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Het erf Gagelwijk   
Geschiedenis van een middeleeuws kloostergoed bij Putten 
 
Peter Bijvank Aan de rand van het voormalige Hellerveld tussen Putten en 

Voorthuizen lag eeuwen lang de boerderij Gagelwijk. Een 
kloosterboerderij in de buerschap Gerwerdingen of Gerven met 
een lange geschiedenis. Een geschiedenis van horige lieden die aan 
het klooster de Abdinghof in Paderborn (Duitsland) waren 
verbonden, van stedelingen en pachters die vanaf de late 
middeleeuwen de boerderij bezaten en bewerkten tot lokale adel 
die tot op heden de landerijen bezitten. De boerderij is inmiddels 
vervangen door een woning maar de rijke geschiedenis van deze 
plek hangt nog tussen het hoog opgaande geboomte dat het erf 
omringt.  Een artikel over de geschiedenis van dit middeleeuwse 
kloostergoed en haar landerijen. 

   

 
Figuur 1: Huidige woning Gagelwijk aan de Huddingweg te Putten.   
 

agelwijk was één van de kloostergoederen van de buurschap Gerven in Putten. Het 
landschap van deze boerderijengroep zoals weergegeven in figuur 2, heeft een zeer 
oorspronkelijk karakter. Het gebied is vanaf het begin van de 19e eeuw tot op heden op 

een conservatieve wijze beheerd door lokale adel en de pachtboeren die de boerderijen 
bewoonden en landerijen bewerkten, waardoor veel landschapselementen als 
perceelsvormen, wallen, hakhoutpercelen, etc. terugverwijzen naar het (verre) verleden. 
Grote landschappelijke ingrepen als ruilverkavelingen hebben zich hier nooit voorgedaan. Dit 
maakt het gebied bij uitstek geschikt voor historisch onderzoek naar de landschaps-
geschiedenis van het gebied die terug gaat naar de middeleeuwen. De buurschap Gerven is 
één van de boerderijgroepen van de zandgronden van de Noordwest Veluwe waar een aantal 
Duitse kloosters al vanaf de 9e tot 11e eeuw gronden en boerderijen in bezit kregen.  Het 
fascinerende aan het landschap van Gerven zijn de vele historische landschapselementen in 
het gebied. Elementen die hun functie al lang hebben verloren maar die karakteristiek zijn 
voor de manier waarop tientallen van dit soort domaniale kampontginningen in deze regio 
rond Nijkerk en Putten zijn opgebouwd.1  In dit artikel wordt de landschapsgeschiedenis van 
het erf Gagelwijk beschreven. Aan de hand van de verschillende ontginningsfasen van de 
boerderij wordt deze geschiedenis gereconstrueerd waarbij gebruik werd gemaakt van 
literatuurgegevens, archiefbronnen, historisch kaartmateriaal en veld- en bodemonderzoek. 
Bij het artikel is een verklarende woordenlijst opgenomen. 

                                                           
1
 In de studie van Kroes ligt de nadruk meer op de kampontginningen rond Barneveld en Scherpenzeel (Kroes, 

1998) 
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Ligging van Gagelwijk 
De boerderijnaam Gagelwijk verwijst naar een struikachtige plant gagel en de toevoeging -
wijk naar een ‘omheining, haag of hek’. In de loop van de 14e eeuw breidde de betekenis van –
wijk zich uit tot ‘boerderij’.2 Een naam die past bij een ontginning en boerderij aan de rand 
van de natte heide waar nog volop struiken gagel groeien. Het huidige woonhuis is vanaf de 
openbare (zand)weg nauwelijks zichtbaar en daardoor is Gagelwijk tegenwoordig een relatief 
onbekende plek. De voormalige boerderij maakt echter als sinds de middeleeuwen onderdeel 
uit van een groep Gervense boerderijen; de buerschap Gerwerdingen, later verbasterd tot 
Gerven. Deze boerderijen waren in bezit van twee kloosters: de benedictijner Petrus en 
Paulusabdij de Abdinghof te Paderborn en het St. Vitus jufferenstift te Elten (nabij 
Emmerich). De ontstaansgeschiedenis van deze domeinen heb ik eerder beschreven in mijn 
artikel over Middel Gerven.3 In dit artikel wordt de ontstaansgeschiedenis van het abtsgoed 
Gagelwijk gereconstrueerd aan de hand van archiefmateriaal, literatuur, historisch 
kaartmateriaal en veld- en bodemonderzoek. De informatie over de geschiedenis van 
Gagelwijk is schaars en bevat veel hiaten maar door de informatie van veel verschillende 
bronnen te combineren is een reconstructie van de geschiedenis van de boerderij zeker wel 
mogelijk. Een geschiedenis die dus in de middeleeuwen begon. 
 

 
Figuur 2: Ligging van de middeleeuwse ontginning Gerven en de boerderij Gagelwijk tussen Putten, 
Voorthuizen en Nijkerk op de huidige topografische kaart. 

 
Middeleeuws Gagelwijk 
De meeste boerderijen in de buurschap Gerven worden voor het eerst in het begin van de 14e 
eeuw in archieven genoemd. De manier waarop deze boerderijen worden aangeduid in de 
archiefbronnen is een belangrijke aanwijzing dat veel van deze boerderijen al vroeger, voor 
1200, bestonden. De beheerder van de kloosterdomeinen van de Abdinghof rond Nijkerk, 
Putten en Voorthuizen, de kellenaar of kelner in Putten, legde voor elk kloostergoed een 
dossier aan met daarin de belangrijkste bescheiden van dat erf. In één van de documenten 
van Gagelwijk wordt de volgende tekst vermeld: ‘Angaende d’vrijong van t goet Gagelwijck 

                                                           
2
 Hagoort (1984) en  Schütte (1976). 

3
 Bijvank (2011).  
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het welcke voor desen vollschuldich gewesen’.4 De boerderij Gagelwijk werd in de 17e eeuw 
‘gevrijd’ en was daarvoor, volgens deze tekst, een ‘vollschuldich’ erf. Een volschuldige 
bewoner was een horige die volgens de regels van de abdij of hof moest leven.   Deze termen 
zijn verbonden aan het middeleeuwse feodale of hofstelsel dat ongeveer tot het jaar 1200 
bestond. Een volschuldig horig abtsgoed, wat Gagelwijk was voordat het in 1635 uit de 
horigheid werd gevrijd, verwijst naar deze ontstaansperiode.5  Aangezien de verdeling van de 
kloostergoederen tussen Paderborn en Elten in deze streek rond Putten en Nijkerk  in de 11e 
eeuw plaatsvond6 zal Gagelwijk ongeveer in dezelfde periode zijn ontstaan als afsplitsing van 
de boerderij Gerwerdingen. Precieze gegevens hierover ontbreken.    

                                                           
4
 Gelders Archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 125 

5
 Aalbers (1979), Spek et al (2010), Schut (2012) 

6
 Jongbloed (2005), Kos (2002), Verdonk (1990). 

De middeleeuwse bouwstijl van boerderij Gagelwijk 
De oorspronkelijke middeleeuwse boerderij Gagelwijk was een houten gebouw waarin mensen en dieren 
gezamenlijk leefden (een zogenaamde woonstal). Hoewel er geen specifieke informatie van de middeleeuwse 
boerderij Gagelwijk bekend is, is wel ongeveer een beeld te vormen van de boerderij in de 11

e
 of 12

e
 eeuw. Ruim 

vijf kilometer zuidelijk van Gagelwijk op het industrieterrein Harselaar West in Barneveld werd in 2013 een 
archeologisch onderzoek uitgevoerd nabij de toen net afgebroken boerderij Klein Harselaar (Brouwer, 2013).  Op 
basis van het archeologisch onderzoek stond in deze omgeving eveneens in de 12

e
 eeuw een middeleeuwse 

voorganger van de boerderij. Dit kloostergoed lag in de buurschap Herzeler. Deze boerderij wordt, net als 
boerderij Gagelwijk,  pas voor het eerst in het begin van de 14

e
 eeuw genoemd in de archieven terwijl de 

aangetroffen grondsporen en artefacten naar de 12
e
 eeuw verwijzen. Onder andere dit uitgebreide archeologisch 

onderzoek geeft een goed inzicht in de wijze waarop de boerderijen door de eeuwen veranderden en … hoe ze 
regelmatig, binnen een afstand van enkele tientallen meters, werden verplaatst.    

