jan Andries  3.5 Garst op 
pijkerscamp 

1 gld. 
 

8 Harmen Hulleman Tonuis Renden 3 schepsel zaailand 
30 molder haverland 
met plaggeveld 
13 molder rogge 

Haverland belast 
met 45 gld. aan 
Bergsche tient. 
Rogge: daarvan 8 
molder voor de 
Stad Elburg en de 
rest aan Bergsche 
tient. 
Holtgewassen 11 
gld. thins last der 
pachter. 
Papenzaad 8 a 9 
spint  

9 Harmen van Emps en 
Egberts Nucke 

Cornelis Peters 1 schepsel zaailand 
10 molder haverland 
met plaggeveld 
8 molder Rogge 

Haverland: 25 gld. 
tientb. 
Rogge: 1.5 voor 
Bergsche tient rest 
Stadt Elburg 

9    Holtgewassen 
eiken: 1 gld. en 12 
stv. thins 
Heer van Keppel: 
een dag 
onderhoudt  
2 drie vierde deel 
spint Papenzaad 
half rogge half 
garst  

 Willem Hennip Wijnne Renden 0.5 molder Rogge Stadt Elburg 

 Willem Hennip  1 Schepsel Stadt Elburg 

10 Jan Goris Erfgenamen Cornelis Willems 2 schepsel  Rogge: 1 schepsel 
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10 molder Haverland 
met plaggeveld 
8 molder rogge  

Bergsche tient. rest 
voor Stadt Elburg 
2.5 Spint 
Papenzaad half 
rogge half garst 
Heer van Keppel 7 
stv. 12 p. 
Voorsterzaad: 1.5 
Schepsel Rogge of 
garst om het jaar 

 Harmen Jacobs (Naam erf: 
Hoff te Wessinge) 

 1 Schepsel zonder 
huis 

Stadt Elburg 
Heer van Keppel: 
Rentmeester 
helpen met paard 
en wagen 

 Gerrit Huysman, Aelt 
Huysman en Hartger Reinds 

 6 Schepsel roggeland Stadt Elburg 

11 Claes Aelts Cum Suis Gerrit Gerrits 
Hop voor 34 gld. 

0.5 Molder zaailand 
12 molder haverland  
6 molder Rogge 
Houtgewassen 

Haver: 11 stv. 
Bergesche tient 
Rogge: helft 
Bergsch ander helft 
Stadt Elburg 
Houtgewassen: 2 
gld. en 10 stv. thins 
Papenzaad: 1 
schepsel half rogge 
half garst 
Heer van Keppel: 1 
dag en nacht met 
wagen voor de 
heer 

12 Johan Coolwagen Steven Coenders 
voor 45 gld. 

0.5 Molder zaailand 
24 molder haverland 
met plaggeveld 
9 Molder Rogge 
Houtgewassen 

Een vette hamel 
voor Bergsche 
Tient. 
Rogge: 2 molder 
Bergsche tient rest 
Stadt Elburg 
Voorsterzaad: 5 
spint half rogge 
half garst 

13 Henrick Teunis Weege claas 
voor 30 gld. 

1.5 schepsel 
9 molder Haverland 
met plaggeveld 
4 molder rogge 

Rogge: 2.5 Stadt 
Elburg rest 
Bergsche tient 
Papenzaad 0.5 
rogge/Garst 
Voorsterzaad: 5 
Schepsel 

14 Adriaan van Holtens Gerrit Huijsman 
voor 30 gld. 

0.5 molder 
9 Molder haverland 
met plaggeveld 
6.5 molder Rogge 
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Holtgewassen 

15 Radikant nugge Wijchman 
Hargers voor 24 
gld. 

1.5 Schepsel 
10.5 molder 
Haverland 
Holtgewassen 

 

16 Adriaan van Holtens erve Peter Jans voor 
35 gld. 

0.5 molder zaailand 
21 molder geseijs 
21 molder haverland 
met plaggeveld 
8 molder rogge 
Houtgewassen eiken 
heggen 

