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Huinen Van Toen Tot Nu, Deel II
H.G. Esveld
Wie zich verdiept in het verleden van deze buurt komt al vrij snel
veel oude en nu onbekende boerderijnamen tegen. Zodoende kom
je tot de vraag: bestaan deze boerderijen nog en welke zijn het. Ook
genealogisch kan het interessant zijn hier een antwoord op te vinden. Er is de laatste jaren nogal wat bronnen beschikbaar gekomen die we tot dit doel konden raadplegen:
1. Veluwse Geslachten‚ jg 8 nr. 2, lijst van inwoners en hun erven
te Putten omstreeks 1627;
2. Veluwse Geslachten‚ Herengoederen op de Veluwe, dl 1;
3. Veluwse geslachten, Keurmedigen van de Kelnarij van Putten;
4. Kadastrale Atlas 1832 van de gemeente Putten.
Door de gegevens uit deze bronnen en de informatie van dhrn Friso‚ Hagoort‚ Hollanders en van Hell (waarvoor hartelijk dank) is het
gelukt om bijna alle namen uit het verleden op de juiste locatie in
het heden te plaatsen. De verleiding is groot om op alle gegevens
van deze boerderijen en hun bewoners in te gaan maar dit zou te
ver voeren en niet passen in de doelstelling van dit verhaal. want
een enkele boerderij kan soms al een verhaal op zich opleveren. We
beperken ons daarom in hoofdzaak tot het noemen van de gegevens van de boerderij zelf. V.w.b. de Herengoederen (HG) omstreeks 1600 is dit het aantal gebout -gebinten- en de oppervlakte,
uitgedrukt in mudden en schepels gesays. V.w.b. de Kadastrale
Atlas 1832 (KA) zijn dit de gevens betreffende de belastbare opbrengst gebouwd, hetgeen een indruk geeft van de grootte en kwaliteit van de gebouwen in dat jaar. Deze belastbare opbrengst varieert van 3 gulden (een hut) tot 27 gulden (de grootste boerderijen
in Huinen). Een gemiddelde boerderij heeft dus een belastbare opbrengst van 15 gulden. In de tekst zijn een aantal veilingadvertenties opgenomen waardoor een indruk wordt verkregen van de omvang van de betreffende boerderijen rond het begin van deze eeuw.
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Als uitgangspunt nemen we de lijst onder (1) omdat hierin de
meeste oude onbekende namen te vinden zijn. Uit gegevens van de
Gervense Buurt, waar de namen door de eeuwen heen veel meer
herkenbaar gebleven zijn, blijkt dat de samensteller ze op de volgorde geplaatst heeft waarin hij er langs is gelopen of gereden. Door
dit op Huinen toe te passen kan soms de oplossing worden gevonden. Onze verkenner begint z’n tocht in Huinen-oost wat we nu
Veenhuizerveld noemen, een naam die we zelfs in de KA niet tegenkomen en zeker in 1627 als woonomgeving onbekend was. we
volgen hem puntsgewijs:
1. Veenhuizen
Oorspronkelijk aan de Poolse Rondweg ten noorden van nr 2.
Het is een z.g abtshoeve, dus eigendom van het klooster van Paderborn en in beheer bij de Kelnarij van Putten. Het is de enige
boerderij die na de overgang van het beheer van Kelnarij naar
Kroondomein in domeinbeheer gebleven is. Vermoedelijk komt
dit doordat deze boerderij binnen het door de Kelnarij beheerde
bezit een aparte positie innam, nl. die van rechtstreeks verpachte hoeve met de tienden met het recht of de plicht om voor de
kelnarij de tienden te innen. Vandaar ook een uitzonderlijk hoge
pacht (1673: 90 mudden half rogge/half boekweit met als
toepacht 1 vette hamel, een l-jaríg varken, 4 volwassen hoenders en 1 vette gans. De KA meldt een belastbare som van 27
gulden voor het gebouwde. Deze boerderij heeft zijn oorspronkelijk naam behouden. Door de naamsverandering van nr 2 kwam
de toevoeging 'groot’ voor de naam. In 1873 is de boerderij verplaatst naar de Schelstroet en heet verder Groot Veenhuizen of
de Schelstroet aan de Blarinckhorsterweg 19. De boerderij wordt
nu in erfpacht gehouden door G. vd Ham.
2. Huddincsgoet of Olden Huddinck
De boerderij is genoemd naar de in 1470 genoemde bewoner
Hendrick Huddinc. In 1697 heet de hoeve Huddingsgoet of Klein
Veenhuizen. Het is dan een Herengoed van de Gelderse vorsten,
later beheerd door de Rekenkamer. De lijst HG meldt: 14 mud
en drie schepel gesays‚ een huysken van drie gebondt, berg en
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schaepschot. De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd
van 21 gulden. Klein Veenhuizen, een fraaie boerderij in oude
stijl, gelegen aan de Poolseweg 10 heeft met het vertrek van A.
Rijersen in 1993 zijn functie als boerderij verloren.
2a Zuijdwijck
Hoewel niet in genoemde lijst vermeld zou deze al in de 14e
eeuw bekende boerderij nu moeten volgen. Het was ook een
abtsgoed. De oorzaak van het niet vermelden is waarschijnlijk
dat het toen onbewoonbaar was. Het kelnarij-archief vermeldt in
1626: na dode Rijck van Nulde Zuijdwijck desolut. Later is het
blijkbaar herbouwd want in 1792, na het overlijden van Hendrik
Gijsbert Wolfsen is het weer een desolate boedel. In 1793 blijkt
Jan Tiemensen Hordeman‚ gehuwd met Wijmpje Otten van
Donkersgoed de eigenaar te zijn. Vermoedelijk heeft deze of de
met zijn dochter Jannetje gehuwde Gerrit van de Pol de restanten van deze boerderij opgeruimd. In ieder geval is de boerderij
in 1832 in de KA onvindbaar (alsmede de genoemde eigenaren).
In 1854 komt de naam Zuijdwijck voor de laatste maal boven
water als G. van Diermen wordt genoemd als rechthebbend op
vier vierendelen uit Zuijdwijck in de maalschap Huinerbroek.
Uit de KA blijkt dat diens vader, H. van Diermen, behalve Groot
en Klein Koestapel ook gronden bezat in de buurt van Klein
Veenhuizen, o.a. enkele kampen tussen Klein Veenhuizen en
Schoonhoven. Dit zijn bijna zeker delen van Zuijdwijck waar zijn
zoon als erfgenaam de rechten in de maalschap aan ontleende.
Aansluitend aan deze kampen heeft een rentenierster uit Putten
in en om de bocht van de Poolse Rondweg enkele oude kampen
bouwland die tesamen met deze één complex vormen.