 

 
Reproductie van een middeleeuwse boerderij uit de 12

e
 eeuw met rechts het palenpatroon zoals dat is 

aangetroffen bij de opgraving van Klein Harselaar in Barneveld.  
 
De middeleeuwse boerderij Gagelwijk zal waarschijnlijk eenzelfde bootvorm hebben gehad als het erf Klein 
Harselaar (zie bovenstaande figuur). Bij dit zogenaamde Gasselter B type (1100-1200) is sprake van een 
eenbeukig gebouw met twee grote zogenaamde dakstaanders en een schildvormig dak. Nabij de boerderij stond 
meestal een schuur en meerdere hooi- of graanbergen. Een boerderij ging in deze tijd ongeveer 30 jaar mee en de 
nieuwe boerderij werd in veel gevallen een tiental meters verder weer opgebouwd. De verplaatsingen van deze 
houten gebouwen had verschillende redenen. Soms veranderde de waterhuishouding van de omgeving of was er 
behoefte aan uitbreiding of verplaatsing van het erf of de akkers. De palen of gebinten werden bij de verplaatsing 
uitgegraven en bij de bouw van de nieuwe boerderij weer hergebruikt. De boerderijen werden meestal op de 
flanken van de aanwezige dekzandruggen gebouwd om de hoge akkergrond zo optimaal mogelijk te gebruiken. 
De boerderijen lagen daardoor op de relatief lagere en nattere plaatsen in het veld. Om het water buiten de 
woonstal te houden werden daarom greppels gegraven om onder andere het overtollige water af te voeren. Ook 
rond het middeleeuwse erf Klein Harselaar werd een uitgebreid stelsel aan greppels aangetroffen.  
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Middeleeuwse bewoners van Gagelwijk 
De eerste ontginners van Gagelwijk kennen we helaas niet van naam. De vroegste naam die in 
de archieven opdoemt is Cope van Gaghelwijk in het begin van de 14e eeuw maar dan bestaat 
de ontginning waarschijnlijk al een paar honderd jaar. De ons bekende middeleeuwse 
bewoners en eigenaren van Gagelwijk zijn weergegeven in tabel 1. Deze personen waren horig 
aan de abt van Paderborn. Een horige was geen bezitter van de boerderij maar mocht deze 
wel gebruiken en bewerken. Deze horigen leefden in een zogenaamd hofverband en stonden 
in dienst van hun heer, in dit geval de abt van Paderborn. Zij dienden zich te houden aan het 
geldende hofrecht van de abdij en waren bijvoorbeeld niet vrij om de boerderij te verlaten of 
vrij in hun keuze om te trouwen. Hoewel deze afhankelijke status ons nu vreemd voorkomt 
hadden deze horigen door hun verkregen rechten bestaanszekerheid en daardoor een relatief 
goede sociale status. Ze mochten de landerijen bewonen en bewerken en de oudste zoon erfde 
hetzelfde gebruiksrecht.  Naast een aantal rechten betaalden ze jaarlijks een bedrag of 
hoofdcijns en een deel van de oogst als afdracht in natura aan de rentmeester of kellenaar van 
de abdij die de hof of curtis in Putten bewoonde.  Oorspronkelijk dienden de horigen ook 
diensten te verrichten voor de rentmeester. Bijvoorbeeld het bewerken van het land van de 
Kelnarij of het verrichten van zogenaamde tafeldiensten in de huishouding van de Kelnarij. 
Deze diensten werden echter al in 1152 afgekocht en hebben hier dus nauwelijks een rol 
gespeeld.7 Bij het overlijden van een horige verviel in oorsprong zijn gehele bezit aan de abt. 
Later verminderde deze eis tot het recht om uit de nalatenschap van de horige slechts een 
stuk van de roerende goederen te kiezen, de zogenaamde keurmede.  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.  
 
Tabel 1: In  archiefbronnen genoemde bewoners/eigenaren van boerderij Gagelwijk (vanaf de 
vroegste bronnen in de 14e eeuw tot het midden van de 16e eeuw) 

Jaar Naam Vermelding in archiefbron 

Begin  
14e eeuw 

Cope van Gaghelwijc Hij betaalde 2 ponden belasting aan de Graaf van 
Gelre 

1333 Coppardus Gaghelwijc Hij betaalde 4 ingeri en 4 ponden aan de Graaf van 
Gelre. 

1357 Johanes Ghaghelwijc Hij betaalde als horige 2 molder rogge aan de 
Kelnarij 

1389 Wouter van 
Neckevelde  

Hij beloofde de abt keurmede te betalen voor zijn 
vrouw (Wychmoet) wanneer zijn zoon trouwt met 
een horige vrouw van Gagelwijk 

1395 Wolterus Hubbinck  Eigenaar en bewoner (?) van Gagelwijk. Was 
getrouwd met Lubborgh en hadden een zoon Arndt 

1407 Gerrit van Gagelwijk Bezat het erf Gagelwijk 
1470 Henrick van Gagel Idem 
1450 Jan Gaghelwiic  Betaalde 4 solidi aan de Kelnarij.  
1500 Hendrick Dericks Bezat en bewoonde Gagelwijk 
1524 Reijntien Eversen Idem 
±1520-1524 Henrick Geverts Idem. Getrouwd met Truye. Hadden drie dochters: 

Nael, Weim en Gerdtgen  
Bronnen: Begin 14e eeuw (Van Doornick,1905), 1333 (GA, Hertogelijk Archief inv. nr. 372), 1357 (GA, 
Kelnarijarchief, inv.nr. 37c), 1389 (GA, Kelnarijarchief, inv.nr. 264), 1395 (Staatsarchiv Munster, 
453B, fol.49), 1407 (GA, Kelnarijarchief, inv.nr.125), 1450 (L.A.W.J. Sloet, 1889), 1470 (Renten van 
Veluwe), 1500 (Oude tijns te Nijkerk), 1524 (Staatsarchiv Munster, 434, fol.63), 1520-1524 
(Recognitieboeken van Harderwijk 1453-1764)8 

 
In tabel 1 zijn de bewoners en/of eigenaren van Gagelwijk weergegeven die in specifieke 
archiefstukken worden vermeld als eigenaar. Het is niet altijd duidelijk of deze personen de 

                                                           
7
 B.H. Slicher van Bath (1964).   

8
 Op den Brouw (2014).  
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boerderij ook daadwerkelijk bewoonden of dat ze de boerderij verpachtten aan een lokale 
boer. Door de opkomst van de steden als Harderwijk en Amersfoort in de loop van de 14e en 
15e eeuw beleende de gegoede burgerij zich in toenemende mate met kloostergoederen en 
landerijen. Zij verpachtten de boerderij veelal aan lokale boeren.  Deze stedelingen bleven in 
principe horig aan het klooster (de abt) tot het moment dat het goed werd gevrijd (of 
vrijgekocht) van horigheid. Dat gebeurde voor Gagelwijk in het jaar 1635. De boerderij 
Gagelwijk is vermoedelijk voortgekomen of is een ‘afsplitsing’ van de  Paderbornse boerderij 
Gerwerdingen, het latere Middel Gerven dat aan het begin van de 19e eeuw werd afgebroken. 
Omdat volgens het erfrecht van de Abdinghof de oudste zoon of dochter het gebruiksrecht 
van de gehele boerderij erfde waren jongere kinderen genoodzaakt elders te gaan wonen of in 
de nabijheid een nieuwe boerderij te beginnen.9  Vermoedelijk is één van de kinderen van de 
boer van Gerwerdingen in de directe nabijheid een nieuwe ontginning begonnen met 
toestemming van de abdij en zo ontstond een nieuw abtsgoed Gagelwijk.  Op die wijze zijn er 
in de buurschap Gerven rond de stamboerderij Gerwerdingen een aantal afsplitsingen 
ontstaan van zowel Paderbornse als Eltense kloostergoederen. Naast het Paderbornse Middel 
Gerven, Gagelwijk en mogelijk ook Blarinckhorst waren dat de Eltense boerderijen Groot en 
Klein Gerwerdingen10 en Klein en Groot Koestapel. Daarnaast zijn er door de eeuwen heen 
Gervense boerderijen verdwenen zoals Abels-, Wels-11 Borengoed12 en Klein Gagelwijk13 
waarvan we niet weten waar deze erven lagen en waarom ze zijn verdwenen. 
 
