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De geschiedenis van de boerderijen Groot
en Klein Weelderen in Putten
Peter Bijvank
Twee heideontginningen uit de zeventiende eeuw
Historische boerderijen die in het cultuurlandschap tussen Nijkerk
en Putten liggen hebben vaak een verleden als kloosterboerderij.
Meerdere Duitse kloosters hadden in dit gebied vanaf de middeleeuwen bezittingen in de vorm van land en boerderijen. De boerderijen Groot Weelderen aan de Beulekampersteeg en Klein Weelderen aan de Gervenseweg komen echter niet voor op de inkomstenlijsten van de kloosters in Elten of Paderborn. Hoe ziet de geschiedenis van deze boerderijen er dan wel uit? In dit artikel de
geschiedenis van het vrije goed Weelderen in Putten aan de rand
van het Hellerveld.
De voormalige boerderij
Groot Weelderen, ook
wel De Steeg
genoemd,
lag aan de
Beulekampersteeg
vlakbij de
Figuur 1: Luchtfoto met ligging
boerderijen (bron: Google Maps).

boerderij Klein Boeijen. Groot Weelderen
werd door brand verwoest en in 1983

vervangen door een moderne woning. Klein Weelderen ligt iets
zuidelijker aan de Gervenseweg en bestaat uit twee moderne
(woon)boerderijen (zie figuur 1) 1.
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De boerderijen Weelderen in de archieven
Zoals vermeld komen de boerderijen niet voor op de inkomstenlijsten van de kloosters van Werden, Paderborn of Elten zoals
zoveel andere boerderijen in de directe omgeving (Renselaar,
Groot en Klein Boeijen of Blarinkhorst). Ook waren de boerderijen niet in eigendom van bijvoorbeeld de Hertog van Gelre of een
lokale heer als Hubertus van Putten. Door het ontbreken van
een geestelijke of wereldlijke heer zijn Groot en Klein Weelderen
beide zogenaamde vrije of allodiale goederen geweest; de gebruiker van de boerderijen hoefde zich niet te verhouden tot een
heer of abt, hij was zelfstandig eigenaar van het goed.
De boerderij (Groot) Weelderen komt voor het eerst in de archieven voor aan het einde van de 16e eeuw. In een overzicht van de
jaarlijkse betalingen aan tijns (belasting) aan de kerk in Putten
wordt de boerderij genoemd. Hendrick Aaltsz heeft op dat moment de boerderij in bezit en hij betaalt ‘5 olde braspenningen 2
en 10 stuivers’ aan de pastorie in Putten 3. De eerste vermelding
van boerderij Klein Weelderen volgt enkele jaren later in 1622 in
het malenboek van het Hellerveld. De toevoegingen ‘groot’ en
‘klein’ komen we veel tegen bij boerderijnamen in dit gebied. Het
zegt niets over de werkelijke grootte van de boerderij maa r heeft
te maken met erfrecht dat werd gehanteerd. Veelal erfde het
oudste kind de gehele boerderij, het goed werd dus niet verdeeld
onder de kinderen. Wanneer een familielid in de omgeving een
nieuwe boerderij begon werd deze met ‘klein’ aangeduid en het
oorspronkelijke erf met ‘groot’. De boerderijen met de toevoeging
‘klein’ zijn daardoor vrijwel altijd jonger dan de boerderijen met
de toevoeging ‘groot’. Klein Weelderen is dus uit Groot Weelderen ontstaan.

