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Voorwoord 
 
Toen ik in oktober 2021 voor het eerst het erf van Groot Hennekeler opreed en even later een 
gesprek voerde met Gerben Schoon, de beheerder van de locatie, was ik me er nog niet van bewust 
dat die winter voor mij in het teken zou staan van de historie van deze prachtige plek. Het begon 
voorzichtig in dat eerste gesprek met Saskia van de Berg van Museum Nijkerk en Gerben Schoon 
maar werd, naarmate ik meer informatie kreeg over de voormalige boerderij, een steeds 
omvangrijker onderzoeksproject. Een leuke en interessante onderzoeksreis met een tussenstop vlak 
voor de kerstdagen van 2021 toen ik samen met mijn broer Johan, de eerste onderzoeksresultaten 
presenteerde aan de eigenaren en het team van Bevebo; John van de Veen, Gert Bouw, Marieke 
Driessen en Gerben Schoon.  
 
Tijdens het onderzoek en het opstellen van de rapportage heb ik veel steun gehad aan verschillende 
mensen uit het vakgebied en mijn familie. 
 
De eerste kring van meelezers en meedenkers bestond uit Jan van de Kraats die mij behalve met het 
kritisch lezen van het rapport mij ook heeft geholpen bij het ontsluiten van enkele archieven en de 
transcriptie van soms lastig leesbare, oude handschriften. Daarnaast heeft Ruud Raats mij geholpen 
bij het in beeld brengen van de genealogie van de Van Hennekelers en verwante adellijke families. Ik 
bedank historisch geograaf Luuk Keunen voor zijn tijd, het meelezen van de rapportage en de 
opmerkingen die hij me meegaf. Toponymist Wim Hagoort voor zijn nuttige verwijzingen naar enkele 
veldnamen en hun betekenis en de definitieve afrekening met de verwijzing naar ‘verzonnen’ 
bronnen. Gerben Schoon voor het meelezen van recente informatie over Groot Hennekeler en de 
snelle en hartelijke manier van reageren op vragen. Saskia van de berg van Museum Nijkerk voor de 
plezierige manier waarop zij mensen en ideeën aan elkaar heeft verbonden. Gerrit van de Veen voor 
de prachtige foto’s van de locatie en mijn broer Johan Bijvank voor de fraaie illustratie van Groot 
Hennekeler. Mijn zus Heleen Bijvank bedank ik voor de redactie van het artikel dat ik op basis van 
deze rapportage heb gemaakt voor het blad ‘Vrogger’ van de Stichting Oud Nijkerk.   
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Samenvatting 
 
In 2021 en 2022 is een verkennend bureau- en veldonderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van 
de boerderij Groot Hennekeler aan de Bloemendaalseweg 2 te Nijkerk. De nieuwe eigenaar Bevebo 
Vastgoed B.V. heeft de locatie (voormalige boerderij en landerijen) in 2017 in eigendom gekregen en 
de voormalige boerderij, bijgebouwen en erf zijn gerestaureerd en worden gebruikt als woning, 
kantoor en voor maatschappelijke dienstverlening (kinderdagverblijf en zorgverlening). De nieuwe 
eigenaren, John van de Veen en Gert Bouw en de beheerder van de locatie Gerben Schoon zijn 
geïnteresseerd in de geschiedenis van deze locatie en willen de uitkomsten van het onderzoek 
gebruiken als fundament voor huidige en toekomstige activiteiten in en rond Groot Hennekeler.  
Het doel van het onderzoek is om te bepalen wanneer de boerderij Groot Hennekeler is ontstaan, in 
welke context de boerderij door de eeuwen heen is gebruikt, wie de boerderij in bezit heeft gehad en 
hoe de landerijen van de boerderij zich hebben ontwikkeld. Tenslotte is er onderzocht of er rond het 
erf een gedempte watergang of gracht ligt en wat de betekenis daarvan is geweest.  
 
De boerderij Hennekeler, pas vanaf ca. 1700 wordt van Groot Hennekeler gesproken wanneer het 
(inmiddels verdwenen) boerderijtje Klein Hennekeler aan de Wallersteeg ontstaat, maakt in de 
Middeleeuwen onderdeel uit van het domein van de Hamalandse graven. Hamaland heeft haar 
kerngebied rond de IJssel bij Arnhem en meerdere boerderijen op de Noordwest Veluwe behoren tot 
een van de domeinen van dit gebied. Nadat de laatste Hamalandse graaf Wichman zijn burcht op de 
Elterberg in de 10e eeuw in een adellijk jufferenstift (soort klooster) verandert, wordt de boerderij 
onderdeel van het geestelijk domein van het stift Elten. Hennekeler is een volschuldig horig goed en 
de familie Van Hennekeler is horig aan de abdis van het stift en betaalt jaarlijks haar afdrachten aan 
de hof van Elten in de buurschap Appel. De naam Hennekeler is waarschijnlijk afgeleid van de 
verdwenen buurschap Henslare westelijk van Putten. De eerste boer kwam ‘van Henslare’ en de 
naam is vervolgens verbasterd tot Hennekeler. Van de middeleeuwse periode is niet bekend welke 
oppervlakte aan landbouwgrond rond het erf lag. Op basis van literatuur zal dat rond de 10 ha. zijn 
geweest.  
 
Rond het jaar 1500 wordt het eerste stenen gebouw, een spieker, op de locatie gebouwd. Van dit 
gebouw is de gewelfde kelder nog aanwezig. Tijdens het uitgevoerde bodemonderzoek is zuidelijk 
van het huis een gedempte watergang of gracht aangetroffen van ca. 10 m. breed en 2 m. diep. Op 
basis van de hoogtekaart van het gebied ligt deze gracht zeer waarschijnlijk rond het gehele erf. Deze 
gracht is vermoedelijk met de bouw van de spieker aangelegd om ongedierte en dieven op afstand te 
houden. Gezien de ouderdom van het huis heeft de gracht nooit een verdedigende functie gehad en 
is Hennekeler ook geen versterkt huis geweest. De gracht is vermoedelijk in het midden van de 18e 
eeuw gedempt. 
 
In de loop van de 17e eeuw wordt op de kelder van de spieker een nieuw herenhuis gebouwd. De 
familie Van Hennekeler bewoont dit huis met adellijke uitstraling en vermoedelijk staat elders op het 
erf een houten boerderij waar een pachter woont die de landerijen bewerkt. In de 17e eeuw heeft de 
boerderij ruim 5 ha. bouw- en 12 ha. weiland. In deze periode koopt de familie Van Hennekeler zich 
vrij van haar horige status en wordt het huis een pachtleen van het stift Elten. De welstand van de 
Van Hennekelers groeit. Ondanks het feit dat ze niet van adel zijn trouwen ze met adellijke families 
en dragen een familiewapen. Het huis Hennekeler is echter bescheiden van omvang en heeft niet de 
grandeur als andere stenen huizen rond Nijkerk zoals de Berencamp of Watergoor. 
 
Aan het begin van de 18e eeuw sterft de familie Van Hennekeler die het huis bewonen uit. Het komt 
vervolgens in handen van diverse grootgrondbezitters die het huis niet meer bewonen. Het bezit 
groeit in deze periode naar ruim 40 ha. Klein Hennekeler, een klein boerderijtje met enkele hectaren 
land, wordt in deze periode voor het eerst vermeld. Het boerderijtje zal in 1922 afbranden en niet 
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meer worden herbouwd. De kern van Groot Hennekeler en bijbehorende landerijen wordt door de 
hoofdpachter gebruikt (ca. 24 ha.) en de rest door vele kleine pachters. Deze uitbreiding en  
versnippering van het gebruik wordt vermoedelijk veroorzaakt door de opkomende tabaksteelt in de 
18e eeuw rond Nijkerk. Tabaksplanters en dagloners pachten ieder ruim een hectare tabaksland om 
met deze arbeidsintensieve teelt de kost te verdienen. Het landschap rond Groot Hennekeler 
verandert door de vele elzenhagen die rond de kleine tabaksakkers als windschermen liggen. Ook 
verrijzen op het erf en in de landerijen meerdere hoge tabaksschuren om de tabaksbladeren te laten 
drogen. In het midden van de 18e eeuw wordt het 17e-eeuwse woonhuis uitgebreid. Er ontstaat een 
breed, stenen voorhuis met schilddak en dwars daarop wordt een stal gebouwd. Het huis wordt weer 
boerderij en krijgt het huidige uiterlijk. Aan het eind van de 19e eeuw verdwijnt de tabaksteelt omdat 
er minder vraag is naar snuif – en pijptabak en de concurrentie met buitenlandse tabak te groot 
wordt.  
 
In de 20e eeuw verdwijnt de akkerbouw (teelt van granen als rogge en boekweit) en ligt de nadruk 
steeds meer op de veeteelt. Groot Hennekeler is gedurende de 20e eeuw in bezit van lokale 
grootgrondbezitters als de familie Van Haersma de With en wordt door verschillende 
pachtersfamilies gebruikt. In 2009 verdwijnt de laatste boer van de boerderij waarna het in 2017 in 
bezit komt van de huidige eigenaar.  
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1. Inleiding 
 
In oktober 2021 neemt de beheerder van de locatie Bloemendaalseweg 2 te Nijkerk, dhr. G. Schoon 

contact met mij op. Op dat moment vindt de restauratie plaats van boerderij Groot Hennekeler en 

enkele bijgebouwen. De heer G. Schoon geeft aan dat de eigenaar van de locatie, Bevebo Vastgoed 

B.V., geïnteresseerd is in ‘het historisch verhaal’ van de boerderij Groot Hennekeler. De eigenaren 

kennen deze boerderij al hun hele jeugd en zijn gefascineerd door het uiterlijk van de oprijlaan en 

het huis tussen de hoge opgaande bomen en de geschiedenis van de plek.  De boerderij, 

bijgebouwen en erf worden gerestaureerd en ingericht als woning, kantoor en voor maatschappelijk 

gebruik, waarbij het de bedoeling is dat mensen die het wat minder getroffen hebben en zorg en/of 

begeleiding nodig hebben dat kunnen ontvangen op het landgoed. Nu de locatie gereedgemaakt 

wordt voor de nieuwe functies wil de eigenaar het historisch verhaal van deze plaats als fundament 

gebruiken voor de nieuwe ontwikkelingen. 

Om de geschiedenis van boerderij Groot Hennekeler te kunnen achterhalen is in de winter van 2021 
en 2022 een inventariserend bureauonderzoek en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de aard en het doel van het onderzoek. In hoofdstuk 3 is de ligging en de 
afbakening van het onderzoeksgebied weergegeven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 
ontstaansgeschiedenis van de natuurlijke ondergrond van het gebied en wordt de bodemopbouw 
toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de historie van de boerderij vanaf de Middeleeuwen tot heden 
beschreven. Wie de boerderij door de eeuwen heen in bezit heeft en hoe deze wordt bewoond en 
gebruikt. In hoofdstuk 6 wordt het cultuurlandschap van Hennekeler beschreven en hoe de 
bezittingen van de boerderij zich in de tijd hebben ontwikkeld. Hoofdstuk 7 beschrijft het 
uitgevoerde verkennende bodemonderzoek naar de voormalige watergang rondom Groot 
Hennekeler. In hoofdstuk 8 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. In hoofdstuk 9 
tenslotte is een overzicht van de gebruikte bronnen weergegeven.   
 

 
Figuur 1: Groot Hennekeler in april 2022 (Foto: G. van de Veen, 2022) 
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2. Aard en doel van het onderzoek  
 

Het doel van het bureauonderzoek is inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van de boerderij 

Groot Hennekeler.1 Aan de hand van archiefonderzoek, literatuur bronnen, historisch kaartmateriaal, 

hoogtekaarten, bodem- en geomorfologische kaarten, archeologische verwachtingskaarten en 

cultuurhistorische kaarten en uitgevoerde onderzoeken naar de bouwhistorie en archeologie wordt 

een reconstructie gemaakt van de geschiedenis van de boerderij en landerijen. Een volledig overzicht 

van de geraadpleegde bronnen is weergegeven in hoofdstuk 9. 

Het bureauonderzoek probeert antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. In welke periode is Hennekeler ontstaan? 

2. In welke context wordt Hennekeler door de tijd gebruikt en hoe liggen de onderlinge 

eigendomsverhoudingen? 

3. Welke eigenaren heeft Hennekeler gehad? 

4. Hoe heeft het cultuurlandschap van Hennekeler zich ontwikkelt? 

 Het verkennend veldonderzoek probeert antwoord te geven op de vraag: 

5. Ligt rond het erf Hennekeler een gedempte watergang en zo ja, wat betekent dat? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Er wordt pas vanaf het begin van de 18e eeuw gesproken over Groot Hennekeler omdat op dat moment Klein 
Hennekeler ontstaat. In deze rapportage zal de boerderij, die we nu kennen als Groot Hennekeler, tot aan die 
periode met Hennekeler worden aangeduid.   
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3. Ligging en afbakening van de locatie  
 

De boerderij Groot Hennekeler ligt aan de Bloemendaalseweg 2 te Nijkerk, provincie Gelderland. De 

voormalige en geheel verdwenen boerderij Klein Hennekeler lag westelijk van boerderij Groot 

Hennekeler aan de Wallerstraat. In figuur 2 is het onderzoeksgebied met boerderijen weergegeven.  

 

 

       Figuur 2: Ligging boerderijen Groot en Klein Hennekeler en het onderzoeksgebied. 
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4. Geomorfologie en bodem 
 

4.1 Geologie 
De bewoonde kern van Nijkerk en de buurtschap Wullenhove (of Wullenhoo) waar Hennekeler en 
haar landerijen onderdeel van zijn, liggen in een zandgebied op de grens van de hogere Veluwse 
stuwwallen en het klei- veengebied langs de voormalige Zuiderzee (zie figuur 3). Dit zandgebied heeft 
zich gedurende de laatste ijstijd afgezet (Weichselien, 115000 – 10000 jaar geleden). In deze periode 
is Nederland niet met ijs bedekt maar is de bodem in de koudste perioden permanent bevroren. In 
dit poolklimaat is nauwelijks sprake van vegetatie en worden onder invloed van wind en af en toe het 
afsmelten van grondijs, zanden afgezet, afgewisseld door leem en dunne grindbandjes. Dit 
zandpakket behoort tot de Formatie van Boxtel.2   

 
Figuur 3: Buurtschappen rond Nijkerk, rode stip ligging Hennekeler. 

 
Aan het einde van de ijstijd heerst hier een toendraklimaat; af en toe is de grond minder bevroren en 
er ontstaat steeds meer vegetatie. Onder invloed van wind beginnen de lokale zanden te stuiven en 
waaien op tot langgerekte, paraboolvormige zandduinen of dekzandruggen met daartussen 
zandvlaktes. Nabij de Bloemendaalseweg bij Nijkerk oostelijk van Hennekeler zijn deze 
paraboolvormen goed te herkennen (zie figuur 4).  
 
Na de ijstijd breekt een warmere periode aan; het Holoceen, het geologisch tijdvak waarin we nu 
leven. In deze warmere periode worden onder invloed van de aanwezige vegetatie (voornamelijk 
bos) organische lagen gevormd die onder invloed van regenwater, zuurstof en bodemleven afbreken 
tot humus en mineralen en in de bodem uitspoelen en op enkele tientallen cm. diepte weer 
inspoelen. Dit proces van bodemvorming zorgt voor een zekere gelaagdheid in het zand dat zich in de 
ijstijd heeft afgezet.  
 

 
2 Berendsen, 2011 
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Figuur 4: Voorbeelden van paraboolvormige dekzandruggen nabij de Bloemendaalseweg bij Nijkerk (bron: 
www.ahn.nl).  
 

In deze warme periode wordt in West (laag) Nederland door de slechte afvoer van water en sterke 
plantengroei op grote schaal veen gevormd. Ook grote delen van de kust van de voormalige 
Zuiderzee tot diep in de Gelderse Vallei verdwijnen onder een meters dik veenpakket. In de polder 
Arkemheen verdwijnt dit veen vanaf de Middeleeuwen tot zelfs na de bedijking (ten tijde van slecht 
dijkonderhoud) onder een laag door de zee afgezette zeeklei. Maar meer oostelijk ligt dit veen aan 
de oppervlakte zoals het Nijkerkerveen maar ook de venen van Zwarte Broek en rond Appel. Door 
ontginning (bewoning) en daarmee ontwatering verdwijnt (verdroogd en oxideert) dit veen en/of het 
wordt afgegraven voor de winning van turf. Hennekeler ligt op de grens van dit lage en natte 
veengebied en de hogere zanden van de Veluwe. Mogelijk zijn delen van de landerijen van 
Hennekeler ooit met veen bedekt geweest. In ieder geval zijn deze hoger gelegen veenlagen 
inmiddels geheel verdwenen en is het zand als ondergrond overgebleven. 
 
Vanaf de Late Middeleeuwen (1250 – 1500) neemt de bevolking toe en ontstaan steeds meer steden 
(Nijkerk krijgt in 1413 stadsrechten). Er is meer behoefte aan o.a. graan, vlees en wol en er worden 
grote aantallen schapen gehouden door o.a. de boeren van de buurschap Wullenhove. Deze schapen 
laat men grazen op de toen nog uitgestrekte heidevelden tussen de buurschappen. Door deze 
overbegrazing maar ook het steken van heideplaggen voor de bemesting van akkers, ontstaan op 
deze velden in de 15e en 16e eeuw zandverstuivingen die de omliggende akkers steeds meer 
bedreigen.3 Deze stuifzanden zijn op veel plaatsen rondom Hennekeler afgezet door de wind of 
verspoeld door aanwezige beken. De Kruishaarderberg en directe omgeving is een voorbeeld van 
zo’n geologisch gezien, zeer jonge stuifzandafzetting.4 Deze zandduinen behoren tot het Laagpakket 
van Kootwijk binnen de Formatie van Boxtel. 

 
3Het Hof van Gelderland wil in het midden van de zestiende eeuw meer informatie over de situatie op de 
Veluwe en geeft in 1560 twee raden van het Hof, Godert Pannekoeck en Frederick van Boeymer, opdracht om 
alle stuifzanden op de Veluwe te bezichtigen en daarover rapport uit te brengen. In dit verslag komen ook de 
zanden van Kruishaar in de buurschap Wullenhove voor. Gelders archief, 0124, inv.nr. 1270, fol.81-88 
4 Bijvank, 2011. 
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4.2 Geomorfologie 
Geomorfologie is de wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het 
ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert. Op de Geomorfologische kaart van 
Nederland zijn deze landschapsvormen weergegeven (zie figuur 5). Het erf en boerderij Hennekeler 
ligt op het noordelijkste puntje van een dekzandrug die lokaal bedekt is met een esdek, ook wel 
plaggenlaag genoemd. Deze plaggen zijn door mensen opgebracht om de lokale akkers 
vruchtbaarder te maken. Noordelijk van het erf ligt een lager gelegen, zogenaamde verspoelde 
dekzandvlakte. Op de hoogtekaart (zie figuur 4) zijn deze hoogteverschillen goed zichtbaar. Het erf 
ligt op een hoogte van ca. 2.0 m. +NAP en de noordelijke weidepercelen een halve meter lager. Het 
perceel oostelijk van het erf langs de Bloemendaalseweg ligt ook op de dekzandrug.  
 