Voorsterzaad: 1 
spint half rogge 
half garst 
1 gld. 6 stv. thins 

17 Adriaan van Holtens Erve Jan Henricp voor 
33 gld.  

0.5 zaailand 
21 molder haverland 
met plaggeveld 
8 molder roggeland 

1 vette Hamel 
Voorsterzaad: 1 
mudde, 1 spint half 
rogge half garst 
1 gld. 6 stv. 
rekenkamer door 
de pachter en 47 
stv. aan de 
rekenkamer door 
eigenaar 

18 Adriaan van Holtens Erve 
Cum Suis 

Claes Aelts 1.5 schepsel 
7 molder rogge 
6 molder haverland 
met plaggeveld 

11 schepsel 
voorsterzaad half 
rogge half garst 
Papenzaad: 5.5 
Spint 
2 gld. 10 stv. thins 

 Jan Koops Jacob Beerts 0.5 molder zaailand  

 Scholtis van Doornspijk 
Burgemeester Reefse en 
Bigge 

Harmen 
Beertzen en 
Timon Gerrits 

…. molder Voorsterzaad 3 
schepsel rogge en 3 
schepsel garst 

 Heer van Keppel   Voorsterzaad 6 
molder corn half 
rogge en half garst 

 Heer van Keppel Klaes helts 1 molder Rogge  

 Heer van Keppel Wed. Henrick 
van Hoeclum 

0.5 molder rogge  

 Pastorij Doornspijk  Plaggeveld 1 molder  

 Egberts van Hoeclum  1 molder Roge  

 Wed. Henrick van Hoeclum Harmen Jacobs 1 molder Rogge  

 Geerlof Giesberts van 
Cornelis Cuijper te 
Harderwijk 

 3 schepsel  

 Pastorij Geelmuijs  3 schepsel zaailand  

 Gerrit Sop  3 schepsel zaailand  

 Stadt Elburg  Harmen Jacobs 
40 daelders en 
32 stv.  

  

 Stadt Elburg Harmen 1647 
Geerlof Gijsberts 
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1648 

 Stadt Elburg Peel warners 40 
daeldders 32 stv.  
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Bijlage 4 Hoofd- en Haardstedengeld buurtschap Wessinge in 1747 en 1748 
 

  Gezinsgrote Heerd
steden  

Plaats Groot 
morgens land 

Betaling 
1747 

Betaling 
1748 

Dries Eybers 
en vrouw 

3 Drieling 12 mudde 26 19 

Jan 
Lambertsen 

 Caterstede 1 mudde 3-10 2-10 

Willem 
Lubbertsen 

3 Drieling 10,5 mudde 22 12 

Willem 
Jansen 

 Drieling 12 Mudde   

Eijbert 
Jansen 

2 Caterstede    

Weijmpje 
Henriks 

 Caterstede 2 schepsel   

Hendrik 
Rijksen 

Is 
straat 
arm. 

Caterstede    

Jan Jacobsen 3 Drieling 11,5 mudde 21 14 

Eijbert 
Gerritsen 

2 Caterstede  11 9-10 

Henrieus 
Weijenberg 

4 Drieling 15 mudde 22 14 

Gerrit 
Dirksen 

3 Halve Erve 8 Mudde en 
halve mudde 
haver 

24 18 

Eijbert Assen 3 Halve erve 9,5 mudde 23-10 13 

Wijchman 
….. 