Het malenboek van het Hellerveld
In het Gelders Archief in Arnhem wordt het malenboek van het
Hellerveld (of Helderveld) bewaard (periode ca. 1600 – 1859). In
dit lijvige boek met leren kaft wordt verslag gedaan van de jaar-
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lijkse maaldagen, verkopen van de maalschap, verdeling van de
rechten en de regels die de maalschap hanteerde.
---------------------------------------------------------------------------Het Hellerveld was één van de zogenaamde maalschapsgronden die
rond Putten en Nijkerk aanwezig waren. De marken of markgenootschappen werden op de noordwest Veluwe maalschappen genoemd. Dit
waren organisaties van boeren die belangen hadden bij het gebruik van
de woeste gronden. Ze gebruikten deze gronden om vee te weiden, turf
te steken, brandhout te verzamelen, plaggen te steken, etc. Om di t gebruik in goede banen te geleiden werden waarschijnlijk in de dertiende
en veertiende eeuw dit soort belangenorganisaties opgericht. Binnen de
maalschap had iedere geërfde recht op een aantal waardelen uitgedrukt
in zichtgangen (een bepaalde oppervlakte). Het aantal zichtgangen bepaalde de omvang van de gebruiksrechten van een boerderij. De rechten
waren verbonden aan het erf en niet aan een persoon. De maalschap
van het Helderveld had een oppervlakte van ruim duizend hectaren (798
ha. in Putten en 283 ha. in Nijkerk). De maalschap vergaderde jaarlijks
op de Renselaarspol (een inmiddels afgegraven terpje nabij boerderij
Renselaar) in de buitenlucht. In het midden van de 19e eeuw zijn de
maalschappen opgeheven en werden de gronden verdeeld onder de boeren en andere groot grondbezitters.
----------------------------------------------------------------------------------

In het malenboek wordt de verdeling van de rechten over de verschillende erven rond het begin van de 17e eeuw weergegeven.
De boerderijnaam Weelderen komt in deze lijst niet als een ge-

rechtigd erf voor,

wel de boerderij Aelt Aertsen 4. Dit erf had

recht op twee waardelen of zichtgangen op het Hellerveld. Bij de
vermelding van de rechten van dit erf is de volgende tekst weergegeven:
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Aelt Aertsen, PB) hendrick aelt van

weelderen 1 deel en aelt Reynerss van weelderen het anderdeel
cum suis (en de zijne, PB) en sullen oock van deze lasten op de
voorss goede slaende met malcanderen gelijck nae dragen en betaelen voor haer en haere erfgenamen en daarop oock eerstdaechs haerluijde voorss te boeck doen stellen aldus gesegelt in
presentie van veltgraven 5 en maelen in partij en voorss opte 10e
november 1622 6.
Zowel Groot als Klein Weelderen krijgen vanaf St. Martini avond
1622, ieder één waardeel of zichtgang toebedeeld van het oorspronkelijke recht van de boerderij Aelt Aertsen. De beide erven
waren vanaf dat moment gerechtigd om gebruik te maken van de
dan nog woest liggende heidegronden tussen Nijkerk en Putten.
Of de boerderij Aelt Aertsen de voorganger is geweest van Weelderen of dat deze boerderij was verdwenen en de rechten werden
herverdeeld is onduidelijk. Eén waardeel is echter niet veel en
waarschijnlijk gaat het om twee kleine boerderijen. Het landFiguur 2: Fragment van bladzijde uit het malenboek van het Hellerveld met de aanduiding van rechten (ij betekent 2) voor Groot en Klein Weelderen.

bouwsysteem van die tijd had relatief veel woeste grond nodig
voor het steken van plaggen voor de bemesting van het bouwland. De meeste boerderijen hadden daarom twee tot drie zichtgangen om zo voldoende plaggen te kunnen steken. Eén zichtgang wijst daarom op een klein erfje.
.