 
Figuur 5: Geomorfologische kaart met ligging boerderij Gr. Hennekeler op het noordelijke puntje van een 
dekzandrug (3K14) en noordelijk daarvan de lager gelegen zandvlakte (2M9)5 

 
4.3 Bodem en grondwater 
De bodem van de directe omgeving van Hennekeler heeft altijd sterk onder invloed gestaan van hoge 
grondwaterstanden doordat het erf relatief laag in het landschap ligt. Het ligt weliswaar op een 
dekzandrug maar in de winter staat het grondwater maar enkele tientallen cm. onder het maaiveld. 
De bodem waar het erf en huis op staat is een zogenaamde Laarpodzolgrond. Deze bodems hebben 
een humeus dek (minerale eerdlaag) van 0.30 – 0.50 m. dikte die door mensen is opgebracht 
(huishoudelijk afval door eeuwen gebruik, plaggen en organische mest) met daaronder het dekzand 
dat vaak een grauwe, fletse kleur heeft omdat al het ijzer is uitgespoeld. De lager gelegen percelen 
noordelijk van het erf zijn zogenaamde Beekeerdgronden. Dit zijn in dit geval lemige zandgronden 
met een humeuze eerdlaag van 0.15 – 0.50 m. dikte die veel ijzer in de vorm van roest bevat. Het 
leem is afkomstig van verspoeld zand en overstromingen door lokale beken.   
 
In het gebied fluctueert het grondwater tussen 0.40 m. - maaiveld in de winter en 1.20 m.  
- maaiveld in de zomer.6  
  

 
5 Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, 32 Amersfoort, Stichting voor Bodemkartering/Rijks 
Geologische Dienst, 1977, Haarlem. 
6 Bodemkaart van Nederland, Blad 32 Oost, Amersfoort, schaal 1:50.000, 1997, Wageningen 
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5. Historische situatie 
 

5.1 Inleiding 
De geschiedenis van Hennekeler is in een aantal tijdvakken in te delen zoals weergegeven in figuur 6. 
Dit geldt voor Hennekeler en tevens voor veel middeleeuwse boerderijen rond Nijkerk en Putten. 
Aan de hand van deze tijdvakken wordt de geschiedenis van Hennekeler gereconstrueerd.  

 
Figuur 6: Tijdvakken van de geschiedenis van Hennekeler 

 
5.2 Volle Middeleeuwen (ca. 950 – 1250) 
Dat de boerderij Hennekeler een vol middeleeuwse herkomst heeft is niet direct af te leiden uit 
archiefmateriaal. Er zijn geen archiefstukken uit deze periode beschikbaar waarin de boerderij wordt 
genoemd. Wel wordt het saltus Vunnilo, of tegenwoordig Wullenhove, al in het jaar 855 vermeld 
wanneer een zekere Folker dit laag gelegen bosgebied (saltus is een moerasbos) aan het klooster van 
Werden schenkt.7 De boerderij Hennekeler wordt in laat middeleeuwse archiefstukken aangeduid als 
een volschuldig horig erf.8 Deze status geeft aan dat de boerderij een zogenaamd eigen goed betreft 
waarbij de gebruiker of horige een afdracht schuldig is aan zijn heer. De juridische status verwijst 
naar de vol middeleeuwse periode van het hofstelsel en eindigt rond 1200.9   
 
Een groot aantal nu nog bestaande boerderijen rond Nijkerk en Putten 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.10 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, 

 
7 Folker is een zeer vermogende Fries die vele goederen aan het klooster schenkt waaronder vicus Puthem, de 
wijk of het dorp Putten (Hagoort, 2006).  
8 Kist, 1853 ‘Item dat goet tot Hennecler, en heeft Wolphart’ en J. Schrassert, 1740, Stucken en documenten 
behoorende tot den codex Gelro Zutphanicus, pg. 49. ‘T: Uitspraak van de Raade van Gelre over de rechten van 
des Abdisse van Elten goederen gehoorende in den Hove toe Appel, 1475’. 
9 Zie ook de 10e -eeuwse goederen Erental aan de Slichtenhorsterweg (Van Dooren, 1986). Mededeling hist. 
geograaf L. Keunen: De actieve vorming van domeinen eindigt in de Volle Middeleeuwen. Gezien de vroege 
aanwezigheid van kloosters bij Nijkerk-Putten is een ontginning in de 10e of 11e eeuw waarschijnlijk (2022) 
10 De hoven van Elten en Werden worden aangeduid als Karolingische hoven (Slicher van Bath, 1964). Zowel 
het Eltense Hennekeler als bijvoorbeeld het nabij gelegen 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 (zie o.a. Spek, 2010). 
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waaronder Appelteruika - wat wij weer kennen als Appel.11 Vermoedelijk heeft hij deze domeinen 
door schenkingen in bezit gekregen. 
 
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 Appel12 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.13 Een horige of ‘eigen man’ is onderworpen 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 geen ambten bekleden. Hij mag alleen een vrouw die 
binnen het hofverband of de ‘echte’ leeft, trouwen. Daarnaast is hij verplicht diensten te verrichten 
op de hof, bijvoorbeeld het bewerken van de grond of het leveren van brandhout. Als hij overlijdt 
vervalt de boerderij, het land en al zijn roerende goederen aan de hof en daarmee aan de heer. Elke 
hof heeft zijn eigen hofrecht dat uitsluitend is gericht op het economisch in stand houden van het 
domein.14 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. 
 
Misschien omdat Wichman geen mannelijke opvolger heeft sticht hij, in ieder geval voor eigen 
zielenheil 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 oudste 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 (de 
plaats van de hof) om en om bij respectievelijk het Sint Vitusstift en Adela belanden.15 Wanneer de 
zoon van Adela, Meinwercus, 20 jaar later een Benedictijner klooster sticht in Paderborn komen 
Adela’s Appelse goederen in handen van dit klooster, de Abdinghof te Paderborn. Dit klooster heeft 
haar hof in Putten; de Kelnarij, naar de benaming van de hofmeier, de kellenaar.16  
 
De boerderij Hennekeler behoort tot het stift Elten. De naam Hennekeler is waarschijnlijk afgeleid 
van de middeleeuwse en inmiddels verdwenen buurschap Henslare westelijk van Putten.17 In de 10e 

 
11 Vroegste vermelding van Appel in 996 (Kos, 2002).  
12 Het domein Appelteruika was groter dan het huidige buurtschap en bestond uit een grote groep boerderijen 
in het tegenwoordige Putten, Voorthuizen en Nijkerk. 
13 ‘gehoorzaam’ in dat si hun ghehenghich ende horech sijn ‘dat zij aan hen onderdanig en gehoorzaam zijn’, 
1358, MNW.Voor de feodale betekenis het Duitse ‘hören’, ‘behoren tot’ (bron: www.etymologiebank.nl). 
14 Van de Karolingische hoven van Elten (vanaf de Late Middeleeuwen de Kemna in Appel) en Werden 
(Schoutmansgoet) en de hof van Paderborn (Kelnarij in Putten) zijn een aantal zogenaamde hofrechten 
bewaard gebleven (Slicher van Bath, 1964). 
15 Kos,2002. Van Dooren, 1986. 
16 Adela’s dochter Azela schenkt haar erfdeel, waaronder goederen in Appel, aan het Sint Vitusklooster te Elten 
waar zij zelf als non intreedt. Vgl. J. van Doesburg en P.A.C. Schut (2010). 
17 Henslare is dan een samenstelling van de PN Hens, uit Johannes, en de basis -laar. De latere vormen 
Hengseler, Henxsler, Hengseler zijn volksetymologische associaties met hengst ‘mannelijk paard’. De 
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eeuw is het volschuldige horige goed Hennekeler zeer waarschijnlijk een houten boerderij met 
enkele bijgebouwen (graanbergen, varkenshok, etc., zie figuur 7). De boerderij verplaatst zich in deze 
periode regelmatig op het erf. Om de 25-30 jaar worden de gebinten elders geplaatst en de stalgrond 
wordt als mest gebruikt op de akker. De verplaatsing van de houten boerderij stopt vermoedelijk aan 
het einde van de 15e en begin 16e eeuw wanneer de stenen spieker op het erf wordt gebouwd (zie 
hoofdstuk 5.3).  
  

 
Figuur 7: Reproductie van een middeleeuwse boerderij uit de 9e eeuw (Erf De Bergkamp, Amersfoort). 
 

5.3 Late Middeleeuwen (ca. 1250 - 1500) 
Vanaf deze periode bestaat er meer archiefmateriaal waarin wordt verwezen naar de juridische 
status van de boerderij Hennekeler en haar eigenaren.18 De vroegste, eerst bekende eigenaar van 
Hennekeler is Wolfgher van Henninclaer die aan het begin van de 14e eeuw de herfstbede, een 
belasting aan de Hertog van Gelre, betaalt. Aan het einde van de 14e eeuw wordt een nazaat van 
Wolfgher, Wolfert van Hennikeler vermeld als horige van Elten. Hij betaalt de zogenaamde stedicheid 
(afdracht in natura) aan de hof van Elten. Vanaf het begin van de 14e eeuw is tot het midden van de 
17e eeuw een opvolgingslijn van eigenaren uit de familie Van Hennekeler op te maken (zie tabel 1 en 
2).  
 
De omgeving van Hennekeler verandert in deze periode. Door de groei van de bevolking groeien 
omliggende steden als Harderwijk en Amersfoort en ook Nijkerk krijgt in 1413 stadsrechten. De 
economie is nog steeds sterk gefundeerd op de agrarische productie maar er ontstaat een grotere 
differentiatie aan ambten doordat de bevolking en handel groeit zoals bierbrouwers, kuipers, 
leerlooiers, etc. Dit raakt ook de verhouding tussen de kloosters en hun horigen die tot op dat 
moment geen recht hadden op bezit. In de loop van de 14e eeuw komen de horigen op de Veluwe 
hiertegen in opstand en worden de horige boeren keurmedig gemaakt.19 Dat betekent dat bij 
overlijden van de boer niet alle roerende goederen terugvallen naar de abdis maar dat zij het beste 
stuk uit de roerende boedel mag kiezen, bijvoorbeeld een koe of beste jas.20 Ook andere regels, zoals 
het leveren van diensten aan de hof, worden dan versoepeld.  

 
ontwikkeling met wisseling van g naar k en reductie van -laar naar -ler kan als volgt verlopen zijn: Henscleer, 
Henscler, Henkeler, Hennekler, Hennekeler (Wartena, 1975, Hagoort, 2006).  
18 Van Aller (2012) verwijst op pg. 10 naar een bron uit het jaar 1222. In de 16e eeuw wordt naar deze bron 
verwezen maar dit jaartal berust op een verzinsel (zie Van Dooren, 1986, pg. 42 en Hagoort, 2018, pg. 57). 
19 Nijhoff, 1833. 
20 Van het Middelnederlands ‘cöre’ (keuze). Het recht werd met ‘keur’ aangeduid (Steinmeier, 1993). 
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De Van Hennekelers hebben het Eltense kloostergoed Hennekeler in gebruik en zijn horig aan de 
abdis van Elten. Pas in de loop van de 17e eeuw kopen ze deze horige status definitief af maar 
vermoedelijk knelt die al eerder. Wanneer de keurmeester van de hertog van Gelre rond 1460 op zijn 
visitatieronde het erf Hennekeler bezoekt, geeft Wulfer van Hennickler aan dat hij een ‘dienstman’ is 
en zijn vrouw een ‘dienstwijf’. Een dienstman of vrijdienstman op de Veluwe was in die tijd een vrij 
persoon, dat wil zeggen niet horig aan een heer of abt (of abdis). Het was een aparte stand die naast 
de riddermatigen of adel bestond en voortkwam uit de middeleeuwse ministerialiteit.21  
 

 
 

 
21 Heringa, 1931 (pg. 98). Een middeleeuwse ministeriaal was een persoon van onvrije afkomst aan wie een 
belangrijke post in bestuur en leger werd toevertrouwd. Vanaf de 12e eeuw verdween de onvrije status.  

Genealogie Van Hennekeler 
De naam Van Hennekeler is een veel voorkomende naam in de Nijkerkse geschiedenis. Deze Van Hennekelers 
zijn echter niet allemaal familie van elkaar. Dat heeft met een aantal, soms typisch Noord-Veluwse,  
gewoonten te maken. Het was in deze streek de gewoonte om zich te noemen naar de boerderij die men 
bewoonde. Maar dat gold ook voor knechten of bewoners van de ‘huijsingen en hofsteden’ die in de directe 
nabijheid van de boerderij of het huis Hennekeler stonden, terwijl zij geen enkele familieband hadden met de 
hoofdbewoner. Er is een onbeperkte vrijheid om de geslachtsnaam van je moeder aan te nemen en dan ook 
meteen het familiewapen, zeker wanneer dit een geslacht van aanzien is zoals de Van Hennekelers. Ook 
voornamen die in de familielijn van de Van Hennekelers veel voorkomen worden gekopieerd. Zo is er een grote 
groep Van Hennekelers ontstaan die in veel gevallen geen bloedverwantschap hebben met de oorspronkelijke 
nazaten en die zeker ook nooit op het goed Hennekeler hebben gewoond. De Van Hennekelers behoren 
ondanks hun welstand niet tot zogenaamde Ridderschap van de Veluwe, een college waarin de edelen van een 
gewest verenigd waren (d’Ablaing van Giessenburg, 1859). De Van Hennekelers trouwen wel met adellijke 
families (zie bijlage 1).  
 

   
Wapen Van Hennekeler  Verbeelding Hennekeler      Ligging Hennekelerskamp in de polder        
                                                               in de 17e eeuw (Van Aller)     Arkemheen 
Op basis van de genealogische studie van De Vries (1940) is de afstamming van de meeste 17e -eeuwse Van 
Hennekelers op te voeren tot twee vroeg-16e -eeuwse tijdgenoten, Henrick en Wulf van Hennekeler. De lijn 
van Henrick van Hennekeler levert de meest bekende van Hennekelers in Nijkerk op (kerkmeesters, schouten,  
dijkgraven, rentmeesters). Ook Wolter Wulffers van Hennekeler, de stichter en regent van het weeshuis te 
Nijkerk bevindt zich in deze afstammingslijn. De andere lijn, van Wulffganck van Hennekeler, heeft de boerderij 
Hennekeler in de 15e eeuw in bezit. Het gaat via zijn zoon Wulfger aan het begin van de 16e eeuw naar zijn 
zoon Casijn in 1550 en Ernst in de loop van de 16e eeuw om vervolgens bij Wulffer van Hennekeler rond 1620 
te belanden. Zijn zoon Ern(e)st is rond het midden van de 17e eeuw eigenaar waarna zijn zuster Geertruid tot 
het begin van de 18e eeuw de laatste Van Hennekeler is die het huis bezit.   
 
Daarnaast zijn er goederen zoals hooilanden in de polder Arkemheen die naar de familienaam verwijzen, zoals 
de Hennekelerskamp tegen de zeedijk in de polder Arkemheen, die weliswaar verwijst naar een Van 
Hennekeler als eigenaar maar vermoedelijk nooit verbonden is geweest met de boerderij Hennekeler. 
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Wulfer vertelt de keurmeester feitelijk dat hij een vrij man is. De keurmeester vermeldt in het 
tynsboek ‘nog te vernemen’ wat vrij vertaald ‘moet ik nog uitzoeken’ betekent. Hij vertrouwt het met 
andere woorden niet en blijkbaar terecht want Hennekeler staat in de rest van de 15e en 16e eeuw 
als een volschuldig horig Eltens goed in de boeken en archieven. In tabel 1 zijn de eigenaren van de 
boerderij vanaf het begin van de 14e eeuw tot ca. 1500 (einde Middeleeuwen) weergegeven. 
 

jaartal eigenaar bijzonderheden bron 

±1325 Wolfgher van 
Henninclaer 

Wordt vermeld als ‘horigen in de cloft van 
Putten‘ en betaald als brevinghe22 6 ponden. 
Op de volgende regel: ‘Rutgher sin bruder, 3 
ponden’  

P.N. van Doorninck, 
1905 (pg. 15).  
GA 0001/4046 (scan 
8)23 

±1380 Wolfert van 
Hennekeler 

‘Afdracht van stedicheit inden Kirspel van der 
Nyerkirke Wolfert van Hennekeler 
I malder rogg’ I malder gerste van den guede to 
Hennekeler’ 

N.C. Kist, 1853 
(pg. 136) 

1371-
1416 

Wulfgerus de 
Hennicler 

‘Wulfgerus de hennicler de allerse (?) of olden 
voermeden (= hooilanden, PB) 20 denariën’ 
Deze Wulfgerus betaalt belasting (20 denariën) 
aan de hertog van Gelre voor hooiland.24  

GA 0001/2663 
(fol. 16, scan 44) 
GA 0001/2670 
(fol. 74, scan 76) 

1460-
1470 

Wulfer van Hennickler Visitatieregister van horige goederen ‘Wulfer 
van Hennickler dienstman dienstwijff tguet te 
vernemen’ 

GA 0001/2684 
(fol. 23, scan 26) 

1464 Wulffganck van 
Hennekler 

Aangeduid als ‘gebruicker van het goet 
Hennekeler’ 

W. de Vries, 194025,  
GA 0124/22 

1475 Wolphart van 
Hennecler 
 

Komt voor op een lijst van de eigen goederen 
van Elten: ‘dat goet tot Hennecler, en heeft 
Wolphart’ 

J. Schrassert, 1740 
(pg. 49) 

Tabel 1: Eigenaren van Hennekeler vanaf de 14e eeuw tot aan 1500.  
 
5.4 Vroeg Moderne Tijd (ca. 1500 – 1800) 
In 1547 betaalt Wulff van Hennekler de Jonge de zgn. oprukkingen, in het latijn ‘dilatio’, een betaling 
voor het uitstel om horig te worden. In het maatschappelijk verkeer heeft hij de rechten van een vrij 
persoon maar zijn relatie met zijn grondheer (in dit geval de abdis) blijft als van een horige.26 Deze 
handeling en het feit dat hij trouwt met Truyde van Oldenbarnevelt, een vrouw uit een adellijk 
geslacht, wijst erop dat hij tot de betere klasse behoort (zie ook bijlage 1).27  
De Van Hennekelers zullen oorspronkelijk als boeren het erf bewoont hebben. Wanneer hun 
welstand groeit in de loop van de 15e en 16e eeuw is dat steeds minder waarschijnlijk en zullen ze het 
boerenbedrijf verpacht hebben aan een lokale boer. Op het erf staat in de loop van de 16e eeuw een 
stenen woonhuis met vermoedelijk vlak daarbij een houten boerderij waar een pachtboer met zijn 
gezin woont. Op basis van het historisch bouwkundig rapport van Van Aller28, is het oudst nog 
bestaande deel van Hennekeler de kelder uit de 16e eeuw onder het zuidwestelijk deel van het 

 
22 De zgn. herfstbede of najaarsbelasting aan de Hertog van Gelre.  
23 Gelders Archief (GA), toegangsnummer 0001, inv.nr. 4046, scan nr. 8. 
24 Onzeker of Wulfgerus Hennekeler bewoont. In 1647 is Wolterus van Hennekeler eigenaar van dit hooiland 
(Bloemmaat) bij Oldenaller (GA 0402, inv.nr.16, met dank aan J. van de Kraats). Wolterus is zeker geen 
bewoner van boerderij Hennekeler op dat moment.   
25 De Vries verwijst in zijn artikel (voetnoot 6) naar het Gelders Archief, Civiele Processtukken Hof (C.P.H., 1622, 
111). De huidige verwijzing in het Gelders Archief is Hof van Gelre, toegangsnr. 0124, inv.nr. 22. In het 
processtuk over twee percelen in de polder Arkemheen wordt Wulffganck van Hennekeler genoemd, die deze 
morgens weidegrond in 1464 ‘loste’. Hij doet dit in de hoedanigheid van ‘gebruiker van het goed Hennekeler’. 
26 Dit uitstel werd meestal voor zes jaren verleend. Bron: Steinmeier, 1993. 
27 De Vries, 1940. 
28 Van Aller, 2012. 
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huidige huis.29 Van Aller gaat er vanuit dat dit een zogenaamde spieker betreft. Een spieker of 
spicarium, afgeleid van het Latijn spicae, wat korenaar betekent, is een stenen gebouw voor de 
opslag van granen. Vermoedelijk is dit huis eind 15e of begin 16e eeuw gebouwd en in de loop van de 
16e eeuw tot een woonhuis verbouwd.30 Maar het is niet bekend of bijvoorbeeld Wulfger van 
Hennecler de jonge in het midden van de 16e eeuw de spieker bewoonde of dat hij bijvoorbeeld in 
Nijkerk woonde met zijn adellijke vrouw Truyde van Oldenbarnevelt. Vermoedelijk is in deze tijd bij 
de bouw van de spieker rondom het erf een gracht aangelegd om dieven en ongedierte op afstand te 
houden maar op ten duur werd er ook een goede stand mee aangeduid (zie voor de aanwezigheid en 
ligging van deze voormalige gracht hoofdstuk 7).  Van deze, zeer waarschijnlijk vroegste stenen 
bouwfase van Hennekeler, resteert de gewelfde kelder onder het zuidoostelijk deel van het huidige 
huis (zie figuur 8 en 13).   
 

