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De zoektocht naar boerderij Middel Gerven 
Over Eltens en Paderborns grondbezit  
 
Peter Bijvank In de huidige buurtschap Gerven in de gemeente Putten stond tot in het 

begin van de 19e eeuw de kloosterhoeve Middel Gerven. Deze boerderij 
was één van de vele kloostergoederen in het gebied tussen Putten, Nijkerk 
en Voorthuizen. Vanaf de Middeleeuwen tot 1800 was vrijwel dit gehele 
gebied op de noordwest Veluwe kloosterbezit. Deze situatie is van grote 
invloed geweest op de ontwikkeling en vorming van het landschap. Middel 
Gerven vormde samen met de boerderij Groot Gerven vermoedelijk de 
kern van de buurtschap Gerven of Gerwerdingen in de Middeleeuwen. We 
weten uit archiefbronnen dat deze boerderijen er in het begin van de 14e 
eeuw al stonden maar hoe was de situatie in de eeuwen daarvoor? In dit 
artikel wordt de zoektocht naar de vermeende middeleeuwse geschiedenis 
van Gerven beschreven. Een verhaal over hofhorige kloostergoederen, 
afsplitsingen van erven en archeologische verkenningen.  

   

 
Figuur 1: Opgaand geboomte rond de voormalige boerderij Middel Gerven.   
 

erven of de oude benaming Gerwerdingen is een buurtschap in de zuidoosthoek van 
de gemeente Putten. Een deel van dit gebied bestaat uit een oud cultuurlandschap 
rond de boerderijen De Keut, Groot Gerven en Groot Koestapel (zie figuur 2). Tussen 

deze boerderijen ligt een afwisselend landschap van hooggelegen akkers, lage weilanden, 
bosjes, zandpaden en houtwallen. De geschiedenis van dit gebied is direct verbonden met de 
geschiedenis van de boerderijen die hier staan en stonden en die vrijwel allemaal in handen 
waren van een tweetal Duitse kloosters. Gerven is, zoals alle ontginningen op de zandgronden 
van dit gebied, een kampontginning. De natuurlijke omstandigheden, een grillig patroon van 
dekzandruggen1 en –laagten, maakten het aanleggen van grote aaneengesloten 
akkercomplexen niet mogelijk. De boeren die zich hier vestigden ontgonnen een stuk land of 
kamp rond hun boerderij. Ze legden hun akkers op de dekzandruggen in het gebied. De lage 
moerassige stukken grond waren de hooilanden voor de wintervoeding van het vee. De eerste 
boerderijen waren van hout en werden regelmatig in de nabijheid van de akker verplaatst.  

                                                           
1
 Dekzandruggen zijn in de laatste ijstijd (ca. 120.000 – 12.000 jaar geleden) ontstaan als gevolg van stuivend zand dat over 

grote delen van Nederland werd afgezet.  
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Waarschijnlijk zijn de boerderijen in de late Middeleeuwen (periode 1250-1500) op hun 
huidige plaats terecht gekomen.2   
 
Middel Gerven 
De naam van de buurtschap Gerven is een verbastering van Gerwerdingen, vermoedelijk de 
naam van de eerste boerderij in dit gebied. Gerwerdingen bestaat uit de persoonsnaam 
Gerwert en de uitgang –ingen. Gerwert is een Germaanse naam met de betekenis ‘sterk met 
de speer’. De uitgang –ingen  betekent ‘behoren bij’ waardoor Gerwerdingen zoveel betekent 
als ‘de lieden behorende bij Gerwert’.3 De huidige buurtschap Gerven bestaat uit een aantal 
‘boerderijzwermen’ waarbij we ons hier richten op de ontginning rond de huidige boerderijen 
Groot Gerven, De Keut, Gagelwijk en de beide Koestapels (zie figuur 2).4 In het westelijk deel 
van deze ontginning lagen drie boerderijen met de naam Gerven: Groot Gerven, Klein Gerven 
(in de 19e eeuw heeft deze boerderij de naam De Keut gekregen) en Middel Gerven. Deze 
laatste, inmiddels verdwenen, boerderij werd na de bouw van Klein Gerven in de 17e eeuw 
Middel Gerven genoemd. Het erf lag namelijk vanaf dat moment tussen twee naamgenoten 
in.   
 

 
Figuur 2: Huidige topografische kaart met ligging van de ontginning Gerven met boerderijen. 

 
Op kaarten uit het begin van de 19e eeuw (zie figuur 4) is de tegenwoordig verdwenen 
boerderij Middel Gerven nog zichtbaar. Volgens deze kaart stond de boerderij vlakbij de 
huidige T-kruising van de Gervense weg en Huddingweg. Tegenwoordig ligt hier een laag 
gelegen bosje bestaande uit opgaande (oude) eiken en een meer recent aangelegd eikenbos. 
De boerderij is vermoedelijk in de jaren ’20 van de 19e eeuw afgebroken want op de 
kadastrale kaart van 1832 zijn de gebouwen niet meer aangegeven.  De reden waarom de 
boerderij is verdwenen is onbekend. Waarschijnlijk zijn bij de schaalvergroting van de 
omliggende boerderijen Groot Gerven en Gagelwijk de akkers verdeeld. Daarmee kwam aan 
het begin van de 19e eeuw een einde aan mogelijk de oudste boerderij van dit gebied.  

                                                           
2
 H.M. van der Velde (2011) 

3
 W.J. Hagoort (1984) 

4
 Meer westelijk van dit gebied ligt de eveneens Gervense ontginning Blarinkhorst, een Paderborns erf. Gagelwijk is sinds 

het einde van de 19
e
 eeuw geen boerderij meer maar een woonhuis. 
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De aanleiding van dit vermoeden ligt in de verdeling van het bezit van de Gervense erven in 
de Middeleeuwen.  
 