Deze

gronden die niet aanwijsbaar tot boerderijen in Huinen behoren
vormen met andere verspreid liggende percelen hoogst waarschijnlijk de boerderij Zuijdwijck. Op de hoge gronden ligt een
oud erf bijna altijd in een dal a.g.v. de plaggenbemesting gedurende vele eeuwen op de omringende grond. Een dergelijk opvallend komvormig dal vinden we ten zuiden van de bocht in de
Poolse Rondweg. Dit zou de plaats van de genoemde hofstede
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kunnen zijn geweest. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de
loop van de Poolse Rondweg als kerkweg vanaf Putten recht
naar deze locatie. Een ander verklaring voor het verloop van dit
deel van de weg is niet aanwijsbaar. Bovendien loopt vanaf dit
punt een brede diepe, nu droge, sloot in westelijke richting met
als naam ’de watergang’ als waterafvoer van Zuijdwijck dus. De
naast deze sloot liggende kamp bouwland heeft de hiervan afgeleide naam nu nog steeds.
3. Spronxcamp of Backersgoed
Deze boerderij is ook een herengoed. De HG vermeldt in 1600:
8 molder gesays en twee morgen weijlants in die Houwijt‚_huijs van drie gebont‚ berch van vier royen. De KA meldt
een belastbare opbrengst gebouwd van 21 gulden. Dit is de
tegenwoordige boerderij Schoonhoven’ van H. Doppenberg, gelegen aan de Voorthuizerstraat 129/hoek Schoonhoverweg.
Nu gaan we in noordelijke richting en komen na het overslaan
van twee woonhuizen bij:
4. te Backer
Van een oudere vermelding dan het begin van de 17e eeuw is
mij niets bekend. ook geen oorspronkelijke eigenaar. De KA
meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15 gulden. Thans
wordt het goed; gelegen aan de Voorthuizerstraat 121 onder de
gelijkluidende naam bewoond door G. Bos.