 
Figuur 8: Gewelfde kelder uit de 16e eeuw onder het huidige voorhuis. De witte pilaar of standvink is van later 
datum (vermoedelijk 17e eeuw) net als de gemetselde pekelbaden voor het pekelen van kaas uit de 19e eeuw 
(bron: Van Aller, 2012, foto: G. van de Veen).  
 
De leden van de familie Van Hennekeler die vanaf het midden van de 16e eeuw zijn beleent met het 
erf Hennekeler leven in welstand. Casijn Wulfzoon van Hennekeler bewoont Hennekeler niet maar 
woont in Harderwijk en zal daar ook overlijden. Een pachter bewoont en bewerkt de boerderij. Casijn 
is als gildemeester van het St. Catharina-gilde in Nijkerk een man van aanzien en getrouwd met 
Aertje van Schrassert, een dame uit een adellijke familie.31 Nadat Casijn is overleden gaat zijn tweede 
zoon Ernst van Hennekeler, nadat de lopende pacht in 1590 is afgelopen, in het huis Hennekeler 

 
29 Een vroege stenen fase van Hennekeler is niet uitgesloten maar niet waarschijnlijk. Hennekeler ontbreekt op 
alle manuscriptkaarten van de Veluwe uit de 16e eeuw terwijl huizen als de Berencamp en de Kemna daar wel 
op voorkomen.  
30 Uit deze periode stamt ook de spieker Berencamp (ca. 1450) aan de Hardenbergerweg nabij huize De 
Salentein te Nijkerk.  
31 Zijn zoon Aalt van Hennekeler trouwt met Andriesken Schrassert uit dezelfde familie (informatie R. Raats, zie 
bijlage 1). 
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wonen.32 Ernst trouwt met Geertruid van Oldenbarnevelt, zijn achternicht. Ernst is kerkmeester in 
Nijkerk, geërfde in het polderbestuur van Arkemheen en bezit daar ook veel land, kortom een heer 
van stand.  
 

  
Figuur 9: De voormalige oostelijke buitenmuur van het 17e -eeuwse huis met duivengaten is nog steeds 

aanwezig, tevens het restant van het rookkanaal  (bron: Van Aller, 2012, foto’s: G. van de Veen).  
 
Vermoedelijk geeft Ernst van Hennekeler in het begin van de 17e eeuw de opdracht om de spieker 
Hennekeler te verbouwen tot een herenhuis. De gewelfde kelder blijft bestaan en daarboven wordt 
een nieuwe woning gebouwd met een opkamer en zolder. De voor- en achtergevel worden met twee 
tuitgevels uitgevoerd. In de gevel worden zogenaamde muizentanden (sierrand van uitstekende 
baksteenpunten) en vlechtingen (wigvormig gemetselde inzetstukken) aangebracht. In de gevels 
worden duivengaten opgenomen waarmee een bepaalde welstand wordt uitgedrukt aangezien het 
‘recht van duivenslag’ oorspronkelijk een adellijk privilege was. Het huis krijgt een rookkanaal met 
schoorsteen (zie figuur 9 en 10). Naast de boerderij wordt een schuur en een zomer- of bakhuis 
gebouwd (zie figuur 20).33  
 
Ernst komt in verschillende archieven voor; hij betaalt in 1607 de ‘Herenguldens’ in de vorm van vier 
goltguldens, oorspronkelijk een specifieke belasting, in de late 16e eeuw en later een verzamelnaam 
voor kleine geldbedragen, door de eigenaren of gebruikers op te brengen en te voldoen aan de 
landsheer, of diens rechtsopvolger in de vorm van de gewestelijke Staten.34 
 

 
32 Zijn oudste zoon Aelt van Hennekeler wordt wel kort als bezitter van Hennekeler aangeduid maar overlijdt 
vroegtijdig (14 december 1607). Bij de boedelscheiding in 1590 komt zijn broer Ernst in bezit van Hennekeler 
(GA 0203, inv.nr. 89). 
33 Dit bakhuis wordt in 1997 afgebroken. Zie Van Aller, 2012. 
34 De goldgulden of carolusgulden is een oude munt die ten tijde van keizer Karel V werd geslagen en naar hem 
is genoemd. De carolusgulden bestaat zowel in een gouden uitvoering (Carolus d'or) als een zilveren (Carolus 
d'argent). De gouden carolusgulden wordt voor het eerst in 1517 geslagen, de zilveren in 1543. Beide 
vertegenwoordigen bij de invoering van de zilveren carolusgulden dezelfde waarde. Deze bedraagt 20 stuivers 
(www.wikipedia.nl).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Karel_V
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuiver
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Figuur 10: Verbeelding van het huis Hennekeler in de 17e eeuw; een herenhuis met adellijke uitstraling 
(illustratie: J.G. Bijvank) 

 
In ca. 1620 bewoont de zoon van Ernst, Wulf(fer) van Hennekeler, het huis en wordt hij in een lijst 
van kloostergoederen vermeld (zie figuur 11) als ‘vrouwenman’. Dat wil zeggen dat hij in die tijd nog 
horig is aan het klooster van Elten.   
 

 
Figuur 11: Fragment van een archiefstuk uit de Gelderse Rekenkamer ‘Wulffer van Hennickler vrouwen man & 
guet (= goed, PB)’ (GA 0012, inv.nr.1557). 

 
Vermoedelijk omdat de familie Van Hennekeler hun horige status niet vindt passen bij hun 
maatschappelijke stand betalen ze zich in 1631 vrij van horigheid. Hennekeler wordt echter geen 
‘gevrijd goed’ of een ‘tynsgoed’, een vrij goed waarbij een tyns of jaarlijkse afdracht wordt betaald 
zoals meestal gebeurt, maar een ‘pachtleengoed’ van Elten. Deze pachtlenen zijn een bijzondere 
groep van leengoederen. Van oorsprong zijn riddermatige lenen gebaseerd op een persoonlijke en 
militaire band tussen de heer en zijn leenman of vazal. Veelal leden van de ridderschap zijn op die 
wijze beleend met boerderijen en land. De leenman legt daarbij de eed af en belooft trouw te zijn 
aan zijn heer in de vorm van een militaire verplichting. Hij betaalt hem eenmalig een zogenaamd 
‘heergewaad’ in de vorm van een militaire uitrusting of een paar leren handschoenen. De leenman is 
een vrij man en vrij van overige jaarlijkse lasten als afdrachten in natura (stedicheid). Bij een 
pachtleen bestaat de erkenning of recognitie niet uit een militaire verplichting maar uit geld of 
naturalia. Vermoedelijk kiest de abdis van Elten voor deze vorm van vrijing omdat de Van 
Hennekelers van aanzien zijn en daar past een belening in de vorm van een leengoed beter bij dan 
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bijvoorbeeld een tynsgoed omdat het een bepaalde vrijheid uitstraalt. Daarnaast had het stift Elten 
eerder behoefte aan geld en goederen dan aan militaire hulp.35      
 
De belangrijkste bron van inkomsten van Wulff van Hennekeler is onbekend. Hij trouwt drie maal in 
zijn leven en heeft uit deze huwelijken meerdere kinderen. In 1629 wordt hij bestuurder of veldgraaf 
van de maalschap van het Hellerveld. Zeker een  belangrijke functie voor iemand met lokaal aanzien. 
Dit malenveld bestaat uit woest liggende gronden waar de geërfden (bewoners van de erven die 
rond het veld liggen) gezamenlijk rechten hebben op het gebruik. De grote open heide en velden met 
buntgrassen en heidevennen worden gebruikt voor het weiden van vee, het graven van turf, kappen 
van hout en het steken van plaggen voor bemesting van de akkers. Ook het erf Hennekeler heeft 
rechten op het Hellerveld, uitgedrukt in drie zogenaamde zichtgangen.36 Hennekeler is daarmee te 
vergelijken met andere grotere boerderijen als Groot Erental (Slichtenhorst) of Groot Hell (Putten). 
De maalschap int jaarlijks van elke gebruiker van een verbonden erf een malenkeur of malentijns 
voor betaling van de scheuter (toezichthouder op het veld), bestuurders en onderhoud van het veld. 
In de 17e eeuw wordt een deel van dit geïnde geld uit de malenkas aan geërfden in de vorm van 
obligaties uitgegeven. Op 19 november 1629 gaat Wulff van Hennekeler een lening aan van f 125,- 
tegen een rente van 6%.37 De maalschap koopt een obligatie, een verhandelbaar schuldbewijs voor 
een lening, van Wulff van Hennekeler. Wulff geeft aan dat hij het bedrag een jaar later zal 
terugstorten. In het malenboek doen meerdere geërfden dit. Waar Wulff dit geld voor gebruikt is 
onbekend. Aangezien juist vermogende geërfden deze leningen aangaan is het waarschijnlijk dat 
deze gelden voor investeringen worden gebruikt. Voor de maalschap vormen deze leningen in de 
vorm van rente een inkomstenbron.  In 1641 koopt Wulff een deel van de rechten op het Hellerveld 
van de boerderij Huijssteen aan de Bloemendaalsesteeg. Het laat zien dat het Wulff van Hennekeler 
goed gaat en hij zijn boerenbedrijf versterkt.   
In 1643 trouwt hij met de 25 jarige Alijda van Nulde. Wulff is dan ongeveer 65 jaar oud en het is zijn 
derde huwelijk. Dit maal een huwelijk op stand want de familie Van Nulde heeft vele bezittingen op 
de Veluwe.38 Uit dit huwelijk krijgt hij zijn enige zoon Ernst en dochter Alijda van Hennekeler.  
 
In 1650 wordt Hennekeler vermeldt in de zogenaamde verpondingskohieren van het ambt Nijkerk. In 
dat jaar wordt er een nieuw belastingsysteem ingevoerd voor onroerende goederen, de verponding,  
in plaats van de schildschatting die daarvoor bestond. De verponding werd geïnd door collecteurs, 
die zijn aangesteld door de stedelijke magistraten of het ambtsbestuur. De hoogte van de belasting 
wordt bepaald door de waarde van de grond en gebouwen.39 In de verpondingskohieren is 
Hennekeler op dat moment in eigendom van Wulff van Hennekeler40 waarbij zijn huis en hof (tuin) 
apart wordt getaxeerd op f. 12,-. Hieruit blijkt dat het woonhuis Hennekeler relatief bescheiden van 
omvang is. Stenen voorname huizen in de directe omgeving zijn Watergoor (geschatte waarde  
f. 75,-), Berenkamp (f. 45,-), en de Kemna, de hof van Elten in Appel (f. 40,-).   

 
35 Over pachtlenen zie Heringa, 1931, pg. 109. 
36 Een zichtgang op het Hellerveld heeft een oppervlakte van 9 ha. (GA 0366, inv.nr. 372).  
37 Dit bedrag zou tegenwoordig een waarde vertegenwoordigen van ca. € 1.450,- (bron: 
https://iisg.amsterdam/nl/onderzoek/projecten/hpw/calculate.php).  
38 De ouders van Alijda van Nulde zijn Henrick van Nulde (woont op Klein Hell) en Gerharda van (Joffer) Twiller 
(bron: https://www.vantwillert.net/cgi-bin/gwd.exe?b=hvt;templ=templf;p=alijda+van;n=nulde). 
39 De belasting betreft de 6e penning van de belastbare pachtwaarde van boerderijen en grond en de 9e 
penning van huizen en molens. Voor onderhoudskosten mag een percentage worden afgetrokken. 
40 Meerdere bronnen geven aan dat Wulff van Hennekeler voor of in 1648 overlijdt. Zijn zoon Ernst van 
Hennekeler wordt in 1649 (dan twee jaar oud) als leenman van Hennekeler aangeduid (GA 0012-1561, fol. 
109). Vermoedelijk gaan ze in 1650 in het verpondingboek nog uit van de historische situatie.  
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De boerderij Hennekeler bestaat uit ‘huijs, hoff (tuin), boomgaert ende 20 morgen lants’ waarvan ‘6 
morgen saijlants’(bouwland) en 14 morgen weijlants aende oostzijde vanden wegh’.41 Rutger Bessels 
wordt als gebruiker of pachter genoemd. De weidegronden liggen ‘aende oostzijde vanden wegh’ en 
daarmee worden de lage gronden aan de oostzijde van de Waterweg bedoeld (zie hoofdstuk 6.1.1). 
De waarde van de boerderij en de grond wordt geschat op zo’n f. 250,- en daarmee is Hennekeler 
qua grootte een boven gemiddelde boerderij (vergelijkbaar met de grotere boerderijen in de 
buurschap Slichtenhorst) maar hij behoort zeker niet tot de grootste boerderijen als Groot Steenler 
of Ramshorst. De gebruiker draagt Herenguldens en tijns af aan de wereldlijke macht.42 Omdat 
Hennekeler een pachtleen is moet daarnaast de zogenaamde stedicheid betaald worden aan de 
abdis van Elten in de vorm van 2 mudden (ca. 220 liter) gemengde rogge en gerst. Dit wordt 
afgedragen aan de hof in Appel. Voor het gebruik van het Hellerveld betaalt de pachter ook nog de 
jaarlijkse malentijns. Al deze bedragen en naturalia worden meestal opgebracht door de pachter die 
in sommige gevallen ook nog een (zaad)pacht betaalt aan de bezitter van het goed, in dit geval Wulff 
van Hennekeler, maar dat blijkt niet uit het verpondingskohier. Dit belastingoverzicht geeft een goed 
beeld van de gelaagdheid van het bezit van kloosterboerderijen als Hennekeler en de 
verscheidenheid aan betalingen aan de diverse belanghebbenden van de boerderij.   
 
 

 
Figuur 12: Huis de Kemna in 1786, de hof van het stift Elten in de buurschap Appel. Het huis is rond 1850 
afgebroken en alleen de gracht en oprijlaan van het voormalige huis is nog zichtbaar (pentekening in grijs en 
gewassen in kleur, Jordanus Hoorn, 1786, bron: Crebolder, 2002).  

 
Wulff sterft vermoedelijk in 1648 en zijn zoon Ernst is op dat moment nog een kind van slechts een 
jaar oud maar wordt aangeduid als de leenman van Hennekeler in 1649. Hij komt een paar jaar later 
ook voor in de belastingregisters voor de afdracht van zogenaamde rijsvoeders aan de Staten van het 
kwartier van Veluwe. Oorspronkelijk was een rijsvoeder letterlijk een voer (vracht) rijs (takkenhout) 

 
41 De waarde van de weidegrond wordt geschat op f. 10,- de morgen (een morgen is ca. 0.85 ha). Daaruit kan 
afgeleid worden dat deze weidegronden niet in de polder Arkemheen liggen maar rondom het huis. De  waarde 
van weidegrond in Arkemheen op de vruchtbare kleigrond is het dubbele of meer waard.   
42 Aangeduid met ‘herengeld aan de graaf’ waarmee de graaf van Benthem wordt bedoeld die op dat moment 
het recht om belasting te heffen van de Staten van het kwartier van Veluwe pacht.  
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om de vuren in de verblijven van de hertog brandende te houden. Later werd deze betaling in natura 
vervangen door een geldbedrag. Hennekeler betaalt 1 rijsvoeder per jaar.43 
Van Ernst van Hennekeler weten we alleen dat hij in 1663 in Harderwijk studeert aan de universiteit 
aldaar. Zijn zuster Geertruijd van Hennekeler wordt na het overlijden van Ernst (het jaar is onbekend) 
in 1675 door de abdis van Elten44 met Hennekeler beleend. Formeel wordt ze in dat jaar nog 
vertegenwoordigt door een voogd, Geurdt van Seijl. Hieruit is wellicht af te leiden dat Ernst van 
Hennekeler in 1675 op 28 jarige leeftijd is overleden en dat zijn zus Geertruid nog te jong is om als 
leenvrouw op te treden. Vijfentwintig jaar later wordt na het overlijden van de voogd in huize de 
Kemna, de hof van Elten, de belening van Hennekeler door Geertruid van Hennekeler formeel 
bekrachtigd (zie voor het huis de Kemna figuur 12).    
 
Aan het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw wordt het huis Hennekeler een paar keer als 
onderpand gebruikt om schulden in de familie te betalen. Zo wordt in 1692 ten behoeve van 
Geertruid en haar zus Alijda van Hennekeler het huis Hennekeler verpand om daarmee de schulden 
te betalen die zijn ontstaan bij de erfgenamen van hun moeder, Alijda van Nulde. Waardoor deze 
schulden zijn ontstaan is onduidelijk. Elf jaar later wordt Hennekeler als onderpand gebruikt voor een 
geldlening die Geertruid met haar twee neven Peter en Andries Coornbreecker aangaat.45 Voor deze 
handelingen moet de abdis van Elten formeel nog steeds goedkeuring verlenen maar in de praktijk 
wordt steeds meer gehandeld alsof het huis en landerijen in bezit is van de familie. In 1703 wordt in 
de archieven voor het eerst gesproken over Groot en Klein Hennekeler. Het erfje Klein Hennekeler lag 
westelijk van de boerderij ter hoogte van de huidige spoorwegovergang aan de Bloemendaalseweg, 
zie figuur 1. Mogelijk is het boerderijtje in deze periode ontstaan als één van de ‘huisinge’ rond 
Hennekeler waar een lokale pachter woont.46 
 
Met het overlijden van Geertruijd (vermoedelijk rond 1703) stopt de familielijn van de Van 
Hennekelers die de boerderij en het latere huis Hennekeler bewoont en bezit. Een lange lijn die 
mogelijk al in de 10e eeuw begint en ca. 700 jaar later eindigt.  
 
