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De Kelnarij van Putten 
De verkoop van heggen en hout 
 
Peter Bijvank Het benedictijner klooster de Abdinghof in Paderborn (Duitsland) 

had vanaf de elfde eeuw diverse bezittingen op de Veluwe rond 
Nijkerk, Putten en Barneveld. Deze bezittingen werden vanuit de 
hof te Putten, een soort voorpost van de Abdinghof in Duitsland, 
beheerd.1 Vanaf ca. 1400 werd deze hof de Kelnarij genoemd, 
beheerd door de ‘cellarius’ of keldermeester, later kortweg 
aangeduid als kellenaar. De archieven van de Kelnarij bevatten tal 
van documenten die een inkijkje geven in het beheer van de 
landerijen en boerderijen van de abdij vanaf ca. 1300 tot 1800. In 
dit artikel wordt een 17e-eeuws contract beschreven over de 
verkoop van hakhout.  

 
 

 
De Kelnarij  door C. Pronk in de 18e eeuw. 
 

In het kelnarijarchief  bevindt zich onder inventarisnummer 80 een aantal documenten 

‘betreffende de verkoop van hout en heggen 1641-1713’. Het zijn afzonderlijke koopcontracten 
waarbij de Kelnarij een aantal percelen hout verkoopt. Eén van deze documenten   
is een verkoopcontract van zgn. ‘heggehout’, oftewel hakhout, van een aantal eigendommen 
van de Kelnarij rondom Putten uit 1664. De Kellenaar van dat moment, Joannes van der 
Beeke2, verkoopt dit hakhout namens de abdij aan Henrick Janssen, Reyer Meinten en 
Wolter Bronissen. In het document wordt aangegeven waar het hakhout staat en onder welke 
voorwaarden het wordt verkocht. Uit de tekst blijkt op welke wijze er in de zeventiende eeuw 
door de Kelnarij werd omgegaan met hakhout. Dit mocht niet zomaar gebruikt worden door 
de gebruikers van de aan de abdij verbonden erven maar werd onder zeer specifieke 
voorwaarden verkocht. De eigenaren of gebruikers van de boerderijen hadden wel het eerste 
aankooprecht van dit heggenhout: ‘Mede is bedongen dat de kelnerie bouliede op ellick goet 
wonende met wegfohren van hout ende ryssen anderen sullen voorgaen’. 

                                                           
1
 De abdij werd in het 1802 opgeheven en de bezittingen van het klooster kwamen in 1810 in handen van het 

Koninkrijk Holland.  
2
 Johannes van der Beecke was van 1635-1637 onderkellenaar en kelner van 1663 tot 1672 (E.L. Steinmeier, 

2004) 
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Rabattenbos met elzen 

 
Een aantal voorwaarden van het contract gaan over de wijze waarop het hout moest worden 
gekapt. Zo moest het ‘winterhout’  of ‘onhout’ (Elzen en Berken) voor maart zijn gekapt en 
het eikenhout voor mei. Daarbij mocht het hout niet gekloofd worden op de stammen en de 
stammen mochten ook niet met rijshout bedekt worden. Uit deze beschrijving blijkt dat de 
uitgegroeide stammen werden afgezet (gezaagd of gekapt) zodat ze de jaren daarop weer 
konden uitgroeien. Men moest dus voorzichtig zijn met deze afgezette stammen. 
Het ‘rijshout’ d.w.z. de jonge twijgen moest voor 24 juni (St. Jan3) uit ‘die Loijen’ oftewel de 
aanplanting gehaald zijn. Over de betaling werd afgesproken dat de totaalsom 1.050,- Carolus 
guldens4 betreft. Een deel, 300,- Keizer- of Carolusguldens,  zijn reeds betaald. De kopers zijn 
gehouden de komende ‘fastelavond’5 driehonderd daler oftewel 450,- Carolusguldens te 
betalen en de laatste termijn van 300,- Carolusguldens het jaar daarop op 24 juni (Sint Jan).  
 
De meeste plaatsaanduidingen betreffen houtwallen of singels die rondom percelen staan 
(‘staende rondts omme die .. camp’). Of er in alle gevallen ook sprake is van wallen blijkt niet 
direct uit de tekst. Het komt wel terug in de beschrijving van de voorwaarden, artikel 3: ‘… 
welcke tot opmakonge ende bevredinge der wallen nodigs uyt afhouwen laten’. Het woord 
‘bevredinghe’ verwijst naar omheining; de wal als omheining van de akker.6  
 
In het koopcontract worden een aantal boerderijen en perceelsnamen of toponiemen, 
genoemd waar als plaatsaanduiding voor het hakhout. De boerderij Veenhuizen in Huinen. 
Een boerderij in Beisteren die in dit contract niet met naam wordt genoemd maar waarmee 
het abtsgoed Ter Hoeve (of Muntersgoed) wordt bedoeld.7  Onder punt 3 wordt het hakhout 
rondom de Groten Camp bij het erf dat Fenger Petersen gebruikt aangeduid. Dit perceel lag 
bij de nog bestaande boerderij Colengoed aan de Putterbrink.8  Tenslotte de boerderijen 
Weduwengoed en Hegemansgoed aan de Putterbrink. Behalve Colengoed, bestaan geen van 
deze abtsgoederen meer. De boerderij Klein Veenhuizen in Huinen bestaat nog wel maar het 
is niet duidelijk of Groot Veenhuizen (afgebroken) of Klein Veenhuizen wordt bedoeld.   