5. ten Polman, Aart Helissen of Poolmansgoed
Het is eveneens een herengoed. De HG vermeldt in 1600: 5
molder gesays in de Huenderenck‚ een guaet huijsken van 3
gebont‚ De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van
15 gulden. De volgorde en het feit dat er alleen enggrond bij
vermeld is geeft ons zekerheid hier te doen te hebben met de
’kleine Backer’ of het ’Enghuísje', in de KA ten onrechte vermeld als ’de Backer'. De latere naam ’Poo1se Driesten’ voor de
Huinder Eng komt vermoedelijk van dit in de eng gelegen
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Poolmansgoed, als ook de naam Poolseweg en Poolse Rondweg. Het goed was de woonplaats van Evert Grevengoed die
door de Duitse bezetter is gefussilleerd. Het huis is toen verbrand. Een nieuwgebouwde woning zuidelijk van de oude
boerderij heeft thans als adres Bakkersweg 3 en wordt bewoond door de fam. Jansen-Grevengoed.
6. Kersgingoed of Kerstkin Reinersgoet.
Ook dit is een herengoed‚ vermeld in HG 1547. De bewoners
hadden familiebanden met die van nr 7 (mogelijk een afsplitsing). Ook komen dezelfde akkernamen voor.
We zijn nu aan de westzijde van de Voorthuizerstraat gekomen. Uit
de volgorde en de vermelding ’Dornacker’ in de HG die nu nog
naast de boerderij is aan te wijzen moeten we te maken hebben
met Pepgelenburg aan de Voorthuizerstraat 228.
Eigendom van de 94-jarige E. Bos en verpacht aan A. v Lagen. De
oudste vermelding dateert van 1547: HG 3 molder en 4 schepel
gesays, quaet olt huijsken ende berch. De KA meldt een belastbare
opbrengst van‚15 gulden.
7. Juíte Neuisgoet of Jutte Nevengoet
Wederom een HG‚ genoemd in 1614 met 5 molder en 24 1/2
schepel gesays. De KA meldt een belastbare opbrengst van 21
gulden. De boerderij was in de vorige eeuw bekend onder de
naam ’de Boomen’ en werd in 1875 geveild met 24 1/2 hectare
grond. Daarna is de boerderij afgebroken. Zoals bekend heeft de
boerderij gestaan aan de noordzijde van de Klunenweg tussen
de Voorthuizerstraat en nr 8.
8. Heus Elbertsengoed‚ Wolter ten Broeksgoed‚ Ten Broeke‚ Nettenbroek
Het is een abtsgoed en al vermeld in 1496. Het goed komt ook
voor in de lijst Herengoederen van 1600 als huys van 3 gebont,
berg en schaepschot‚ 5 molder gesays bij het huys en 13 molder
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in de Huender Enck. De KA meldt een belastbare opbrengst van
21 gulden. Het in i1600 minder dan 30 % van de grond als
huiskavel was dit dus een echte brinkboerderij en, genoemd
tussen 7 en 9, moet dit dus de Grote Brink’ zijn aan de Klunenweg 2 en bewoond door K. vd Kamp.
9. Cloenisgoet‚ ook Cluijnengoet of Clonengoet.
Het goed is in de 15e eeuw genoemd naar Arnt Clone. Het is een
oude brinkboerderij. De latere boerderij ’Robbenskamp' zou hiervan een afsplitsing zijn. Cloenísgoet is een Vrouwengoed, dus oorspronkelijk behorend tot het bezit van het vrouwenklooster te Elten en onder beheer bij het Hof te Appel. De KA meldt een belastbare opbrengst van 15 gulden. Tegenwoordig heet de boerderij
'Klunengoed’ van K.J. Dekker, gelegen aan de Klunenweg 4.
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10. Cleine Wuel
Vermoedelijk was dit een abtsgoed. Het is ook een echte
brinkboerderij met klein huiskavel waarop relatief grote gebouwen zoals blijkt uit de KA: belastbare opbrengst 21 gulden. De boerderij heeft zijn oorspronkelijke naam nagenoeg
behouden. In de volksmond wordt deze vaak ’t Hoekje’ genoemd wegens de ligging (Huinerweg 17) op de hoek van de
Huinerweg en de Huinerschoolweg. De boerderij wordt bewoond door J.W. vd Brink.
11. 't Goet Huynen
Het is mij niet gelukt genoeg aanwijzingen te vinden om met
zekerheid te zeggen welke boerderij dit zou moeten zijn. Vermeld tussen 10 en 12 zou het ’Polen’ kunnen zijn, maar ook
’Motsengoed’. Het meest waarschijnlijk is dat we hier te maken hebben met het oude Boechorst then Hune’, al vermeld
in 1380. Dit is ook een Vrouwengoed. Het is gelukt uit schriftelijke gegevensde juiste lokatie vast te stellen. In 1854 blijkt
B.H. Pasman rechten uit ’Bokhorst’ in de maalschap Huinerbroek te bezitten. In de KA kunnen we echter precies zien
waar de boerderij van Pasman (zelf woonachtig in Norden)
stond, nl. dicht aan de weg van Gerven naar Putten, het gedeelte dat we nu Huinerschoolweg noemen. Het was ook een
van de brinkboerderijen en had volgens de KA een belastbare
opbrengst van 21 gulden gebouwd. In 1906 wordt het goed
geveild voor Evert en Thíjs vd Brink onder de naam van ’erfje
Bokhorst’. Nadien is het afgebroken. Op hetzelfde perceel
maar verder van de weg vinden we nu de boerderij van H. Rozendaal aan de Huinerschoolweg 1.
12. Te Wuel‚ ook ten Woel en later Kerkengoed
De naam is goed herkenbaar. Het blijkt ook een EG te zijn
waarvan de kerk de gebruiksrechten en door verpachting inkomsten had. De HG meldt in 1600: huys ende berg, 8 molder en 3 schepel gesays. De KA meldt een belastbare op-
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brengst gebouwd van 27 gulden. In 1870 is de Wuel door de
kerk verkocht aan de overgrootvader van de huidige eigenaar.
Nadien is het gesplitst in meerdere bedrijven. De huidige bewoner is C vd Brink, Huinerweg 16.