Bijvanck, P. - Boerderijen Groot en Klein Weelderen - De Graver, september 2013

-5-

Klein Weelderen wordt nog een keer genoemd in het malenboek
en wel in 1626. In dat jaar kocht (in erfpacht) het echtpaar Aelt
Weijers en Geertgen Everts van de maalschap van het Hellerveld
een stuk ‘nieuw aangemaakt land’ dat hij en zijn voorgeslacht al
huurde van de maalschap. Het land is tussen de drie en vier
morgen groot (ruim 3 ha.) en de ligging werd als volgt aangeduid: oostelijk ligt Blarinkhorst, zuidelijk ligt Weelderen (=Klein
Weelderen)

en

Malestein,

westelijk

het

Hellerveld

nabij

Renselaar en noordelijk ligt (Klein) Boeijen (zie figuur 3 voor de
letterlijke tekst). Op de kaart van De Man uit het begin van de
19e eeuw (zie figuur 4) is dit gebied tussen genoemde boerderijen al geheel ontgonnen. Het specifieke perceel dat in deze verkoop van 1626 wordt bedoeld is daardoor niet exact terug te
vinden.

Figuur 3: Detail van de koopbrief uit 1626 met de plaatsaanduiding van
het stukje grond. ‘Aelt Weijerss en Geertgen Everts echtels en ore
erffg(enamen) seeckere nieu aengemaect lant, eertijts bij Aelt voorss en
sijn voorsaten aengemaect, en voor desen in huer gehadt hebben, groot
omtrent tusschen drie en vier morgen, daer oostwert blarickshorst
zuijtwert weelderen en malesteijn, westwert idt malenvelt nae Renselaer
aen en noortwert Boeien naest gelegen is, …’.

De ontginning van het Hellerveld in de hoek tussen de boerderijen Klein Boeijen, Renselaer, Malestein en Blarinkhorst is juist in
het midden van de 17e eeuw afgerond. Dit blijkt uit een aantal
koopbrieven uit het eerste deel van de 17e eeuw waarbij de
maalschap meerdere percelen verkoopt aan lokale boeren om
deze gronden te ontginnen 7. De beide relatief kleine boerderijen
Groot en Klein Weelderen zijn hoogstwaarschijnlijk in deze periode ontstaan. Het toekennen van rechten voor gebruik van het
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veld in 1622 en de vele ontginningen in de buurt wijzen daarop.
Het zijn zogenaamde keuterijen8 (bewoond door vrije boeren) die
van de maalschap toestemming kregen om zich hier te vestigen.
De maalschap was over het algemeen zeer terughoudend ten
aanzien van deze nieuwe ontginningen op het veld. De reden
hiervoor was dat de organisatie juist was opgericht om het veld
zoveel mogelijk onontgonnen te laten liggen om zodoende voldoende weide-, turf- en plaggenvelden te behouden. Blijkbaar
liet de maalschap hier aan de rand van het Hellerveld een aantal
nieuwkomers toe en veranderde de heidegronden tussen deze
boerderijen in bouwlanden.

Figuur 4: Kaart De Man (1807) met de globale aanduiding van de ligging van het stuk aangekochte grond.

Inwonerslijst van Putten uit de 17e eeuw
In het archief van de Kelnarij van Putten komt een archiefstuk
voor waarin alle inwoners van de boerderijen in Putten aan het
begin van de 17e eeuw worden vermeld 9. Op deze lijst komen in
de buurtschap Hell ook de boerderijen Groot en Klein Weelderen
voor en de

bewoners op dat moment zijn respectievelijk Aelt

Rengers en Thomas van Maelstein.
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Hell
Henrick Cornelis

op boijen

Evert Jans

op boijen 10

Renger gerruts

naest an boijen

Renger rengerts

op cleijn boijen

Aelt rengers

op groot weelderen

Thomas van maelstein

op weelderen

Gerrit gerritss de Jonge

opte Ridder

Henrijck van maelstein

op maelsteen

Gijsbert ..