De vroegste ontginningen van Gagelwijk 
De boerderij en ontginning Gagelwijk ligt zuidelijk van het kerngebied van Gerwerdingen op 
een dekzandrug; een in de laatste ijstijd gevormd en door wind opgestoven, langgerekte 
zandduin. In de buurtschap Gerven liggen meerdere van deze oost-west gerichte lange 
dekzandruggen. De ontginners van het gebied maakten van deze hooggelegen en daardoor 
droge zandruggen gebruik door daar hun boerderij en akkers op aan te leggen.  De 
omliggende woeste gronden waren hiervoor te nat.   
  

 
Figuur 3: Het Beekstuk, één van de akkers van Gagelwijk langs de Huddingweg. 

 
Op de flanken van de breedste dekzandruggen werden de eerste boerderijen Groot en Middel 
Gerven aangelegd. Zuidelijk daarvan ontstond de boerderij Gagelwijk. Over de vroegste 
middeleeuwse ontginningen van Gagelwijk zoals de ligging en grootte van de akkers,  is zoals 

                                                           
9
 Een ander gevolg van dit zogenaamde blijversrecht of Anerbenrecht was dat de huishoudens die de 

boerderijen bewoonden erg groot waren en dat er naast het ontstaan van nieuwe kloostergoederen, nieuwe 
keuterbedrijfjes ontstonden (Slicher van Bath, 1964). 
10

 Het goed Klein Gerwerdingen heeft in de 19
e
 eeuw de naam De Keut gekregen. 

11
 Kist (1853). 

12
 Van Doorninck (1905). 

13
 Archief van de Kelnarij van Putten, inv.nr. 37h. 
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vermeld in de geschreven bronnen niets bekend. Het archief van de Kelnarij te Putten, de hof 
van het klooster de Abdinghof, bevat weinig informatie over het beheer van de goederen in de 
volle middeleeuwen. Een schenkingsoorkonde van het klooster te Werden uit 855 biedt wel 
inzicht in de omvang van een aantal andere hoeven in Putten en Ermelo die aan het klooster 
Werden werden geschonken.14 Een volle hoeve was een eenheid die voldoende opleverde voor 
het levensonderhoud van één gezin en had in deze streek, in die tijd, een oppervlakte van ca. 
8 – 10 ha. bouwland.15 Wanneer we deze oppervlakte op de situatie rond Gagelwijk 
projecteren blijkt deze grofweg overeen te komen met de oppervlakte van de dekzandrug 
waar Gagelwijk op is aangelegd. De percelen lagen als een krans rondom de boerderij (zie 
figuur 4).  
 

 
Figuur 4: Tekening van de middeleeuwse situatie rond Groot Gerven, Middel Gerven en Gagelwijk 
geprojecteerd op de huidige topografische ondergrond.  
 

Aan de hand van literatuur, historisch kaartmateriaal, de bodemopbouw van de percelen (o.a. 
de aanwezigheid van humeuze eerdlagen of plaggenbodems16) en hoogteligging is de 
middeleeuwse ontginning  Gagelwijk gereconstrueerd (zie figuur 4).  De perceelscontouren 
zijn daarbij vastgesteld door gebruik te maken van de de kaart van De Man (1802-1812) en de 
Kadastrale kaart van 1832 in combinatie met bodemonderzoek. In vrijwel alle gevallen zijn de 
perceelscontouren in het huidige landschap nog aanwezig. Aan de westzijde van Gagelwijk 
(langs de huidige Huddingweg, zie ook figuur 3) zijn de meeste akkers ook nog aanwezig 
maar aan de oostzijde van de boerderij is het huidige landschap veranderd in bos (zie figuur 5 

                                                           
14

 Sloet (1872-1876). 
15

 Slicher van Bath (1964). Kaarten van Passavant van Voorthuizen uit de 17
e
 eeuw laten vergelijkbare 

oppervlaktes per erf zien (Caerten van de tiendens onder 't Hoogh Voorthuijser block, 1697, K238). 
16

 Alle akkers in figuur 4 hebben een dergelijk plaggendek van gemiddeld 0.5 – 1.0 meter dikte. 
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en 6). In de 19e en 20e eeuw zijn deze akkers met (naald)bos beplant nadat de boerderij 
Gagelwijk werd omgebouwd tot woning,  zie inzet pagina 17.  
 

 
Figuur 5: Walstructuren en hoogteverschillen van de voormalige akkers oostelijk van Gagelwijk.  

 
Wanneer je deze bossen oostelijk van Gagelwijk beter bekijkt blijken er tal van 
hoogteverschillen en walstructuren aanwezig te zijn die als een vingerafdruk in de bosbodem 
verwijzen naar de voormalige akker- en weidepercelen.  De vormen van het oude 
middeleeuwse cultuurlandschap zijn nog terug te vinden onder de met dode bladeren gevulde 
greppels.  

 
Figuur 6: Voormalige akker- en walstructuren oostelijk van Gagelwijk.  

  
Een opvallende verschijning aan de zuidzijde van de ontginning is de zeer brede wal die hier 
ligt (zie figuur 12). Deze wal met een breedte van 7 meter en lokaal een hoogte van 1.5 meter,  
vormde de zuidelijke grens van de ontginning en de daarbuiten gelegen woeste gronden.17  
Deze wal had behalve een grensfunctie ook de functie om wild en weidend vee dat op de 
woeste gronden rondliep, tegen te houden. Vermoedelijk had de wal ook een waterkerende 
functie. Aan de buitenzijde van de wal werd een beek gegraven (de bovenstroom van de 
Veldbeek) voor de afvoer van water en om te voorkomen dat het (zure) heidewater naar de 
akkers kon stromen. De wal liep aan de oostzijde verder door en was vermoedelijk al in de 

                                                           
17

 De wal is op enig moment verbonden met de meer oostwaarts gelegen Gervense ontginning Koestapel en 
omsluit de gehele oostelijke punt van de Gervense ontginning (zie figuur 2 en 9).  
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middeleeuwen verbonden met de ontginning van Groot Koestapel18, meer oostelijk van 
Gagelwijk.   
 
De middeleeuwse bedrijfsvoering van Gagelwijk  
Op grond van archivalische bronnen, de bodemopbouw en de kenmerken in het huidige 
landschap is de middeleeuwse ontginning Gagelwijk qua grootte en ligging in de voorgaande 
verhandeling gereconstrueerd. Hoe de middeleeuwse, horige boer van Gagelwijk zijn 
boerenbedrijf uitvoerde is lastiger te achterhalen. Specifieke informatie over Gagelwijk in de 
11e tot 14e eeuw is er niet en de vroegste schriftelijke bronnen die de boerderij Gagelwijk 
vermelden dateren weliswaar uit het begin van de 14e eeuw maar geven slechts beperkte 
informatie over de middeleeuwse bedrijfsvoering uit die tijd. Op basis van literatuur en 
archiefmateriaal is er in algemene zin wel iets te zeggen over de bedrijfsvoering in de 
middeleeuwen van de zandboeren op de Veluwe en rond Putten.19 De akkerbouw en dan 
vooral de teelt van granen, was de belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast werd er vee 
gehouden voor eigen gebruik (vlees, melk en wol), trekkracht (paarden) en zeker niet op de 
laatste plaats voor de mest om de akkers nog enigszins vruchtbaar te houden.  
 
Akkerbouw 
Door de eeuwen heen waren granen de belangrijkste landbouwgewassen en dan met name 
het broodgraan rogge (Secale cereale).  Rogge heeft waarschijnlijk al sinds het begin van de 
jaartelling op de zandgronden de broodgranen Bedekte gerst (Hordeum vulgare), 
Emmertarwe (Triticum dicoccon) en Spelt (Triticum spelta) verdrongen als gevolg van de 
grote droogtetolerantie en hoge opbrengsten van rogge.20 In de loop van de middeleeuwen 
verdween deze dominantie van rogge toen gerst (Hordeum vulgare) en in mindere mate 
haver (Avena sativa) een steeds belangrijker rol gingen spelen in de jaarlijkse 
gewasopvolging. In een aantal middeleeuwse oorkonden,  rekeningen en overzichten van 
afdrachten aan de kloosters van Werden, Elten en Paderborn vanaf de 12e tot de 15e eeuw 
komt dit beeld terug.   
 

 
Figuur 7: Detail van een overzicht aan afdrachten van het klooster Abdinghof te Paderborn uit ca. 
1400. Bij de pijl: ‘Gagelwic vii (7)  sch(epel) roge, Garwerdinge 10½ sch(epel) roge’. Bron: Gelders 
archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 37d. 