Onze verkenner vervolgt zijn weg in zuidelijke richting en
noemt de namen van een zeven- á achttal bewoners zonder
boerderijnamen. De niet genoemde boerderijen moeten dus gelegen hebben in de omgeving van de wuelen tussen Knapzaken Goorsteeg. Van hier steekt hij de Huinerschoolweg over en
noemt de boerderij:
13. Ten Camp of Jacob Voetsgoed.
Het is een HG en reeds vermeld in 1470. De lijst EG 1600
geeft: huys van 3 gebont mít een voerput‚ berch ende
schaepschot‚ 10 molder gesays en in die Houwel 2 morgen.
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15 gulden.
Het is de boerderij ’De Kamp’ of ’Grote Kampen’ achter de
school. De familienaam is nog op het bedrijf aanwezig, nl J.
vd Kamp, Huiner- schoolweg 11.
14. Henrick Cazijnsgoed of Cazijn ten Broecksgoet‚ Ten Broek, Sitenbroek.
Ook een HG en reeds vermeld in 1470. De lijst HG 1600 geeft:
huys van 4 gebont‚ berch und schaepschot‚ 11 molder en 1
1/2 schepel gesays. De huidige naam is sinds de vorige eeuw
’Langenbroek'. De boerderij ligt aan de Huinerschoolweg 13
en wordt bewoond door W. vd Kamp.