Vanaf het begin van de 18e eeuw tot het begin van de 21e eeuw is Hennekeler en omliggende 
landerijen door verschillende welgestelde families uit Amersfoort en Nijkerk in eigendom. Vanaf dat 
moment wordt het goed verpacht aan lokale boeren en niet meer bewoont door de eigenaren. Het 
zijn veelal grootgrondbezitters die het huis en latere boerderij door vererving in bezit krijgen en de 
directe binding met Hennekeler verdwijnt vermoedelijk wat naar de achtergrond. Dit geldt niet voor 
de pachters die vaak meerdere generaties de boerderij in bedrijf hebben. 
Groot en Klein Hennekeler zijn vanaf ca. 1703 in bezit bij de zoon van Alijda van Hennekeler, Andries 
Coornbreecker en zijn vrouw Gerharda Hellenraet. De laatste verkoopt de boerderijen in 1716 aan 
Hendrik Snoeck en zijn vrouw Jacoba van Wenckum en een paar maanden later wordt Hendrick ook 
formeel door abdis Maria Eugenia met het goed beleent. Hij legt de eed van getrouwheid af en 
betaalt het heergewaad van 12 Rijnse goudguldens. Op dat moment waarschijnlijk al een ‘antieke 

 
43 In ditzelfde belastingregister worden ook het aantal rookhoenders (hoen of kip) die afgedragen moeten 
worden weergegeven. Rookhoenders zijn oorspronkelijk een belasting die betaalt wordt door de bewoners van 
huizen die een stookplaats hadden.  
44 Voluit is de naam van de abdis Maria Francisca abdis van Elten en Vreden, Gravin van Manderscheijdt en 
Blankenheims, vrouwe van Junckenrodt Daun en Erp. Het is hoge Duitse adel. 
45 Alijda trouwt in 1671 met Pieter Coornbreecker uit Amersfoort. Zijn kinderen zijn later deels eigenaar van 
Hennekeler. Het gaat hier om een geldlening van f. 12.000,- die wordt verstrekt door Hendrik van Middagten. 
Een enorm bedrag voor die tijd (zou in de huidige tijd een bedrag van € 150.000,- betekenen). 
46 Kan ook betekenen dat het een bestaande boerderij is die rond 1700 met Klein Hennekeler wordt aangeduid. 
In ieder geval was Klein Hennekeler geen kloostergoed (naam ontbreekt in de kloosterarchieven). Wanneer in 
de directe omgeving van een boerderij een nieuwe boerderij ontstaat (meestal door een familielid) wordt deze 
met  ‘klein’ aangeduid en wordt het oorspronkelijke erf ‘groot’. Het zegt niets over de feitelijke omvang van de 
boerderij.  
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daad’ in de nadagen van het leenstelsel dat in 1795 tijdens de Bataafse Republiek onder Franse 
invloed geheel verdwijnt.47 Door het ontbreken van kinderen erft de zuster van Jacoba, Anna van 
Wenckum o.a. de boerderijen Groot en Klein Hennekeler. Ze woont in Nijkerk (‘mijn huijs in de Vest 
(...) item de groeve in de kerk tot Nijkerck’) en beide boerderijen worden door pachters bewoont. In 
1753 overlijdt haar man Dirck Wesselingh en uit het opgemaakte  testament blijkt dat ze naast Groot 
en Klein Hennekeler nog een aantal boerderijen (Klein Gerven en Tinteler in Putten) en veel 
landerijen bezit.  
 

     
 

 
Figuur 13: Verschillende bouwfasen van Hennekeler (fase 0: 16e eeuw, kelder en onderbouw van de spieker, fase 
1: 17e eeuw, herenhuis met tuitgevels met duivengaten rookkanaal aan de oostzijde) en fase 2: 18e eeuw, 
huidige boerderij met schilddak en twee schoorstenen (bron: Van Aller, 2012, foto: P.C. Bijvank). 

 
47 Bij plakkaat (overheidsbesluit) van de Landschap (voorganger van de provincie) van 25 maart 1795 wordt de 
Leenkamer van Gelre en Zutphen en daarmee het leenstelsel opgeheven.(bron: Gelders Archief, 0002) 
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In deze periode (rond 1750) wordt het herenhuis Groot Hennekeler verbouwd tot de boerderij zoals 
we die nu kennen. Aan de oostzijde wordt een aanbouw gerealiseerd met schilddak en twee 
schoorstenen. De westelijke tuitgevel van het huis verdwijnt. De oostelijke gevel blijft bestaan en 
wordt een binnenmuur, zie figuur 9 en 13.48 Dwars op het voorhuis wordt de stal gebouwd. 
 
Anna sterft in 1765 kinderloos en haar huisgenoot Catharina Wormland (ca. 1705-1766) erft Groot en 
Klein Hennekeler. Catharina geniet nog een jaar van haar legaat wanneer ze overlijdt en het naar de 
jurist Arnoldus Hendrikus Bor uit Amersfoort gaat, de man van haar dochter Gijsberta Scheerder 
(1733-1757). In 1790 overlijdt Arnoldus en in die periode zal zijn zoon beide boerderijen erven. In 
tabel 2 zijn de eigenaren van Hennekeler weergegeven van ca. 1500 (einde Middeleeuwen) tot 1800.   
 

jaartal eigenaar bijzonderheden bron 

1530-1550 Wulfger van Hennecler 
de jonge 

betaalt 27 stuivers en 6 denariën tijns aan 
Gelre  

GA 0001/2672 
(fol.20, scan 5) 

1547 Idem Wulfger koopt voor zichzelf en zijn zoon 
Casijn in 1547 de verplichting ‘zich naar 
het goed te qualificeren’ af (in dit geval 
voor het uitstel van de horige status, de 
zogenaamde oprukkingen). 

W. de Vries,  
GA 0203-89   
(scan 5 t/m 220) 

1550 Casijn Wulfzoon van 
Hennekler, overlijdt ca. 
1585 
(vermeld 1558-1582) 

Gildemeester St. Catharina-gilde parochie 
Nijkerk. Woont in Harderwijk en laat het 
erf door een pachter bewerken.  

W. de Vries,  
GA 0203/8949  
(scan 5-220) 

1590 Ernst van Hennekler 
(ca. 1550 – ca. 1624) 

Ernst en zijn vrouw Geertruid van 
Oldenbarnevelt gaan vanaf 1590 
Hennekeler bewonen. Ernst is kerkmeester 
(financieel beheerder) in  Nijkerk en 
geërfde in het polderbestuur Arkemheen. 
Bezit veel land in Arkemheen.  

W. de Vries,  
GA 0203/89 
(scan 5 t/m 220) 

1607 Idem Betaalt Herenguldens voor het ‘vrouwen 
goed Hennekler’ 4 goltguldens aan Gelre  

GA 0012/1287 
(scan 132) 

1611 Idem Betaalt in 1611 uitstel van zijn horige 
status (oprukkingen) voor het erf 
Hennekeler. Ondanks zijn welstand dus 
nog wel horig aan Elten.  

GA 0203/89 
(scan 5-220) 

1620 Wulf(fer) van 
Hennekeler 
(ca. 1578 - ca. 1650) 
 

Lijst van abts- en vrouwengoederen en 
goederen van den proost van Werden: 
‘Wulffer van Hennickler vrouwen man en 
guet (= goed, PB)’ 

GA 0012/1557 
(scan 30) 

1629 Idem In dit jaar wordt Wulf van Hennekeler 
bestuurder (veldgraaf) in de maalschap 
van het Hellerveld. Hij is van november 
1629 t/m november 1632 veldgraaf van de 
maalschap.  

GA 0366/372 
(scan 113) 

1631 Idem Hennekeler wordt een pachtleen van 
Elten. 

GA 0012/1561 
(fol. 109v, scan 
114&115) 

1649 Ernst van Hennekeler 
(1647-mogelijk 1675)  

Leenman van Hennekeler.  
Rutger Bessels pacht en bewerkt de 
boerderij Hennekeler. 
Grootte Hennekeler 5 ha bouwland en 12 
ha weiland  

GA 0008/291  
(fol. 249, scan 
510&511) 

 
48 Van Aller, 2012. 
49 GA (Gelders Archief), 0203 (toegangsnummer) en 89 (inventarisnummer). 
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jaartal eigenaar bijzonderheden bron 
1625/1667 Wulff van Hennekeler 

den olden50 & Ernst van 
Hennekeler 

Betaling van belasting in de vorm van 1 
rijsvoeder  

GA 0012/1488 
(fol. 31, scan 67) 

1675 Geertruid van 
Hennekeler 
(? – ca. 1703) 

Wordt in dat jaar de leenvrouw van 
Hennekeler  

GA 0012/1561 
(fol. 109v, scan 
114&115) 

1692 Idem Het huis Hennekeler wordt verpand om 
daarmee de kosten te dekken voor 
schulden in de familie.  

GA 0008/877 
(fol. 8v, scan 24) 

1703 idem  Groot en Klein Hennekeler worden als 
onderpand voor een geldlening gebruikt 

GA 0012/1561 
(fol. 125, scan 130 t/m 
132) 

1716 Andries Coornbreecker 
en zijn vrouw Gerharda 
Hellenraet51 

Weduwe Hellenraet verkoopt Groot en 
Klein Hennekeler aan Hendrik Snoeck voor 
f. 18.500,-  

GA 0203/850  
(pg. 161, scan 173) 
GA 0012/1561 
(fol. 196, scan 201 t/m 
203 

1716/1717 Hendrick Snoeck en zijn 
vrouw Jacoba van 
Wenckum (? – 1752) 

Eigenaar van Groot en Klein Hennekeler. 
Hendrik wordt formeel beleent met het erf 
Hennekeler door de abdis. 

GA 0012/1561 
(fol. 203, scan 208 t/m 
210) 

±1740-
1765 

Anna van Wenckum 
(? – 1765) 

Erft Groot en Klein Hennekeler van haar 
zus Jacoba van Wenckum. Gijsbert Jansen 
is in 1753 pachter van Gr. Hennekeler 

GA 0203/863 
(fol. 254 t/m 257, scan 
278 t/m 281) 
Gem. archief Nijkerk 
010/3.5 

1765-1766 Catharina Wormland 
(ca. 1705-1766) 

Huisgenoot van Anna van Wenckum en 
erft Groot en Klein Hennekeler.  

0203/863 
(fol. 255, scan 279) 

1766-1790 Arnoldus Hendrikus Bor 
(1718-1790) en 
Gijsberta Scheerder 
(1733-1757) 

Rechter te Amersfoort getrouwd met 
Gijsbertha Scheerder, dochter van 
Catharina Wormland, erft Groot en Klein 
Hennekeler . 

GA 0203/863 (fol. 255, 
scan 279) en  
GA 0012/1492 
(fol. 56v, scan 114) 

ca. 1790 Hendrik Gerard Bor 
(1756-1823) en Maria 
Hooghart (? – 1823) 

Jurist. Zoon van Arnoldus Hendrikus Bor en 
erft de boerderijen. Is o.a. heemraad van 
Hoogheemraadschap Bunschoter Veen- en 
Velden-dijk  

GA 1913/10.2. 
(Lijst hoogheemraden) 
GA 0012/1493 
(fol. 56v, scan 106) 

Tabel 2: Eigenaren van Hennekeler vanaf ca. 1500 tot 1800. 
 

 
 
 
 

 
50 Wulff van Hennekeler, de vader van Ernst wordt met ‘den olden’ aangeduid. Hij is dan een man op leeftijd. 
51 Vanaf 1715 (mogelijk het sterfjaar van Andries Snoeck) is de neef van Gerharda Hellenraet, heer Markerrink, 
als haar voogd formeel beleend met Hennekeler. 

Tabaksteelt op Groot Hennekeler 
De tabaksteelt is rondom Nijkerk, met name in de 18e eeuw, van groot belang geweest. De aanzet van deze 
teelt wordt veroorzaakt door de landbouwdepressie in de periode 1650 – 1750. In deze periode dalen de 
graanprijzen sterk. Het verbouwen van tabak, gebruikt als pijp- en snuiftabak, wordt steeds interessanter, ook 
voor een boerenbedrijf als Groot Hennekeler. De enige Informatie over de tabaksteelt op het bedrijf Groot 
Hennekeler komt uit de 19e eeuw. Maar gezien deze activiteiten in de 19e eeuw zal er mogelijk al in de 17e 
eeuw maar zeker in de 18e eeuw, de glorietijd van de Nijkerkse tabaksteelt, tabak zijn geteeld als belangrijke 
inkomstenbron naast de veeteelt en akkerbouw. Op de kaart van De Man (1804) en de kadastrale minuutplan 
van 1832 zijn meerdere percelen van Hennekeler in gebruik als tabaksakker en staan er een aantal 
tabaksschuren op het erf en in het veld. In een 19e -eeuwse verkoopakte komt de volgende zinsnede voor: ‘dat 
op Groot Hennekeler het brandschuurtje en de tabakskisten benevens de hilten en balkenslieten en de 
kalverhokken, met eene partij van omstreeks zes duizend tabaksspijlen, liggende in de tabaksschuur tegen de 
Zuidergevel, den bouwman toebehoren (Andries Pothoven, PB), en de partij tabaksspijlen welke in die schuur 
tegen den westelijken wand het verst noordwaarts ligt den eigendom is des pachters Jacob van den Pol, terwijl 
de overige spijlen en de tabaksluiken in dezen verkoop zijn begrepen’. 
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Aan het einde van de 18e eeuw komt Nederland onder invloed van de Franse Republiek. Met de 
invoering van de Bataafse Republiek in 1795 verandert er in korte tijd veel op het gebied van bestuur 
en wetgeving. Hendrikus Gerard Bor betaalt in deze periode voor het laatst een rijsvoeder aan 
belasting voor het erf Groot Hennekeler. Dit belastingstelsel verdwijnt in de daarop volgende jaren. 
Ook de invloed van het stift Elten verdwijnt. Het gebied Elten wordt onderdeel van Pruisen waardoor 
het stift haar zelfstandigheid verliest. In 1811 heft Napoleon bij keizerlijk besluit het stift op. Er zijn 
op dat moment nog zes juffers aanwezig die een pensioen ontvangen. De leengoederen van het stift 
vervallen veelal aan de leenman of vazallen, in dit geval Hendrik Gerard Bor. Het persoonlijk recht 
wordt vervangen door een zakelijk recht.   
 
 
 
 

van 1832 zijn meerdere percelen van Hennekeler in gebruik als tabaksakker en staan er een aantal 
tabaksschuren op het erf en in het veld. In een 19e -eeuwse verkoopakte komt de volgende zinsnede voor: ‘dat 
op Groot Hennekeler het brandschuurtje en de tabakskisten benevens de hilten en balkenslieten en de 
kalverhokken, met eene partij van omstreeks zes duizend tabaksspijlen, liggende in de tabaksschuur tegen de 
Zuidergevel, den bouwman toebehoren (Andries Pothoven, PB), en de partij tabaksspijlen welke in die schuur 
tegen den westelijken wand het verst noordwaarts ligt den eigendom is des pachters Jacob van den Pol, terwijl 
de overige spijlen en de tabaksluiken in dezen verkoop zijn begrepen’. 
 

    
Oogst van tabak (bron: Van den Heuvel, 2012)   Drogende tabaksbladeren 
 
De pachter van Groot Hennekeler gebruikt zesduizend zogenaamde ‘tabaksspijlen’. De tabak wordt na de pluk 
aan de steel 10 cm. ingesneden en over een 1.50-1.80 m. lange spijl van wilgen- of essenhout geschoven van  
2 ½ cm. dikte. De spijlen worden vervolgens op een raamwerk of op gespannen touwen gelegd waarna de 
tabak vier tot zes weken moet drogen. Van deze spijlen heeft men er duizenden nodig want voor een are (100 
m2) tabak zijn ongeveer 150 spijlen nodig (Roessingh, 1976). In de boedel is ook een ‘brandschuurtje’ 
aanwezig. De tabak wordt bij vochtig weer gedroogd met behulp van een vuurpot. Door dit in een 
brandschuurtje te plaatsen wordt voorkomen dat bij een calamiteit de tabaksschuur afbrandt. In de tweede 
helft van de 19e eeuw verdwijnt de tabaksteelt in Nijkerk en Nederland door toenemende concurrentie van 
Amerikaanse tabak. Ook de gewoonte om tabak te snuiven verdwijnt en is er meer behoefte aan sigaren 
waarvoor het Nijkerkse tabaksblad te dik was.   
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Figuur 14: De tegenwoordige vml. abdissenwoning van het geslacht Manderscheid Blankenheim op de 
Elterberg. Op de gevel staat M(aria) F(ranziska) G(räfin) Z(u) M(anderscheid) B(lankenheim) D(echantin) Z(u) 
E(lten) P(röpstin) Z(u) V(reden) (bron:www.wikipedia.org). 

 
5.5 Moderne Tijd (1800 - heden) 
De familie Bor uit Amersfoort is gedurende de eerste helft van de 19e eeuw eigenaar van Groot en 
Klein Hennekeler. Ze hebben naast deze boerderijen ook boerderij Nautena bij Nijkerk in bezit en 
landerijen in Nijkerk en Nijkerkerveen. Hendrik Gerard Bor is een jurist en zal zich niet of nauwelijks 
met de bedrijfsvoering van de beide Hennekelers hebben bemoeit. Op Groot Hennekeler vindt de 
dagelijkse bedrijfsvoering plaats door een pachter die ook op de boerderij woont. In de eerste twintig 
jaar van de 19e eeuw is dit Jan van Esveld en waarschijnlijk vanaf 1817 Andries Pothoven die tot 
ongeveer 1860 boer is op Groot Hennekeler.52 Op Klein Hennekeler is Lucas van Korlaar in 1840 de 
eerste pachter die opduikt in de archieven. Klein Hennekeler is vermoedelijk nooit een volwaardige 
boerderij geweest. Het is meer een woning waar een arbeider met zijn gezin woont en een paar 
koeien worden gehouden met een stukje land voor de moestuin. Ook Lucas van Korlaar zal als 
arbeider of ‘karman’ hebben bijverdient naast zijn boerenbedrijfje.   
 