3 Halve erve 9,5 mudde 24 15 

Cornelis 
Petersen 

2 Halve erve 7 mudde 19 11 

Peter 
Tijmenssen 

3 Drieling 11 mudde 19 14 

Beert 
Aartsen 

2 Halve erve 8 mudde en 1 
schepsel 

  

Drees 
Jacobsen 

 Caterstede 1 mudde 4-10  

Asse 
Eijbertsen 

3 Drieling 12 mudde 24 15-10 

Weijlman 
Lambertsen 

2 Caterstede 4 mudde en 1 
schepel 

12 10-10 

Gerrit 
Evertsen 

3 Drieling 10 mudde 34 48-6  
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Bijlage 5 Uitwerking eigenaren Schorfvelt en Campvelt 
 
Schorfvelt tinsboeken 

1. 1448: Egbert Hoeckell. 1560: id. 1568-'99. Melijs van Lennep cum uxore, doctor Otto 

Tengnaegell. 1624-'66 dezelfde; hij is burgermeester van Harderwijck. 1667-'88 idem. 1688-

'93: id. 1706-'54 Jhr. Wolter Jan van Haersolte. 1747-'88 Jhr. F. J. W.R. van Heeckeren, 1788-

1811: dezelfde. Aan tins wordt voldaan 1 gld. 9 st. 

2. 1448: Lubbert van Campe 1560: id. 1568-'99: Otto Pijckss of Kamps, Wilhem Otten c. s. , Otto 

Kamps. 1624-'66: Drees Gerbertz Camps, Jan Andreess. Camphuijs 1667-'88: Drees Janssen 

Camphuijs. Het goed heet "d Hoeve" 1688-'93: Hannis Janssen Camp. De grootte is: "omtrent 

8 malder geseijs en plagvelt" 1706-'54. Jan Hannissen Camp, Wilhelm Theodoor Hoft. 1747-

'88: D. H. Benekamp, Hendric Benekamp, Hendrick Top. 1788-1811: id. De tins bedraagt 1 

gld. 4 st. 8 penn.. 

3. 1448: Ernst van Holten 1560: Arndt toe Boickop cum uxore. 1568-'99, Otto van Haeften, heer 

van Putten. 1624-'66: Joffer Heijle van Haeften, Wed. van Hermen van Mekeren, Joffer 

Margareta van Meekers 1667-'88: Willem Heeck doctor en secretaris tot Harderwijck, 

Bernard Heeck. 1688-'93: id. 1706-1754: Hans Hoft, Wilhelm Theodoor Hoft en Barent van 

Holte 1747-'88: Jan Munnik en Gaart Vos, Reijn Munnik en Gerrit Vos, Jan Munnik en Gerrit 

Vos, Hendrik Vos en Jan Munnik. 1788-1811: dezelfde. De tins is groot 3 st. 8 penn. 

4. 1448: Jan Boelleken. 1560: Goisen Moller van 5 mergen. Claes Feijt neemt daarvan een deel. 

1568-'99: Joffer Mommen, Johan van Wijn bergen Wijchmansz. 1624-'66: Otto van Speulde, 

Jan Feijt tot Hatte Er zijn nu 2 onderpartijen. 1667-1688: Margareta van Alemans, We Feits. 

1688-'93: id. 1706-1794: Wijnand Feijt, Gerrit Witte, Feijte hoff tot Elburgh. 1747-'88: id. De 

hoofdpartij met de eerste onderpartij worden van tins vrijgekocht op 28 september 1770. 

1788-1811: Een onderpartij wordt omschreven als: "de helft van Louwenkamp"; daarvan 

wordt 6 st. 2 penn. aan tins voldaan. Voor 't Feijtenhoff was de tins 13 st. 8 penn. 
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Campvelt  

No. 1 . Johan Hamer Jr. ; er zijn 5 gedeelten waarvan een afkomstig van Coperdus Pauwe, 
eerder Petrus Pawe. Te zamen meer dan 37 jugera.  
No. 2 Cop. dus filius Petri Pawe.  
No. 3 Junior Beno de Wessinghen.  
No. 4. Christina filia Ellen de Speelbrinck en de Oisterbrinck.  
No. 5. Everardus Growe et Copridus Petri.  
No. 6. Aleijdes Lodewijk Musschen dochter (eerder Henricus Pycoens (Piekeren), ook 
genoemd onder Zudendorp)  
No. 7. Otto Rycsen off Kamp met 5 onderpartijen, alles te zamen 11 jugera.  
No. 8. Bernt Meije: heeft 8 onderpartijen, waarvan er twee afkomstig zijn van Crede Johannis 
ter Schoitbruggen en één van Coeps Brummelvyncke. Tezamen zijn het plm. 18 jugera, 
waarvan betaald wordt 2 lb. 7 sol. 6 din. Terzijde wordt genoemd Egbert Hoeckell. Deze heeft 
later de partij gehad, want bij het totaal bedrag aan tins wordt gevoegd "noch van den 
boerthijns 7 gr. 4 din.  