Kloosterbezit rond Nijkerk, Putten en Voorthuizen 
Vrijwel alle boerderijen tussen Nijkerk, Putten en Voorthuizen waren tot aan het begin van de 
19e eeuw in handen van Duitse kloosters. Deze kloosters verkregen deze gronden voor een 

belangrijk deel al in de (vroege) Middeleeuwen waardoor ze  zo’n 
duizend jaar kloosterbezit zijn geweest.  Zo kreeg de benedictijner 
abdij te Werden via schenkingen in de negende eeuw veel gronden 
rondom Putten in bezit. Daarnaast bezaten het stift5 te Hoog-
Elten en de benedictijner abdij Abdinghof6  te Paderborn, vele 
boerderijen en land rond Putten en Nijkerk.7 De gronden en 
boerderijen van met name de kloosters uit Paderborn en Elten 
lagen in het gebied van Nijkerk en Putten, geheel door elkaar. 
Deze situatie is ontstaan doordat de eigendommen zijn verdeeld 
tussen de dochters van graaf Wichman van Hamaland8 in de 
tiende en elfde eeuw. De bezittingen komen dus voort uit één 
geslacht en zijn boerderij om boerderij tussen de nakomelingen 
verdeeld.  
 
 
 
Figuur 3: Grafsteen van Meinwerk (ca. 975-1036) in de crypte van de 
dom in Paderborn. Meinwerk, bisschop van Paderborn, stichtte in 1031 
het benedictijner klooster de Abdinghof te Paderborn. 

 
Deze situatie lijkt ook te gelden voor de Gervense boerderijen. De boerderij Middel Gerven 
behoorde tot de abdij van Paderborn en de direct daarnaast gelegen (en nog bestaande) 
boerderij Groot Gerven was eigendom van het stift te Elten. Waarschijnlijk splitste de 
oorspronkelijke boerderij Gerwerdingen, zich in de 10e eeuw af in twee boerderijen die na de 
verdeling van het bezit aan Paderborn en Elten toekwamen.  Desondanks ontbreken deze 
Gervense boerderijen in de (schaarse) schriftelijke bronnen van voor de 14e eeuw.9  
 
Gerwerdingen, en dan met name de boerderij Middel Gerven, wordt pas voor het eerst in 
bronnen vermeld in een inkomstenlijst uit 1357.10   Ook de boerderij Groot Gerven komt voor 
het eerst voor op een inkomstenlijst uit het begin van de 14e eeuw.11  
Hoewel Middel Gerven pas in de 14e eeuw lijkt te verschijnen is er toch een belangrijke 
aanwijzing voor de middeleeuwse herkomst van de boerderij. In de inkomstenlijsten van de 
Abdinghof wordt Gerwerdingen namelijk aangeduid als een volschuldig hofhorig abtsgoed.  
Juist deze aanduiding van het soort goed is een belangrijke aanwijzing dat Middel Gerven 
waarschijnlijk al voor het jaar 1200 bestond.12 

                                                           
5
 Een stift, zoals het ‘Jufferen stift’ van Hoog Elten (gesticht in 996), was een kapittel. Een kapittel bestond  in dit geval uit 

een groep geestelijke vrouwen of kanunnikessen die gemeenschappelijk leefden.  
6
 Abdinghof (gesticht in 1031) is een Saksisch woord en betekent ‘hof van de abt’, E.L. Steinmeier (2004). 

7
 In 1559 verkoopt de proosdij van Werden door geldgebrek haar bezittingen bij Putten aan de Abdinghof te Paderborn. 

Daarmee wordt de Abdinghof veruit de grootste grootgrondbezitter van de streek met meer dan 150 boerderijen met 
bijbehorende landerijen. W.J. Hagoort (1990). 
8
 W. Jappe Alberts (1966), F. van Dooren (1986), H. Verdonk (1990). 

9
 L.A.W.J. Sloet (1872 en 1889).  

10
 Kelnarij-archief, inv. nr. 37c.  

11
 N.C. Kist (1853) 

12
 Het ontbreken van erven op inkomstenlijsten kan vele oorzaken hebben. Soms zijn namen veranderd, hebben opstellers 

van de lijst bepaalde bedoelingen gehad of zijn bezitsverhoudingen (tijdelijk) veranderd. Meer kloostergoederen rond 
Putten worden voor het eerst in de 14

e
 eeuw vermeldt terwijl op grond van het soort goederen (veelal horige goederen) 

een vroegere, middeleeuwse, datering waarschijnlijk is.  
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Figuur 4: Detail van de kaart van De Man uit 1802/1803 van de Veluwe, blad 12, met de ontginning 
Gerven en de daarbinnen liggende boerderijen. In de uitsnede een vergroting van het gebied rond de 
boerderij Middel Gerven. Dit is de enige gedetailleerde kaart waarop deze boerderij wordt 
aangegeven (aangeduid met de naam ‘Garvelden’). De ontginning Gerven is aan het begin van de 19e 
eeuw nog geheel omgeven door ‘woeste gronden’.  

 
Figuur 5:  Bladzijde uit een overzicht van bezittingen van de 
abdij de Abdinghof die werden geadministreerd door de 
Kelnarij in Putten  (de zogenaamde hof van de Abdinghof, 
een soort filiaal van het ver in Duitsland gelegen klooster). 
De lijst werd in de 18e eeuw13 opgesteld door Liborius Molitor 
(kellenaar van 1709-1714). Afgebeeld is een gedeelte van de in 
totaal 84 volschuldige hofhorige abtsgoederen. Daarvan 
werd de naam (nomina), situs (ligging in het ampt en 
buurtschap), possesiones (eigenaar) en tituli (wijze van 
verkrijging) weergegeven. Gerwerdingen (of Middel Gerven) 
heeft nr. 15 en is op dat moment in eigendom van Gerarda 
van Nulde. 