 
In de loop van de 15e en 16e eeuw werd rogge opnieuw het overheersende gewas op de 
zandgronden van oostelijk Nederland. Deze trend zette zich door in de tweede helft van de 16e 
eeuw en is ook herkenbaar rond Putten. Op grond van een graanopname uit 1566 van het 
ampt Putten21 blijkt dat haver en gerst nog veel werden geteeld maar hoofdzakelijk op de klei- 
en veengronden van de polder Arkemheen.22 Op de zandgronden van Putten werd in die 

                                                           
18

 Deze boerderij was een volschuldig horig erf (Elten) en is in dezelfde tijd ontstaan als Gagelwijk. 
19

 Slicher van Bath (1944), Bieleman (1995), Spek (2004). 
20

 Spek (2004).  
21

 Gelders archief. Archief Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 2563. 
22

 Bijvank (2012).  
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periode vrijwel uitsluitend nog rogge en, in mindere mate, boekweit (Fagopyrum 
esculentum) verbouwd.  
 
De vroegst in archieven bewaarde specifieke afdrachten door het erf Gagelwijk aan het 
klooster de Abdinghof te Paderborn dateren uit de 14e eeuw. In 1357 komt het erf Gagelwijk 
voor op een inkomstenlijst van de Kelnarij van Putten en betaalde Johanes Ghaghelwijc 2 
molder siligo (rogge). Rond 1400 draagt de eigenaar van het erf Gagelwijk 7 schepel rogge af 
(zie figuur 7). In een ander document uit ongeveer dezelfde tijd draagt Rohis Gagelwijk 2 
molder siligo af aan de Kelnarij. 23 Hoewel gerst ontbreekt in de afdrachten van Gagelwijk zal 
dit gewas, gezien de afdrachten van naburige boerderijen uit die tijd, in de volle 
middeleeuwen zeker ook zijn geteeld op de akkers van Gagelwijk. Op een overhoekje zullen 
naast genoemde granen af en toe bonen en erwten als veevoer zijn verbouwd en vlas voor de  
levering van vezels.24 In de loop van de 15e eeuw werd boekweit een steeds belangrijker gewas 
op de zandgronden van Putten en Gerven.  Dit gewas stelt weinig eisen aan de bodem en 
werd vaak na de roggeoogst als nazomergewas verbouwd. Boekweit is erg vorstgevoelig 
waardoor oogsten nogal eens mislukten. Het boekweitzaad werd gebruikt voor de voeding 
van mens (brij of pap) en dier (krachtvoer voor de paarden en boekweit kaf als varkensvoer). 
 

 
 
 

                                                           
23

 Gelders archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 37d. 
24

 In het thynsboek van Elten uit ca. 1400 dient o.a. het erf Gerwerdingen (Groot Gerven) vlas te leveren aan de 
hof van Elten (Kist, 1805). 

Middeleeuwse afdrachten naast graan 
In de afdrachten aan met name het klooster van Werden in de 12

e
 en 13

e
 eeuw komen naast de afdrachten van 

granen ook tal van andere afdrachten voor in de vorm van varkens, ossen, vissen, kaas, honing, etc. In deze 
afdrachten kun je vissers en boeren onderscheiden. Zo betaalde de visser Renze uit Biddincheim (verdwenen dorp 
aan de noord Veluwse kust) ‘ …XXX anguillas et CCC alleces et V plenos lucios’ (30 palingen, 300 haringen en 5 
hele snoeken). De boeren rond Putten en Ermelo betaalden met granen, vis en varkens (veelal jaarlijks één varken 
en twee tot vier snoeken per erf). Reint uit de buurschap Bijsteren bijvoorbeeld betaalde in ca. 1150 ‘XVII et 
dimidium scepel siliginis et II plenos lucios et porcum et denarium’ (17½ schepel rogge en 2 snoeken en een 
varken, ter waarde van 1 denario).   

         
 
Betalingen in de vorm van honing (vrijwel de enige beschikbare zoetstof in de middeleeuwen) en bijenwas (voor 
het maken van kaarsen) zijn zeldzamer op de afdrachtenlijst van Werden maar komen wel voor. De lijst uit ca. 
1150 eindigt met ‘LX caseos, tales quales sunt suegkese, et amphorulam butiri’ (60 kazen en een amfora boter). In 
de loop van de 14

e
 eeuw werden deze betalingen aan de hof van Werden vervangen door betalingen in geld. Van 

het Paderbornse klooster de Abdinghof, waar Gagelwijk aan was verbonden,  zijn deze (vroeg) middeleeuwse 
afdrachten niet bekend. De vroegste afdrachtenlijst van de Abdinghof is 14

e
 eeuws en dan zijn dit soort 

afdrachten in de vorm van vis en vlees, als ze al zijn voorgekomen, al in geldbetalingen omgezet.   
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Veehouderij 
Over de hoeveelheden vee die op de boerderijen rond Putten en Nijkerk in de middeleeuwen 
werden gehouden is vrijwel geen informatie beschikbaar (zie ook bovenstaande inzet). De 
eerste kwantitatieve bron is een veetelling die in opdracht van de toenmalige hertog van 
Gelre, Karel van Egmond, in 1526 werd uitgevoerd als gevolg van een belastingheffing op het 
bezit van vee.25 Dit register bevat een gedetailleerd overzicht van al het (groot)vee dat in 1526 
op de Veluwe werd gehouden (zie figuur 8). Het ambt Putten was opgedeeld in buurschappen 
waarbij de boerderij Gagelwijk ergens tussen de namen van de hoofdbewoners van de 
buurschap ‘Hell en Gerwerdingen’ voorkomt. In totaal worden er 37 erven genoemd. Helaas 
is Gagelwijk uit deze lijst niet te herkennen aangezien de in tabel 1 genoemde bewoner 
Reijntien Eversen niet op de lijst voorkomt.       
 

 
Figuur 8: Detail van een bladzijde van de veetelling van 1526 met een deel van de erven van ‘Hell en 
Gerwerdingen’ (bron Gelders archief, Graven en hertogen van Gelre, inv.nr. 1363). Eerste regel: 
Jacob van Hoen: 6 paarden, 5 koeien, 3 eenwinters (pinken), 51 schapen, 1 varken.  

 
De veetelling is uiteraard een momentopname en geeft een beeld van de vroeg 16e eeuwse 
situatie en is niet helemaal representatief voor de eeuwen daarvoor. Wel wordt uit het 
overzicht duidelijk dat de middelgrote boerenbedrijven van Putten, waar Gagelwijk gezien 
haar omvang bij hoorde, in de late middeleeuwen een groot aantal paarden hield; 4 tot 6 
paarden was voor deze bedrijven normaal. Het aantal koeien lag rond de 7 tot 10 en er 
werden ongeveer 2 varkens gehouden. Het grote aantal paarden had waarschijnlijk te maken 
met de behoefte aan trekkracht voor de karrenvrachten bemeste heideplaggen die jaarlijks op 
de akkers werden gereden. Daarnaast werd er mogelijk geld verdiend met het fokken en 
verkopen van paarden.26   
 
Door de toenemende vraag naar inlandse wol voor de textielindustrie (lakennijverheid) nam 
de schapenhouderij in de loop van de vijftiende eeuw sterk toe. De wol werd o.a. verwerkt in 
plaatsen rond de Zuiderzee (Harderwijk) en in Holland.  De schapenhouderij bereikte aan het 
begin van de 16e eeuw waarschijnlijk haar hoogtepunt.27 Daarvoor liepen er ook wel een 

                                                           
25

 Gelders archief, Graven en Hertogen van Gelre, inv. nr. 1363. 
26

 In die gevallen dat de keurmede in natura werd betaald kwam het veelvuldig voor dat in de periode van ca. 
1400 – 1650 werd betaald met paarden (Steinmeier, 1993). 
27

 Vooral afgeleid van de situatie in Drenthe en Overijssel, Spek (2004). 
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aantal schapen rond op de Veluwse bedrijven maar veelal voor eigen gebruik. In het eerste 
kwart van de zestiende eeuw was het aantal schapen op de Veluwe 111.000, tegenover 44.000 
in 1846. In de gemeente Putten werden in 1526 in de gehele gemeente 6.800  schapen 
gehouden terwijl dit aantal in 1846 nog maar 2.100 bedroeg.28 Vermoedelijk werden er op  
boerderij Gagelwijk in 1526 gemiddeld ongeveer 75-100 schapen gehouden.  Deze werden 
door een eigen herder of scheper, mogelijk samen met de schapen van andere Gervense 
erven, overdag geweid op de woeste (heide)gronden rondom de buurschap. 
‘s-Nachts  werden de dieren in een stal of omheining op het erf bijeen gebracht.29 De mest 
werd in een stal of een vaalt op het erf opgevangen en vermengd met heideplaggen als 
bemesting voor de akkers.  
 