Nu gaat de rit langs de Beulekampersteeg van west naar oost
en we komen tegen:
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15. ’t goedt‚ ’t Hoedt
In het oud-Neder;lands wordt dit uitgesproken als "Hoot",
ontstaan uit Houwert‚ soms Houwijt, Houwet‚ houwijck. De
boerderij wordt in 1463 voor het eerst vermeld. Nadien is er
weinig van bekend, ook geen eigenaren als kloosters of de
hertog. Hogelijk is het in een of ander adellijk bezit geweest. Een gevonden bronzen zegelring wijst in die richting.
Daardoor is het ook mogelijk geweest dat later delen zijn
verkocht voor het stichten van kleinere bedrijven. Een los
stuk land in de omgeving, genaamd ’Koeland', had rechten
in de maalschap. Vermoedelijk is het ook een afsplitsing.
De naam van de boerderij is in uitspraak gelijk gebleven.
Het is nog altijd ‘de Hoot’. De boerderij die volgens de KA in
1832 een belastbare opbrengst gebouwd had van 15 gulden
ligt aan de Beulekampersteeg 12 en is eigendom van H.G.
Esveld.
16.

Maes Backersgoet, Gerrit Thonissengoet
Genoemd tussen nr 15 en 17 moet dit de boerderij ’Hunenstein' zijn. Het is een abtsgoed waarvan de gegevens vanaf
het begin van de 16e eeuw bekend zijn. De KA meldt een
belastbare opbrengst gebouwd van 21 gulden. Hunenstein
heeft dit jaar zijn functie als boerderij verloren en is verkocht aan de fam. van Dam, hoek Huinerschoolweg - Beulekampersteeg.

17. Sacramentsgoedt‚ Heilige Kruis of Vicariengoed
Het is genoemd naar de vicarie ’het H. Kruisaltaar’ te Nijkerk,
gesticht door vicaris Cozijn van Oldenbarnevelt te Huenen.
Het goed wordt al in 1496 vermeld. De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15 gulden. Het staat nu nog
steeds bekend onder de naam t Kruis of ’t Kruus en is gelegen
aan de Beulekampersteeg 4, waar boer-loonwerker J. Dekker
zijn bedrijf uitoefent.
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18 Veenhuijsenkamp.
Het staat nu alleen bekend als een kamp bouwland tegenover de
Zuiderkerl en behorend bij de boerderij Veenhuizen. Uit de KA
blijkt echter dat tussen de boerderij ’t Kruis en genoemde kamp
een kamp bouwland was onderscheiden dat met de laatste bijna
een geheel vormde. Deze kamp, nu behorend bij boerderij ’t
Kruis, was toen een deel van de er tegenoverliggende boerderij
’Veldwijk’. Een schaapskooi van Veldwijk stond toendertijd
vooraan in deze kamp. In het Register van Keurmedigen lezen
we op blz 224 dat in 1676 Evert Jacobsen an de Veenhuijsercamp woonde. Dit feit en het genoemd worden na nr 17 wettigen
de veronderstelling dat met 'Veenhuijsercamp’ de latere boerderij ’Veldwijk’ bedoeld moet zijn, die toen aan Veenhuijsercamp
grensde. Mogelijk is Veldwijk gebouwd op een afsplitsing. De KA
meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 21 gulden. De
huidige bewoner is J. Doppenberg aan de Veldwijkweg 19.

