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De boerderij Groot Hennekeler aan de Bloemendaalseweg spreekt voor veel Nijkerkers 
tot de verbeelding. De statige hoeve tussen de hoge eiken met poort en oprijlaan heeft in 
lijn met haar uiterlijk een verleden dat balanceert tussen boerderij en herenhuis. Een 
verleden dat nauw is verbonden met de worsteling van haar eigenaren, de Van 
Hennekelers, om de middelmaat te ontstijgen. Een geschiedenis die in de middeleeuwen 
als boerderij begint, haar glorietijd in de 16e en 17e eeuw als omgracht stenen woonhuis 
vervolgt om daarna in de 18e eeuw weer als boerderij verder te gaan. Een veelbewogen 
geschiedenis van een huis en haar bewoners.    
 
 

 
Figuur 1: De boerderij Groot Hennekeler was een zogenaamd ‘vrouwengoed’; een boerderij van de 
vrouwen van het voormalige St. Vitusstift te Elten. 
 
De voormalige boerderij Groot Hennekeler ligt in de buurtschap Wullenhove aan de 
Bloemendaalseweg. Veel Nijkerkers kennen de boerderij en het erf wanneer ze het inmiddels 
afgebroken zwembad Bad Bloemendaal bezochten en langs de oprijlaan de zijgevel van het huis zagen 
liggen. De statige vorm van het huis en het donkere eikenbos ervoor maken de plek wat mysterieus.   
De boerderij komt in de vroegste archieven voor als ‘Hennekeler’ en wordt pas vanaf het begin van de 
18e eeuw met ‘Groot Hennekeler’ aangeduid.i De naam Hennekeler is waarschijnlijk afgeleid van de 
middeleeuwse en inmiddels verdwenen buurschap Henslare westelijk van Putten.ii De boer die zich in 
Wullenhove vestigde kwam ‘van Henslare’ en gaf zo de naam aan zijn boerderij. In de 14e eeuw is 
Hennekeler een zogenaamde ‘volschuldig horige boerderij’ van het jufferenstift of klooster van Elten.iii 
Het hoort daarmee tot de ‘eigen goederen’ van het stift en is daardoor waarschijnlijk al in de 10e eeuw 
ontstaan. Vermoedelijk zijn de Van Hennekelers al in die beginperiode aan de boerderij verbonden 
maar de eerst bekende, in de archieven genoemde gebruiker van de kloosterboerderij, wordt een paar 
eeuwen later genoemd in de persoon van Wolfgher van Henninclaer. Hij betaalt aan het begin van de 
14e eeuw de herfstbede, een belasting aan de Hertog van Gelre. Vervolgens wordt tot aan het begin van 



de 18e eeuw de boerderij en het latere woonhuis Hennekeler door de familie Van Hennekeler gebruikt 
en bewoond.  
 
Van boerderij tot deftig woonhuis 
De middeleeuwse boerderij Hennekeler is, zoals vrijwel alle boerderijen in deze streek, een houten 
boerderij die regelmatig op het erf wordt verplaatst. Wanneer het houten gebouw, zo om de 
vijfentwintig tot dertig jaar verslechterd, wordt de boerderij afgebroken en een tiental meters verder 
weer opgebouwd met meestal dezelfde balken of gebinten. De bemeste ondergrond van de boerderij 
wordt gebruikt op de akkers. Zo zwerft de boerderij Hennekeler over het erf om in de 16e eeuw op haar 
huidige plaats terecht te komen. Dan wordt er een stenen spieker gebouwd; een spieker of spicarium, 
afgeleid van het Latijn spicae, wat korenaar betekent, is een gebouw voor de opslag van granen. Deze 
spieker heeft een gewelfde kelder die nog steeds bestaat in het huidige gebouw. Bron: Aller, B. van, 
2012, Groot Hennekeler, bouwhistorische opname en waardestelling Bloemendaalseweg 2 Nijkerk, 
Doorwerth, zie figuur 2.  
 

 
Figuur 2: 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.  
 