 
Soorten abtsgoederen  
Op inkomstenlijsten van de Kelnarij komen tal van 
boerderijen en bezittingen voor die op een bepaalde 
manier werden aangeduid. De kellenaar  Liborius 
Molitor heeft in de 18e eeuw een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de archivering en administratie van de 
Kelnarij. In een document uit 1713 (zie figuur 5) tekende 
hij al de abtsgoederen naar soort op zoals ze op dat 
moment waren verbonden met de abdij.14 Hij 
onderscheidde in dit document de volgende soorten 
goederen: 
 
Volschuldige hofhorige abtsgoederen 

De boeren van deze erven vielen oorspronkelijk volledig onder het op dat moment geldende 
hofrecht van de abdij (zie kader). Deze horige goederen waren restanten van het hofstelsel 
dat al in de 12e eeuw over haar actieve periode heen was. Vanaf dat moment werden er 
nieuwe abdijen gesticht, de landsheer, de graaf van Gelre, verscheen op het toneel en het 

                                                           
13

 Kelnarij-archief, inv. nr. 39. 
14

 Kelnarij-archief, inv. nr. 39 
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grondbezit van stedelingen en de regionale upperclass nam toe. De nieuwe ontginningen 
werden vanaf dat moment vooral in tijns uitgegeven of verpacht.   
 
Het hofstelsel van de Abdinghof 
Veel goederen en bezittingen van de Abdinghof waren de restanten van het hofstelsel zoals dat vanaf 
de oprichting van de abdij in de 11e eeuw tot in de 12e eeuw heeft gefunctioneerd.  De abt van de 
Abdinghof had op zijn land en boerderijen (bona of mansi) zogenaamde horigen (mancipii) werken 
en wonen. Deze horigen waren dus geen eigenaar van de grond maar kregen wel bepaalde 
gebruiksrechten. In ruil voor deze rechten droegen ze een bedrag in geld (hoofdcijns) en een bepaald 
deel van de oogst af aan de abdij. Een horige was verbonden aan de grond en mocht de boerderij 
dan ook niet verlaten. De regels waaraan hij moest voldoen waren vastgelegd in het hofgericht of 
hofrecht.  

 

Het oudst bekende hofrecht van de Abdinghof stamt uit 1152.15 In dit hofrecht zijn bepalingen 
opgenomen over de manier van erfrecht, de jaarlijkse verplichtingen (bijvoorbeeld betalingen of het 
verrichten van diensten aan de heer of Kelnarij).16  De horigen waren keurmedig; bij het overlijden 
van de horige had de abt het recht om het ‘beste stuk’ uit de nalatenschap te kiezen. Bij het 
overlijden van een horige verviel in oorsprong zijn gehele bezit aan zijn heer. Later verminderde deze 
eis tot het recht om uit de nalatenschap van de horige slechts een stuk van de roerende goederen te 
kiezen, de keurmede.17  Aanvankelijk werd de keurmede in natura betaald (een stuk vee, huisraad of 
kleding) maar in de loop van de tijd werd de keurmede steeds vaker in een geldbedrag voldaan. 
Hoewel de verschijningsvorm van het hofstelsel al in de late Middeleeuwen verflauwde en 
verbleekte bleven bepaalde bezitsverhoudingen tussen de Abdinghof en de boeren en boerderijen 
op de noordwest Veluwe tot aan het begin van de 19e eeuw bestaan. De bezittingen van de abdij 
werden rond 1803 onteigend en de Abdinghof werd in 1810 opgeheven.   

De aanduiding van het goed Gerwerdingen, een  volschuldig hofhorig abtsgoed, verwijst naar 
de periode dat het hofstelsel nog actief was en dus naar een middeleeuwse herkomst. Na 
1200 ontstonden er geen horige goederen meer.18 Op de inkomstenlijst uit 1713 komen 84 
volschuldige hofhorige abtsgoederen voor. Een aanwijzing dat rond de kern Putten en Appel 
(bij het tegenwoordige Nijkerk) al in de vroege en hoge Middeleeuwen (ca. 800 – 1250) veel 
kloosterbezittingen voorkwamen.  

                                                           
15

 G.A. van Schouwen (1909) 
16

 In het hofrecht van 1152 wordt vermeld dat de horigen te Putten en Renkum de diensten hebben afgekocht (B.H. Slicher 
van Bath, 1964).   

17
 Naar het Middelnederlandse woord voor keuze, ‘cöre’.   

18
 Zie ook T. Spek et al (2010). 
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Gevrijde abtsgoederen 
D.w.z. gevrijd van een gedeelte van de horige lasten. Deze boeren en erven waren niet meer 
horig, bleven wel verbonden aan de abdij  maar hoefden geen keurmede meer te betalen. In 
plaats daarvan betaalde men een bedrag in zilver, het zgn. ‘versterf’. De redenen om zich te 
‘vrijen’ uit de horigheid waren divers. Soms had de abdij hier financiële redenen voor, men 
kocht zich nl. vrij, maar de belangrijkste reden was dat in de loop van de 13e en 14e eeuw 
welgestelden uit de steden de abtsgoederen in bezit kregen. Zij verpachtten de boerderijen 
met landerijen vervolgens aan lokale boeren die de boerderijen bewoonden en bewerkten.  
Deze ‘heren van stand’ verbonden zich veelal niet in een horige status aan het klooster en 
kochten zich vrij.19 De Gervense boerderij Gagelwijk werd in 1635 gevrijd en was in bezit van 
Arnoldt van Lamsveldt uit Amersfoort die ook (het inmiddels verdwenen) abtsgoed 
Middelwijk bezat. De Gervense boerderij Blarinkhorst (ook wel Blerixhorst) werd in 1458 
gevrijd en was toen in bezit van de burgemeester van Amersfoort Johan van Wynbergen. In 
totaal worden in de 18e eeuw 21 gevrijde abtsgoederen genoemd. 
 
