
Echo’s van kloosterbezit  
 
Eeuwen geleden maakten Duitse kloosters de dienst uit in de buurtschappen 
Appel en Slichtenhorst. De in die tijd gevormde prachtige hoevenlandschappen 
met oude boerderijen liggen nog steeds verscholen tussen hoge bomen. Een tijd 
die zowel in de archieven als het landschap resten heeft achtergelaten, echo’s 
uit het verleden. 
 
Peter Bijvank 
 
Een voorstelling maken van de tijd dat je ouders kinderen waren is al lastig, laat staan 
van de tijd waarin je verre voorouders leefden. Gebruiken en gewoonten veranderen, 
vaak al binnen enkele decennia. Naar gelang de tijd verder verstrijkt, in dit geval 
eeuwen, zijn ze bijna niet meer traceerbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
aanwezigheid en invloed van kloosters en haar hoven al lang uit ons collectieve 
geheugen zijn verdwenen. Rond 1800 eindigde hun invloed hier op de noordwest 
Veluwe. Het einde van een duizend jaar lange periode van kloosterbezit, die bijzonder is 
voor Nederland en een grote invloed heeft gehad op het landschap van Nijkerk en 
Putten. Een reconstructie van deze periode levert flarden op van een verre, 
onvoorstelbare tijd. Tegelijkertijd geeft het wel degelijk zicht op ons eigen verleden.  

 

 
De boerderij Groot Erental, was een zogenaamd ‘vrouwengoed’; een boerderij van de vrouwen van 
het voormalige St. Vitusstift te Elten. 
 
Wanneer ik terugkom van vakantie en bij het ’t Ei de kronkelende Barneveldseweg op rijd, besef ik 
altijd hoe mooi het hier is. Een prachtige kronkelende weg met aan weerszijden groene velden, bosjes 
en boerderijen. Het woord ‘knus’ is misschien wel het meest op z’n plaats. De eerste boerderij rechts is 
Meerveld waarbij de weg een kronkel naar links maakt om rond de voormalige boerderij Den Dalen te 
slingeren die hier ooit links tussen de bomen stond. Op het volgende rechte stuk langs boerderij De 
Zelder zijn enkele oude slingers die hier vroeger in de weg zaten rondom boerderij Zeller (de 
voorganger van de huidige boerderij) al lang recht getrokken. De weg volgt verderop de scheidslijn 
tussen het rechts en hoger gelegen Appel en het linksgelegen, veel opener landschap van het 
voormalige veengebied het Westerveld. De weg buigt zich verder langs de Appelse school met links 
boerderij Schardepot om dan na een recht stuk de ‘eeuwige bocht’ voor Driedorp te nemen. Als kind 
had ik dan het gevoel alsof we weer terug reden zo lang duurde die bocht. Ik realiseerde me toen niet 
dat deze lange bocht, maar ook alle voorgaande bochten van de Barneveldse weg een direct gevolg 
waren van het kloosterbezit dat hier eeuwenlang bestond. De kloosters lieten niet toe dat boerderijen 



en bijbehorende akkers bij vererving werden verdeeld tussen de kinderen. Na het overlijden van de 
boer verviel de boerderij en het land terug aan het klooster en kreeg zijn oudste zoon of dochter (bij het 
ontbreken van een zoon) een jaar en een dag de tijd om de boerderij weer te belenen De oudste zoon of 
dochter erfde het recht op belening van de gehele boerderij. Om die reden behielden de akkers rond de 
kloosterboerderijen hun middeleeuwse vorm en kronkelen we ons nu tussen deze boerderijen door.     
 
Van koninklijk goed naar kloostergoed 
Vlak achter de voetbalvelden van NSC liggen de boerderijen Luxool en Hennekeler. Prachtige oude 
boerderijen met hun oorsprong in de middeleeuwen. De huidige gebouwen hebben een monumentale 
uitstraling en zijn al honderden jaren oud. Toch hebben ze nog (veelal houten) voorgangers gehad met 
dezelfde naam die ongeveer op dezelfde plek stonden. Ze maken in de middeleeuwen, in het laatste 
deel van de Karolingische tijd in de 10e eeuw, onderdeel uit van een grafelijk bezit van de Hamalandse 
graaf Wichman.i Hamaland is in die tijd een deel van het Oost Frankische rijk dat rond de IJssel bij 
Arnhem ligt. Op de Elterberg heeft graaf Wichman een burcht en bezit hij, naast de gebieden rond de 
IJssel, ook in de Betuwe en op de Veluwe verschillende praedia of domeinen, waaronder Appelteruika 
- wat wij weer kennen als Appel.ii 
 

 
Illustratie boerenarbeid. Bron: The Queen Mary Psalter 1310-1320. 
 