Nu gaat de tocht in zuidwestelijke richting en vinden we
achter het naast Veldwijk gelegen z.g. ’Uilenbosch’ de boerderij:
19

Grevengoed
Het goed is nog steeds onder die naam bekend. De naam
doet denken aan een EG, maar bewijzen ontbreken. Het feit
dat de boerderij gebouwd is met ’recht van opstal’ op maalschapsgrond

doet

vermoeden

dat

het

geen

vroeg-

middeleeuwse boerderij is. De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 21 gulden. Dze boerderij, genummerd
aan de Huddingweg 5, wordt bewoond door A. Doppenberg.
20

Huddinck
Het goed wordt ook ’de jonge Huddinck' genoemd. Het is laatste op de lijst en staat op de grens tussen Huinen en Gerven.
Volgens de KA staan de bijgebouwen in Gerven. De KA meldt
een belastbare opbrengst gebouwd van 21 gulden Deze boerderij, waar de Huddingweg naar is genoemd, staat aan nr 9
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aan deze weg en wordt bewoond door W. Roordink.

Tot zover de lijst met oude namen van omstreeks 1600 uit het
Kelnarij-archief. Nu volgen nog een aantal vrij onbekende
boerderijnamen van jongere datum, voorzover deze niet vermeld zijn in K. Friso‚ Zwerftochten door het landschap van
Putten.
21. De Kleine Hoot
Vermoedelijk is het een afsplitsing van ’de Hoot’. De KA meldt
een belastbare opbrengst van 9 gulden. De huidige bewoners
zijn de fam. E. en G. Roordink aan de Beulekampersteeg 16.
22. Klein Hunenstein
Deze boerderij is gelegen tussen Hunenstein en de Hoot nabij
de Beulekampersteeg. De KA meldt een belastbare opbrengst
gebouwd van 6 gulden. In 1882 is het goed door de erven van
Peter van Beek en Petertje van Renselaar verkocht aan Jan
Snapper. In 1902 is het verkocht aan E. van Donkersgoed en
daarna afgebroken.
23. Klein Hunenstein.
Het goed blijkt in 1923 weer te bestaan oostelijk van de Voorthuizerstraat en was toen verhuurd aan H. Heimissen en 9 HA groot.
Het wordt dan verkocht uit de failliete boedel van K. Domselaar te
Nijkerk. De boerderij dateert van ná 1832 en is vermoedelijk een
deel van het vroeger Zuidwijk. Het wordt nu bewoond door een
kleinzoon van de pachter uit 1923, nl. H.Heimissen, Schoonhoverweg 1.
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24. De Inhoek
Ontstaan tussen 1832 en 1847. In 1857 wordt het geveild
voor de wed. Wijn Frilsen. Het wordt nu bewoond door mevr.
Geurtje Middeldorp‚ Voorthuizerstraat 232.
25. Polschoten
Vermoedelijk na 1832 gebouwd op een kamp bouwland, genaamd ‘Paelschoten’ (zie KG blz 260) van de boerderij ’de
Kamp’. Nu wordt het goed bewoond door de fam. van ’t Oos-
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ten - van de Hoorn, Voorthuizerstraat 232.
26. De Kleine Kamp
In 1832 had deze boerderij een belastbare opbrengst gebouwd
van 15 gulden. In 1903 is de boerderij geveild voor C. van de
Kamp en in 1912 voor G. Dekker. Deze oude boerderij is na
enkele jaren leegstand afgebroken en vervangen door een
woonhuis, bewoond door H. van de Kamp, Klunenweg 7.
27. Jan van Essenkamp
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 9 gulden
met als eigenaar de gilden van Putten. Recht van opstal had
toen H. Maas en begin van deze eeuw K. van Loo, de grootvader van de huidige bewoner. Uit het kerkelijk archief blijkt
dat de bewoners pacht betaalden uit Jan van Essenkamp aan
het gildefonds. Deze kamp heeft vroeger deel uitgemaakt van
het Jutte Nevengoed‚ zoals blijkt uit de HG blz 263, een stuk
lands tussen Cluijnengoet en Jan Voetsgoet (ten Camp). Nu
wordt het bewoond door L van de Koot, Klunenweg 9.
28. Schonekamp
Een boerderij die ontstaan is na 1870 op een kamp bouwland
van Motsengoed, thans bewoond door de fam. van de Pol,
Oude Nijkerkerweg 21.
29. Holshuisje
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 9 gulden
onder vermelding van de naam Hondsnest. Mogelijk is deze
naam uitgesproken als Holsnest en door de landmeter foutief
vermeld. De eigenlijke naam blijkt uit boedelbeschrijuvingen
reeds in 1775 het Holshuisje te zijn, thans bewoond door de
fam. van de Bos, Huddingweg 7.
30. Klein Grevengoed
We treffen dit goed aan aan de overkant van de Huddingweg‚
nl op nr 6. De eigenaar is de Wed van Steeg. Het goed is ont-
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staan uit een afsplitsing van Grevengoed.