Vermoedelijk is in deze periode, zo rond 1500, een gracht om het erf gegraven om het erf en de 
graanvoorraad in de spieker tegen diefstal en ongedierte te beschermen. Deze gracht is waarschijnlijk 
rond 1750 weer gedempt. De gedempte gracht is op de huidige hoogtekaart van het gebied nog goed 
zichtbaar, zie tekstinzet.iv Een vroegere stenen bouwfase van Hennekeler is niet uitgesloten maar niet 
waarschijnlijk aangezien het huis, in tegenstelling tot huizen als Watergoor en de Berencamp,  op geen 
enkele kaart uit de 16e eeuw voorkomt. Hennekeler is dan ook nooit een versterkte boerderij geweest in 
de zin van een verdedigbaar huis.v In de loop van de 16e eeuw wordt de spieker tot woonhuis verbouwd 
en is Wulfger van Hennecler de Jonge eigenaar van Hennekeler.vi Door de groeiende welstand van de 
familie wordt het boerenbedrijf verpacht aan een lokale boer die waarschijnlijk in een houten boerderij 
op het erf woont. Wulfger van Hennekeler is zelf niet van adel maar trouwt wel op stand met de 
adellijke Truyde van Oldenbarnevelt. De kleinzoon van Wulfger, Ernst van Hennekeler, bewoont in 
1590 met zijn vrouw Geertruid van Oldenbarnevelt (achternicht van Truyde) het huis. Ernst is 
kerkmeester in Nijkerk, geërfde in het polderbestuur van Arkemheen en bezit daar ook veel land, 
kortom een heer van stand. Vermoedelijk geeft Ernst in het begin van de 17e eeuw de opdracht om de 
spieker Hennekeler te verbouwen tot een herenhuis. 
 



 
 
De gewelfde kelder blijft bestaan en daarop 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 aangebracht 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 3). Naast de boerderij wordt 
een schuur en een zomer- of bakhuis gebouwd dat tot 1997 op het erf staat.  

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 geldt ook voor knechten of bewoners van de ‘huijsingen 
en hofsteden’ die in de directe nabijheid van de boerderij of het huis Hennekeler staan, terwijl zij 
geen enkele familieband hebben met de hoofdbewoner. Er is een onbeperkte vrijheid om de 
geslachtsnaam van je moeder aan te nemen en vervolgens 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 (bron: d’Ablaing van Giesseburg, W.J., 1859, Ridderschap 
van Veluwe, of geschiedenis der Veluwse jonkers. ’s-Gravenhage). De Van Hennekelers trouwen 
wel met adellijke families als Van Oldenbarnevelt en Schrassert.  
 

   
Wapen Van Hennekeler    Hennekelerskamp in de polder Arkem-  Hoogtekaart van het erf Groot          
                              heen, rechts het stoomgemaal          Hennekeler met gedempte gracht
   
 
Op basis van de genealogische studie van De Vries (bron: Vries de, W.,1940, Bijdrage tot een 
Genealogie Van Hennekeler, De Nederlandsche Leeuw, nr. 2, ’s-Gravenhage) 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 zus 
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 in gebruik is geweest door 
de boerderij Hennekeler. 



 
Figuur 3: Verbeelding van het huis Hennekeler in de 17e eeuw; een herenhuis met een adellijke 
uitstraling (illustratie: J.G. Bijvank) 
 
In ca. 1620 bewoont de zoon van Ernst, Wulffer van Hennekeler, het huis en wordt hij in een lijst van 
kloostergoederen vermeld (zie figuur 4) als ‘vrouwenman’. Dat wil zeggen dat hij in die tijd nog horig is 
aan het klooster van de vrouwen van Elten. 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. 
 

 
Figuur 4: Fragment van een archiefstuk uit de Gelderse Rekenkamer ‘Wulffer van Hennickler 
vrouwen man & guet (goed)’ (Gelders Archief, Gelderse Rekenkamer (0012), inv.nr.1557). 
 
Bij een pachtleen bestaat de recognitie of erkenning aan de heer niet uit een militaire verplichting, 
zoals bij riddermatige lenen, maar uit geld of naturalia. Vermoedelijk kiest de abdis van Elten voor 
deze vorm van vrijing omdat een belening in de vorm van een leengoed (zoals adellijke heren die 
kregen) beter bij de maatschappelijke stand van de Van Hennekelers past. Daarnaast had het stift 
Elten eerder behoefte aan geld en goederen dan aan militaire hulp.vii  
 



  
Figuur 5: In een 17e-eeuwse binnenmuur van het huidige huis zijn de duivengaten nog aanwezig.   
 