Belangrijke informatie van de boerderijen Groot en Klein Hennekeler in de 19e eeuw komen uit 
notariële archieven. In 1810 wordt Nederland ingelijfd in het Franse rijk en worden Franse wetten, 
dus ook die betreffende het notariaat, hier per 1 maart 1811 geldig verklaard. Vanaf die periode 
worden openbare verkopen van huizen en landerijen, testamenten, inboedelverkopen, etc. 
vastgelegd in notariële akten.53 Wanneer in 1832 de ‘Dienst voor het kadaster en de openbare 
registers’ wordt ingevoerd worden verkopen en bezittingen van onroerende goederen gekoppeld aan 
nauwkeurige geografische informatie, de zogenaamde minuutplans. Hierdoor ontstaat een beter 
inzicht in de bezittingen van een boerderij als Groot Hennekeler en door de vastgelegde 
boedelbeschrijvingen wordt ook duidelijk wat voor soort boerenbedrijf Groot Hennekeler in deze 
periode is. Door bijvoorbeeld de vele geregistreerde hakhoutverkopen in de jaren dertig en veertig 
van de 19e eeuw wordt duidelijk hoe belangrijk deze verkoop was voor de eigenaren en pachters van 
deze houtopstanden. Dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor de eeuwen hiervoor alleen ontbreekt 
deze informatie.54 

 
52 Arien van Hoek, de schoonzoon van Andries Pothoven zal tot het einde van de 19e eeuw pachter zijn op 
Groot Hennekeler (Van Aller, 2012). 
53 Hiervoor bestaan vanaf 1675 ook al registers per ambt voor rechtshandelingen met betrekking tot onroerend 
goed, de zogenoemde protocollen van bezwaar. Deze waren echter minder volledig en accuraat dan de latere 
notariële acten en kadastrale vastlegging.  
54 Van het archief van het klooster Paderborn en haar hof de Kelnarij in Putten zijn deze houtverkopen ook van 
vroeger tijden vastgelegd en daaruit blijkt hoe belangrijk deze inkomsten zijn voor de horigen. Van het opgaand 
hout was veelal elke derde boom voor de grondheer. Zie hiervoor o.a. het GA, Kelnarijarchief (0324) , inv. nr. 
80: ‘Stukken betreffende de verkoop van hout en heggen 1641-1713’.  
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Figuur 15: Voorbeeld van een boedelverkoop op 
de Veluwe (bron: Streekarchivaat NW Veluwe) 

 
In  januari 1817 verkoopt de pachter van 
Groot Hennekeler van dat moment, Jan van 
Esveld, publiekelijk op het erf zijn 
inboedel.55 Het gaat om huisraad, 
gereedschappen, werktuigen, hooi, stro, 
vee en granen die op dat moment nog 
ongedorst zijn opgeslagen in de 
graanbergen op zijn erf. De veiling of 
publieke verkoop levert hem in totaal  
f. 2.584,05 gulden op. De meeste zaken 

worden gekocht door lokale boeren. Een paar bijzondere zaken uit zijn inboedel zijn een plaggenzigt 
waarmee plaggen worden gemaaid op de heide voor bemesting van zijn akkers, een koperen ketel 
met een waarde van f. 44,- gulden (dat zou nu een waarde van € 300,- zijn) en een arrenslee. Uit de 
boedelbeschrijving blijkt vooral dat Groot Hennekeler een gemengd boerenbedrijf is. Er wordt vee 
gehouden en daarnaast worden vooral granen geteeld. Van Esveld verkoopt vier werkpaarden, zeven 
melkkoeien en drie kalveren. Daarnaast zes niet drachtige jonge koeien die vermoedelijk voor het 
vlees worden gehouden. Het ongedorste graan wordt in zogenaamde vimmen verkocht, een maat 
voor in dit geval bossen graan.56 De graanvoorraad bestaat uit rogge (20 vimmen, 55% van de 
aanwezige graanvoorraad), haver (16 vimmen, 25%) en boekweit (9 vimmen, 18%) en daarnaast nog 
een kleine hoeveelheid hennep en vlas dat gebruikt wordt voor het maken van touw. Deze 
hoeveelheden geven aan dat op de zandgronden in deze omgeving het broodgraan rogge het 
belangrijkste gewas vormt. Aardappels en tabak ontbreken in deze boedel. Tabak wordt in deze tijd 
nog zeker geteeld rond Nijkerk maar wordt verkocht aan speciale tabakshandelaren. Mogelijk is dat 
de reden dat de tabaksoogst van vorig jaar in de boedel ontbreekt. 
 
Zoals vermeld worden regelmatig percelen hakhout verkocht. Vermoedelijk is deze verkoop door de 
eeuwen heen een belangrijke inkomstenbron voor de grondgebruikers. In 1832 verkoopt Hendrik 
Gijbels, een wijnkoper uit Amersfoort en de man van Hendrika Arnolda Bor, de derde dochter van 
Hendrik Gerard Bor en zijn vrouw Maria Hooghart, een perceel elzen- en eikenhout van Groot 
Hennekeler voor f. 177,- gulden.57 Maar de meeste hakhoutpercelen worden verkocht door een 
bierbrouwer uit Nijkerk, Barend Brouwer. Hij pacht meerdere hakhoutranden en opgaand 
houtpercelen van de erven van de familie Bor. Het opgaand hout wordt als timmerhout verkocht. De 
wilgen- en elzenbomen aan klompenmakers uit Nijkerk en Putten.58  
 

 
55 GA 0168-1109, nr. 009 
56 Een vim bestaat uit honderd bossen graan of takken. Het was een hoeveelheid die je op een boeren wagen 
kon laden.  
57 GA 0168-1122, nr. 059. 
58 GA 0168-1122, nr. 002, 093, GA 0168-1123, nr. 001, 056 en GA 0168-1124, nr. 004. Met dank aan J. van de 
Kraats voor het ontsluiten van de notariële archieven in Nijkerk en Putten.  
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Figuur 16: Groot Hennekeler in de eerste helft van de 20e eeuw met hoog opgaande bomen dat behalve de 
boerderij een fraai aanzien geeft ook als timmerhout wordt gebruikt (bron: www.gelderlandinbeeld.nl)  

 
In 1833 verkoopt notaris E.G. Ardesch de inboedel van het boerderijtje Klein Hennekeler. 
Vermoedelijk is de pachter van dat moment overleden en treedt de notaris namens deze op.59 Klein 
Hennekeler heeft maar enkele hectaren land en uit de boedelverkoop blijkt vooral de eenvoud van 
het erfje. Enkele bijzonderheden uit de inboedel die alleen uit huisraad en wat kleine 
gereedschappen bestaat: drie kwispedoren, vijfendertig boeken waaronder een Bijbel, een sabel, 
twee driekantige hoeden (steken) en een zogenoemde ‘beversche jas’ (waarschijnlijk een van 
beverbont gemaakte jas) die wordt gekocht door schaapherder Lubbert Jansen Brons voor tien 
gulden waarbij Jan van ’t Net, een kastelein uit Putten, financieel garant staat. De buurman Andries 
Pothoven, op dat moment pachter van Groot Hennekeler, koopt een hoekkabinet en een bed uit de 
boedel.  
 
In 1851 wordt het erf Groot en Klein Hennekeler door de erven van de familie Bor verkocht voor ruim 
f. 41.000,- gulden aan Cornelia Maria Hangest d’Yvoy uit Amsterdam.60 Haar zuster Anna Magdalena 
koopt hiervan een paar percelen die aansluiten bij haar bezit van huize de Salentein waar ze woont 
met haar echtgenoot Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Weede. Op het moment van deze verkoop zijn 
Hendrik Gerard Bor en Maria Hooghart al vijfentwintig jaar dood. Van hun tien kinderen zijn er op de 
dag van de verkoop nog vier in leven (waaronder de dan twee en zeventig jarige dochter Alida 
Barbara die ‘krankzinnig’ is verklaard) en één kleinkind, Fransisca Maria Antonetta Clara van 
Goltstein, kleindochter van het oudste en inmiddels overleden kind Gijsberta Jacoba Bor. De meeste 
erfgenamen laten zich vertegenwoordigen door een gemachtigde en deze zijn allen te samen 
gekomen in logement De Gouden Leeuw aan de Oosterstraat (zie figuur 17).   

 
59 GA 0168-1131, nr. 750. In 1840 is Lucas van Korlaar de pachter. Hij wordt aangeduid met ‘landbouwer op 
Klein Hennekeler onder Nijkerk woonachtig’ (GA 0168-1138, nr. 2174). In 1851 wordt Klein Hennekeler gepacht 
door de weduwe Lucas van Korler (zie 0168-3873, nr. 4751)  
60 GA 0168-3873, nr. 4751. Cornelia Maria blijft ongetrouwd en zal later ook in de Salentein gaan wonen. Ze 
wordt ook wel aangeduid als de ‘weldadige freule’ door haar goede werken voor de minder bedeelden  

http://www.gelderlandinbeeld.nl/
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Figuur 17: Logement de Gouden Leeuw aan de Oosterstraat. Het hotel en de huizen (links) en het huis aan het 
einde van de Oosterstraat (dwars) zijn allen afgebroken bij het verbreden van de Oosterstraat en de aanleg van 
de Frieswijkstraat (bron: www.facebook.com/Nijkerkinoudefotos). 

 
De bezittingen van de erven Bor voor wat betreft Groot en Klein Hennekeler bestaan uit de volgende 
onderdelen en zijn in de verkoopakte als volgt genummerd (zie voor de ligging figuur 18):  
Nummer 1: De boerderij Groot Hennekeler met op het erf een herenhuis annex boerenwoning61, 

een zomerhuis (bakhuis, zie figuur 20), een tabaksschuur, nog een ‘bouwschuur’, 
twee korenbergen en nog wat houten schuurtjes. Bij de boerderij ligt ruim 30 ha. 
bouw- en weilanden. Daarnaast heeft het erf recht op 14 ha. van het Nijkerkse 
Helderveld en 7 ha. van het Puttense Helderveld. De boerderij is grotendeels 
verpacht aan Andries Pothoven; 

Nummer 2: De boerderij Klein Hennekeler met bijna 3 ha. land verpacht aan de weduwe van 
Lucas van Korler; 

Nummer 3: Een ‘daggelderswoning’ de Langeschuur aan de Wallerstraat met een vijfde ha. land 
verpacht aan de weduwe van Jan Petersen; 

Nummer 4: Percelen bouw- en weiland de Doornenkampen en het Hogendammermorgen, totaal 
7½ ha. De Doornenkampen zijn verpacht aan Andries Pothoven. Het 
Hogendammermorgen aan de weduwe Hendrik Teunissen van Beek;62 

Nummer 5: Kamp Bouwland met hakhout de Hasseman63 van 3½ ha. Het bouwland is in pacht bij 
Jacob van den Pol.  

 
 

 
61 De boerderij Groot Hennekeler is rond 1750 verbouwd tot een stenen woonhuis met dwars daarop de stal. 
Blijkbaar werd het huis gedeeltelijk als herenhuis en boerenwoning gebruikt (Van Aller, 2012).   
62 Deze percelen komen in eigendom van Anna Magdalena Baronesse d’IJvoij van huize de Salentein. 
63 De percelen noordelijk van Hasseman worden met dezelfde naam aangeduid. Het zijn in 1836 tabaksakkers 
in bezit van Aalt van Gelder uit Nijkerk (GA 0168-1134, nr. 1409).   
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Figuur 18: Weergave van de verkochte kadastrale percelen (kadastrale kaart 1832) behorende bij Groot en Klein 
Hennekeler zoals weergegeven in de notariële akte. Nummer 1 Groot Hennekeler: roze, Nummer 2 Klein 
Hennekeler: lila, Nummer 3 Langeschuur: donkerblauw, Nummer 4 Doornenkampen & Hogendammermorgen: 
paars en nummer 5 bouwland met hakhout de Hasseman: cyclaam. 

 
Bij de verkoop is ook het recht van boerderij Groot Hennekeler op het gebruik van het Hellerveld 
inbegrepen (zie nummer 1 van de verkoopakte). In 1640 had Hennekeler nog recht op ruim drie 
zichtgangen. Bij de verkoop van de boerderij in 1851 wordt aangegeven dat Hennekeler in totaal 
twee en een derde zichtgangen had op het Hellerveld. Mogelijk zijn in de tussentijd een deel van de 
rechten verkocht. De maalschap van het Hellerveld is op het moment van de verkoop van de 
boerderij al twee jaar opgeheven en het veld is verdeeld onder de gerechtigden.64 Groot Hennekeler 
heeft bij deze verdeling 14 ha. in het Nijkerkse deel en 7 ha. in het Puttense deel van het veld 
toebedeeld gekregen. Het Hellerveld bestaat in het midden van de 19e eeuw nog geheel uit 
heidevelden en het zou nog jaren duren voordat deze worden ontgonnen. In figuur 19 zijn de 
kadastrale percelen weergegeven van het Hellerveld die (gedeeltelijk) in eigendom komen van 
Hangest d’Yvoy.    
  

 
64 GA 0366-372, verslag maaldag 1849. In het midden van de 19e eeuw zijn veel marken en maalschappen 
opgeheven (de maalschap van het Appelerveld in 1865). Dit gebeurde onder druk van landelijke wetgeving 
omdat de onverdeelde velden de ontwikkeling van de landbouw in de weg zouden staan. Door de 
landbouwcrisis aan het einde van de 19e eeuw wordt de ontginning van de velden vertraagd. Pas met de komst 
van de kunstmest en de boerenleenbank in het begin van de 20e eeuw komt de ontginning echt op gang 
(Bieleman, 1992, Bijvank, 2011).  
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Figuur 19: Kadastrale percelen van het Hellerveld die na de verdeling van het veld in 1849 gedeeltelijk toekomen 
aan Groot Hennekeler.  
 

Behalve bovenstaande bezittingen rondom Groot en Klein Hennekeler heeft de familie Bor ook de 
boerderij Nautena met 48 ha. bouw- en weilanden in bezit en diverse stukken land in Nijkerk en 
Nijkerkerveen. Ook deze bezittingen worden publiekelijk verkocht.  
 

Figuur 20: Zuidgevel Groot Hennekeler en het in 1997 afgebroken 
bakhuis of ‘zomerhuis’ (bron: SHBO-archief, RCE, Amersfoort) 

 
Deze verkoop geeft inzicht in de eigendomssituatie van 
Hennekeler in het midden van de 19e eeuw. In hoeverre dit iets 
zegt over de eigendommen van de beide Hennekelers in 
voorgaande eeuwen is onzeker (zie hiervoor hoofdstuk 6). Wel 
valt op dat er een groep percelen (roze kleur, figuur 18) 
aaneengesloten om het erf Groot en Klein Hennekeler liggen. 
Daarnaast liggen een aantal percelen wat meer excentrisch zoals 
de Doornenkampen, Hoogendammermorgen, Langeschuur en de 
Hasseman. Mogelijk zijn deze percelen door vererving in de loop 
van de 18e en 19e eeuw bij het bezit van Hennekeler gevoegd. 
Verder valt de geringe omvang van Klein Hennekeler op. Het 
boerderijtje heeft maar 2½ ha. aan land die geïntegreerd zijn in 
de kern van de percelen rond Groot Hennekeler. Vermoedelijk 

behoorden deze percelen oorspronkelijk tot het erf Hennekeler. Op het moment van deze verkoop 
gebruikt de pachter van Groot Hennekeler (Andries Pothoven) ongeveer 24 ha. land.  
 
In de verkoopakte worden een aantal percelen met naam genoemd; de Boschkamp, de Herikhoek, de 
Boschhoek, de Kolkkamp en het Oude Land. Al deze percelen worden aan boeren in de omgeving 
verpacht en zijn dus niet in gebruik door de pachter van Groot Hennekeler, Andries Pothoven. Al het 
opgaande bos en de houtwallen rondom de percelen worden weer afzonderlijk verpacht, zie de 
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eerder genoemde Barend Brouwer die veel hakhoutpercelen in de jaren dertig en veertig van de 19e 
eeuw in pacht had.   
 

 
Figuur 21: Tegenwoordige hakhoutrand langs een perceel van Groot Hennekeler (foto: P.C. Bijvank). 

 
In de verkoopakte worden ook een aantal schuren genoemd die in het veld staan, op grotere afstand 
van de boerderij. Net noordelijk van Groot Hennekeler staat een lange schuur (nr. 1 in figuur 22). 
Deze wordt in de akte aangeduid met ‘tabaksschuur’. Een tweede schuur, de zogenaamde 
‘Langeschuur’, staat aan de Wallersteeg en wordt gedeeltelijk als woning gebruikt en gepacht door 
de weduwe van Jan Petersen. De derde schuur, die overigens geen onderdeel vormt van de verkoop, 
staat zuidelijk van de Langeschuur.65 De positie van deze schuren wordt logisch wanneer het 
landgebruik van omstreeks het jaar 1804 (De Man66) wordt geprojecteerd op de kadastrale kaart van 
1832, zie figuur 22. 
 

 
Figuur 22: Kadastrale kaart 1832 met daarop de specifieke perceelvormen van tabaksakkers (roodbruin) van de kaart van De 
Man uit ca. 1804. Zie voor de verklaring van de nummers van de tabaksschuren de tekst.  

 
65 Dit betreft de tabaksschuur en het latere boerderijtje de ‘Hasseman’. In de tabaksschuur is in 1875 een 
éénkamer woning aanwezig en wordt de schuur met het zuidelijk daarvan gelegen tabaksland gekocht door 
Cornelia Maria Hangest d’IJvoij. Het tegenwoordige Hassemanpad tussen de Oude Barneveldseweg en 
Nachtegaalsteeg, verwijst naar dit eenvoudige boerderijtje.  
66 De Man, 1988. 
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De schuren staan midden in concentraties van tabaksakkers. Zowel de positie als de vorm; lange 
smalle schuren, verwijzen naar het gebruik als tabaksschuur. De schuur noordelijk van Groot 
Hennekeler is in de periode tussen 1804 (kaart De Man) en 1832 (kadastrale kaart) een stuk langer 
geworden. Vermoedelijk waren het eenbeukige hoge schuren zoals weergegeven in figuur 23. Ze 
staken boven de elzensingels uit die langs de tabaksakkers werden geplant om de kwetsbare 
tabaksbladen tegen de wind te beschermen.67 De schuren verdwijnen aan het begin van de 20e eeuw 
(de schuur noordelijk van Groot Hennekeler is op de topografische kaart van 1931 verdwenen).  
 

 
Figuur 23: Tabaksschuur aan de Hoogekamp aan het Binnenpad te Nijkerk. (Roessingh, 1976, illustratie door F. 
Kragt Hzn, 1935). 

 
Na het overlijden van Cornelia Maria Hangest d’Yvoy in 1902 (haar zuster Anna Magdalena is in 1877 
al overleden, elf jaar na haar man Hendrik Maurits van Weede) gaan de bezittingen van de familie, 
waaronder Groot en Klein Hennekeler, aan het begin van de 20e eeuw over naar de kinderen van 
haar zuster Willem Marcus en Jacqueline Pauline van Weede.  
 
Boerderij Klein Hennekeler brandt in 1922 af en zal daarna ook niet herbouwd worden. Op dat 
moment is de pachter weduwe Brons. Het leidt tot een klein krantenartikeltje in het Nieuwsblad van 
het Noorden van 24 maart 1922 (zie figuur 24).  
 

 
Figuur 24: Krantenartikel Nieuwsblad van het Noorden van 24-03-1922 (bron: www.delpher.nl)  
 

 
67 Roessingh, 1976.   
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Figuur 25: De zusters Anna Magdalena (links) en Cornelia 
Maria van Hangest d’Yvoy (bron: familiearchief Van 
Haersma de With).  

 
Jacqueline Pauline van Weede is in 1876 getrouwd 
met Johan Hendrik van Haersma de With. Hun twee 
zonen, Jan Minnema en Hendrik Maurits worden 
opgeleid tot diplomaat. Hendrik Maurits wórdt een 
succesvol diplomaat die veel in het buitenland is. In 
1945 komt hij bij een jachtongeluk om het leven. 
Zijn broer Jan richt zich op het beheer van het grote 
landgoed van de familie bestaande uit tientallen 
boerderijen en landerijen rondom Nijkerk en Putten 
(waaronder Groot en Klein Hennekeler) en bij Wilp 
langs de IJssel. Vanaf de jaren zestig is Inès 
Madeleine Theodoli-van Haersma de With, dochter 
van Maurits, eigenaar van Groot Hennekeler en 
uiteindelijk verkoopt haar kleinzoon de boerderij en 
landerijen in 2017 aan Bevebo B.V. van John van de 
Veen en Gert Bouw.   
 
In de twintigste eeuw zijn de pachters van Groot 
Hennekeler Cornelis van Ramshorst (1913 – 1931), 

Cornelis Hoogendoorn (1931-1956), Jacobus Snapper (1956-1995) en tenslotte Cornelis Snapper 
(1995-2009). Na de Tweede Wereldoorlog wordt het boerenbedrijf geïntensiveerd en worden een 
paar stallen en schuren gebouwd (zie figuur 26) die inmiddels zijn afgebroken of herbouwd.  
 