 
Van elke partij wordt nagegaan, wie tot 1811 de opvolgende verkrijgers waren. Eventuele 

bijzonderheden van het goed worden daarbij vermeld.  

1. 1448: Johan Hamer 1560 Johan Hamer Junior. 1568-99 Gerrit van Holte, Ova van Holte, 

weduwe Jan ten Holte: Er is één onderpartij, n.l. "van idt erff op die Haer". 1624-66. Adriaan 

ten Holte, Reynder Paeuw Ridder Heer ter Horst en van Reynenborch. 1667-1688 Johan 

Paauw. De hoofdpartij heeft de kanttekening: "van de Haer erven". 1706-54 Johan van 

Brienen. , burgerm. , Wijnand Jacob van Brienen, burgerm. 1747-1787 Gerit van Brienen 

1788-1811 Jan Gerritsen van Brienen, L.Ebbinge, pre-dikant te IJhorst en H. Wynn.e. De 

hoofdpartij met een onderpartij worden op 23 april 1803 van tins vrijgekocht. Die tins 

bedroeg 1 gld. 5 st. 6 penn.  

2. 1448: Ernst van Oldenbarnevelt (eerder Arndt Petersz, nog eerder Cop. dus filius Petri Pawe). 

1560: id. 1567-99: Arndt Boekop, Wed. toe Boekop, Otto van Haefften, heer van Putten. 

1624-1666: Henrick Beertzen, Gerbert Aertzen, kerkmr. Het perceel wordt omschreven als: 

"d'helfft van Spijkerboers camp". 1667-'88: Jan Jansen Geerlichs. 1706-1754: Wichman 

Peters. Tot 1710 wordt van de hoofdpartij tins betaald. Intussen moet betwijfeld worden of 

deze gehele partij hier wel op haar plaats is, want bij een onderpartij wordt aangetekend: "in 

't noordermerk bij de watermolen".  

3. 1448: Junior Beno de Wessingen. 1560: id. 1568-'99: Peter Hobertz-soen; Henrick van Erles. 

1624-'66: Wychman Symonss, Aelt Hulman, Elbert Janss, Claes Aeltzen kranckhooft. Nu 

wordt uitdrukkelijk ver-meldl"gelegen tot Wessingen" 1667-'88. Aelbert Claessen. 1706-

1754: Gerrit Wessinck. 1747-1787: Jacob Albers "op het hof te Wessingen" 1788-1811: 

Eybert Jakobs, Corn. Jacobsen. Tins: 15 st. 16 penn.  

4. 1448: Christiana filia Ellen van "de Speelbrinck en van "de Oister-brinek". 1560: id. 1568-'99: 

Lambert Franckess, Jan Franckess, Arndt Francke 1624-'66: Herman van Emps. 1667-1688 id. 

168 -' 1706-'54: dezelfde. Maartot-4-7o-0-6-1;-ixis betaald. De helft behoor-_de aan Jhr. 

Jurrien van Lennip. De totale tins was 9 stuiver 12 pennin-gen.  