Van woonhuis weer naar boerderij 
In het begin van de 18e eeuw is Geertruid van Hennekeler de laatste Van Hennekeler die de boerderij 

bezit. Vanaf dat moment komt de boerderij in handen van gegoede families uit Amersfoort en Nijkerk 

die het huis zelf niet meer bewonen. In ongeveer 1750 wordt de boerderij verbouwd tot de boerderij 

zoals we die nu kennen (zie figuur 6). Aan de oostzijde wordt een aanbouw gerealiseerd met schilddak 

en twee schoorstenen. De westelijke tuitgevel van het huis verdwijnt. De oostelijke gevel met 

duivengaten blijft bestaan en wordt een binnenmuur (zie figuur 5). Dwars op het voorhuis wordt de 

stal gebouwd. 



 
Figuur 6: 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: Aller, B. van, 2012, 
Groot Hennekeler, bouwhistorische opname en waardestelling Bloemendaalseweg 2 Nijkerk, 
Doorwerth.  
 
Tenslotte 
Groot Hennekeler is in al haar glorie voor de komende decennia veilig gesteld. Het Nijkerkse bedrijf 
Bevebo Vastgoed B.V. is de nieuwe eigenaar van het landgoed. Op het erf zullen geen boerenwagens 
meer rijden maar brengen straks ouders hun kinderen naar de kinderopvang die in de prachtig 
gerestaureerde stal is gerealiseerd. Het statige voorhuis doet dienst als kantoor en gedeeltelijk als 
woning. Op het erf zijn een paar schuren gerestaureerd en herbouwd en ook daar zal door 
verschillende maatschappelijke instellingen zorg geboden worden. Kortom, een nieuwe toekomst voor 
Groot Hennekeler dat zijn wortels in het verre verleden heeft liggen. Een statig verleden van eeuwen 
die de plaats nu nog steeds haar uitstraling geeft. 
 

Groot Hennekeler is een van de monumenten die zaterdag 10 september tijdens de Open 
Monumentendag 2022, wordt opengesteld voor publiek. U bent dan van harte welkom tussen 10 en 16 
uur.  

 
Met dank aan Ruud Raats voor het zoekwerk in genealogie van Van Oldenbarnevelt en Schrassert. En 
dank aan Johan Bijvank voor de illustratie van het huis Hennekeler en tenslotte Heleen Bijvank voor 
het redigeren van dit artikel. 
 
 

 
i Vanaf die periode wordt Klein Hennekeler genoemd; een klein boerderijtje westelijk van de spoorbaan aan de 
Wallersteeg dat in 1922 afbrandt en niet wordt herbouwd. Bron: Gelders Archief, Gelderse Rekenkamer (0012), 
inv.nr. 1561.  
ii Henslare is een samenstelling van de persoonsnaam Hens, uit Johannes, en de basis -laar. De latere vormen 
Hengseler, Henxsler, Hengseler zijn volksetymologische associaties met hengst ‘mannelijk paard’. De 
ontwikkeling van de naam kan als volgt verlopen zijn: Henscleer, Henscler, Henkeler, Hennekler, Hennekeler. 
Bron: Hagoort, W.J.,2006, De Gelderse zeepolder Arkemheen. Namen van bouw- hooi- en weilanden,   
boerderijen, beken en wegen Gemeenten Nijkerk en Putten (806-2002). Zutphen en Wartena, R. 1974/1975, 
Ontginningen en ,,Wüstungen” op de Veluwe in de veertiende eeuw. BM Gelre, 68. Arnhem. 



 
iii Het stift Elten op de Elterberg bij Emmerich was een kapittel of geestelijke gemeenschap van adellijke 
vrouwen dat in 968 werd gesticht. Bron: Kos, A., 2002, Machtstrijd in Hamaland. De politieke ambities van 
Balderik en Adela, circa 973-1016. Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis (5), Hilversum. 
iv Zie hiervoor: https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer. In november van 2021 is door middel van het uitvoeren 
van een bodemonderzoek vastgesteld dat de depressie rondom het erf een gedempte watergang betreft. Bron: 
Bijvank, P.C., 2022, Groot Hennekeler, een inventariserend bureau- en veldonderzoek. Nijkerk.  
v In verwijzingen wordt Hennekeler ook wel een ‘havezathe’ genoemd. Deze term die feitelijk hofstede 
betekent heeft in het oosten van Nederland een adellijke of zelfs riddermatige betekenis die voor Hennekeler 
niet op zijn plaats is. 
vi Eigenaar in de zin van dat hij het erf als horige gebruikt van het Stift Elten.  
vii Over pachtlenen zie Heringa, E., 1931, Tynsen op de Veluwe, Groningen.  
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