Gagelwijk in de Vroegmoderne Tijd (1550 – 1800) 
In de loop van de 16e en 17e eeuw is de ontginning Gagelwijk uitgebreid. Specifieke informatie 
over deze periode is net zo schaars als van de middeleeuwse periode maar een aantal 
landschappelijke kenmerken, gecombineerd met archivalische- en bodeminformatie wijzen 
op een 17e eeuwse uitbreiding in zuidelijke richting. Op de topografische kaart (zie figuur 9) is 
zichtbaar dat zuidelijk van de middeleeuwse ontginning (zie pijl) een wal ligt die een aantal 
percelen omsluit. De strakke, planmatige vorm van de wal in tegenstelling tot de iets 
noordelijker gelegen oudere wal die de contouren van de dekzandrug volgt, doet vermoeden 
dat het hier om een jongere aanwas van de ontginning Gagelwijk gaat.  Daarnaast is de 
jongere herkomst ook nog uit een andere bron af te leiden.  
 

 
Figuur 9:  Vroeg 17e eeuwse  situatie rond Gagelwijk geprojecteerd op de huidige topografische 
ondergrond.  

 
In het malenboek van het Helder- of Hellerveld30 werd de administratie van de maalschap 
bijgehouden. Deze organisatie beheerde de woeste gronden die zuidelijk van Gerven en 
boerderij Gagelwijk lagen. In het begin van de 17e eeuw verkocht de maalschap verschillende 

                                                           
28

 Roessingh (1979). 
29

 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in Drenthe waarbij meestal sprake was van een dorpsstal en 
dorpsscheper (Spek, 2004). 
30

 Gelders archief, Markenarchief, inv. nr. 75. 
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stukjes heidegrond aan de boeren of pachters van de om het veld gelegen boerderijen. Ook bij 
boerderij Gagelwijk werd een perceel verkocht.  Dit is vastgelegd in een koopbrief uit het jaar 
1644, getekend op 28 januari, waarin de Puttense en Nijkerkse veldgraven van het Heldervelt  
 (of Hellerveld) verslag doen van de verkoop van een perceel grond aan Justus van Lamsvelt 
‘een perceel velts onder zijn erff ende goet gelegen in den ampt van Putten genaemt 
Gagelwijck soo hem veltgraven aengewesen hebben’ (zie figuur 10). De heer van Lamsfelt was 
een advocaat aan het hof van Utrecht en op dat moment verpachter van de boerderij 
Gagelwijk. Hij was, gezien zijn beroep, niet de boer die op de boerderij woonde. Zoals eerder 
vermeld worden vanaf de 15e eeuw meerdere Gervense boerderijen door de eigenaren, het 
klooster Abdinghof te Paderborn of het Jufferenstift te Elten, beleend aan vermogende heren 
die de boerderijen met land verpachtten aan de boeren die daadwerkelijk op de boerderijen 
woonden en werkten. Om welk stuk grond het hier precies ging wordt niet duidelijk uit de 
brief. ‘.. soo hem veltgraven aengewesen hebben’ is de enige verwijzing naar het stuk grond. 
Maar meer informatie volgt op het tweede deel van de pagina. De veldgraven bedongen een 
voorwaarde bij deze verkoop: Justus van Lamsfelt, de koper, mocht de sloot die door het 
gekochte perceel liep niet verder afgraven als is toegestaan zodat ‘den dagelijckse vaerwech 
door dit gecofte velt mit onbehindert duer sal gaen’. De ‘sloot’ werd aangeduid als vaarweg en 
die moest in stand blijven. De maalschap stond toe dat de eigenaar ‘sijn brinck ende gecofte 
velt mit twee open hecken mogen bevreden (= afrasteren)’.  

 
Figuur 10: Bladzijde uit het Malenboek van het 
Heldervelt met een kopie van de koopbrief van het 
perceel bij Gagelwijk uit 1644 
 
Daarnaast mocht de eigenaar zijn ‘brinck’ en het 
gekochte veld met hekken afrasteren. Het woord 
‘brinck’ komt in het malenboek meer voor en 
verwijst veelal naar een open stuk grond. Maar 
‘brink’ kan ook betrekking hebben op de 
ontginningsactiviteit zelf.31 Een belangrijke en 
enige sloot of beek die vlak langs boerderij 
Gagelwijk stroomt is de Veldbeek. Deze beek 
stroomt niet dwars door een van de huidige 
akkers van het erf Gagelwijk maar wel vlak langs 
de zuidelijke percelen van de boerderij.32 Op 
grond van de omschrijving in de koopbrief is het 
zeer aannemelijk dat het om de zuidelijke 
perceeltjes van Gagelwijk gaat (oorspronkelijk 
één perceel). Het perceel is later opgesplitst in 
meerdere kleine percelen. Uit uitgevoerd 
bodemonderzoek blijkt dat de bodem uit een 
zeer ijzerrijke, humeuze zandgrond bestaat (een 
zogenaamde beekeerdgrond). Uit de veelheid 

aan greppels rondom deze percelen en de grauwe kleuren in het bodemprofiel (als gevolg van 
uitspoeling van o.a. ijzer), blijkt dat het hier in vroeger tijden veel natter is geweest en deze 
percelen voor het grootste deel van het jaar onder water stonden. De percelen zijn om die 
reden nooit als akker gebruikt maar deden dienst als weide- en hooiland en werden gebruikt 
voor de houtproductie.  
 

                                                           
31

 Brink is een afleiding van het Germaanse –bher- ‘snijden’ en verwijst naar een bosontginning: ‘naam van een 
hoger gelegen stuk grond waarop vroeger bos gestaan heeft’.  Het woord ‘velt’ verwijst naar heide (Hagoort, 
1984). 
32

 In de tweede helft van de 20
e
 eeuw heeft de beek een vertakking gekregen in noordelijke richting (tussen de 

percelen door), dit is niet de 17
e
 eeuwse situatie. 
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Figuur 11: Huidige hoogtekaart van de omgeving van Gagelwijk (donkerbruin/rood is hoog en geel 
is laag) waarop de 17e eeuwse aanwas goed is te zien.  
 

Eén van de percelen heeft de naam ‘Binnenveld’. Deze veldnaam is in Putten de benaming 
voor een heideveld dat gebruikt werd om vee op te weiden.33  De nieuwe aanwas werd 
waarschijnlijk in deze periode ook gebruikt om jonge bomen te kweken, de zogenaamde 
‘looien’, waar de veldnaam ‘Looienbed’ naar verwijst (zie figuur 11). Blijkbaar was het voor de 
boer van Gagelwijk belangrijk om deze relatief drassige strook grond zuidelijk van zijn 
bestaande ontginning van een brede wal te voorzien en de bestaande Veldbeek om te leggen.  
Waarschijnlijk diende deze uitbreiding meer doelen: weide- en stalling voor vee, 
productiehout binnen de omwalling en tenslotte een verbetering van de waterhuishouding 
rond het erf door het aanleggen van een brede wal en het meer op afstand leggen van de beek. 
De percelen zijn tegenwoordig met eiken begroeid. 
 

 
Figuur 12: De zuidelijke 17e eeuwse wal met de Veldbeek (links de ontginning en rechts de heide)  

 
 
 
 
 

                                                           
33

 Hagoort (1984). 
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De bedrijfsvoering van Gagelwijk in de Vroegmoderne Tijd 
In de periode vanaf de 17e tot en met de 19e eeuw zijn een aantal bronnen overgeleverd die 
iets vertellen over de graanafdrachten34 van Puttense kloosterboerderijen en in sommige 
gevallen meer in het bijzonder van het erf Gagelwijk. Van de jaren 1655/1656 en 1667/1668 
zijn overzichten van geleverde granen aan de Kelnarij bewaard gebleven.35 De afdrachten 
betroffen voor de meeste genoemde erven de normale jaarlijkse afdrachten in natura. In het 
jaar 1655/1656 worden in totaal 34 boerderijen genoemd en in de afdrachtenlijst van 
1667/1668 worden alleen hoeveelheden graan genoemd en geen boerderijnamen. Hoewel 
Gagelwijk op de lijst uit 1655 van erven om onbekende reden ontbreekt geeft het overzicht 
enigszins een beeld van de gewassen die in het midden van de 17e eeuw werden verbouwd op 
boerderijen als Gagelwijk. 36 Het gaat zowel om boerderijen op de kleigrond van Arkemheen 
als  zandboeren in de nabijheid van Gagelwijk. Zo komt bijvoorbeeld Klein Koestapel dat 
oostelijk van Gagelwijk ligt, wel op de lijst voor. In tabel 2 en figuur 14 zijn de hoeveelheden 
afgedragen granen uit deze twee jaren aan de Kelnarij weergegeven. Uit dit overzicht blijkt 
dat rogge nog steeds het meest werd afgedragen aan de Kelnarij, veel meer dan gerst, haver 
en tarwe. Een opvallend gewas in deze midden 17e eeuwse lijst is pluimgierst (Panicum 
Miliaceum37) in de lijst aangeduid met ‘panici’ (zie figuur 13). Pluimgierst, ook wel ‘hers’ 
genoemd38, werd met het (rogge)broodmeel vermengd maar werd ook als varkensvoer 
gebruikt. Het werd in deze tijd veel verbouwd rond Nijkerk en Putten zowel op de drogere 
zandgronden als op de akkers van de polder Arkemheen.  
 