                                                           
3
 Sint Jan of Johan, geboortedag Johannes de Doper, 24 juni 

4
 Carolus guldens, genoemd naar Karel de V en voor het eerst geslagen in 1517, was 20 stuivers waard. 

5
 De dinsdag voor aswoensdag, het begin van de vastentijd 

6
 ‘vreejen, vreden of vredigen’ heeft de betekenis ‘omheinen’ (W. Hagoort, 2006). 

7
 ‘Opt goett ter Hoeve tot Beesteren, om den Lemmencamp.’ Kelnarijarchief, inv.nr. 80, deel 2. 

8
 De boerderij Colengoed is gerestaureerd in 2004 en staat nog steeds aan de Putterbrink. De oudste 

vermelding van deze boerderij dateert mogelijk uit 1335 als Bona Colen (W. Hagoort, 2006). 
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Hakhoutperceel in de buurtschap Gerven (Putten) 

 
Tekst van het archiefstuk 
Hieronder is de getranscribeerde tekst van het contract weergegeven. Ook de foto’s van het 
archiefstuk zijn bijgevoegd.  
 
Anno 1664 Den 17 december Joannes van der Beeke kelnaer en volmachtger h abtten van paterborn, 
in den hove tot Putten, en henric Janssen opt Broeck, Reyer Meinten, en Wolter Bronissen verkofft 
gelick hy doet krafft deses sekere vier parceelen heggehout staende op de erven en goederen der 
Abdyen van Abdinckhoff onder den ampte van Putten gelegen in allere maeten als hier nae verclaert 
ende beteikendt. 
 

1. Een hegge eikenhout gehorende onder t’goet Veenhuisen in Hunen gelegen staende rondts 
omme den Veenhusercamp met noch tween hooftschlagen9 (hoefslagen, PB) van eiken, 
berken en elsen hout, t’groote en kleine hoffschlags genaempt, item t’heggehout omme 
kelnerslandt ende inde waterganck an den Huner Enck.10 

2. Een heggehouts gehorende onder t’goet tot Beisteren daer Wulff Janssen bauman van ist, 
staende omme den Lemmencamp, met noch eene heggehouts staende omme een camp de 
Noye genant, alsoo oock t’eike heggehout staende om de Bergkamp. 

3. Een hegge eiken hout staende omme den Groten Camp by het erve dat Fenger petersen 
gebruiket oostwert nae Putten, alsoo ook t’heggehout staende omme de drie Campen after 
voorss erve off hofstede suydwertt op den Putter enck schietende met het selve welcke in 
Putter enck tusche den wegh ende voorss vier campen gelegen befindtlick, met het bussken 
daselbst an de Vierhoopen gelegen. 

4. Alle het heggehout staende omme de tween campen an den hoogenbrinck onder weduwen 
goet gehorende met het heggehout omme hegemanscamp an den Putterbrinck affter de 
hoffstede, daer van nu ten tydt peter woutersen Bouman van ist, met het heggehout staende 
opt knolkampken dat Gerrit Kuiper gebruiket. 
Allet op Condition ende voorwaerden in allre maeten alss nabeschreven staet. 

 
 

                                                           
9
 ‘Een hoeve is een oorspronkelijke landmaat van 16 morgen gebruikt bij ontginningen. Het was de hoeveelheid 

grond om één gezin te voorzien van levensonderhoud. Het specifieke gebruik als oppervlaktemaat is echter al 
begin 14

e
 eeuw langs de Zuiderzeekust verdwenen (Wartena, Gelre, 1975, 24). Hoeve werd tot in het recente 

verleden de aanduiding voor ‘een bepaalde hoeveelheid ontgonnen land’ ongeacht de grootte’. 
(W.Hagoort,1984). 
10

 Dit betreft een perceel met de naam ‘Waterganck’.  
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1. Coopere sullen gehouden wesen t’onhout off winterhout alss berken elsen binnen Meerts 
(maart, PB) ende t’eikenhout binnen Meyet (mei, PB) naestcommend van den stammen te 
doen houwen, op pene watt teyndes die respectieve terminen daerop bevonden wordt den 
vercoopers sall wesen vervallen 

2. Men sall oock geen hout op den stammen mogen cloven oft bocken, nog geene  stammen 
met hout off rysse beleggen noch met oock, damit den stammen kein sgade daer door 
geschyede, op pene van den schade te verbetteren tot onpartidigen heggen. 