Leengoederen 
De abt van de Abdinghof kon door belening van goederen,  personen aan zich binden en zo 
zijn eigen macht en aanzien verhogen. De waarde van leengoederen had dus naast een 

economische ook een politieke functie. De leenman 
legde een eed van getrouwheid af aan de abt. De 
leeneed werd afgenomen door de kellenaar op de 
hof in Putten. De herkomst van deze leengoederen 
is vaak moeilijk te achterhalen. Soms zijn het van 
oorsprong horige en of gevrijde goederen en zijn de 
gronden (soms na afsplitsing)  nagenoeg volledig 
onder het gezag van de leenman gevallen.20 Naast 
land of boerderijen  werden ook tienden beleend. 
Wettelijk waren deze goederen in eigendom bij de 
Abdinghof maar in de praktijk kon de leenman 
vrijwel volledig zelfstandig over de goederen 
beschikken en betaalde hij eenmalig een 
vergoeding, het ‘heergewaad’ (herwania).21  
 
De Eltense boerderij Groot Gerven was een Gendts 
leen. In 1572 betaalde Gerit van Speulde één pond 
als heergewaad aan zijn leenheer Johan van 
Gendt.22 De in de buurtschap Appel gelegen 
boerderijen Groot Appel23 en Oostereng waren in 
1713 leengoederen van Paderborn.  
 

Figuur 6: Tegenwoordige Abdinghofkirche in Paderborn (Duitsland) 
 
In totaal worden op de lijst van abtsgoederen uit 1713 negentien leengoederen genoemd 
waaronder een zevental boerderijen, tienden en een vijftal percelen of akkerlanden die in leen 
waren uitgegeven. 

                                                           
19

 Een belangrijk deel van deze heren kochten zich niet vrij maar betaalden uitstel om in de horigheid te vervallen. Om de 
zes jaar betaalden men zogenaamde ‘oprukkingen’ waardoor het goed werd beleend zonder de horige verplichtingen (men 
betaalden wel keurmede). 
20

 Bijvoorbeeld de nog bestaande boerderij Groot Proevengoed aan de Woudweg in Appel. Deze boerderij veranderd in 
1497 van een volschuldig hofhorig goed in een leengoed (1909,  G.A. van Schouwen, pg. 46). 
21

 Oorspronkelijk de aanschaf van een militaire uitrusting (gewaad) of zoals in het geval van de Kelnarij een bedrag voor 
ceremonieel ambtsgewaad voor de abt. 
22

 Gendt (bij Nijmegen) was een heerlijkheid en de heer van Gendt had meerdere goederen op o.a. de Veluwe in leen 
uitgegeven. Archief Huis ter Schuur, inv.nr. 186 
23

 Groot Appel werd beleend met o.a. ‘een strick en twee witte winden’ dat wil zeggen een wildstrik en twee jachthonden 
waarmee de kelner liet zien dat hij het recht van de jacht had. Kelnarijarchief, inv.nr. 39. 
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Grondbezit in de (late) Middeleeuwen  
Het grondbezit in de (late) Middeleeuwen was minder eenduidig dan tegenwoordig. Op een stuk 
grond met een boerderij als Middel Gerven kon door velen aanspraak worden gemaakt.  Initieel was 
er sprake van één eigenaar, de abt van de Abdinghof, die het goed door zijn horige liet bewonen en 
bewerken. In de loop van de 13e en 14e eeuw verschenen nieuwe partijen op het toneel zoals de 
Graaf van Gelre en de gegoede burgerij in de groeiende steden. Op de oude kloosterhoeven rustten 
steeds meer verschillende lasten van verschillende instellingen en personen. Patriciërs uit steden als 
Amersfoort, Harderwijk en Amsterdam verbonden zich aan de abtsgoederen en verpachtten de 
erven weer aan lokale boeren. De boer die het land bewerkte en de boerderij bewoonde droeg aan 
al deze partijen hoofdcijns, tienden, pachten, etc. af.  
 

 
Zo betaalde Henrick Willems als pachter van het volschuldig horige abtsgoed Middel Gerven in het 
midden van de 17e eeuw jaarlijks tien en een half schepel24 rogge aan de kellenaar (de zogenaamde 
stedigheid of afdracht in natura aan de Kelnarij te Putten, de hof van het klooster in Paderborn) en 
één gulden ‘tot rijsvoer’. Dit laatste betrof de geldwaarde van de in oorsprong te leveren vracht hout 
aan de Kelnarij.25 Vervolgens betaalde Henrick vijf schepel rogge per morgen26 aan zaadpacht aan de 
weduwe van Henrick van Nulde, de verpachter van de boerderij. Hij betaalde vier herenguldens en 
vier stuivers aan de ‘graeff’, het zogenaamde ‘herengeld’ voor het gebruik van de heidegronden voor 
het steken van plaggen en het weiden van vee.27 Tenslotte betaalde hij aan de maalschap van het 
Hellerveld jaarlijks een bedrag van 1 gulden en vier stuivers voor het gebruik van het veld, de 
zogenaamde malenkeur.28 
Hoewel de abt van de Abdinghof te Paderborn de gerechtigde ‘eigenaar’ was van de boerderij en 
landerijen zal de verpachter Henrick van Nulde waarschijnlijk een meer directe invloed op de 
bedrijfsvoering hebben gehad en in de praktijk het werkelijk bezit hebben uitgeoefend.   
 