 
Figuur 26: Luchtfoto uit 2018 met gesloopte en herbouwde bedrijfsgebouwen (bron: www.pdok.nl) 
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Ook het bakhuis wordt in 1997 afgebroken. Met het vertrek van de laatste pachter in 2009 eindigt na 
eeuwen het agrarisch bedrijf Groot Hennekeler. Na de verkoop in 2017 restaureert de nieuwe 
eigenaar het woonhuis en de stal grondig en op het erf worden een aantal schuren gerestaureerd en 
herbouwd. In 2022 wordt het stenen voorhuis ingericht als kantoor en woning voor de beheerder 
van de locatie. In de stal en bijgebouwen komt een kinderdagverblijf en zorginstelling. In tabel 3 zijn 
de eigenaren vanaf ongeveer 1800 tot heden weergegeven. 
 

jaartal eigenaar bijzonderheden bron 

ca. 1790 Hendrik Gerard Bor (1756-
1823) en Maria Hooghart (? – 
1823) 

Jurist. Zoon van Arnoldus Hendrikus Bor. 
Is o.a. Hoogheemraad van 
Hoogheemraadschap Bunschoter Veen- 
en Veldendijk 

GA 1913/10.2. 
GA 0012/1493 
(56v, scan 106) 

1823 Erven familie Bor De familie Bor heeft 10 kinderen die vanaf 
1823 tot 1851 Hennekeler in bezit 
hebben.   

GA 0168/3873 
(nrs. 4751, 4754 
en 4757, scan 109 
t/m 113) 
 

1851 Cornelia Maria van Hangest 
d’IJvoij (1820-1902) uit 
Amsterdam 

Zij koopt Groot en Klein Hennekeler in dat 
jaar  

GA 0168/3873 
(zie boven) 

1904 Willem Marcus van Weede 
(1848-1925) en zijn zuster  
Jacqueline Pauline van Weede 
(1853-1940) douairière van 
Johan Hendrik van Haersma 
de With (1852-1900) 

Zoon en dochter van Anna Magdalena van 
Hangest d’IJvoij (1818-1877) en Hendrik 
Maurits van Weede (1817-1866). Willem 
is diplomaat en gezant in Wenen en 
bewoont wanneer hij in Nederland is, de 
Salentein.  

Paasman & 
Overeem, 2020 
(pg. 30 & 31) 

ca. 1925 Hendrik Maurits van Haersma 
de With (1884-1945) en 
Sophie Louise van den Broek 
d’Obrenan (1894-1975) 

Jan Minnema van Haersma de With (1878-
1965), jonker Jan genoemd, beheerde 
voor de familie (waaronder zijn broer 
Hendrik Maurits) de bezittingen in o.a. 
Putten en Nijkerk  waaronder Groot en 
Klein Hennekeler.  

Paasman & 
Overeem, 2020 
(pg. 30 & 31) 

ca. 1965 Inès Madeleine Theodoli -van 
Haersma de With (1921-2014)  

Dochter van Hendrik Maurits van Haersma 
de With en Sophie Louise van den Broek 
d’Obrenan (1894-1975). O.a. bezitter van 
Groot Hennekeler. Haar kleinzoon Oliver 
van der Wyck verkoopt boerderij Groot 
Hennekeler en landerijen in 2017. 

Paasman & 
Overeem, 2020 
(pg. 30 & 31) 

2017 Bevebo Vastgoed B.V (John 
van de Veen en Gert Bouw) 

De huidige bezitter van Groot Hennekeler   

Tabel 3: Eigenaren van Hennekeler vanaf ca. 1800 tot heden 
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6. Analyse van het cultuurlandschap van Groot Hennekeler 
 
6.1 Reconstructie historische situatie Hennekeler 
De boerderij Groot Hennekeler ligt in een zogenaamd kampenlandschap in de tegenwoordige 
buurtschap Wullenhove. Een kleinschalig landschap met verspreid liggende boerderijen en weilanden 
en akkers  die omgeven zijn door hakhoutwallen (zie figuur 27 en 33). Deze kleinschaligheid wordt 
veroorzaakt door de natuurlijke ondergrond; een afwisseling van dekzandruggen en -dalen. De vorm 
van deze ruggen bepaalt de vorm van de percelen, veelal gebogen lijnen. Op de laagste en natste 
plekken liggen hoekjes hakhoutbos van elzenhout. Dit gebied is nooit op grote schaal herverkaveld. 
Er zijn wel percelen samengevoegd maar de gebogen vormen van de dekzandruggen zijn nog goed 
herkenbaar. De hogere dekzandruggen zijn gebruikt als akkerland en worden vanaf ongeveer de 15e 
eeuw structureel jaarlijks opgehoogd met bemeste zandhoudende plaggen die op het Hellerveld 
worden gestoken en op het erf of in de stal met mest worden vermengd.68  
 

 
Figuur 27: Huidige topografische kaart met daarop aangegeven de nog bestaande en afgebroken boerderijen in 
de buurtschap Wullenhove. 
1 = Groot Hennekeler (E)  7 = Hasseman (X)   13 = Klein Bloemendaal (P) 
2 = Klein Hennekeler (X)  8 = Nachtegaal (vrij goed)  14 = Groot Bloemendaal (P) 
3 = Hoogendam (vrij goed) 9 = Luxool (P)   15 = Groot Deuverden (P) 
4 = Klein Schiphorst (P)  10 = Moorselaar (E, X)  16 = Beulenkamp (P) 
5 = Groot Schiphorst (P)  11 = Willenborch (P, X)  17 = Balkenschoten (E) 
6 = Langeschuur (X)  12 = Huijsstede (P)   
E = behoorde aan Elten (groen), P = behoorde aan Paderborn (rood), X = afgebroken 
 

 
68 Zie Spek, 2010. Deze zogenoemde ‘plaggenlandbouw’ eindigde met de komst van de kunstmest eind 19e 
begin 20e eeuw.  
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De bodem van deze percelen bestaat door deze eeuwenlange ophoging uit een dikke humeuze,  
zogenaamde eerdlaag van gemiddeld een halve meter tot meter dikte.  Op de hoogtekaart zijn deze 
hoogteverschillen goed zichtbaar en de Bloemendaalseweg slingert tussen deze hoge dekzandruggen 
en – dalen door (zie figuur 28 en 34).  
 

 
Figuur 28: Hoogtekaart omgeving Groot Hennekeler met de Bloemendaalseweg die tussen de dekzandruggen 
en -dalen slingert (hoogte in m+NAP). Wat opvalt zijn de relatief laag liggende percelen noordelijk van de 
boerderij (bron: www.ahn.nl).  
 

Aan de hand van historisch kaartmateriaal, bodem- en geomorfologische kaarten, literatuur, 
regionaal archeologisch en historisch geografisch onderzoek en archiefinformatie van de boerderij 
Hennekeler is getracht een beeld te geven van de omvang en situering van de agrarische percelen 
van Hennekeler in het verleden. Over de middeleeuwse periode is van Hennekeler geen informatie 
bekend over de ligging en grootte van akkers en hooilanden. Door de afwezigheid van grote 
dekzandruggen in dit overgangsgebied van hogere (oostelijke) en lagere (westelijke) zandgronden 
heeft de boerderij geen grote ‘huiskamp’ of ‘huisakker’ die de basis vormt voor de akkerbouw van 
het bedrijf in de Middeleeuwen.  
 
De akkers liggen daardoor meer verspreid op kleine dekzandhoogtes. De boerderij heeft in de Volle 
Middeleeuwen (950 – 1250) vermoedelijk een oppervlakte van ongeveer 8 tot 10 ha. bouwland zoals 
veel kloosterboerderijen in deze omgeving. Een schenkingsoorkonde van het klooster te Werden uit 
855 biedt inzicht in de omvang van een aantal hoeven in Putten en Ermelo die aan het klooster 
Werden worden geschonken.69 Een volle hoeve is een eenheid die voldoende oplevert voor het 
levensonderhoud van één gezin en heeft in deze streek (zandgrond), in die tijd, een oppervlakte van 
ca. 8 tot 10 ha. bouwland.70 Gezien de onzekerheden over met name de ligging van de percelen van 
Hennekeler is de geografische reconstructie van de middeleeuwse situatie vanwege het speculatieve 
karakter niet weergegeven.   
 
6.1.1 Situatie in 1650 
De vroegste archiefbron die meer concrete informatie over de grootte van Hennekeler bevat is het 
belasting- of Verpondingkohier uit 1650.71 Hierin wordt aangegeven dat Hennekeler in totaal ‘twintig 

 
69 Sloet (1872-1876). 
70 Slicher van Bath (1964). Kaarten van Passavant van Voorthuizen uit de 17e eeuw laten vergelijkbare 
oppervlaktes per erf zien (GA, Caerten van de tiendens onder 't Hoogh Voorthuijser block, 1697, K238). 
71 GA 0008-291 (Verponding Nijkerk en Hoevelaken). 



 

  40 

morgen lants’ heeft waarvan ‘zes morgen saijlants’ (5,1 ha.) en ‘veertien morgen weijlants (...) aende 
oostzijde vanden wegh’ (11,9 ha.). Hennekeler heeft in 1650 relatief weinig bouwland en veel 
weidegronden. Waarschijnlijk is de veeteelt een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit 
wordt grotendeels bepaald door de natuurlijke omstandigheden rondom het erf.  
 

 
Figuur 29: Reconstructie van de weide en bouwlanden van Groot Hennekeler in 1650 weergegeven op de 

kadastrale kaart van 1832.   

 
De boerderij en het erf liggen op de rand van een dekzandrug die zich in oostelijke richting uitstrekt. 
Op die dekzandrug liggen vermoedelijk de bouwlanden van het erf.72 De lage vlakte noordelijk van de 
boerderij is te nat voor de teelt van rogge of gerst en is gebruikt voor weide en hooilanden (zie figuur 
28).73 Naar de ligging van de weidegronden wordt in het Verpondingskohier direct verwezen: ‘aende 
oostzijde vanden wegh’ waarmee de vml. Waterweg wordt bedoeld die dan westelijk van de 
tegenwoordige Wallersteeg ligt. De reconstructie van de bouwlanden is lastiger. Vermoedelijk liggen 
deze noordelijk van de Bloemendaalseweg omdat aan de zuidzijde de bezittingen van boerderij 
Luxool liggen. Mogelijk heeft Hennekeler in 1650 al percelen in gebruik die zuidelijk van de 
Bloemendaalsesteeg liggen maar dat is onbekend. Bij de reconstructie van de 17e -eeuwse situatie is 
uitgegaan van de percelering van de kadastrale kaart van 1832. Deze aanname is redelijk veilig 

 
72 Het belangrijke broodgraan rogge heeft een goede drainage van de bodem nodig.   
73 Naast de lage ligging is de bodem een zogenaamde Beekeerdgrond waarvan de bovengrond sterk lemig en 
humeus is en daardoor slecht water afvoert (bron: Bodemkaart van Nederland, 1997). Mogelijk werden deze 
gronden wel tijdelijk gebruikt voor de teelt van haver die beter tegen vochtige omstandigheden bestand is, zie  
Bieleman (1992).  
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aangezien de vorm van de percelen voor een belangrijk deel worden bepaald door de natuurlijke 
hoogtes in het landschap. Hierdoor zijn de perceelvormen tussen 1650 en 1832 vergelijkbaar 
gebleven. De reconstructie is weergegeven in figuur 29. 
 
Bij de reconstructie is ervan uitgegaan dat de boerderij Klein Hennekeler in 1650 nog niet bestond. 
Deze boerderij wordt in de archieven voor het eerst met naam genoemd in 1703 (zie hoofdstuk 5.4). 
Het is mogelijk dat in 1650 al wel een huis of klein boerderijtje op die plaats staat maar dat is 
onbekend.  
 
6.1.2 Situatie in 1716 
Het eerstvolgende moment waarop er meer informatie is over de bezittingen van Groot en Klein 
Hennekeler is 1716. Op dat moment worden beide boerderijen verkocht door Andries Coornbreecker 
en zijn vrouw Gerharda Hellenraet aan Hendrik Snoeck (zie pg. 23, hoofdstuk 5.4). In een latere 
verkoopakte uit 1851 wordt naar deze verkoop verwezen en wordt aangegeven welke percelen in 
bezit komen van Hendrick Snoeck.74 Het is echter niet duidelijk wat het bodemgebruik van de 
verschillende percelen in 1716 is (weide-, akker- of tabaksland).  
 

 
Figuur 30: Reconstructie van de weide en bouwlanden van Groot Hennekeler in 1716 weergegeven op de 
kadastrale kaart van 1832.   

 

 
74 GA 0168-3873, nr. 4751. 
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Bij de reconstructie is uitgegaan van het bodemgebruik in 1804 zoals weergegeven op de kaart van 
De Man (zie figuur 31). Veel van de weidepercelen noordelijk van de boerderij Groot Hennekeler zijn 
dan in tabaksakkers veranderd. Wat opvalt is dat in korte tijd het bezit enorm is toegenomen (van 17 
naar 41,5 ha.). Zie voor de reconstructie figuur 30. In de verkoopbeschrijving uit 1716 wordt 
aangegeven dat een deel van het bezit, de percelen noordelijk van de Waterweg, vrije goederen 
betreffen (d.w.z. geen onderdeel uitmaken van het leengoed):  ‘…voort grootste gedeelte Leenroerig 
aen Furstel. Genade Abdissine van Elten dog oock hier onder begrepen acht morgen allodiaal tinsgoet 
bestaende in vier campen naest den anderen gelegen die Doornencampen genaemt door 
d’Heerenweg (= Waterweg, PB) van de Leengoederen gesepareert onder den ampte van Nijkerck…’. 
Dit deel (Doornencampen inclusief de Hogendammermorgen) kan worden gezien als een uitbreiding 
van het oorspronkelijk bezit. Ook de bouwlanden, weidegronden en tabakslanden zuidelijk van de 
Bloemendaalsesteeg zijn in de periode na 1650 aan het bezit toegevoegd.     
 

 
Figuur 31: Kaart van De Man uit 1804 met de vele tabaksakkers rond Nijkerk en bij Groot en Klein Hennekeler 
een drietal tabaksschuren.   

 
De pachter van het erf en landerijen van Groot Hennekeler heeft echter van het totale bezit van ruim 
40 ha. slechts 24 ha. in gebruik. De rest wordt door in totaal elf (!) verschillende kleine pachters 
gebruikt. Dit geeft wel aan dat de uitbreiding van het bezit tussen 1650 en 1716 niet zozeer gericht is 
op de versterking van de bedrijfsvoering van het erf Groot Hennekeler maar veel meer is gericht op 
het bieden van ruimte aan kleine boeren of dagloners die ieder ongeveer een hectare aan land 
bewerken. De bloei van de tabaksteelt in juist de beginjaren van de 18e eeuw zal deze uitbreiding en 
versnippering van gebruik hebben veroorzaakt. Het is dan voor grootgrondbezitters interessant om 
grond in pacht uit te geven aan tabaksplanters en dagloners die deze arbeidsintensieve en lucratieve 
teelt mogelijk maken. Waarschijnlijk hebben aan het begin van de 18e eeuw rond Groot en Klein 
Hennekeler veel meer tabaksakkers gelegen dan aangegeven in figuur 30. Precieze informatie 
daarover ontbreekt.  
 
6.1.3 Situatie in 1851 - 1875 
In het jaar 1851 wordt Groot en Klein Hennekeler weer verkocht, nu aan de familie Van Hangest 
d’Yvoy. Tussen 1716 en 1851 verandert er niet veel aan de omvang. Het bezit wordt alleen uitgebreid 
met een perceel bouwland met aansluitend een hakhoutperceel, de Hasseman genaamd, aan de 
Luxooldersteeg (zie figuur 32). 
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Er wonen in het midden van de 19e eeuw (en vermoedelijk ook al daarvoor) meerdere pachters in 
eenvoudige daggelderswoningen rondom Groot Hennekeler. In de boerderij Klein Hennekeler woont 
de weduwe van Lucas van Korler. Even verderop aan de Wallersteeg in de Langeschuur, een 
tabaksschuur met een woonkamer, woont de weduwe van Jan Petersen. De tabaksschuur de 
Hasseman zuidelijk van de Langeschuur is een boerderijtje. In 1875 koopt Van Hangest ‘d Yvoy deze 
schuur met het bijbehorende tabaksland van Benjamin Elgazar Herschel, een koopman en 
tabaksplanter uit Amersfoort. Op dat moment woont er een pachter in de schuur (wordt van een 
‘kamer’ gesproken). Bij de schuur staan een houten koeienstal, varkenshok, kippenhok en hooiberg. 
De meubels in de kamer en alle houten stallen op het erf neemt de pachter na de verkoop mee. De 
tabaksschuur blijft achter vol benodigdheden voor de tabaksteelt zoals ‘hangplanken, stapelhouten 
en spijlen, tabakskisten en de daartoe behoorende luiken’.75   
  

 
Figuur 32: Reconstructie van de weide en bouwlanden van Groot Hennekeler in 1851 en 1875 weergegeven op 
de kadastrale kaart van 1832.   

 
6.2 Huidige landschap rondom Groot Hennekeler 
Het tegenwoordige landschap van de buurtschap Wullenhove heeft aan weerszijden van de 
Bloemendaalseweg een besloten karakter door de vele houtwallen en boomsingels om de 
weidepercelen en maïsakkers. Noordelijk van Groot Hennekeler ontbreken deze houtwallen en heeft 

 
75 GA 0168-3907, nr. 1390. 
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het landschap tegenwoordig een open karakter (zie figuur 33).76 De perceelsvormen aan weerszijden 
van de Bloemendaalseweg zijn nog zeer goed vergelijkbaar met de situatie van 1832 en zeer 
waarschijnlijk met de situatie van eeuwen daarvoor (zie figuur 34). 
  

  
Figuur 33: Links het besloten kampenlandschap van Wullenhove hier langs de Bloemendaalseweg en rechts het 
meer open weidelandschap noordelijk van Groot Hennekeler (rechts op de achtergrond, bron: Googlemaps).   

 

 
Figuur 34: Huidige Bloemendaalseweg (foto: P.C. Bijvank).  

 
De grote veranderingen hebben zich westelijk van Groot Hennekeler voorgedaan. De eerste grote 
verandering is de komst van de spoorlijn Amersfoort- Zwolle in 1863-1864. Vanaf dat moment ligt 
boerderij Klein Hennekeler vlak tegen het spoor. In 1901 volgt de spoorbaan van Nijkerk naar 
Barneveld, het zogenaamde ‘Kippenlijntje’ die ten zuiden van boerderij de Hasseman afbuigt in 
zuidelijke richting. In 1937 wordt deze lijn opgeheven en verdwijnt het spoor. Op een luchtfoto uit 
1944 (zie figuur 35) is het restant van dit kippenlijntje nog goed zichtbaar. Tot het midden van de 
jaren vijftig verandert er in de westhoek tussen De Wallersteeg en Luxooldersteeg niet veel. In de 
tweede helft van de jaren vijftig wordt hier de knopenfabriek aan de Wallersteeg gebouwd (1958) en 
een trafostation. In de loop van de jaren zestig worden zuidelijk van het trafostation sportvelden 
aangelegd en in 1967 volgt de aanleg van het zwembad Bad Bloemendaal en een aantal jaren later 
een tennispark. De Waterweg noordelijk van de spoorbaan Amersfoort – Zwolle wordt afgesloten en 
vervangen door een nieuwe weg net zuidelijk van het spoor, de tegenwoordige Wallersteeg. In 2018 
wordt Bad Bloemendaal afgebroken na de bouw van een nieuw zwembad tussen Nijkerk en 
Nijkerkerveen. Het terrein ligt nu braak en wacht op haar volgende bestemming (zie figuur 36).    