Als sluitstuk verkennen we de Goorsteeg, te beginnen vanaf
de school. we vinden dan rechts 4 oude erven, behorende tot
de Kleine Brink.
31. De Hoge Hof
Mogelijk hebben we hier te doen met de Hof te Huinen van
het Norbertijnenklooster te Kanten aan de Rijn. Dit klooster
had in Huinen en ook op de rest van de Veluwe verspreid
liggende goederen. De Hof wordt al vermeld in de 14e eeuw.
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15
gulden. De boerderij wordt thans bewoond door de fam. van
de Berg, Goorsteeg 4.
32. Plukpens
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 9 gulden.
De huidige bewoners zijn de fam. Hop, Goorsteeg 6.
33. Kleine Brink
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15
gulden. Thans bewoond door de fam. Simon‚ Goorsteeg 8.
34. Blijkshof
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 15 gulden. Het goed wordt bewoond door de fam. van Raalte en van
Drie op resp Goorsteeg 8 en 10
De Blijkshof is de laatste aan de noordzijde. De volgende zijn jonger
en naamloos en worden hier niet behandeld. we gaan nu verder
naar de overzijde van de Goorsteeg, voorbij de kruising met de Blarinckhorsterweg en vinden daar:
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35. Het Molentje
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 3 gulden. In 1906 wordt het goed geveild voor H. van Ouwendorp, vermoedelijk de erfgenaam van de gezusters van Ouwendorp in Huinen. Het goed stond bekend onder de naam
’t Meultje’. Deze gezusters kwamen vermoedelijk van de
boerderij ’t Molentje’ aan de rijksweg in ouwendorp te Garderen. Ze waren, voordat ze in Huinen kwamen, in dienst
geweest bij de Koninklijke Familie op het Aardhuis. Zo is
overdrachtelijk de naam van dit boerderijtje ontstaan. De
huidige bewoners zijn de fam. Cozijnsen‚ Goorsteeg 13.
36. De Bijtels
De KA meldt een belastbare opbrengst gebouwd van 3 gulden. Het goed is nadien uitgegroeid tot de grootste boerderij
in Huinen. De boerderij is nu onbewoonbaar verklaard en
vervangen door een viertal woningen. De naam is in het
midden van de vorige eeuw ontstaan door de bewoning van
de toenmalige bewoners, de fan. Bijtel.
Ons rest nu nog het punt aan te wijzen waar de boeren van Huinen en omgeving samenkwamen om hun belangen te bespreken,
nl. de Halenpol van de Maalschap ’t Huinerbroek. Deze lag op een
hoog gedeelte in ’t broek en is nog vaag herkenbaar aan de oprit
naar de boerderij van wolfswinkel aan de Knapzaksteeg 22. Hier
kwamen vroeger ook ongeveer de wegen samen vanaf Groot en
Klein Boeien naar Putten en kruisten hier de weg van Huinen naar
Hell. Het was dus een centraal punt tot 1859, toen de Maalschap
werd opgeheven. Dan begint voor Huinen een nieuwe tijd en het
kwam er een eind aan een stukje historie.
+++