 
Tyns- en (erf)pachtgoederen 
Een tyns of cijns was een bepaald bedrag wat de gebruiker van het erf jaarlijks aan de 
kellenaar moest afdragen. In theorie was de grond eigendom van de Abdinghof maar in de 
praktijk hadden de cijnshouders het reële bezit. De vrije of pure tijnsgoederen betaalden geen 
versterf en waren vrij van horigheid. De waarde van in geld uitgedrukte  cijnzen was ten 
gevolge van inflatie en muntontwaardingen dramatisch gedaald, zodat ze na verloop van tijd 

                                                           
24

 Een schepel is een oude inhoudsmaat en is ongeveer 30-35 l. (Harderwijkermaat) 
25

 Betreft een ‘dienstpacht’ die is omgezet in een geldpacht. Een voer is 1000 boomstammen of 104 bosjes hout. Rijs 
verwijst naar de term rijshout wat een verzamelnaam is voor tenen (meestal wilgen) hout 
26

 Een morgen is een oude oppervlaktemaat en betreft voor dit gebied ongeveer 0.9 ha.  
27

 Staten van het kwartier van Veluwe en haar Gedeputeerden, inv. nr. 293 . Dit ‘herengeld’ betrof een afdracht aan de heer 
van Bentheim die eigendommen in dit gebied in pacht had als onderdeel van de zogenaamde  ‘Batenburgse Pandschap’. In 
1440 verpandde hertog Arnold van Gelre al zijn inkomsten uit de ambten van Nijkerk, Barneveld en Scherpenzeel voor de 
som van 40.624 Rijnsche gulden aan Dirk van Bronkhorst, heer van Batenburg. Bron: Nijhof (1847) en Wartena (1975). 
28

 Middel Gerven had recht op 2 zichtgangen in het ‘gemene veld’ of Hellerveld (Markenarchief, inv.nr. 75) 
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niet meer dan een symbolische betekenis hadden gekregen. In het overzicht uit 1713 zijn 
delen van volschuldige, gevrijde en leengoederen cijnsplichtig. Verpachting  was een 
modernere vorm van grondbezit. 
 
Middeleeuws Gerven 
Op grond van voorgaande analyse heeft Gerven en de boerderij Middel Gerven een 
middeleeuwse oorsprong. Ooit ontstaan als één boerderij Gerwerdingen en vervolgens in de 
10e eeuw afgesplitst in twee boerderijen (Middel- en Groot Gerven) die later werden verdeeld 
tussen de kloosters Paderborn en Elten.29 De voormalige boerderij Gagelwijk30 en de 
inmiddels verdwenen boerderij Klein Gagelwijk31 zijn zeer waarschijnlijk afsplitsingen van 
respectievelijk Middel Gerven en Gagelwijk. Het Eltens goed Klein Gerven of De Keut is een 
17e -eeuwse afsplitsing van Groot Gerven.  Mogelijk zijn de boerderijen Groot en Klein 
Koestapel ook afsplitsingen van het Eltense Groot Gerven (zie figuur 7).  
 

 
 
Figuur 7: Schematische weergave van de mogelijke herkomst van de bestaande boerderijen in 
Gerven. 
 

Om de middeleeuwse oorsprong van de boerderij Middel Gerven nader te onderbouwen is 
een verkennend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd.32 Op grond van o.a. het 19e -eeuws 
kaartmateriaal (De Man, 1803) zijn op de vermoedelijke locatie van Middel Gerven 
grondboringen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en eventueel aanwezige 
artefacten als (resten van) bakstenen, aardewerk, etc.  
Tijdens het veldwerk is in het noordoostelijk deel van het bosje (zie figuur 8) puin in de 
bodem aangetroffen. De positie van dit gebied komt vrijwel overeen met de ligging van 
Middel Gerven op de kaart van De Man uit 1803.  Het gaat hier zeer waarschijnlijk om resten 
(fundamenten) van de boerderij of bijgebouwen van de boerderij Middel Gerven.33 Op enkele 
plaatsen werd in de bodem een enkele decimeter dikke leemlaag aangetroffen. Mogelijk een 
oude (stal)vloer. Zowel in de bodem als aan de oppervlakte werden scherven aardewerk 
gevonden (zowel rood- als grijsbakkend aardewerk). Een definitieve datering van deze locatie 

                                                           
29

 Een vergelijkbare situatie wordt door F. van Dooren beschreven rond de Paderbornse en Eltense boerderijen Erental in de 
buurtschap Slichtenhorst bij Nijkerk, maar geldt voor meerdere boerderijen (bijvoorbeeld Groot en Klein Steenler bij 
Nijkerk),  F. van Dooren (1986). 
30

 De boerderij werd na een brand aan het einde van de 19
e
 eeuw verwoest en aanvankelijk tot boswachterswoning en later 

tot moderne woning omgebouwd.  
31

 Klein Gagelwijk wordt één keer vermeld op een inkomstenlijst uit de 17
e
 eeuw (Kelnarij-archief, inv.nr. 37h) 

32
 Voorjaar 2012, in samenwerking met de regio archeoloog van Regio Noord Veluwe, dhr. M. Wispelweij. 

33
 Dit zal mogelijk  de 17

e
 - 18

e
 -eeuwse situatie weergeven wat (sterk) kan afwijken van de (laat) middeleeuwse situatie. 
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en vondsten is op basis van dit materiaal nog niet mogelijk. Wel werd op de locatie 
grijsbakkend aardewerk aangetroffen uit de vroege 13e eeuw. Een vervolgonderzoek dient 
uitsluitsel te geven over deze vroege bewoningsperiode. 
 

 
Figuur 8: Actuele luchtfoto van de  omgeving van de boerderij Middel Gerven met daarop de 
historische percelering en gebouwen volgens de kaart van De Man uit 1803. Wat daarbij opvalt is 
dat de perceelsvormen nagenoeg onveranderd zijn gebleven (bron: google earth).  