Door het ontbreken van een sterk landsbestuur zoeken boeren in deze tijden bescherming van een heer 
die op zijn beurt belang heeft bij goederen als granen, wol, vlees en hout om zijn macht verder uit te 
breiden. Door deze afhankelijkheid raken de boeren van het domein Appeliii verbonden aan hun heer 
en de grond waarop ze werken. Omdat Appel ver van het kerngebied van Hamaland ligt beheert een 
ambtman vanuit een vooruitgeschoven post, de curtis of hof, het domein. De boeren van het domein 
leven in een zogenaamd hofverband of echte en zijn gehoorzaamheid verplicht aan hun heer, vandaar 
dat ze horigen worden genoemd. Elke hof heeft zijn eigen hofrecht dat uitsluitend is gericht op het 
economisch in stand houden van het domein. De boerderijen moeten levensvatbaar blijven zodat ze 
goederen opbrengen. Om die reden worden de boerderijen en het bijbehorende land niet opgedeeld en 
de boeren die het land bewerken blijven verbonden aan het domein. Als tegenprestatie kunnen deze 
boeren hier in betrekkelijke veiligheid leven en werken en erven hun oudste zoons of dochters op hun 
beurt het recht om de boerderij te belenen.iv 
 
Misschien omdat Wichman geen mannelijke opvolger heeft sticht hij, in ieder geval voor eigen zieleheil 
en machtsvertoon, in 968 een zogenaamd kapittel, in de vorm van een jufferenstift op de Elterberg. 
Een soort klooster waar intredende adellijke dames niet gebonden zijn aan de kloostergeloften van 
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Zijn jongste dochter Liutgard wordt de eerste abdis en 
Wichman schenkt een belangrijk deel van zijn bezittingen aan dit Sint Vitusstift. Zijn dochter Adela is 



het oneens met deze verdeling en er laait na de dood van Wichman een dusdanige familiestrijd op dat 
de Duitse keizer moet bemiddelen. In 996 komen ze tot een vergelijk en worden de goederen tussen 
het stift en Adela verdeeld waarbij de boerderijen van het domein van Appel om en om bij 
respectievelijk het Sint Vitusstift en Adela belanden. Wanneer de zoon van Adela, 20 jaar later, een 
Benedictijner klooster sticht in Paderborn komen Adela’s Appelse goederen in handen van dit klooster, 
de Abdinghof te Paderborn die haar hof sticht in Putten (de Kelnarij, naar de benaming van de 
hofmeier, de kellenaar). v      
 

 
De Abtskapel in de Abdinghofkerk te Paderborn. De abdij en abdijkerk zijn in de Tweede 
Wereldoorlog vrijwel verwoest en slechts delen van de oude abdij (vloer en zuilen) bestaan nog 
(Foto: Wikipedia). 
 
De horige boer Everhado van boerderij Westenappel aan de Barneveldseweg is rond  het jaar 1400 
door zijn ‘volschuldige hofhorige’ status verplicht elk jaar vier molder en anderhalve schepel (ca. 580 
liter) rogge af te dragen aan de hof in Putten, de Kelnarij.vi Hij is als ‘eigen man’ gehoorzaam aan het 
hofrecht en gehouden om jaarlijks zijn afdrachten in natura en hoofdcijns (een persoonlijke belasting 
als erkenning van de horigheid) te betalen. Hij is gebonden aan zijn boerderij en mag deze niet zonder 
toestemming verlaten. Hij mag alleen een vrouw die binnen het hofverband of de ‘echte’ leeft, trouwen. 
Daarnaast is hij verplicht diensten te verrichten op de hof in Putten, bijvoorbeeld het bewerken van de 
grond of het leveren van brandhout. Als hij overlijdt vervalt de boerderij en het land aan de Kelnarij. 
Oorspronkelijk vervallen bij overlijden alle onroerende en roerende goederen aan de hof en daarmee 
aan de abdij. In de loop van de 14e en 15e eeuw komen de horigen op de Veluwe hiertegen in opstand 
en worden de horige boeren keurmedig gemaakt. Dat wilde zeggen dat bij overlijden van de boer de abt 
het beste stuk uit de roerende boedel mag kiezen, bijvoorbeeld een koe of beste jas. Ook andere regels, 
zoals het leveren van diensten aan de hof, worden dan versoepeld.  
 
