
Genealogisch onderzoek en horigheid 

Onderzoek naar onze voorouders vóór 1800 begint meestal met het bestuderen van archiefbronnen, 

zoals doop- trouw- en begraafboeken (dtb). Wanneer deze bronnen volledig zijn en wanneer de 

voornamen, achternamen of patroniemen niet al te veelvuldig voorkomen kan vaak al snel een 

nieuwe generatie toegevoegd worden aan de voorouderreeks. Op de Noordwest-Veluwe dekt een 

doop- of trouwboek al gauw het grootste deel van de inwoners van plaatsen of dorpen af, waardoor 

de kans dat een nieuwe generatie voorouders onvindbaar is afneemt, tenzij die in een andere plaats 

of dorp gezocht moet worden. Dan dienen de bronnen van deze plaatsen of dorpen te worden 

onderzocht. Toch kan het onderzoek bemoeilijkt worden door het gebruik van veel voorkomende 

patroniemen zonder achternamen of door ontbrekende bronnen in deze tijd. Alleen afgaan op 

kandidaat voorouders op basis van patroniemen en vernoeming van kinderen is een hachelijke zaak. 

Dan wordt het moeilijker om te bepalen welk het juiste ouderpaar is van een verre voorouder. 

Archieven die handelen over de horigheid, dat wil zeggen over horige personen en horige goederen, 

zoals boerderijen en land, vormen een belangrijk alternatief voor dtb-boeken. Zeker wanneer de 

horigheid wijdverbreid was, zoals op de Veluwe. “Horige” archiefbronnen zijn gestoeld op 

genealogie. Immers de “horige status” erfden kinderen van hun moeder als die horig was. De 

meisjes in het gezin van de horige moeder gaven die status weer door aan hun kinderen, enzovoort. 

Voor de “heer” van die horigen was het belangrijk om de matrilineaire afstamming te kennen en vast 

te leggen. Horigen betekenen namelijk inkomsten voor de heer, zoals bijvoorbeeld hoofdtins, 

keurmede of versterf, die horigen of hun nabestaanden moesten betalen. Behalve deze 

persoonsgebonden verplichtingen bestonden er ook allerlei verplichtingen gekoppeld aan het horige 

goed of horige land dat een horige bezat. De heer had dus ook belang bij een goede registratie van 

de bezitters van zijn horige goederen en van hun aan het goed of de grond verbonden betalingen. 

Tot die verplichtingen behoren onder andere: het betalen van (grond)tinsen, tienden, stedigheid 

(jaarlijkse erfpacht als deel van de oogst), investituur of belening met het goed, oprukking, en 

dergelijke. Termen die verderop nog aan de orde komen. Het horig bezit ging bij voorkeur over van 

vader op zoon, eventueel op de dochter of een neef of nicht. Door de achtereenvolgende bezitters 

chronologisch op een rijtje te zetten wordt vaak een patrilineaire afstammingsreeks zichtbaar. De 

wereldlijke of geestelijke heer voerde daarom een nauwkeurige administratie om zijn inkomsten 

veilig stellen. 

Horige personen 

Het voordeel van de bestudering van “horige” archieven is dat de onderzoeker regelmatig meerdere 

generaties voorouders in één enkel document kan vinden. Een van de fraaiste voorbeelden daarvan 

is een akte in het Archief van de Kelnarij van Putten, die zich bevindt in het Gelders Archief (GA) (zie 

afb. 1).  

De Kelnarij van Putten stond onder leiding van de kelner en enkele huisgenoten, die optraden als 

rentmeester voor het in Duitsland te Paderborn gelegen klooster Abdinghof. Door schenkingen 

verkreeg dit klooster in de middeleeuwen veel goederen en land op de Noordwest-Veluwe. Het 

centrum van die goederen wordt gevormd door Putten, Nijkerk, Voorthuizen en Ermelo. Het gaat 

om meer dan honderd goederen, meestal boerderijen, en om land, bijvoorbeeld in de Arkemheen. 

De kelner beheert al deze goederen en houdt de administratie van alle bezitters en horigen 

verbonden aan deze goederen bij. 



Afbeelding 1. Fragment van de memorie van 1746 

(GA, 0324 Archief Kelnarij van Putten, inv. nr. 121, 

Oldenaller). 

 

 

Transcriptie van de akte levert het volgende: 