op Renseler

Renger Jans

op Velthuiss

Lubbert Gijsberts

op doverden
(= Groot Deuverden, PB)

met Renger van huistein

op doverden

Wijnick Aelts

op hell

Verpondingscohier van Putten 1650
In 1651 werd in Gelderland een belasting ingevoerd op alle onroerende

de goederen waaruit inkomsten werden verkregen

(vervanging van de schildschatting). Elke 6e penning van de belastbare pachtwaarde van boerderijen en grond en de 9e penning
van huizen en molens moest worden afgedragen. Tussen 1643
en 1651 werden hiervoor lokale cohieren samengesteld met
daarin de belastbare waarde per object. Het verpondingscohier
van Putten dateert van 1650 met daarin een lijst van persoonsnamen per buurtschap en de oppervlaktes aan grond en aanwezige boerderijen11. In Putten werd ook de hoeveelheid grootvee
(paarden en koeien) per boerderij vermeld. In het verpondingscohier zijn de volgende teksten over Groot en Klein Weelderen
weergegeven:
Wolfs Aerts eijgenaer van een goet gnt. Weelderen dat Jacob Jans
gebruijckt met huijs, hoff van ½ schepel (= 0.1 ha, PB). 10 ½
schepel gesaeijs (ca. 2.0 ha, PB) voor 95 ge (gulden, PB) 12. halve
schatt. .. 7 ge 1 st. 2 peerden, 3 koeijen, 2 guste beesten 13, redels
heghholt.
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18 st. tot tins aen Graaff
1 ge. aen maelen vant Hellervelt
In totaal werd de waarde van het goed Groot Weelderen bepaald
op 93 gulden, 18 stuivers en 7 penningen. Grote, veelal kloosterboerderijen op Hell en Gerven hadden een gemiddelde waarde
van 120-140 gulden maar Groot Weelderen is in het midden van
de 17e eeuw zeker geen klein keuterijtje meer en is haast vergelijkbaar met boerderijen als Klein Koestapel en Veldhuizen (alleen de hoeveelheid bouwland is geringer). Het aantal koeien en
paarden is eveneens vergelijkbaar met omringende boerderijen.
De eigenaar Wolf Aerts betaalde naast de genoemde 6e en 9e
penning, 18 stuivers belasting aan de ‘Graaf’ van Gelre. Dit is
een zogenaamde ‘bevroren afdracht’ voor het gebruik van de heidegronden die destijds in bezit waren van de Graaf van Gelre en
in de veertiende eeuw werden verkocht aan lokale boeren. Met
het verkrijgen van rechten op het Hellerveld van Weelderen in
1622 is deze betaling vermoedelijk meegegaan. Daarnaast werd
jaarlijks 1 gulden, de zogenaamde ‘malekeur’,

aan de maal-

schap betaald. Een vorm van jaarlijkse contributie voor het gebruik van het veld.
Gijsbert Cornelis cum suis eijgenaer vant goet cleen welderen met
huijs, hoff van ½ spint (0.1 ha). 3 ½ morgen lants (ongeveer 3 ha)
geeft voor helft 28 ge vrij ge. tot schatt. 30 st. een peert, een koeij.
16 st. tot tins aen Graeff
De waarde van het goed Klein Weelderen (‘cleen Welderen’) werd
geschat op 47 gulden, 7 stuivers en 6 penningen en is daarmee
een keuterijtje en vergelijkbaar met boerderijtjes in de Soestraat
(een laag en nat gebied zuidelijk van boerderij Rozendaal). Hoewel de totale oppervlakte aan bouwland groter is dan dat van
Groot Weelderen is de kwaliteit blijkbaar veel minder want de
waarde wordt minder hoog ingeschat. Vreemd genoeg betaalde
het erf volgens dit overzicht geen malenkeur. Waarschijnlijk is
dit een vergissing want alle gerechtigde erven van de maalschap

Bijvanck, P. - Boerderijen Groot en Klein Weelderen - De Graver, september 2013

-9-

van het Hellerveld betaalden vanaf de 17e eeuw tot in de 19e
eeuw, 1 gulden en vier stuivers malenkeur per jaar, ongeacht de
grootte van het erf.

fig.6 Detail van
de

kadastrale

kaart van Putten uit 1832

Uit de 18e eeuw
zijn geen specifieke
gegevens van beide
boerderijen bekend. Gezien de
situatie in het begin van de 19e
eeuw zijn de beide
erfjes doorgegroeid
en is de totale oppervlakte aan
bouwland veel groter geworden.