3. Noch sullen deselve voorsorge dragen dat d’houters dat hout van den stammen houwen 
ende uyt brocken noch vurschellen, soo dat nae ouder gewoonten behoorlick ist, ende 
d’uyterste afhangende twygen welcke tot opmakonge ende bevredinge der wallen nodigs uyt 
afhouwen laten. 

4. De cooperen sullen t’oversicht dragen door dat int saet opt landt geen schade is geschyede, 
noch by den houters noch by den voerluiden 

5. Sullen oock de coopere schuldig zyn vertyen dagen voor S. Johan, hout en rysse uyt te loyen 
ende hegge verbrengen, op verboerte vant hout en ryssen dan nae voorss tydt daerinne 
bevonden sall moogen wesen. 

6. Mede is bedongen dat de kelnerie bouliede op ellick goet wonende met wegfohren van hout 
ende ryssen anderen sullen voorgaen. 

7. Ferner ist bedongen alsoo die coopere albereits driehondert Keizergulden op de verkoffte 
parceelen an de kelnerie getellet, dat de overige verspookene gelder in tween termynen, te 
weten driehondert daler ad 30 stb. t’ stuck naestcommende fastelavondt ende driehondert 
Keizergulden op den gewoontlicken houtsdag namentlick op sant Joannis 1665. Doch 
vertyendinge onder ofte over onbegrepen sonder verder delaye (uitstel, PB) sullen betalet 
worden. 

8. Maer soude  ’t geboren dat coopere de resterende coopspenninge ten allen langsten binnen 
eenen maant nae de voorgen terminen nyet en erlagten, dat sy alsdan pro rato van den tydt 
dae nae verlopen, sullen gehouden wesen daer by ’t leggen den interesse nae advenant (in 
overeenstemming met, PB) ses vant hondert int iaer. 
     Tot voldoinge den bovengeschreven voorwaerden ende voltreckonge den beloofden 
nochs resterenden coopspenningen ende fals daruyt wegen uytfaldongs voors voorwaerden 
entstandenen sgaden en kosten hebben sych als sufficiant (toereikende, PB) burger met de 
principale coopere sampt, ende elket een voor all, ende als principale gestelt Claes Killen en 
Jan Bartsen met wille van zijn Vader Bart Jansen, d’welcke, voors drie cooperen nae behoren 
sgadelois te holden, allet onder bedwanck d’justitie van den Ed. Hove van Gelderlandt ende 
Landgerichte van Veluwen, belooft ende versprocken hebben, in oorkont desen hebben wy 
verkooper, coopere ende burge dyt onderteikendt Aldus geschyet in den Hoff tot Putten op 
den 27 decemb. 1664 
 
Joannes Van der Beeke Kellnaer 

dit is het teiken van henrick Jansen   Dit is het merck van wolter Bronissen 
 
Reyer Meinten 
Klaes Killen     Jan Bartsen 
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‘Heghout’ rond een perceel in de buurtschap Gerven. 

 
Het contract is door allen ondertekend waarbij Henrick Jansen en Wolter Bronissen hun 
merkteken achterlaten omdat ze waarschijnlijk niet konden schrijven. 
 
Dat de gebruiker van een abtsgoed het hakhout dat rondom zijn percelen stond niet zomaar 
naar gelieven mocht gebruiken blijkt ook uit een ander archiefstuk van de Kelnarij: de 
‘Gemeine plichten van vollschuldige eigene goederen’.11 In dit overzicht van rechten en 
plichten van de horigen van de abdij staat onder artikel 11: 
 
Item so magh de besitter geen opgaendt hout, noch heggehout houwen, noch vercoopen anders 
doende valt hij in breuke.12  
 
Tenslotte 
Uit dit contract en voorwaarden van de Kelnarij uit de 17e eeuw blijkt dat het beheer van de 
domeingoederen nog steeds voortborduurde op de oorspronkelijke horige status van de erven 
en bewoners. Het Middeleeuwse hofstelsel, waarbij de boeren diensten verleenden aan de 
abdij en Kelnarij, was al in de late Middeleeuwen afgekocht en vervangen door veel mildere 
vormen van diensten als de keurmede. Maar toch bleven er relicten van de Middeleeuwse 
gezagsverhoudingen zichtbaar op de Nijkerkse en Puttense abtsboerderijen tot in de 17e en 
zelfs de 19e eeuw.     
 

                                                           
11

 Kelnarijarchief, bloknr. 0324, invent. nr. 268: ‘Register van hofhorige en volschuldige abtsgoederen van de 
hof van Putten (1732-1811)’ 
12

 Betaalt hij een boete. 
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