 

 
Figuur 9: Bodemonderzoek Middel Gerven: Links een boorkern met daarin op de overgang naar het 
dekzand een puinlaagje. Midden de aangeboorde puinlaag in het bodemprofiel. Rechts resten van 
baksteen (boven, rode baksteen met witte mortel) en vroeg 13e -eeuws grijsbakkend aardewerk 
(onder). 
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Juridische ‘gevechten’ om Middel Gerven  
Zoals al eerder aangegeven verschijnt het Paderbornse Gerwerdingen aan het begin van de 
14e eeuw in de archieven, ongeveer gelijktijdig met de boerderijen Gagelwijk en de beide 
Eltense Koestapels. In de vroegste bronnen wordt van Gerwerdingen niet veel meer gezegd 
dan dat de boerderij bestaat en soms wie er op dat moment woont. Pas in de 16e en 17e eeuw 
krijgen we meer informatie over de grootte van de boerderij en wie de boerderij in eigendom 
heeft gehad. 
 
Figuur 10: Impressie van Middel Gerven (schets door de auteur) 

 
Aelbert Thonissen vererfde volgens het hofrecht van de Abdinghof als oudste zoon het goed 
Middel Gerven. Toen hij echter kinderloos overleed erfde zijn broer, Wolter, het goed. De 
dochter van Wolter, Jennitken Wolters, maakte bij zijn overlijden aanspraak op de boerderij. 
Hiertegen  protesteerde haar grootmoeder,  Naele Thonissen. Zij wilde dat het goed op haar 
eigen naam kwam, als oudste naaste verwant. Blijkbaar kon de oude Naele het niet 
verkroppen dat haar kleinkind en niet haar dochters het goed erfden. Regelmatig verkocht 
Weime, de oudste dochter,  in naam van haar moeder,  vrachten hakhout van het erf Middel 
Gerven voor bedragen van honderden guldens.  ‘.. allet tegens die natuere des goets en tot 
groten achterdeell en verdryet van supplten (zijnde Jennitken Wolters, PB) Die welck 
gehalden demuetlick bidt end begeert dat v. Ed. hove van Gelderlandt blieve haer te 
verlenen versloten bryven aen kelner tot Putten ten eynde dat syne w, die vorig parthyen 
voirsich bescheyde en daer her berichten wyll, dat sy sich hier inne willen halden en 

Vaak gaan deze bewaarde documenten over geschillen 
omdat die werden gedocumenteerd. In het 
Kelnarijarchief te Arnhem bevindt zich een document 
over een verervingszaak van de boerderij aan het 
einde van de 16e eeuw,  toen Thonis Metseler de 
toenmalige eigenaar,  overleed. Thonis was getrouwd 
met Naele Thonissen en samen kregen ze vijf 
kinderen, Aelbert (de oudste), Wolter en drie dochters 
Weime, Luyte en Nenne.  
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reguleren na natuere des goets en dat sy die supplten (die alleen naden goede is 
gequalificuert) in oire gerechtichent vanden soleweer’.34  
 
De advocaat van Jennitken Wolters gebruikte termen als te handelen ‘na natuere des goets’ 
omdat alleen zij ‘gequalificuert’ is naar ‘gerechtichent vanden soolweer’. Dit zijn termen die 
direct verwijzen naar het oude hofgerecht van de Abdinghof maar die op dat moment, aan het 
einde van de 16e eeuw, door de nieuwe tijd werden ingehaald en waar de stedeling niet zo 
zwaar meer aan tilde. Volgens het hofrecht uit 1396 erfde de oudste zoon of dochter of zijn of 
haar nakomelingen het goed ‘in het geheel met al haar onderdelen’. Alleen deze erfgenaam 
was van nature ‘gekwalificeerd’ om het horige goed of de ‘soolweer’ te bezitten.35 
     
Hoe dit proces afliep is jammer genoeg niet vermeld. Naele Thonissen overleed een paar jaar 
later in 1584 te Harderwijk, nalatende 2 dochters Luitgen en Nenne, die beiden waren 
vrijgekocht van horigheid.36 Dochter Weime was toen waarschijnlijk al overleden.  
 
Het huidige landschap van Gerven 
De kloosters van Paderborn en Elten hebben duizend jaar lang de boerderijen en landerijen 
van Gerven (en een groot deel van het landelijk gebied rond Nijkerk en Putten) beheerd. Ten 
tijde van de Franse bezetting werden de goederen geseculariseerd en overgedragen aan de 
Staat der Nederlanden. In de loop van de 19e eeuw werden de uitgestrekte landerijen 
verkocht aan (adellijke) families als d’Yvoy, Wolf van Westenrode en later de familie Van 

Haersma De With, Van Schimmel-
pennick en tot op heden de families 
Van Wijk en Van Lynden. Dit 
grootgrondbezit en de conservatieve 
wijze van beheer heeft er toe geleid dat 
er zich geen grote landschappelijke 
wijzigingen hebben voorgedaan. De 
wegen en paden tussen de Gervense 
boerderijen waren tot aan de jaren 
negentig van de vorige eeuw afgesloten 
voor publiek en de toenmalige eigenaar,  
jhr. Mr. F.J.C. Schimmelpenninck 
(1918-1991) zag er strikt op toe dat de 
pachtboeren zich hielden aan de 
voorschriften. 
 
Hoewel de moderne tijd ook op Gerven 
voorzichtig haar intrede doet,  is de 
structuur van het huidige landschap 
juist door dit conservatieve beheer, 
voor een belangrijk deel middeleeuws.  
 