Kadastrale gegevens 1832
In het Koninkrijk der Nederlanden werd in 1832 het Franse kadastrale stelsel ingevoerd. In de loop der tijd was een federaal
georganiseerde Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden totstandgekomen, waarbinnen op het stuk van belastingheffing
grote verschillen ontstonden. Rond 1800 werd ingegrepen: er
kwam een staatkundige eenheid tot stand, die later geleidelijk
werd uitgebouwd. Een aspect daarvan was de invoering van het
Kadaster: basis voor de grondbelasting als uniforme objectieve
waardebepaling van onroerende goederen in het koninkrijk 14 .
De eerste kadastrale kaart van de gemeente Putten aan het be-
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gin van de 19e eeuw geeft een prachtig beeld van de eigendomssituatie en verkaveling van het oude cultuurlandschap in een
periode dat de grote veranderingen in het landbouwsysteem nog
moeten plaatsvinden. Groot Weelderen is in 1832 in bezit van
de erven van Jan Willemsen een dan dus al overleden landbouwer uit deze streek. De boerderij is op dat moment ca. 8.5 ha
groot waarvan ruim 6 ha bouwland. Klein Weelderen is in bezit
van de weduwe van Nuij Nuijen en is ruim 9 ha groot. De bezittingen zijn weergegeven in figuur 6.

Groot Weelderen:
Totaal 8.49 hectaren waarvan:
6.10 ha bouwland
1.53 ha weiland
0.73 ha hakhout/opgaande bomen
0.13 ha huis/erf
Eigenaar: Erven Jan Willemsen (landbouwer)

Klein Weelderen:
Totaal 9.14 hectaren waarvan:
6.09 ha bouwland
2.11 ha weiland
0.76 ha hakhout
0.18 ha huis/erf
Eigenaar: Weduwe Nuij Nuijen (landbouwer)
De boerderijen zijn tussen 1650 en 1832 drie keer zo groot geworden en Groot Weelderen zou in die 19e eeuw tot een oppervlakte van ruim 22 ha. uitgroeien 15.

Boerderij Groot Weelderen
G 118

0.30

hakhout

H 165

0.11

opgaande bomen

G 119

1.60

bouwland

H 166

0.13

huis/erf (Groot Weelderen)

G 120

0.06

hakhout

H 167

0.08

opgaande bomen

H 162

0.18

hakhout

H 168

1.21

bouwland
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2.37

bouwland

H 169

0.30

bouwland

H 164

0.62

bouwland

H 170

1.53

weiland
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Boerderij Klein Weelderen
G 108

0.48

hakhout

H 171

0.90

bouwland

G 109

0.06

hakhout

H 172

1.17

bouwland

G 110

1.20

weiland

H 173

0.24

bouwland

G 111

1.80

bouwland

H 174

0.15

tuin

G 112

0.84

bouwland

H 175

0.03

huis/erf (Klein Weelderen)

G 113

0.22

hakhout

H 176

0.45

weiland + opgaande bomen

G 114

0.43

bouwland

H 177

0.46

weiland

G 115

0.40

bouwland

H 178

0.31

bouwland

De boerderijnaam Weelderen en perceelsnamen in het gebied
Boerderijnaam
Over de betekenis van de boerderijnaam Weelderen heeft de toponymist W.J. Hagoort in zijn doctoraal scriptie16

het één en

ander vermeld. Hij geeft aan dat de familienaam al in 1380
voorkomt: Willam van Weelderen (kerspel Malburgen bij Arnhem). Voor deze veldnaam of microtoponym geeft hij de mogelijke verklaring dat weelde een verwijzing is naar rijke, vette
grond. De mogelijkheid bestaat ook dat weelde is afgeleid van
wolde hetgeen ‘bos’ betekent (vergelijk Terwolde = Weelde). Hoewel Hagoort beide verklaringen niet bevredigend vindt, ontbreekt
nadere informatie die naar een mogelijk andere verklaring wijst