 
Figuur 13: Pluimgierst.  

 
Boekweit wordt in deze afdrachtenlijsten helemaal niet meer genoemd. De plaats van 
boekweit werd ingenomen door gierst. Deze verschuivingen in de teeltplannen van de boeren 
door de  tijd geven aan dat de bedrijven meer en meer in verbinding stonden met de 
omringende steden en markten. Er werd ingespeeld op marktprijzen door gewassen te 
verbouwen die op de graanmarkten werden verhandeld.  
 
Tabel 2: Graanafdrachten (schepels) aan de Kelnarij in Putten in 1655/1656 en 1667/1668 

  Rogge Gierst Gerst Tarwe Haver 

1655/1656 Hoeveelheid (schepels) 477 436 64 52 26 
Prijs (gulden/mud) 5,35 2,50 4,14 - 2,30 

1667/1668 Hoeveelheid (schepels) 322 217 150 12 26 
Prijs (gulden/mud) 4,40 6,00 - - 2,40 

 

                                                           
34

 Deze afdrachten (of stedicheid) lagen voor lange tijd per erf vast (hoeveelheden en soort gewas). 
Afdrachtenlijsten geven geen inzicht in de opbrengsten per erf maar alleen in de betalingen aan de hof, in dit 
geval de Kelnarij. Verschuivingen in gewasteelten zijn dus maar zeer beperkt zichtbaar want deze kwamen 
meestal niet tot uiting in de afdrachten (een uitzondering is het voorkomen van gierst in de afdrachten).  
35

 Gelders Archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 76. 
36

 Het totaal aantal Paderbornse abtsgoederen in die tijd is ruim 100 (Gelders archief,Kelnarijarchief, inv.nr.39) 
dus op deze afdrachtenlijst staan een derde van het totaal aantal abtsgoederen.  
37

 Pánicum is afgeleid van het Latijnse panis: brood. Miliaceum betekent gierstachtig (www.wikipedia.org). 
38

 Berkel en Samplonius (2006). 
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Figuur 14: Grafische weergave van de hoeveelheden afgedragen granen in 1655/1656 en 1667/1668 
aan de Kelnarij in Putten met rechts het archiefstuk. 
 

Aan de prijzen is zichtbaar dat rogge en gerst de kostbare granen waren (voor brood en bier) . 
Voor een mud pluimgierst of haver werd in 1655 de helft minder betaald maar twaalf jaar 
later wordt gierst verkocht voor f. 6,- per mud.   
Ook een opmerkelijk gewas in dit overzicht is tarwe. Het werd slechts op één plaats geteeld: 
de Grote Brinckskamp in Putten.39 In januari 1656 werden de tarwe-inkomsten door de 
kelner opgetekend:  ‘de nostris 52 schepel tritici’ (door de onzen 52 schepel (=13 mudden) 
tarwe). Mogelijk werd het veel lichtere tarwebrood in de Kelnarij of de in abdij in Paderborn 
voor specifieke doeleinden gebruikt en daarom als enige door de huishouding van de Kelnarij 
geteeld.  
 

 
Figuur 15: Voorbeeld van een 17e eeuwse boerderij in Garderen (Claes Jansz. Visscher, 1625) 

 
 

                                                           
39

 In Nulde en in het dorp Putten lagen verschillende Brinckskampen (Hagoort, 1984). Waarschijnlijk gaat het 
hier om een kamp in Bijsteren bij de boerderij Ozijkengoed (bron: Gelders archief, Kelnarij Archief,  inv. nr. 
112). Deze Grote Brinkkamp was 6 schepel groot (ca. 1 ha.) wat overeenkomt met de 13 mudden tarwe die 
hiervan geoogst werd (13 mudden = ca. 1350 l. = ca. 1.000 kg. Opbrengsten uit die tijd waren ca. 1.000 kg/ha). 
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Het erf Gagelwijk werd in het midden van de 17e eeuw door Derck Geurts bewoond.  Hij  
bewerkte 6 ½ morgen bouwland (ca. 5,7 ha.) die om het erf lagen.40 Gezien deze oppervlakte 
was Gagelwijk een relatief  klein erf; iets kleiner dan de meeste boerderijen van Gerven en 
Hel. Derck Geurts had 2 koeien en 3 paarden en één stuks jongvee. Van zijn vermoedelijk 
schamele opbrengsten betaalde hij de kellenaar in 1650 2 schepel (ruim 50 liter) rogge.41 Aan 
de ‘Graeff’ betaalde hij 4 gulden, het  zogenaamd ‘herengeld’. Dit betrof een afdracht aan de 
heer van Bentheim die eigendommen in dit gebied in pacht had als onderdeel van de 
zogenaamde  ‘Batenburgse Pandschap’.42 Gagelwijk heeft overigens maar zeer beperkte 
rechten op dit Hellerveld: één waardeel of zichtgang terwijl de meeste erven twee of meerdere 
zichtgangen hadden.  Dit geeft ook aan dat de boerderij tot waarschijnlijk het midden van de 
18e eeuw een relatief kleine boerderij was. Naast bovengenoemde betalingen moest Derck ook 
nog zijn pacht betalen aan Justus van Lamsfelt, de ‘eigenaar’ van de boerderij. De hoogte van 
deze pacht is echter niet bekend.  
 
Uit de 18e eeuw (periode 1741 t/m 1773) zijn een reeks van graanafdrachten aan de Kelnarij, 
de zogenaamde roggerenten, bewaard gebleven.43  Gagelwijk komt regelmatig op deze lijsten 
voor en betaalde jaarlijks 7 schepel rogge aan de hof in Putten. In deze periode keerde 
boekweit weer als een belangrijk gewas terug en werd er veel minder gierst verbouwd. 
 
Jongste uitbreidingen van Gagelwijk 
In de periode tussen 1650 en 1900 hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in de 
Gervense ontginning, noordoostelijk van Gagelwijk. Op basis van begin 19e eeuws 
kaartmateriaal (zie figuur 16) en uitgevoerd bodemonderzoek blijkt dat noordoostelijk van de 
boerderij Gagelwijk meerdere bouw- en weidegronden zijn ontgonnen (zie figuur 17).  
 

 
Figuur 16: Detail van de topografische kaart uit het begin van de 19e eeuw met daarop aangegeven 
de vermeende uitbreidingen van Gagelwijk sinds het midden van de 17e eeuw. De Man (1803/1804)  

                                                           
40

 Gelders archief, Staten van het kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden, inv. nr. 293. 
41

 De jaarlijkse afdracht van het erf Gagelwijk aan de Kelnarij is vanaf de 14
e
 eeuw, 7 schepel rogge. De 

werkelijke betaalde afdrachten fluctueerden, waarschijnlijk afhankelijk van de opbrengsten.   
42

 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). Vermoedelijk gaat het hier oorspronkelijk om de zogenaamde ‘novale 
tienden’ of ontginningstienden van woeste gronden die de graaf en latere hertog van Gelre in de 14

e
 eeuw, 

verpachtte aan o.a. ‘de bueren van Slichtenhorst en Gerwerdingen’.    
43

 Gelders archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 77. 
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Deze ontginningen behoorden in 1650 (op basis van hun oppervlakte) tot geen van de 
bekende Gervense erven.44 Vermoedelijk zijn ze dus na 1650 en voor 1800 ontstaan. Zeer 
waarschijnlijk betreffen dit uitbreidingen van de boerderij Gagelwijk. Een belangrijke 
aanwijzing hiervoor is dat juist deze uitbreidingen grotendeels in (naald)bos zijn veranderd 
nadat de boerderij eind 19e eeuw werd afgebroken en de landbouwgronden dus uit productie 
werden genomen (zie figuur 18). Er bestaat ook de mogelijkheid dat deze gronden al in de 17e 
eeuw in gebruik waren genomen door een ander erf dat maar kort heeft bestaan: Klein 
Gagelwijk. Dit erf komt maar in één bron uit de 17e eeuw voor en werd bewoond door Elbert 
Tijssen45. Het betrof geen kloostergoed aangezien het op geen enkele inkomstenlijst 
voorkomt. De naam doet vermoeden dat het erf(je) in de nabijheid van Gagelwijk lag. 
Mogelijk is het erf verlaten en verdwenen en zijn de gronden vervolgens in gebruik genomen 
door de boer van Gagelwijk maar gegevens hierover ontbreken. 
 