Figuur 11: De uitgestrekte bezittingen 
werden door de adellijke eigenaren o.a. 
voor de jacht gebruikt (bron: 
Familiearchief Van Haersma de With, 
jachtgezelschap voor boerderij Groot 
Gerven in 1916) 

 

                                                           
34

 Kelnarij-archief, inv.nr. 126. 
35

 Kelnarij-archief, inv.nr. 276. De tekst  betreft een zgn. volledig hofrecht  uit 1396. Van de Abdinghof is nog een ouder 
volledig hofrecht bekend uit 1152 en een drietal onvolledige hofrechten (1334, 1358 en 1457).  
36

 E.L. Steinmeijer (1993) 
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Met name de perceelsvormen rond de voormalige boerderij Middel Gerven, Groot Gerven, 
Gagelwijk en Groot Koestapel zijn qua oppervlakte en vorm vergelijkbaar met de maten zoals 
weergegeven in de belastingregisters van de 17e eeuw.37 Gezien de oppervlaktes van deze 
erven (rond de 8 tot 10 ha.) zullen deze niet sterk afwijken van de situatie in de 
Middeleeuwen als zijnde de minimale oppervlakte om je hoofd boven water te houden.    
 

 
Figuur 12: De omtrek van de  ‘Grote eng’ van de voormalige boerderij Middel Gerven volgt de 
natuurlijke hoogtelijnen van de dekzandrug waar de akker op is aangelegd.   
 

Wanneer je de huidige topografische kaart vergelijkt met de kaart van De Man uit het begin 
van de 19e eeuw (situatie van 1803) dan blijken de  perceelsvormen in ruim 200 jaar niet of 
nauwelijks te zijn veranderd  (zie figuur 13).  
 
 
 

 

 
 
Figuur 13: Vergelijk perceelsvormen en landgebruik huidige situatie met situatie in 1803 waarbij op 
de historische kaart de bouwlanden wit, weilanden geel en hakhoutpercelen grijs zijn aangegeven.  

 

                                                           
37

 Staten van het kwartier van Veluwe en haar Gedeputeerden, inv. nr. 293. 

Huidige kaart 

Kaart 1803 
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Toch zag het landschap er vanaf de (late) Middeleeuwen tot in de 19e eeuw niet zo uit als 
tegenwoordig. Met name de herbebossing van de akkers van de boerderij Gagelwijk (eind 19e 
eeuw) heeft het landschap een geheel ander uiterlijk gegeven. Vrijwel alle open akkers rond 
de voormalige boerderij en in het hart van de Gervense ontginning zijn veranderd in 
naaldbos waardoor het landschap een veel beslotener karakter heeft gekregen. Deze 
voormalige akkers zijn nu nog gemakkelijk te herkennen en vaak zijn de perceelgrenzen 
(wallen met greppels) ook nog aanwezig.  De grenswal van de ontginning Gerven is ook nog 
in het huidige landschap zichtbaar. Deze brede wal (op veel plaatsen wel tot 7 meter breed) 
licht vrijwel geheel zuidelijk en oostelijk rond de ontginning (zie figuur 14). 
 

 
Figuur 14: De zuidelijke grenswal van de Gervense ontginning 

 
De wal heeft een wild- en veekerende functie gehad en gaf ook de grens aan van het 

kloosterbezit. De heide of woeste gronden rond de ontginning waren 
vanaf de late Middeleeuwen in gemeenschappelijk eigendom van de 
boeren of geërfden van het ‘gemene veld’, in dit geval de maalschappen 
van het Hellerveld (zuidelijk) of Huinerveld (noordelijk).  
 
Op de hoogtekaart (figuur 16) zijn de grote akkers van Groot en Middel 
Gerven als verhogingen te zien. De akkers werden in de Middeleeuwen 
aangelegd op de van nature aanwezige dekzandruggen. Deze relatief 
arme zandgronden werden vervolgens in de loop van de late 
Middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw opgehoogd met bemeste 
heideplaggen. Deze plaggen werden op de heidevelden rondom de 
Gervense ontginning gestoken en in de stal of op het erf met mest van 
het vee vermengd. Doordat er elke keer met het steken van de plaggen 
een klein beetje zand werd meegestoken werden de akkers geleidelijk 
steeds hoger. De zwarte humeuze bovengrond of plaggenbodems van 
wel 0.50 tot 1.0 meter dikte zijn de stille getuigen van deze 
landbouwpraktijk. Na de komst van de kunstmest (eind 19e – begin 20e 
eeuw) verdween deze zeer arbeidsintensieve bemestingsmethode. 
 
Figuur 15: Boorprofiel van een plaggenbodem op Gerven waarbij de 
donkere humeuze zandgrond (plaggengrond) geleidelijk overgaat in een 
askleurige laag (pijl). Dit is de bovengrond van de oorspronkelijke bodem 
waar de bemeste heideplaggen op zijn aangebracht. Daaronder een gele, 
ijzerhoudende zandlaag die geleidelijk overgaat in witgeel dekzand.   
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Figuur 16: Hoogtekaart van de omgeving van de Gervense boerderijen met de hoogte in meters 
+NAP (bron: www.ahn.nl ) 

 
In het huidige landschap van Gerven zijn behalve de hooggelegen akkers ook de laaggelegen 
weidegronden nog aanwezig. Door het gebied lopen een tweetal smeltwaterdalen die in de 
laatste ijstijd zijn ontstaan als gevolg van smeltend bodemijs.38 Deze lemige zandgronden 
waren te nat om als akker te bewerken en werden als hooiland gebruikt. De hoeveelheid 
beschikbaar hooiland en wintervoer was sterk bepalend voor de grootte van de veestapel en 
vervolgens voor de hoeveelheid beschikbare mest. De boer Henrick Willems van Middel 
Gerven had in 1650 slechts twee paarden en drie koeien. Een relatief grote boerderij als het 
Eltense Renselaer aan de Beulekampersteeg had 14 hectare land en ook maar vier paarden en 
vijf koeien.39  
 

 
Figuur 16: Boerderijen als Groot Gerven werden op de flanken van de dekzandruggen  gebouwd om 
zoveel mogelijk hoogliggende akkergronden te kunnen bewerken.  