Perceelsnamen
Van een aantal percelen rondom beide boerderijen zijn microtoponymen bekend. De belangrijkste bronnen voor de herkomst
van deze namen zijn lokale boeren die in 1981 zijn geïnterviewd
door W.J. Hagoort 17 en het Tiendarchief (TA) uit 1847 18 .
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Het Zwarte Land
kad.nr

microtoponym

kad.n

microto-

r

ponym

H.vd Kamp (Ger-

G110,111,

De Driest

119
H 163

bron

venseweg 22),
1981

Het Zwarte

TA (1847)

Land

H
171

De Streep

venseweg 22),
1981

H 168, 170

De Driest

De Pol

H

De Lage

172

Pol

H

De Hoge

178

Pol

H.vd Kamp (GerH 164

bron

TA (1847)

TA (1847)
F. Lokhorst
(Kl. Boeijen), 1981

TA (1847)

Deze naam is afgeleid van zwarte eerdgrond (vruchtbare grond),
de plaggengrond waarmee de oorspronkelijke dekzandrug is opgehoogd (zie ook het volgende hoofdstuk).
,

De Streep

(of Streek)

Verwijst naar de vorm van het perceel;

een

langgerekte,

smalle

strook land.

De Driest
Deze perceelsnaam komt veel voor
rond de beide erven (maar ook elders in dit gebied van Hel en Gerven).

Etymologisch

gaat

dries(t)

terug op Indo-europees *dreutsk of
*treuisk met de betekenis ‘opgeteerd, uitgeput’. Vanuit deze oerbetekenis heeft het woord zich topoFiguur 7: Ligging perceel namen op
de kadastrale kaart van 1832.

nymisch ontwikkeld tot een breed
scala van betekenissen, zoals ‘rus-

tend akkerland, minderwaardig grasland, permanent grasland’.
In Putten komt de naam driest zoals vermeld m.n. in Hel en Gerven veel voor

en heeft driest de betekenis ‘een al lange tijd

braak liggend stuk land waar inmiddels dor gras op staat’.
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Driestlanden waren in de zeventiende en achttiende eeuw op de
Veluwe de hoge of middelhoge zandgronden, die zo nu en dan
gescheurd werden om er één of twee jaar met een minimum aan
mest rogge op te verbouwen. Daarna bleven ze dries liggen als
veeweide en om plaggen te steken en verwilderden langzaam tot
heide. Na een wisselend aantal jaren werden zij dan weer korte
tijd als bouwland gebruikt. Vermoedelijk werden de relatief arme
zandgronden van Hel en Gerven, waaronder een groot aantal
percelen rond Groot en Klein Weelderen, met driesland aangeduid omdat het relatief onvruchtbare, voormalige heidegronden
waren.

De Pol
Het is in Oost-Nederland in het algemeen de benaming voor een
‘kleine hoogte’. Pol kan betrekking hebben op een zandheuveltje,
een kleine verhevenheid in een anders gelijke grasvlakte 19.
Rond Weelderen komt zowel de microtoponymen Pol, de Lage Pol
als de Hoge Pol voor. Het verschil in hoogte tussen deze percelen
is echter gering (slechts enkele decimeters).