  
Figuur 17: Situatietekening van de Gervense ontginning rond 1650 (links) met daarop gearceerd de 
aanwezige dekzandruggen en rechts de situatie rond 1800 
 

De nieuwe akkers werden op de aanwezige dekzandruggen aangelegd en de laagtes werden 
gebruikt als weidegrond en hooiland. Dit onderscheid in gebruik van deze gronden is door  
bodemonderzoek goed af te leiden. De (voormalige) bouwlanden zijn  allen opgehoogd met 
een plaggendek van veelal 0.50 - 1.0 meter dikte. De weidegronden liggen (en lagen) in de 
voormalige smeltwaterdalen. Deze vaak lemige zandgronden waren veel te nat om granen op 
te verbouwen en waren alleen geschikt voor gras of heidegras.  

                                                           
44

 Gelders archief, Staten van het kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden, inv. nr. 293. 
45

 Gelders archief, Kelnarijarchief, inv. nr. 37h. 

Voormalige akkers van Gagelwijk 
Aan het begin van de twintigste eeuw veranderde het landschap rondom Gagelwijk drastisch. De toenmalig 
eigenaar, familie Van Haersma de With, bezat een belangrijk deel van o.a. Gerven, inclusief de aanwezige 
boerderijen en liet de eeuwenoude boerderij Gagelwijk, waarschijnlijk als gevolg van haar vervallen staat, in 
1888 afbreken. Ter plaatse werd een boswachterswoning gebouwd zodat de jachtopziener toezicht kon 
houden op de uitgestrekte bezittingen van de familie. Met name de akkers oostelijk van de boerderij  

  

J.M. Baron van Haersma de With (1897-1965) ‘Jonker Jan’ met rechts een jachtpartij in 1929 nabij boerderij 
Gagelwijk (Bron: Familiearchief Haersma de With)  
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Veldnamen rond Gagelwijk 
Veel percelen rond de boerderij hebben door de eeuwen heen namen gekregen, zogenaamde 
veldnamen of microtoponiemen. Sommige van deze namen zijn weer verdwenen of percelen 
zijn weer van en andere naam voorzien. De naamkundige W. Hagoort heeft begin jaren 
tachtig van de vorige eeuw in het kader van zijn doctoraalstudie uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de veldnamen in een deel van Putten, waaronder Gerven.46 Belangrijke bronnen voor dit 
onderzoek waren archiefbronnen, kadastrale informatie en interviews met lokale bewoners. 

                                                           
46

 Hagoort (1984). 

  
Gagelwijk veranderde voor een belangrijk deel in bospercelen. Er werd veelal gekozen voor naaldhout als 
aanplant omdat juist dit hout voor de houtbouw interessant was. Tegenwoordig zijn naaldhoutpercelen 
rondom Gagelwijk maar ook elders in Gerven, vrijwel altijd voormalige akkers. Deze percelen werden o.a. 
met Douglas sparren (Pseudotsuga menziesii), Japanse lariksen (Larix kaempferi) en grove den (Pinus 
sylvestris) beplant. In december 2013 werd in één van deze percelen een volwassen Japanse lariks door de 
storm geveld . De grond aan de wortels van deze boom vertelt de geschiedenis van dit voormalige akkerland.  
 

  
 
De opbouw van de bodem laat zich namelijk goed aflezen aan de aanhangende aarde van de wortelkluit. De 
bovenste 10 cm. is een bruine strooisellaag die vrijwel helemaal uit half verteerde naalden van de bomen 
bestaat. Daaronder een grijze zandlaag van ongeveer 0.5 meter dikte, de zogenaamde ‘plaggenlaag’. Deze 
laag is ontstaan door het opbrengen van (bemeste) heideplaggen als bemesting voor de akker. Voor de 
komst van de kunstmest werden de bouwlanden van de zandgronden in Nederland in veel gevallen met 
bemeste heide- of grasplaggen bemest. Door deze techniek werd de bouwvoor humus en voedsel rijker. Bij 
elke plaggenbemesting werd ook een kleine hoeveelheid zand opgebracht waardoor de bouwlanden steeds 
hoger werden. De oorspronkelijke, natuurlijke bodem van dit profiel is nog wel aanwezig maar bevind zich 
onder deze 0.5 meter dikke plaggenlaag. Het begin is herkenbaar door de zwarte streep in het profiel; de 
verteerde oorspronkelijke strooisellaag en maaiveld (zwart van kleur door de aanwezige koolstofhoudende 
humus). Daaronder een lichtgrijze (dus licht humeuze) bodemlaag. Deze laag is door de regen, die ooit op 
deze bodem viel, ‘uitgeloogd’. De voedingsstoffen en mineralen zijn door het regenwater meegespoeld en 
een paar centimeter dieper weer afgezet. Doordat er veel ijzer in deze bodems aanwezig is kleurde deze 
inspoelingslaag licht oranje. De gele zandlaag daaronder is het dekzand; de basis van de zandgronden in de 
Gelderse Vallei 
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Voor Gerven was de toenmalig jachtopziener dhr. A. van der Brink een belangrijke 
informatiebron.  
 

 
Figuur 18: Situatietekening van Gerven aan het begin van de 20e eeuw nadat Gagelwijk  uit 
productie werd genomen met veldnamen (zwart: percelen van Gagelwijk, roodbruin: overig)  

 
Dhr. Van der Brink woonde op Gagelwijk en was in dienst van de grondeigenaar Jhr. Mr. 
F.J.C. Schimmelpenninck (1918-1991) die in die periode grote delen van de buitengebieden 
van Putten in bezit had. De veldnamen van Gagelwijk zijn allen afkomstig van deze interviews 
en betreffen om die reden waarschijnlijk relatief jonge veldnamen.47 
 
Tabel 3: Veldnamen of microtoponiemen rond Gagelwijk 
Veldnaam Toelichting 

Schoolpad Genoemd naar het schoolpad vanaf het erf Gagelwijk naar de Huddingweg 
(tegenwoordig nog steeds een akker) 

Beekstuk Dit perceel grensde aan de noordkant aan één van de afwateringsbeken van 
Gerven. Het noordelijk deel is bos en het zuidelijk deel nog akker 

Berkenbos Moderne benaming voor een rond 1910 met berk (Betula) beplant 
bouwlandperceel. Tegenwoordig een eikenbos  

Binnenveld In deze regio de benaming voor woeste grond of heideveld. Vaak ook 
weidegrond. Nu bos 

Pulster Een polster is oorspronkelijk een polsstok om mee over sloten te springen. Het 
gebied is genoemd naar de wijze waarop het begaan moest worden: een nat, 
sterk geaccidenteerd terrein. Waarschijnlijk gold dit voor de zeer lage en natte 
omgeving van deze twee percelen. Het zijn nu bospercelen.   