5. 1448: Everardus Growe en Coperdus Petri 1560: id. 1568-'99. Johan Robberss 1624-'66: 

Henrick Peterss Robertz, Martten Koelwagen, Jan Coelwagen. Bij de enige onderpartij staat 

"de Hoeve". 1667-1688: rffgenamen van doctor Willem Heeck. Aantekening: "t erve de 

Hoeve" wordt later omschreven als "saeyland elsendyke en birkehout. " Tot 1685 wordt van 

de hoofdpartij tins betaald. Het tinsboek van 1747-’88 geeft nog aan, dat een onderpartij 
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komt aan Maria Couragie (1768) en vervolgens aan de Boedel van Maria Courasie. Ze omvat 

de helft van ‘de Hoeve’ en wordt op 23 april 1803 van tins vrijgekocht. Ze was 3 st. 8 penn. 

6. 1448: Aleijdes Lodewich Musshen dochter (eerder Henricus Pycoens) met wie zij, hoewel 

ongetrouwd, samen leefde. 1560: id. maar de tins 2 gld. 10 st. wordt niet meer betaald 

7. 1448: otto Rycsen off kamp (de partij is uit 6 delen samengesteld, waarvan enkele met latere 

hand geschreven). Hij wordt ook genoemd bij de tinsplichtigen in Spaerbroek. 1560: idem 

1568-99 Wilhem Ottenssz., Otto Camp. 1624-66: Drees Gerbertz Camps, Jan Andreessen 

Camps. Aantekening: “Campsgoed”1667-88: Drees Jansen Camps. 1706-54: Hannes Hoft, 

Wilhemus Theodorus Hoft. 1747-88: D.A. Benekamp, Hendrik Benekamp, Hendrik Top te 

Wessingen 1788-1811: Dezelfde. Aan tins werd voldaan 5 gld. 8 st. 

8. 1448: Bernt Meije. De partij wordt in 10 delen opgegeven. 1560 idem. 1568-99:id. 1624-66 

Melijs van Lennep cum Venne uxore, Doctor Otto Ganseneb 1706-54: Jhr. Wolter Jan van 

Haersolte. 1747-1788: Jhr. F.J.W.R. van Heekeren. 1788-1811: idem. Tot 1803 wordt tins 

betaald, te weten 6 gld. 5 st. 

  



  

106 
 

Bijlage 6 Uitwerking nummer boerderij in combinatie met de eigenaar in 

1832 
 
Tabel 8 Overzicht eigenaren van de boerderijen in 1832. De nummer van de boerderij correspondeert met de nummers 
weergeven op de figuren. En de nummer voor de eigenaar correspondeert met de gegeven kadasternummer uit 
paragraaf 2.4. 

Nummer boerderij Eigenaar in 1832 

1 20: Heeckeren, erven A.J.Ch.C. 

2 20: Heeckeren, erven A.J.Ch.C. 

3 34: Munnik en cons., wed. Jan 

4 34: Munnik en cons., wed. Jan 

5 13: Elburg, de boedel van Courage 

6 45: Top, Familie 

7 36: Pletten en cons., Johannes 

8 29: Hendrik van de Kamp 

9 33: Melis Mouw 

10 4: Brink, Familie 

11 24: Hof, Cornelis van ‘t  

12 19: Haasloop Werner, H.G. 

13 19: Haasloop Werner, H.G. 

14 44: Thesingh Egbert 

15 44: Thesingh Egbert 

16 49: Wijnne, Familie 

17 49: Wijnne, Familie 

18 49: Wijnne, Familie 

19 39: Rens, Diesmer 

20 4: Brink, Familie 

21 28: id.;r.v.o. Zoet, Jacob 

22 25: Hul, Hendrik van ‘t 

23 48: Weijenberg, Dries 

24 42: Stap, Wed. Jannigje 

25 48: Weijenberg, Dries 

26 26: id.;r.v.o. Doctor, Cornelis 

27 25: Hul, Hendrik van ‘t 

28 30: Koopman, Jan 

29 44: Thesingh Egbert 
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Bijlage 7 Krantenartikel verkoop van de Haere in 1806 
 

 
Oprechte Haarlemse courant 21-01-1806 



108 
 

Bijlage 8 Kaart landgoed de Haere

 