Hoogteligging, geomorfologie, bodemopbouw
en historische
verkaveling
De bodem
rond de
boerderijen
Groot en
Klein Weelderen bestaat uit
Figuur 8: Bodemkaart

dekzanden
(zoals overal in de Gelderse Vallei). Deze
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zandgronden zijn tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien (ca.
120.000 – 10.000 jaar geleden) ontstaan toen in Nederland grote
hoeveelheden zand als een deken door de wind werden afgezet.
Deze dekzanden werden tot zandduinen of dekzandruggen opgestoven. Tussen deze hoge dekzandruggen liggen plaatselijk lage
beekdalen waardoor smelt- en regenwater werd afgevoerd. Op de
hogere dekzandruggen legden de boeren in de middeleeuwen en
nieuwe tijd de akkers aan die vervolgens werden bemest met
heideplaggen en organische mest 20 . Door deze eeuwenlang uitgevoerde bemestingsmethode ontstonden dikke, zogenaamde
eerdlagen van gemiddeld een halve tot hele meter dikte. De lagere gronden werden vaak als hooilanden gebruikt voor het wintervoer.
Deze afwisseling
van hoge
en lage
gronden
komt ook
rond
Weelderen
voor. De
hoge dekzandruggen zijn
op de bodemkaart
Figuur 9: Hoogtekaart met hoogtes in m +NAP en verkaveling van
1832. Lichte kleur is hoog.

(zie figuur
8) aange-

geven als ‘hoge zwarte eerdgronden’ (donkergrijze kleur, zEZ23)
en de dalen als ‘beekeerdgronden’ (gestippeld, pZG23 ).
De in grijs aangegeven

bodems (Hn21) zuidelijk en noordelijk

van de boerderijen zijn zogenaamde ‘veldpodzolgronden’ die
kenmerkend zijn voor de (voormalige) heidegronden van het
vroegere Hellerveld. De ligging van de hoge eerdgronden komt
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exact overeen met de ligging van de bouwlanden op de kadastrale kaart van 1832 (zie figuur 9). Waarschijnlijk zijn de hoogteverschillen groter geworden door het eeuwenlang ophogen van
deze gronden met vrachten heideplaggen. De huidige blokvormige verkaveling van het gebied is nog vrijwel hetzelfde als de situatie in 1832 en vermoedelijk vergelijkbaar met de eeuwen daarvoor. Hier en daar zijn wat kleine percelen bij elkaar gevoegd
maar het patroon is niet veranderd. Alleen rond de zuidelijk van
Klein Weelderen gelegen moderne boerderij Nieuw Weelderen
(Gervenseweg 22) is aan het begin van de twintigste eeuw de
oorspronkelijke verkaveling verstoord. Het verkavelingspatroon
rond Weelderen is kenmerkend voor de heideontginningen die in
de 17e en 18e eeuw plaatsvonden door de kleine heide ontginningsboerderijen. Stukje bij beetje werd het areaal vergroot. Met
de groei van de veestapel was er een beetje meer mest en kon
weer een beetje meer bouwland ontgonnen worden. Dit proces
heeft zich vanaf het begin van de 17e eeuw doorgezet tot in de
negentiende en begin twintigste eeuw. Daarna veranderde het
landbouwsysteem drastisch en werd steeds meer de nadruk gelegd op zuivel- en vleesproductie. De akkerbouw (hoofdzakelijk
roggeteelt) verdween toen steeds meer uit deze contreien.

Figuur 10: Klein Weelderen
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Tot slot
De geschiedenis van Groot en Klein Weelderen gaat ruim vierhonderd jaar terug. Een geschiedenis van kleine zelfstandige
boeren die de ruimte werd geboden om de arme zandgronden
van het Hellerveld beetje bij beetje te ontginnen. In tegenstelling
tot veel andere kleine keuterijtjes op het Heller- en Huinerveld
hebben Groot en Klein Weelderen het volgehouden tot ver in de
twintigste eeuw. De boeren zijn inmiddels verdwenen maar de
omliggende landerijen zijn de stille getuigen van de noeste arbeid die hier in al die eeuwen is verricht.
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Voetnoten
1) De boerderij Nieuw Weelderen (Gervenseweg 22) ligt oostelijk van Klein Weelderen
en betreft een (ontginnings)boerderij uit de jaren twintig van de vorige eeuw.
2) De braspenning is een historische munt en werd voor het eerst geslagen tussen ca.
1404 en 1419 door hertog Jan zonder Vrees in Vlaanderen in 1409. Het is een grote
zilveren munt ter waarde van twee, latere twee -en-een-halve groot.
3) Gelders Archief, Archief Kelnarij van Putten inv.nr. 303 resp. fol.7 en fol. 133:
1598-1610.
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4) Het was in die tijd zeer gebruikelijk om een boerderij aan te duiden met de naam
van een (vroegere) bewoner.
5) De veldgraven waren de bestuurders van de maalschap en werden gekozen uit de
geërfde boeren.
6)