Driest Etymologisch gaat dries(t) terug op Indo-europees *dreutsk of *treuisk met de 
betekenis ‘opgeteerd, uitgeput’. Vanuit deze oerbetekenis heeft het woord zich 
toponymisch ontwikkeld tot een breed scala van betekenissen, zoals ‘rustend 
akkerland, minderwaardig grasland, permanent grasland’. In Putten komt de 
naam driest m.n. in Hel en Gerven veel voor en heeft driest de betekenis ‘een al 
lange tijd braak liggend stuk land waar inmiddels dor gras op staat’. 
Driestlanden waren in de zeventiende en achttiende eeuw op de Veluwe de hoge 

                                                           
47

 Dit in tegenstelling tot veldnamen die in archiefbronnen voorkomen zoals bijvoorbeeld de veldnaam 
‘Eerdbergen’ nabij boerderij Klein Gerven die al in een archiefstuk uit 1707 wordt genoemd (Gelders archief, 
Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 5721, Civiele processen 1707, nr. 12). 
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Veldnaam Toelichting 

of middelhoge zandgronden, die zo nu en dan gescheurd werden om er één of 
twee jaar met een minimum aan mest rogge op te verbouwen. Daarna bleven ze 
dries liggen als veeweide en om plaggen te steken en verwilderden langzaam tot 
heide. Na een wisselend aantal jaren werden zij dan weer korte tijd als bouwland 
gebruikt. Vermoedelijk werden de relatief arme zandgronden van Hel en Gerven 
met driesland aangeduid omdat het relatief onvruchtbare, voormalige 
heidegronden waren. Nu een bosperceel 

Heeteng Uit heet of heide ontgonnen bouwland. Tegenwoordig bos 
Rode Hok Op dit heideperceel stond een schaapskooi met rode dakpannen.Tegenwoordig 

bos 
Hel & Hof Mogelijk in deze combinatie ‘hel’ de aanduiding voor onvruchtbare grond, land 

waarop hard gewerkt moet worden, het negatieve element en ‘hof’ de tuin, de 
weergave van het uiteindelijk positieve resultaat. Tegenwoordig een bosperceel. 

Haverkampen Voormalige bouwlandpercelen (nu naaldbos) 
Bree Afleiding van het adj. breed. In dit geval een haast vierkant bouwlandperceel dat 

nog steeds als akker in gebruik is 
Breebos Voormalig akkerland (nu bos) nabij het perceel het Bree 
Lage Hoekje Weideperceel gelegen in een smeltwaterdal tussen twee dekzandruggen.  
Haardennen In deze regio betekent een haar een uit hooggelegen heidegrond ontgonnen 

landbouwperceel. In dit geval is deze vml. akker weer beplant met grove dennen 
(Pinus sylvestris) vandaar de naam Haardennen 

Haarbos Zie boven 

 
Tot slot 
De abtsgoederen van de Abdinghof die op Nederlands grondgebied lagen vervielen aan het 
begin van de 19e eeuw, na opheffing van de abdij in 1802, in handen van de Nederlandse 
Staat. Vervolgens werden de uitgestrekte landgoederen aan lokale adel en groot 
grondbezitters verkocht. Zo ook Gagelwijk dat in de jaren dertig van de 19e eeuw in bezit 
kwam van de baron P.E. de Yvoy. Na afbraak van de boerderij in 1888 werd Gagelwijk zoals 
eerder vermeld een boswachterswoning en tegenwoordig is het een prachtig gelegen 
woonhuis verscholen tussen de bomen aan de rand van de heide. Gagelwijk, en grote delen 
van Gerven, is nog steeds adellijk bezit.48 De directe omgeving van het huidige Gagelwijk 
bestaat uit bos, vrijwel niets doet meer aan de boerderij denken.  Door de rust, stilte en 
beslotenheid als gevolg van  de hoog opgaande bossen rond het huidige erf,  lijkt het alsof dit 
gebied door de eeuwen heen nauwelijks is veranderd. Maar niets is minder waar. De 
middeleeuwse boerderij Gagelwijk was eeuwenlang een levendig boerenbedrijf, een abtsgoed 
aan de rand van het Hellerveld met een rijke geschiedenis.    
 

 
Figuur 19: Gagelstruiken nabij Gagelwijk  

 
                                                           
48

 In de twintigste eeuw in bezit van de familie van Haersma de With, daarna Jhr. Van Schimmelpenninck en 
tegenwoordig de familie Van Lynden. 
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Verklarende woordenlijst 
abt: overste van een zelfstandig klooster of abdij 
buurschap: een in de middeleeuwen ontstane bestuursvorm op het platteland. In tegenstelling tot de 
tegenwoordige buurtschap die puur verwijst naar een verzameling boerderijen/woningen 
domaniaal grootgrondbezit: grootgrondbezit van een bepaalde grondheer (in dit geval een abdij) 
dat bestond uit één of meer centrale hoven (curtes) en daarbij behorende boerderijen en landerijen 
(domeinen) in de omgeving van deze hof 
feodaal stelsel: leenstelsel waarbij boerderijen, landerijen of bepaalde rechten door een leenheer 
(hier de abt of abdis) in leen worden gegeven aan een leenman in ruil voor betalingen en 
verplichtingen tot trouw 
gevrijd: vrijgemaakt van een gedeelte van de horige lasten. Deze boeren en erven waren niet meer 
horig maar bleven wel verbonden aan de abdij en betaalden ook hun jaarlijkse tijns, tienden en 
stedicheid.  
hofstelsel: organisatievorm uit de periode tussen ca. 800 en circa 1100 na Christus waarbij 
landerijen en boerderijen van een bepaalde grondheer vanuit één of meerdere centrale hoven (curtes) 
worden beheerd 
horigen: boeren die in de middeleeuwen door middel van een aantal rechten en plichten gebonden 
waren aan hun land en grondheer. De horige status werd uitsluitend bepaald door de status van de 
moeder. Wanneer de moeder horig was dan waren al haar kinderen ook horig, ongeacht de status van 
de vader. Wanneer de horig geboren vader trouwde met een niet horige vrouw, waren zijn kinderen 
niet horig   
kampontginning: kleinschalig landschap met verspreid liggende boerderijen met omringende 
bouwland- en graslandpercelen, ontstaan door ontginning van heidevelden of moerasgebieden. Met 
een kamp wordt een door houtwallen of houtsingels omheind perceel akkerland of weideland 
aangeduid 
Kellenaar of Kelner: functiebenaming voor de beheerder/rentmeester van de hof van Putten van de 
abdij de Abdinghof te Paderborn 
Kelnarij: Benaming van de hof van Putten waar de Kelner woonde 
keurmede: juridisch begrip uit de tijd van het feodale stelsel waarmee wordt aangegeven welk deel 
van de erfenis de nabestaanden na overlijden van een horige dienden af te staan aan hun grondheer 
looien: de meervoudsvorm van loot, scheut, jonge tak. In Gelderland specifiek een stek van een struik 
of boom of in het algemeen jonge aanplant. De looien, ook loden, is verwant met het gotische liudan 
wat groeien betekent 
middeleeuwen: de tijdruimte tussen de oudheid en de nieuwe of moderne tijd, van ca. 450 tot 1500 
na Christus 
novaaltienden: verplichting om een tiende deel van de jaarlijkse opbrengsten van nieuw ontgonnen 
gronden aan de landsheer te geven, rond Putten de Graaf en latere Hertog van Gelre 
plaggenbodem: donkergekleurde bovengrond van akkers in de zandstreken die tussen ca. 1500 en 
ca. 1900 is ontstaan door intensieve bemesting met zandhoudende plaggenmest 
roggerenten: jaarlijkse inkomsten uit de opbrengsten van alle granen van boerderijen en landerijen 
schepel: 1)oude inhoudsmaat voor o.a. graan. Een mud graan bestond uit 4 schepel en 16 spint. In de 
middeleeuwen was een malder rond Putten 134 liter (uitgaande van de Harderwijker malder of 
molder). Vanaf de 16e/17e eeuw is de Harderwijker malder of mud 106 liter.  
2) oude vlaktemaat waarbij de Amersfoortse mudde (0.77 ha) bestond uit 4 schepel (0.19 ha) en 16 
spint (0.05 ha) 
stedicheid: hieronder verstond men in de middeleeuwen alle renten, tijnsen en erfpachten die in 
natura of geld moesten worden afgedragen aan de eigenaar, in dit geval het klooster 
tijns: lat. census, is een periodieke, meestal onafkoopbare, betaling voor een goed dat door een 
eigenaar in vast gebruik gegeven is 
tiende: verplichting van boeren en/of landgebruikers om jaarlijks een tiende deel van de opbrengst 
van gewassen en/of veehouderijproducten af te staan aan de kerk of aan een andere tiengerechtigde 
zichtgang: een bepaalde oppervlakte die de eigenaren of geërfde boeren van de maalschap van het 
Hellerveld konden gebruiken voor het steken van plaggen of maaien van heide. Met de term zichtgang 
(op het Huinerveld werd over vierendeel gesproken) werden de rechten van een boerderij op het 
gemeenschappelijk veld uitgedrukt. 

 
 
 
 
 