                                                           
38

 Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50.000. 
39

 Staten van het kwartier van Veluwe en haar Gedeputeerden, inv. nr. 293. 
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Figuur 17: Laagliggende  weiden in een smeltwaterdal met de hoge voormalige, en nu beboste, akker 
de Haardennen, de noordelijkste ontginning van de Gervense boerderij Gagelwijk.  

 
De boeren van Gerven waren tot in de 19e eeuw vooral akkerbouwers. De paarden waren 
nodig voor de trekkracht, het vee (vanaf 1600 vooral koeien en een handvol schapen)40 werd 
vooral voor de mest gehouden. Op de relatief arme zandgronden werd hoofdzakelijk rogge 
(verreweg het belangrijkste gewas), boekweit, haver en een klein beetje gerst verbouwd.41   
 
Tot slot 
De boerderij Middel Gerven werd aan het begin van de 19e eeuw verlaten. De boerderij en 
gebouwen waren in 1830 al verdwenen en langzaam veranderde het erf in ruigte en bos. Op 
basis van archiefstukken in het kelnarijarchief blijkt dat er gedurende de 17e en 18e eeuw door 
allerlei personen en families aanspraak werd gemaakt op het bezit van het erf. Waarschijnlijk 
werd het goed onder families verdeeld en kon op den duur ook het oude hofgerecht van de 
Abdinghof er niet meer voor zorgen dat het volschuldige hofhorige abtsgoed Gerwerdingen 
bijeen bleef. Het verdween ongeveer tegelijk met het benedictijner klooster de Abdinghof in 
Paderborn. Bijna 800 jaar gezamenlijke geschiedenis. 
 

 
Figuur 16: Gerwerdingen in het voorjaar. 

 

                                                           
40

 In de 15
e
 en 16

e
 eeuw werden er nog veel schapen gehouden op de Gervense boerderijen voor de lokale wolhandel 

(lakenindustrie in Harderwijk) maar in de loop van de 16
e
 eeuw verdween deze industrie en daarmee de grote 

schaapskuddes van soms wel honderden dieren per bedrijf. Het archief van de Graven en Hertogen van Gelre, inv. nr. 1363. 
41

 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 2563.  
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Geraadpleegde archieven 
Gelders Archief, Archief van de Graven en Hertogen van Gelre, toegangsnr. 0001: 

inv. nr. 1363 Opteykeninge van de beesten op alle die Veluwen ende Veluwensoom, geschiet durch 
gantz Veluwe anno etc. XXVI (1526) 

Gelders Archief, Hof van Gelre en Zutphen, toegangsnr. 0124: 
inv. nr. 2563 Stukken betreffende de opneming van de hoeveelheden boekweit, koren en graan, 

voorradig ten platten lande in Gelre en Zutphen, 1566  
Gelders Archief, Huis ter Schuur, toegangsnr. 0434: 

inv.nr. 186 Acte, waarbij Rycket van Nulde, als praelegaat, het Gentse leen Groot Gerwarden te 
Gerven overdraagt aan Gerharda van Nulde, met acte in margine, waarbij Johan, 
baron van Gendt, dit bekrachtigd, 1678. Met oudere en latere acten van belening en 
lijftocht, 1572, 1574, 1582, 1582, 1589, 1701, 1722. 

inv.nr. 187 Acte, waarbij de kinderen van Willem Adriaens en Hannisken Jans het abtsgoed Groot 
Gerwarden te Gerven overdragen aan Aeltgen Voet, weduwe van Gijsbert van Twiller, 
1639. Met acte van approbatie van de kelner te Putten  

Gelders Archief, Kelnarijarchief, toegang nr. 0324: 
inv. nr. 37c Lijst van bezittingen in Gelderland van het klooster Abdinghof ca. 1357. 
inv. nr. 37h Lijst van inwoners van het ambt Putten en de door hen bewoonde erven, 17e eeuw. 
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inv. nr. 39  Lijsten van leengoederen, volschuldige hofhorige abtsgoederen, gevrijde abtsgoederen, 
tynsgoederen, erfpachtgoederen, pachtgoederen, broeklanden, hout, huizen, 
meenlanden, grote en kleine tienden, opbrengsten van koren en kleinvee, renten, 1713 
(met index). 

inv. nr. 40a Transumptum primum et antiquum. Cartularium betreffende de goederen en rechten 
van de kelnarij van Putten en van de proosdij van Werden, aangelegd ca. 1500 door 
notaris Johannes Pistoris. 

inv. nr. 126 Testament, waarbij Richard van Nulde het volschuldige hofhorige abtsgoed Gerven 
aan zijn dochter vermaakt. 1679. Met acte van panding wegens resterende stedigheid. 
1684. Met retroacta. Gedeeltelijke afschriften. 1582-1634. 

inv. nr. 264 Overeenkomsten, brieven en aantekeningen betreffende keurmedigheid. 1389-1694. 
Regestnr. 11a.  

inv. nr. 276 Accoord tussen de abt van Paderborn en de horige lieden te Putten betreffende de 
rechten der laatsten. Notariëel vidimus en een afschrift. 1396. 

Gelders Archief, Markenarchief, toegangsnr. 0366: 
inv. nr. 75 Malenboeck vant Helrevelt, waerinne de maelen opcomsten des selven velts, 

overgiften end anders geregistreert staen, 1627-1859.  
Gelders Archief, Staten van het kwartier van Veluwe en haar Gedeputeerden, toegangsnr. 0008: 

inv. nr. 293 Verpondingskohier van het ampt van Putten, 1650.  
 

 