In de loop van de 14e tot 16e eeuw groeit de bevolking in Nederland, ook in steden als Harderwijk en 
later ook Nijkerk. De handel groeit en muntgeld vervangt steeds meer de producten in natura. 
Daarmee neemt de economische invloed van de kloosters af. Kloosterboerderijen worden niet langer 
aan boeren beleend maar aan rijke stedelingen, die de daaraan gekoppelde horige status afkopen door 
om de zes jaar een bedrag aan het klooster te betalen, de zogenaamde oprukking. Vervolgens 
verpachten deze stedelingen de grond weer aan dezelfde boeren. Hofhorige eigen goederen veranderen 
soms in zogenaamde tynsgoederen zoals Middendorp en Den Akker in Appel. De boeren op deze 
goederen betalen een jaarlijkse tyns (belasting). De boerderij en grond zijn nog verbonden aan het 
klooster maar de boeren zijn niet langer horig aan de hof.  
 



 

 
Archiefstuk van de hof van Paderborn, de Kelnarij, opgetekend door de Kellenaar Liborius Molitor in 
1713. Eerste deel lijst hofhorige goederen (Gelders Archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 39).  
 
 
 
 
 
 
 



 
Huis de Kemna, de voormalige hof van het St. Vitusstift Elten in Appel. De hof van de Abdinghof te 
Paderborn stond in Putten (de Kelnarij) net zoals de hof van Werden, de Schoutmanshof.  Geen van 
deze gebouwen bestaan nog. (Jordanus Hoorn, 1786, pentekening in grijs en gewassen in kleur). 
 
Resten van dit kloosterbezit 
De oude kloosterbezittingen kwamen na de opheffing van de kloosters rond 1800 vaak in grote delen 
in bezit van particuliere grootgrondbezitters.vii Door hun behoudende beheersvorm, die veelal gericht 
was op houtbouw en de jacht, zijn de middeleeuwse landschappen van Appel, Slichtenhorst en Gerven 
vrij onaangetast gebleven. Wat overbleef en nu nog steeds zichtbaar is, is een naar hedendaagse 
maatstaven kleinschalig ogend landschap van kronkelende (zand)wegen, houtwallen, oude akkers en 
hakhoutbosjes. Een landschap dat ons zichtbaar, direct met onze verre voorouders verbindt. Hoe 
onvoorstelbaar die tijd ons in eerste instantie ook lijkt.    
 

 
De houtwal rond Klein Erental (tussen de bomen) omsluit de voormalige kloosterontginning. 
 
 
 

 



 
i Zowel het Eltense Hennekeler als het Paderbornse Luxool worden in de 14e eeuw in archieven genoemd. 
Gezien hun volschuldige hofhorige status zijn ze zeer waarschijnlijk 10e of 11e eeuws omdat na ca. 1200 geen 
nieuwe hofhorig goederen meer ontstaan. Bron: o.a. Spek, Th. et al., 2010, Mens en land in het hart van 
Salland, Utrecht. 
ii Vroegste vermelding van Appel in 996. Bron: Kos. A.,2002. Machtsstrijd in Hamaland. De politieke ambities 
van Balderik en Adela, circa 937-1016, Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis, 2002. 
iii Het domein Appelteruika was groter dan de huidige buurtschap en bestond uit een grote groep boerderijen in 
het tegenwoordige Putten, Voorthuizen en Nijkerk. 
iv Over ‘bezit’ in de Middeleeuwen zie o.a. http://www.debroerendebruijn.nl/Eigendom.html 
v Naast genoemde kloosters had een klooster in Werden (bij Essen aan de Ruhr) al in 806 en 855 door 
schenkingen bezittingen in de omgeving van Putten in handen gekregen. Bron: Hagoort, W. J.,1990. Werdense 
boerderijen in de gemeente Putten. Een reconstructie van een 9e eeuws boerderijbezit. Feestbundel D.P. Blok. 
Hilversum. 
vi Gelders Archief, Kelnarijarchief, inv.nr. 37d. 
vii In grote delen van Nederland vervielen katholieke (klooster)eigendommen na de reformatie in de 16e en 17e 
eeuw aan de Staat of de protestantse kerken. Omdat de hertog van Gelre en na 1581 de Staten van Gelre 
erfvoogd was van de Eltense en Paderbornse bezittingen en daardoor meedeelde in de inkomsten, bleven deze 
bezittingen tot de Bataafs-Franse tijd in handen van de kloosters.   
 