 
76 Dit is zeker niet de historische situatie. Op historisch kaartmateriaal (19e en begin 20e eeuw) heeft dit gebied 
ook een veel meer besloten karakter en liggen om de meeste percelen hakhoutranden en -wallen. In de tijd van 
de tabaksteelt (18e en 19e eeuw) lagen de tabaksgronden van Groot Hennekeler vooral oostelijk van de 
tegenwoordige Wallersteeg (in figuur 27 links) en deze perceeltjes waren omgeven met elzensingels tegen de 
wind. 
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Figuur 35: Luchtfoto uit 1944 (Royal Air Force) met omgeving van Groot Hennekeler. Langs het spoor ter hoogte 
van de overgang Bloemendaalseweg zijn bomkraters zichtbaar.  
 

 
Figuur 36: Topografische kaart 2019 waarop goed zichtbaar is dat westelijk van Groot Hennekeler zich tot op 
heden de grootste landschappelijke veranderingen hebben voorgedaan.  
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7. Verkennend bodemonderzoek voormalige watergang 

Hennekeler  
 

7.1 Inleiding 
Bij de beoordeling van de hoogtekaarten van het erf en de omgeving van de boerderij Groot 
Hennekeler is enkele tientallen meters zuidwestelijk van de boerderij Groot Hennekeler een laagte 
zichtbaar in het verlengde van de voormalige sloot westelijk van het erf (zie figuur 31 en 32). Deze 
laagte maakt een kromming in het tegenwoordige eikenbos en sluit mogelijk aan op een zelfde laagte 
noordoostelijk van het erf. De hoogteverschillen zijn slechts gering (0.20 – 0.25 m., zie figuur 40) 
maar op de hoogtekaart duidelijk zichtbaar (zie figuur 37). De laagte is op de kaart ongeveer 6 m. – 
10 m. breed. Mogelijk betreft dit een gedempte watergang of gracht die het erf of een gedeelte van 
het erf omsloot.  
 
Om dit nader te onderzoeken is geïnventariseerd welke bodem- en archeologische onderzoeken op 
de locatie al zijn uitgevoerd (hoofdstuk 7.2). Daarna is een veldonderzoek uitgevoerd en zijn 
aansluitend grondboringen uitgevoerd om duidelijkheid te verkrijgen of er sprake is van een 
gedempte watergang (hoofdstuk 7.3 t/m 7.6). 
 

 
Figuur 37: Detail van de hoogtekaart met boerderij Hennekeler en de laagte op het erf (bron: www.ahn.nl). 
 

7.2 Inventarisatie uitgevoerde bodem- en archeologische onderzoeken 
Uit de inventarisatie blijkt dat er in februari 2020 in het kader van de herontwikkeling van de locatie 
een archeologisch vooronderzoek is uitgevoerd.77 Dit is ook het enige bekende bodem- en 
archeologische onderzoek van Groot Hennekeler. Op de locatie zijn op dat moment een vijftal 
schuren gesloopt en vindt er (gedeeltelijk op termijn) nieuwbouw plaats ten behoeve van de nieuwe 

 
77 Rap, 2020. 
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zorgfunctie van de locatie (zie figuur 26). De resultaten van het onderzoek door bureau Transect in 
2020 worden hierna kort weergegeven. De locatie heeft op basis van de gemeentelijke beleidskaart 
een hoge archeologische verwachting.78 Deze hoge verwachting is gebaseerd op het feit dat het 
onderzoeksgebied op de flank van een dekzandrug ligt waarop mogelijk een esdek of plaggenlaag 
aanwezig is. Deze dekzandrug kent mogelijkheden voor bewoning vanaf het Laat-Paleolithicum (ca. 
12.000 jaar geleden) en de aanwezigheid van resten in de top van het dekzand als (verbrande) 
vuursteen, haardkuilen, paalsporen, etc. Deze mogelijke sporen zijn vervolgens in de Late 
Middeleeuwen afgedekt met een zogenaamd esdek of plaggenlaag. Daarnaast ligt het plangebied 
langs een historische weg (Bloemendaalseweg) en is op de locatie de monumentale boerderij Groot 
Hennekeler aanwezig.79 Uit de laat middeleeuwse periode is vondstmateriaal te verwachten als 
(bak)steen, hout, botmateriaal, aardewerk en metaal.80 Op de locatie worden 10 handboringen 
uitgevoerd (zie bijlage 2 voor de ligging van deze boringen). Op het lagere (noordelijke) deel van het 
erf wordt een grijze,humeuze zandgrond aangetroffen tot 0.50-0.70 m. -MV (meter minus maaiveld). 
Op het hogere (zuidelijke) deel wordt deze humeuze zandlaag tot 1.35-1.45 m. -MV aangetroffen. 
Deze laag wordt aangemerkt als een ophoogpakket. Onder deze humeuze zandlaag wordt, scherp 
begrensd, de natuurlijke ondergrond of het dekzand aangetroffen. Behalve enkele roestvlekken 
wordt in dit dekzand geen bodemvorming (uit- of inspoelingslagen) aangetroffen.  
 
Behalve wat puinresten worden tijdens het veldonderzoek door Transect geen archeologische 
indicatoren aangetroffen.    
 
Doordat de top van het dekzand, voor de ophoging met de humeuze grijze zandlaag het 
oorspronkelijke maaiveld, is opgemengd met de ophooglaag (vermoedelijk door het agrarisch 
gebruik) is de verwachting om nog resten aan te treffen uit de periode van het Laat-Paleolithicum tot 
het Neolithicum laag. Mogelijk zijn er nog wel plaatselijk archeologische grondsporen te vinden. De 
onderzoekers verwachten dat het zwaartepunt van de verwachting vanaf de Late Middeleeuwen tot 
de Nieuwe Tijd zal liggen (vanaf ongeveer het jaar 1500). 81  
 
7.3 Werkwijze veldonderzoek naar gedempte watergang 
Het doel van het veldonderzoek is het toetsen van de specifieke verwachting of er sprake is van een 
gedempte watergang ter plaatse van de depressie. Er is gekozen om de boringen zuidelijk van de 
boerderij Groot Hennekeler in het tegenwoordige eikenbos uit te voeren. Hier worden de minste 
recente verstoringen in de bodem verwacht. De boringen zijn gebruikt om inzicht te krijgen in de 
bodemopbouw door het uitvoeren van een referentieboring op enige afstand van de depressie en 
om te bepalen of er sprake is van dempingsmateriaal ter plekke van de depressie. Om dit vast te 
stellen zijn op 11 en 19 november 2021 twee raaien met boringen geplaatst, bestaande uit 7 (raai 1) 
en 8 boringen (raai 2), zie figuur 38.  Naast de twee referentieboringen per raai zijn de boringen in de 
raai om de 2 m. uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. en een gutsboor met 
een diameter van 24 mm. De opgeboorde monsters zijn handmatig verbrokkeld, versneden en 
doorzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (aardewerk, bot, baksteen en 
houtskool). De kleur van de bodemmonsters is vastgesteld met de Munsell Color Charts. De boringen 
zijn gefotografeerd en beschreven volgens de NEN 5104 (zie bijlagen 3 en 4). 

 
78 Op basis van de archeologische waarden- en verwachtingskaart en een archeologische beleidskaart van de 
gemeente Nijkerk uit 2012 (bron: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0267.BP0002-
0005/t_NL.IMRO.0267.BP0002-0005_4.6.html).  
79 Rijksmonument (nr. 30972), bron: www.rijksmonumenten.nl  
80 Het bureau Transect baseert de ouderdom van Groot Hennekeler (13e eeuw, het jaartal 1222) zeer 
waarschijnlijk op basis van de studie van Van Aller uit 2012 (bronvermelding ontbreekt). Zoals eerder vermeldt 
(zie pagina 15) betreft dit een 16e -eeuwse foutieve verwijzing.     
81 Nieuwe Tijd is volgens de traditionele indeling de periode in de westerse geschiedenis die volgt op 
de Middeleeuwen, in dit rapport aangeduid met (Vroeg) Moderne Tijd. 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0267.BP0002-0005/t_NL.IMRO.0267.BP0002-0005_4.6.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0267.BP0002-0005/t_NL.IMRO.0267.BP0002-0005_4.6.html
http://www.rijksmonumenten.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
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7.4 Veldwaarnemingen 
Ter plaatse van raai 1 bestaat de bodem van de referentieboring (ca. 5 m. naast de depressie) vanaf 
maaiveld tot een diepte van 0.60 m. -MV  uit matig tot sterk humeus donkergrijs, fijn zand. Van 0.60 
m. -MV tot 1.20 m.-MV (het freatisch waterpeil of ondiepe grondwaterpeil) is de grond roodbruin en 
licht ijzerhoudend. Van de boringen ter plaatse van de depressie (B01 t/m B04, ca. 0.25 m. lager 
gelegen) is de bovengrond vanaf maaiveld tot 1.20-1.50 m. -MV licht tot matig humeus en licht 
ijzerhoudend. Bij boring B03 wordt tot een diepte van 2.00 m. -MV een matig humeuze, licht 
leemhoudende grijze zandlaag aangetroffen. De bodem van de boringen B05 en B06 heeft ook een 
licht tot matig humeuze bovengrond tot 1.0 m. -MV. In beide boringen wordt op ca. 0.50 m. -MV een 
licht leemhoudende zandlaag aangetroffen. 
 
Ter plaatse van raai 2 bestaat de bodem van vrijwel alle acht boringen vanaf maaiveld tot circa 1.20 
m. -MV uit een licht tot matig humeuze, licht grijze zandgrond met een heterogene opbouw. De 
boringen B03 t/m B06 liggen in een depressie die ook hier ca. 0.25 m. lager ligt dan de omgeving. Bij 
boring B03 is de bodem tot 1.25 m. -MV matig humeus en licht leemhoudend. Op de overgang van 
de humeuze, leemhoudende bovengrond met het dekzand worden laagjes organisch materiaal 
aangetroffen (zie figuur 39). De bodem van de boringen B04 t/m B06 bestaan vanaf ca. 0.50 – 1.25 
m. -MV uit matig tot sterk humeus en licht leemhoudend zand. In boring B07 wordt tot een diepte 
van 1.70 m. -MV een matig tot sterk humeuze zandgrond aangetroffen met zandbandjes van enkele 
cm. dikte.  
 

 
Figuur 38: Ligging van de twee lijnen of raaien waarbinnen de boringen zijn geplaatst. 
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7.5 Archeologische indicatoren 
In raai 1 worden in de bovengrond van B01 en B02 (rond de 0.25 m. -MV) roodbakkend steengoed 
aangetroffen. In raai 2 wordt in B07 in de bovengrond (0.25 – 0.50 m. -MV) en op een diepte van 1.20 
– 1.50 m.-MV eveneens roodbakkend steengoed gevonden.  
 
7.6 Archeologische interpretatie 
De bovengrond (A-horizont) bestaat uit een matig humeuze, ijzerhoudende bovengrond van ca. 1.20 
m. dikte. Deze bovenlaag is sterk geroerd en vermengd met humeus materiaal, mogelijk gedeeltelijk 
een plaggenlaag, licht ijzerhoudend en sterk heterogeen. Gemiddeld bevindt zich op een diepte van 
1.20 m.-MV het dekzand (C-horizont). In de top van dit dekzand is geen sprake van podzolisatie (uit- 
en inspoelingslaag ontbreken). Deze is vermoedelijk 
opgemengd met de bovengrond. In deze heterogene 
laag bevindt zich op enkele plaatsen roodbakkend 
steengoed wat verwijst naar de met plaggen, erfafval 
en mest opgehoogde zandgrond. De dikte van de 
ophooglaag en de aard van onderliggende dekzand 
komt redelijk overeen met de waarnemingen door 
bureau Transect in 2020. 
Ter plaatse van de depressies van beide raaien is de 
humeuze zandgrond meer leemhoudend en op de 
overgang naar het onderliggende dekzand zijn 
zandbandjes zichtbaar die verwijzen naar organisch 
sediment (zie figuur 39). Een verwijzing dat hier 
sprake is geweest van open water dat vervolgens is 
gedempt. De diepte van het organisch materiaal in het 
profiel, veelal leemhoudend, is vermoedelijk een 
indicatie van de diepte van het dempingsmateriaal. 
Voor beide raaien is dit maximaal 2.0 m.-MV. In figuur 
41 is dit voor raai 2 schematisch weergegeven.  
 
Figuur 39: B03 van raai 1, overgang dempingsmateriaal en 
onderliggend dekzand met leemhoudende sedimentlaagjes, 
zie gele pijltjes (foto: P.C. Bijvank). 

 
Er is ter plaatse van beide raaien sprake van een gedempte watergang waarvan de breedte lastig is 
vast te stellen. De breedte van de demping in raai 1 is ongeveer 10 m. De geschatte breedte bij raai 2 
is ca. 15-16 m. maar dit is zeer indicatief. Mogelijk is hier een bredere vijverpartij aanwezig 
geweest.82 Een onderzoek door het graven van sleuven zal hier meer duidelijkheid over moeten 
geven. De bovengrond van dit deel van de onderzoekslocatie is vermoedelijk met plaggen opgehoogd 
en het perceel zal waarschijnlijk als akker en later als hakhout/opgaand bos in gebruik zijn geweest 
(zie figuur 29, reconstructie van de situatie in de 17e eeuw). Gezien de aanwezigheid van deze 
gedempte watergang zuidelijk van de boerderij is het zeer aannemelijk dat de depressies elders rond 
het erf wijzen op een ovaalvormige watergang of gracht die het erf geheel omsluit. De ovaal heeft 
een lengte van ongeveer 115 m. en een breedte van 60 m. (zie figuur 42). 
 

 
82 Bij boerderijen waren soms vijvers aanwezig om bomenhout ‘te wateren’ waardoor het hout duurzamer 
werd (bron: mondelinge mededeling J. van de Kraats). 
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Figuur 40: Foto van de depressie in het eikenbos zuidelijk van de boerderij Groot Hennekeler waar de boringen 
in twee raaien zijn uitgevoerd (foto: P.C.Bijvank).  
 

  
Figuur 41: Schematische weergave van het profiel van raai 2 met daarin de onderzijde van de voormalige 
watergang. 
 

 
Figuur 42: Ingetekende ligging van de voormalige watergang of gracht rondom het erf Groot Hennekeler op de 
hoogtekaart (www.ahn.nl).      
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8. Conclusies en aanbevelingen  
 

8.1 Conclusies 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de onderzoeksvragen die voorafgaand aan het onderzoek zijn 
gesteld en daarmee wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek.  
 
8.1.1 In welke periode is Hennekeler ontstaan? 
De boerderij Hennekeler is zeer waarschijnlijk in de Volle Middeleeuwen (10e of 11e eeuw) ontstaan 
en maakt deel uit van het domein van Hamaland en later het stift Elten. De belangrijkste aanwijzing 
voor deze datering is de aanduiding ‘volschuldig horig goed’ in het necrologium van het stift Elten in 
het begin van de 14e eeuw.83 Deze status geeft aan dat de boerderij tot de eigen volschuldige horige 
goederen van Elten behoort en dit is een directe verwijzing naar de vol middeleeuwse periode van 
het domein Elten, de periode dat het hofstelsel nog volop bestaat. De hof van Elten in Appel behoort 
volgens Slicher van Bath tot de Karolingische hoven op de Veluwe en het is aannemelijk dat 
Hennekeler deel uitmaakt van dat bezit.84 Jammer genoeg ontbreken uit deze vroege periode lijsten 
van boerderijen. Een definitief uitsluitsel over de ontstaansperiode van Hennekeler is alleen mogelijk 
door het uitvoeren van aanvullend archeologisch onderzoek hetgeen het sterke vermoeden van het 
middeleeuws verleden van de boerderij kan bevestigen.  
 
8.1.2 In welke context wordt Hennekeler door de tijd gebruikt en hoe liggen de onderlinge       
eigendomsverhoudingen? 
Volle Middeleeuwen (ca. 950 – 1250) 
Hennekeler is in de Volle Middeleeuwen één van de (houten) boerderijen op de Noordwest Veluwe 
die onderdeel uitmaken van een grafelijk (Hamaland) en later geestelijk (Elten) domein van een 
wereldlijke graaf (Wichman van Hamaland) en later de abdis van Elten. Hennekeler is een volschuldig 
horig goed van dit domein in de buurschap Wullenhove en de bewoners zijn horig aan de heer en 
later de abdis. Het domein wordt lokaal beheerd door een hofmeier vanaf de hof in Appel. De 
boerderij ligt nabij een aantal verspreid liggende zandhoogtes of dekzandruggen waar de akkers op 
liggen. In de dekzandlaagtes liggen de hooilanden en hakhoutbossen. Het boerenbedrijf is primair 
gericht op de teelt van granen en er wordt vermoedelijk relatief veel vee gehouden voor de 
productie van boter, kaas en mest voor de akkers. De boerderijen zijn met elkaar verbonden door 
slingerende wegen die tussen de dekzandruggen kronkelen. De gebruiker van de boerderij is 
vermoedelijk de naamgever van het erf; Van Hennekeler (vermoedelijk afgeleid van de Puttense 
verdwenen buurschap Henslare) en hij is horig aan de hof van Elten. Hij draagt jaarlijks een deel van 
de oogst af (de zogenaamde stedicheid) en betaalt jaarlijks het hoofdgeld (personele belasting). 
Gedurende deze vroege periode is er een directe relatie tussen klooster – hof – horige.  
 
Late Middeleeuwen (1250 – 1500) 
In de loop van de 14e eeuw worden de horigen van Elten keurmedigen. Vanaf dat moment dragen ze 
bij de dood van de boer slechts een deel van hun bezit af aan de hof. In deze periode groeit de 
bevolking en ontwikkelen zich steden als Amersfoort en Harderwijk. De wereldlijke macht in Gelre 
ontstaat en de graaf en latere hertog van Gelre eigent zich (woeste) gronden toe en int belastingen 
van de bevolking. De handel groeit en de welstand van de horige gebruiker van de boerderij, de 
familie Van Hennekeler, neemt toe. Vermoedelijk verschuift in deze tijd (eind 15e, begin 16e eeuw) 
het boerenbedrijf naar een pachter die op het erf woont.  Er ontstaat een extra laag in de 
bezitsverhoudingen: klooster – hof – horige - pachter. In de 14e en 15e eeuw worden in toenemende 
mate zandhoudende heideplaggen gebruikt voor de bemesting van de akkers. De plaggen worden op  
de woeste gronden gestoken en door de toename van dit gebruik ontstaan beheerorganisaties voor 

 
83 Kist, 1853. 
84 Slicher van Bath, 1964. 



 

  52 

deze velden, de zogenaamde maalschappen. De boerderij Hennekeler heeft rechten op het gebruik 
van de maalschap van het Hellerveld.   
 