en 7)
Gelders Archief, Markenarchief, inv. nr. 75.

8) Van ‘cate’, ‘cote’ of ‘caterstede’ (oudsaksisch, middelnederlands) waarmee een hut of
kleine boerenwoning wordt aangeduid. Vergelijk W.J. Hagoort (1984).
9) Gelders Archief, Archief van de Kelnarij van Putten, inv. nr. 37h. De exacte datum
waarop dit

stuk is opgemaakt is onbekend, maar vermoedelijk aan het begin van

de 17e eeuw.
10) De boerderij Groot Boeijen was in de 17e eeuw in twee delen gesplitst. Daarnaast
bestond de boerderij Klein Boeijen aan de Beulekampersteeg (bron: Verpondingscohier van het ambt van Putten 1650).
11) Gelders Archief, Staten van het kwartier van Veluwe en hun gedeputeerden, inv. nr.
817.
12) 1 molder (Amersfoortse maat) = 4 schepel = 16 spint gezaais. Dit is in ha. respectievelijk 0.77 ha = 0.19 ha = 0.05 ha. 1 morgen is 0.87 ha (bron: H.K. Roessingh
(1969).
13) Guste beesten zijn koeien die nog niet drachtig zijn geweest.
14) Bron: Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
15).16).17). W.J. Hagoort (1984)
18) Gelders Archief, Tiendarchief, inv. nr. 220. Zie ook de W.J. Hagoort (1984).
19) W.J. Hagoort (2006)
20) Deze plaggenbemesting werd tot ver in de 19e eeuw toegepast tot aan de invoering
van de kunstmest
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Geraadpleegde archieven
Gelders Archief, Kelnarijarchief, toegang nr. 0324:
inv. nr. 37c

Lijst van bezittingen in Gelderland van het klooster Abdinghof ca.

inv. nr. 37h

1357.
Lijst van inwoners van het ambt Putten en de door hen bewoonde
erven, 17 e eeuw.

inv. nr. 39

Lijsten van leengoederen, volschuldige hofhorige abtsgoederen, gevrij de abtsgoederen, tynsgoederen, erfpachtgoederen, pachtgoederen,
broeklanden, hout, huizen, meenlanden, grote en kleine tienden, op
brengsten van koren en kleinvee, renten, 1713 (met index).

inv.nr. 303

Acte van overdracht van een jaarlijkse tyns aan de kerk te Putten.
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Afschrift 1533.
inv. nr. 75

Gelders Archief, Markenarchief, toegangsnr. 0366:
Malenboeck vant Helrevelt, waerinne de maelen opcomsten des selven
velts, overgiften
end anders geregistreert staen, 1627-1859.

Gelders Archief, Staten van het kwartier van Veluwe en haar Gedeputeerden, toeinv. nr. 293

gangsnr. 0008:
Verpondingskohier van het ampt van Putten, 1650.

Gelders Archief, Tiendarchief, toegangsnr. 0095
inv.nr. 220

Tiendarchivalia 1643-1915. Tiendrollen van de Huiner- of Hazeler
tiend, de Hogeveldertiend en de tiend van de Brugmanseng 1805,
1840, 1844-1852 en z.j.
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