Vroeg moderne tijd (ca. 1500 – 1800) 
In de 16e eeuw wordt de houten boerderij vervangen door een stenen gebouw, vooraleerst een 
bedrijfsgebouw of spieker die later wordt bewoond. Vermoedelijk wordt in deze tijd een gracht om 
het erf gegraven. Niet zozeer als verdedigingsmiddel maar om ongedierte en dieven bij de spieker 
(en graanopslag) vandaan te houden en om een zeker aanzien mee uit te stralen. 
In de 17e eeuw wordt op de kelder van de spieker een voornaam woonhuis gebouwd. In het begin 
van de 17e eeuw koopt de horige Van Hennekeler zich vrij en de boerderij wordt een pachtleen van 
Elten. Vanaf dat moment wordt nog wel een jaarlijkse afdracht aan de hof in Appel betaald maar is 
Van Hennekeler niet langer keurmedig en in de praktijk een nagenoeg vrij man. Begin 1700 sterft de 
familielijn Van Hennekeler die de boerderij eeuwen in bezit heeft gehad, uit. In die zelfde periode 
wordt voor het eerst van de boerderij Klein Hennekeler gesproken; een klein erfje westelijk van 
Hennekeler. Vanaf dat moment wordt Hennekeler met Groot Hennekeler aangeduid. Naast de teelt 
van granen wordt in de 18e en 19e eeuw de teelt van tabak belangrijker. De omvang van het bezit 
Groot en Klein Hennekeler verdubbelt aan het begin van de 18e eeuw naar iets meer dan 40 ha. 
Ongeveer een derde van de landerijen wordt door een groot aantal kleine pachters bewerkt. 
Vermoedelijk wordt deze uitbreiding en versnippering van het gebruik veroorzaakt door de lucratieve 
tabaksteelt. Rond 1750 wordt het stenen woonhuis Groot Hennekeler vergroot en tot een boerderij 
verbouwd. Door de jaren heen bewonen verschillende pachters de boerderij en de verschillende, 
elkaar opvolgende eigenaren (grootgrondbezitters) wonen niet meer in het huis maar in Amersfoort 
of Nijkerk. Rond 1800 wordt het stift Elten opgeheven en zijn de bezitsverhoudingen voor zowel 
Groot als Klein Hennekeler vereenvoudigd tot: eigenaar – pachter.    
 
Moderne tijd (1800-heden) 
In de 19e eeuw komen de boerderijen Groot en Klein Hennekeler in bezit van de familie Hangest  
d‘Yvoy en later de familie Van Haersma de With. Beide families bezitten vele boerderijen in Nijkerk 
en Putten. Diverse pachters gebruiken het erf en de bedrijfsvoering van Groot Hennekeler is na het 
verdwijnen van de tabaksteelt aan het einde van de 19e eeuw meer op de veeteelt gericht. De 
boerderij Klein Hennekeler brandt in het begin van de 20e eeuw af en wordt niet meer herbouwd. In 
2009 verdwijnt de laatste pachtboer van de boerderij en in 2022 verandert het gebruik van de 
gerestaureerde boerderij in een zorginstelling en kantoor.   
 
8.1.3 Welke eigenaren heeft Hennekeler gehad? 
De eigenaren en gebruikers van de boerderij Hennekeler uit de Volle Middeleeuwen zijn niet bekend 
door het ontbreken van archiefmateriaal. Waarschijnlijk zijn ook in deze vroege periode de 
naamgevers van de boerderij; de familie Van Hennekeler, gebruiker van de boerderij. De vroegst 
bekende bewoner van de boerderij in de archieven is Wolfgher van Henninclaer die Hennekeler in de 
Late Middeleeuwen bewoont (ca. 1325). In ieder geval wordt vanaf die periode tot aan het begin van 
de 18e eeuw de boerderij door de familie Van Hennekeler beleend, meestal bewoont en/of gebruikt. 
Hoewel het geen adellijke familie betreft behoren ze tot de betere klasse en trouwen meerdere 
familieleden met leden van adellijke families als Van Oldenbarnevelt en Schrassert. De Van 
Hennekelers zijn tot vermoedelijk het eind van de 15e eeuw de boeren die het bedrijf runnen. Daarna 
neemt hun welstand zodanig toe dat ze het boerenbedrijf verpachten en het huis als woonhuis 
bewonen. De eerst bekende pachter van Hennekeler in de archieven is Rutger Bessels in 1650. 
Geertruid van Hennekeler is de laatste Van Hennekeler die de boerderij in bezit heeft wanneer het 
goed in 1703 bij haar neef (zoon van haar zuster Alijda) Andries Coornbreecker terecht komt. Vanaf 
dat moment worden Groot en Klein Hennekeler door pachters bewoont en zijn grootgrondbezitters 
als Hendrick Snoeck (1716), Anna van Wenckum (ca. 1740), familie Bor (1766), Cornelia Maria van 
Hangest d’IJvoij (1851) en de familie Van Weede (1904) eigenaar van beide boerderijen. Nadat Klein 
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Hennekeler in 1922 afbrandt is de familie Van Haersma de With (1925) en tenslotte Bevebo Vastgoed 
B.V. (2017) eigenaar van de boerderij Groot Hennekeler.   
 
8.1.4 Hoe heeft het cultuurlandschap van Hennekeler zich ontwikkelt? 
De vorm van het cultuurlandschap van Hennekeler is sterk bepaald door de natuurlijke 
bodemgesteldheid. Hennekeler bevindt zich op de grens van het hoger gelegen dekzandgebied van 
de Veluwe en het lager gelegen Zuiderzeelandschap. De hoger gelegen dekzandruggen liggen 
oostelijk en zuidelijk van de boerderij en daar zijn vermoedelijk de eerste akkers aangelegd. Op de 
noordelijk van de boerderij gelegen gronden liggen vochtige weide- en hooilanden die mogelijk 
incidenteel als akker worden gebruikt. De meeste percelen zijn omzoomd met hakhoutwallen of -
randen en op de lagere delen komen hakhoutbosjes voor. De oppervlakte aan bouw- en 
weidegronden is vanaf de Middeleeuwen tot de 17e eeuw gegroeid van vermoedelijk ongeveer 10 
ha. naar 17 ha. in 1650. Op dat moment heeft Hennekeler, in vergelijking met omliggende 
boerderijen in de buurschap Wullenhove, relatief veel weidegronden. Zeer waarschijnlijk als gevolg 
van de natuurlijke, lage ligging. Tussen de 17e en de 18e eeuw groeit de oppervlakte van de boerderij 
tot 41,5 ha. en worden grote delen van het bezit gebruikt door diverse pachters. Deze uitbreidingen 
zijn geen nieuwe ontginningen maar betreffen bestaande landbouwgronden die worden aangekocht 
of door vererving in bezit komen van de eigenaars. Deze groei van het bezit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de toename van de winstgevende tabaksteelt die rond Hennekeler vooral op de 
noordelijk en zuidwestelijk gelegen akkers plaatsvindt. De oorspronkelijke akkers op de 
dekzandruggen blijven in gebruik voor de teelt van granen. Het landschap verandert in deze tijd door 
de tabaksteelt waarbij de kleine perceeltjes worden omgeven door windsingels van voornamelijk 
elzenhagen. Aan het einde van de 19e eeuw verdwijnt de tabaksteelt en worden veel percelen 
noordelijk van Groot Hennekeler weidegronden. In de 20e eeuw is het bedrijf volledig gericht op de 
veeteelt en is de akkerbouw verdwenen. De perceelsvormen rond Groot Hennekeler zijn, doordat ze 
voornamelijk door de natuurlijke omstandigheden worden bepaald, door de eeuwen heen nauwelijks 
verandert. Er heeft in dit gebied nooit een ruilverkaveling plaatsgevonden. Percelen zijn in met name 
de 20e eeuw vergroot maar de 19e -eeuwse grenzen zijn nog goed zichtbaar. Vermoedelijk zijn deze 
vormen veel ouder en verwijzen ze, gezien het kleinschalig karakter, naar de (laat) middeleeuwse 
periode.  
 
8.1.5 Ligt rond het erf Hennekeler een gedempte watergang en wat betekent dat? 
Op de huidige hoogtekaart van het erf Groot Hennekeler is een ovaalvormige depressie zichtbaar die 
vermoedelijk het gehele erf omsluit. Op twee plaatsen, zuidelijk van de boerderij, is deze depressie 
met een breedte van ca. 6-10 m. door middel van bodemonderzoek onderzocht. De resultaten van 
dit onderzoek geven aan dat zuidelijk van de boerderij een gedempte watergang of gracht ligt met 
een diepte van 2 m. en een geschatte breedte van 10 m. Mogelijk is voor het huis een vijver aanwezig 
geweest. Vermoedelijk heeft de gracht rond het gehele erf gelegen. Het is onbekend wanneer deze 
gracht is aangelegd maar vermoedelijk tegelijkertijd met de bouw van de spieker in de 16e eeuw. 
Mogelijk heeft de gracht aanvankelijk een functie om ongedierte en dieven van het erf en de 
graanopslag vandaan te houden. Wanneer de spieker in de loop van de 16e eeuw en het nieuwe 
woonhuis in de 17e eeuw als voornaam woonhuis wordt gebruikt heeft de gracht vooral een 
landschappelijke functie gekregen waarmee het huis een adellijke uitstraling krijgt. De gracht is 
vermoedelijk in het midden van de 18e eeuw gedempt wanneer Groot Hennekeler wordt verbouwd 
en weer een agrarische functie krijgt. 
 
Gezien de periode van aanleg heeft de gracht geen verdedigende functie gehad.85 Hennekeler is 
nooit een versterkte boerderij geweest die door een (vrije) heer wordt bewoond. In een aantal 

 
85 Na de introductie van het kanon rond 1500 zijn forten, vestingen in de oude kasteelvorm (muren en gracht) 
geen veilige schuilplaats meer.  
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bronnen komt de term ‘havezathe’ voor in relatie tot Hennekeler.86 De naam havezathe komt met 
name in het graafschap Zutphen, Overijssel en Drenthe voor en zijn vanaf de 17e eeuw riddermatige 
goederen.87 De eigenaar behoort tot de Ridderschap en heeft daarvoor een verdedigbaar huis in 
bezit; een huis met een slotgracht. Deze term is voor Hennekeler niet op zijn plaats omdat het geen 
vrij goed betreft en nooit door adel is bewoond.     
 

8.2 Aanbevelingen 
De boerderij Groot Hennekeler heeft na haar zorgvuldige restauratie een nieuwe toekomst gekregen. 
Het huis met dwars daarop de stal geeft het beeld weer van de 18e-eeuwse situatie van de boerderij. 
In zowel de stal als het woonhuis zijn de historische relicten van voorgaande bouwfasen, voorzover 
die nog aanwezig zijn, herkenbaar en zichtbaar. Daarmee is de historie van het huis en het erf goed 
bewaard en is het ‘verhaal van Groot Hennekeler’ nog tastbaar aanwezig. De landschappelijke 
context geeft de boerderij een fraaie verbinding met haar agrarisch verleden. De 17e-eeuwse situatie 
van de landbouwpercelen is nog vrijwel geheel intact (noordelijk van de huidige Bloemendaalseweg). 
Van de 18e eeuwse uitbreidingen van het bezit zijn inmiddels delen verdwenen onder de 
uitbreidingen van Nijkerk (o.a. het trafostation en de sportvelden). Ook de tabaksschuren op zowel 
het erf als in de landerijen zijn verdwenen maar in algemene zin is de schaal van het historische 
landschap nog redelijk intact en in ieder geval goed herkenbaar. Het verdient aanbeveling om de 
maat van dit relatief kleinschalige landschap blijvend te beschermen. Wanneer er ingrepen in het 
landschap worden voorgesteld (bijv. in het kader van natuurontwikkeling, het onderhoud of 
uitbreiding van hakhoutwallen, gebruik van bepaalde percelen of herbegrenzing van percelen) is het 
van belang om zich bewust te zijn van het historisch gebruik en daar de ingrepen op af te stemmen. 
Dit geldt ook voor wellicht toekomstige herbouw van (tabaks)schuren op of rond het erf. Men dient 
zich er van bewust te zijn dat elke historische periode van Groot Hennekeler haar eigen configuratie 
heeft van hoofd- en bijgebouwen.  
Met name de begrenzing van het erf in oostelijke richting heeft de afgelopen eeuwen veranderingen 
ondergaan. Het verdient aanbeveling om door middel van bodemonderzoek de oorspronkelijke 
begrenzing (en daarmee de ruimtelijke schaal van het erf) in beeld te brengen en deze weer 
zichtbaar te maken in het huidige landschap.  
Tijdens dit onderzoek is de gedempte watergang zuidelijk van de boerderij zeer indicatief 
onderzocht. Het onderzoek geeft aan dat in ieder geval zuidelijk van de boerderij een gracht heeft 
gelegen die mogelijk voor het huis breder is geweest (mogelijk een grotere waterpartij of vijver om 
bomenhout te verbeteren). Het verdient aanbeveling om deze demping op meerdere plaatsen te 
onderzoeken, bij voorkeur door middel van het graven van proefsleuven dwars op de demping. 
Daarmee kan definitief vastgesteld worden of de gracht om het gehele erf heeft gelegen, zoals op 
basis van het indicatief bodemonderzoek wordt verwacht. De exacte ligging van deze voormalige 
watergang kan in het huidige landschap gedeeltelijk weer zichtbaar worden gemaakt door bijv. 
beplanting.  
 

 

 
86 Waaronder de monumentenlijst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De betekenis van  
‘havezathe’: Samenstelling uit hof van hofstede ‘boerderij’. Onl. hofstedi ‘stuk land waarop een hoeve staat of 
kan staan’  en mnl. sate ‘woonplaats, woonstede’. Met een ‘havezathe’ wordt veelal een riddermatige burcht 
of versterkte boerderij aangeduid (bron:www.etymologiebank.nl). 
87 In Utrecht wordt een havezathe met ridderhofstad aangeduid (www.wikipedia.nl). 

https://www.etymologiebank.nl/trefwoord/hof1#ewn
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Archiefmateriaal: 
Gelders Archief: 
Graven en Hertogen van Gelre (0001) 
2663 Leggers van restanten van tijnzen op de Veluwe, waarbij is aangetekend, in margine of door 

schrapping van posten, of zij alsnog zijn ontvangen, getiteld 'Restan(cie) census Velue', 1371, 
1379-1385, 1387-1416.  

2670 Leggers van restanten van tijnzen op de Veluwe, waarbij is aangetekend, in margine of door 
schrapping van posten, of zij alsnog zijn ontvangen, getiteld 'Restan(cie) census Velue', 1371, 
1379-1385, 1387-1416.  

2672 Stukken betreffende de in 1431 aan Udo Talholt en vervolgens aan de heer van Batenburg 
verpande tijnzen, die in 1499 door hertog Karel in beslag zijn genomen, 1431-ca. 1500. 

2684 Stukken betreffende horige goederen en personen op de Veluwe, 1386-1550. 
(Visitatie)register van horige goederen en personen, 1386-1542.  

4046 Kohier van de omslag, tevens rekening van ontvangst, van een bede van "lieden" van de graaf 
en van andere heren op de Veluwe, ca. 1325 (waarschijnlijk). 

 
 
Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden (0008) 
0291 Verpondingskohieren, 1646-1650. Nijkerk en Hoevelaken, 1650. 

http://www.gelderlandinbeeld.nl/
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0488 Rentambt van de geloste Batenburgsche pandgoederen, Ligger, aangelegd in 1625, 
bijgehouden tot 1667.  

0877 Protocollen van bezwaar, Nijkerk, 1675-1733.  
 
Rekenkamer van Gelre (0012) 
1287 "Herenguldensboeck, by den rentmeester JOHAN GOLTSTEYN overgelevert 1616." Kohieren 

van de tot de domeinen op de Veluwe behoorende heerenguldens (de tot de Batenburgsche 
pandgoederen behoorende inbegrepen), ingekomen 1607-1616.  

1492 Rentambt van de geloste Batenburgsche pandgoederen. Ligger, aangelegd in 1756, 
bijgehouden tot 1792, met aanteekening der ontvangsten over 1748- 1792. 

1488 Rentambt van de geloste Batenburgsche pandgoederen. Ligger, aangelegd in 1625, 
bijgehouden tot 1667. 

1493 Rentambt van de geloste Batenburgsche pandgoederen. Ligger, aangelegd in 1793, 
bijgehouden tot 1811, met aanteekening der ontvangsten over 1792-1811. 

1557 Lijsten der abts-en vrouwengoederen en der goederen van den proost van Werden, 
vermoedelijk afkomstig van den keurmeester Gijsbert van Leesten, (ca. 1600). 

1561 "Register der alhier ter Gamere verleende acten [voer?] die hoorige ende leengoederen in 
Veluwen aen die abdie van Elten, beginnende met den jaere [1652]", tot 1736.  

0K238 "Caerten van de tiendens onder 't Hoogh Voorthuyser block", onder Barneveld, door G. 
Passavant, 1697. Met een kopie door I. Van Heuvel, 1711 (gekleurd). Inv. no. 1506. 

 
Hof van Gelre en Zutphen (0124) 
22 "Memorie en resolutieboek". Register van handelingen van het Hof van Gelre en Zutphen als 

regerings- en rechtscollege, 1587-1790, van het Hof van Justitie, 1795 en 1796, en van het 
Departementaal Gerechtshof, 1802-1807.  1619-1627.  

1270 "Boek van verbalen". Verbalen van gecommitteerden uit het Hof alsmede van de momber 
van onderzoekingen en opnemingen ter plaatse in aangelegenheden van uiteenlopende aard, 
1544-1762. Met bijbehorende stukken, kaarten en schetskaarten. 1544-1611.  

 
Notariële Archieven 1811-1925 (0168) 
1109 nr. 009 & 010. 
1122 nr. 002, 059, 093. 
1123 nr. 001 & 056 
1124 nr. 004. 
1131 nr. 750. 
1134 nr. 1409. 
1138 nr. 2174. 
3873 nr. 4751, 4754 en 4757. 
3875 nr. 5058. 
3907 nr. 1390. 
 
Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom (0203) 
0089 "Geregistreerde processen" van Veluwe en Veluwezoom, 1604-1786. 83 delen. 1610-1627. 
0850 Protocol van opdrachten en verbanden van het ambt Nijkerk, 1675-1733.  
0863 Protocol van bezwaar van het ambt Putten, 1733-1811. 
 
Kelnarijarchief (0324) 
0080 ‘Stukken betreffende de verkoop van hout en heggen 1641-1713’ 
 
 
Markenarchief (0366) 
0372 Maalboeken van het Hellerveld, 1627-1846.  
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Huis Oldenaller (0420) 
0016 Stukken betreffende een bezwaring rustende op de Bloemmaat, 1629, 1679-1681. 
 
 
Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk (1913) 
10.2. Lijst van hoogheemraden. 
 
 

Gemeentearchief Nijkerk: 
Rooms-Katholieke parochie van de Heilige Catharina, (1558) 1742-ca. 1991 (010) 
3.5. Archivalia uit de nalatenschap van Anna van Wenckum, 1621-1719 
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Bijlage 1: Genealogie Van Hennekeler (bron: R. Raats) 
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Bijlage 2: Door bureau Transect uitgevoerde boringen in 2020  
(bron: Rap, J., 2020, Nijkerk, Bloemendaalseweg 2, gemeente Nijkerk (GE). Een 
Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), 
verkennende fase, rapportnummer 2595, Nieuwegein).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  61 

Bijlage 3: Boorbeschrijvingen van uitgevoerde boringen (raai 1).  
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Bijlage 3: Boorbeschrijvingen van uitgevoerde boringen (raai 2) 
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Bijlage 4: Foto’s van boorprofielen, raai 1 
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Bijlage 4: Foto’s van boorprofielen, raai 2.  
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