Memorie voor den Welled. Heern Scholtis tot Putten 

Den Welledele Heer Geurt van Dyrmen scholtis  

tot Putten gelieve ter instantie van Christianus Reher- 

man kellnaer in den Hoff tot Putten eener sijner onder- 

schouten te ordineeren, die welcke sigh voege bij Lambert  

Elbersen bouman op HohenAller omb den selven so well  

minnelijck als gerichtelijck afftevragen, off hij Lambert Elbersen  

binnen viertien dage nae insinuatie deses wilde commen  

bij den kellnaer voorrs. en in der minne affdoen die keur  

beneffens den hoofttijns van sijner overlijdenen huijsvrauw  

Nyschen keurig int bloedt als sijnde gewest een dochter van  

Aeltgen Gijsbertsen, dese een dochter van Mette Bronissen, dese een dochter van  

Fye Claesen, dese een dochter van Mette Wulffsen, dese een dochter van Bro 

nischgen Besselsen, dese een dochter van Mette Thonis, dese  

een dochter van Geertgen Reijnersen (so gestorven 1544) dese  

een dochter van Bye Jansen, dese een dochter [van] Steventgen  

Evers (so gestorven 1514) en dese een dochter van Gertrud  

Hein Haselmans dochter so gestorven im jaer 1493, –  

welcke alle keurig int' bloet sijnde gewest, in cass van wei 

gerong sall insinuant moeten het beste pand trecken volgens  

der kellnarije rechten, off den selben Lambert Elbersen door  

andere gerichtsmiddelen genoodtsacket sijn tot voldoeni[n]g te constringeeren  

insinuant protesteert van costen en versoeket ralais voor gebuyr 

Anthonij Ackerman onderscholtis, in desen van mij ondersr. Scholtis 
geauthoriseert, gigt bovenstaande insinuatie Lambert Elbertsen bouwman op 
Olden Aller te hebben voorgelesen, en dat die er op seijde, daar heb ik niet mede 
te doen, als de kelner daar wat van moet hebben, dan moet hij de kinderen of de 
voogden aanspreken Actum den 6 aug. 1746. Geurt van Diermen scholtis van 
Putten 

 

Wat leert deze akte ons? De kelner Christianus Reherman verzoekt in augustus 1746 aan de scholt 

van Putten, Geurt van Diermen, of hij een van zijn onderschouten opdracht kan geven om zich bij 

Lambert Elbersen te vervoegen. Lambert is boer op het Huis Oldenaller. De kelner vraagt hem om 

binnen veertien dagen naar de kelnarij te komen om de keur, ook wel keurmede genoemd, en de 

hoofdtins van zijn overleden vrouw Nyschen te betalen. Zij was horig “in het bloed”. Dat wil zeggen 

dat zij de horige status geërfd heeft van haar moeder en zij weer van haar moeder, enzovoort. De 

kelner voert tien generaties voormoeders van Nyschen op om dat te bewijzen. Helemaal terug tot 

1493 wanneer haar oudste voormoeder is overleden. Op een rijtje gezet en aangevuld met andere 

gegeven uit het Archief van de Kelnarij geeft dat het volgende lijstje met elf nieuwe generaties 

voorouders van Nyschen: 



1. * N.N.   tr.  Heim/n Haselman 

2. ** Gertrud Heimen Haselman  ꝉ 1493,  tr.  Evert N. 

3. *** Steventgen Evers  ꝉ 1514,   tr.  Jan N. 

4. **** Bye Jans  tr. Reyner Dericx van Tinteler  

5. ***** Geertgen Reijnertsen  tr.  (2) Thonis Jansen 

6. ****** Mette Thonis  tr.  Bessel Henricks van Meervelt  

7. ******* Bronisgen Besselsen  tr. (2)  Wulf Maesen 

8. ******** Mette Wulfsen tr.  Claes Henrixen Scholten den Jonge 

9. ********* Fye Claesen  tr.  Breunis Jacobs 

10. ********** Mette Bronissen  tr.  Gijsbert Wijnicks  

11. *********** Aeltgen Gijsbertsen  tr.  Aelt Woltersen  

12. ************ Nijschen Aelts  tr. (2) Lambert Elbersen, 1746  

 

De kelner laat aan Lambert Elbertsen meedelen, dat hij recht heeft op de keurmede, het beste stuk 

uit haar nalatenschap (een paard, een koe, de beste kleren of iets anders van waarde). De 

nabestaanden kopen meestal de keur terug van de kelner, zodat de kelner de inkomsten niet meer 

in natura ontvangt zoals vroeger. Ook verlangt de kelner betaling van de hoofdtins. Hoofdtins is het 

bedrag dat de horige jaarlijks aan de kelner betaalt als erkenning van zijn of haar horige status. De 

kelner geeft tevens aan dat hij eventueel Lambert voor het gericht zal dagen als hij niet vrijwillig 

betaalt. De onderschout, Anthony Ackerman, keert terug met het antwoord van Lambert, dat hij hier 

niets mee te maken heeft. Hij zegt dat de kelner maar de kinderen van zijn vrouw moet aanspreken 

op de verlangde betaling. Lambert 

heeft geen kinderen met Nyschen. 

Voor beiden is dit hun tweede 

huwelijk. Dus schuift hij deze eis naar 

de familie van zijn vrouw. 

 
Afbeelding 2. Eerste blad met aantekeningen 

betreffende drie generaties nakomelingen van 

de gezusters Thone, Morrichen en Wolterchen 

uit Holk (Nijkerk). (GA, 0324 Archief Kelnarij 

van Putten, inv. nr. 257, Holk 01/02). 

 

Elf nieuwe generaties voorouders is 

misschien wel het mooiste voorbeeld 

met de meeste generaties dat te 

vinden is in dit kelnarijarchief, maar 

zeker niet het enige. In de 

inventarisnummers 257, 260A, 260B 

en 260C en 261 zijn ruim 800 

matrilineaire grote en kleine 

fragmentparentelen van horigen en 

hun horig nageslacht in vrouwelijk lijn 

te vinden (zie bijvoorbeeld afb. 2). 

Terwijl bij het Staatsarchiv te Münster 

in het archief van de Abdinghof 



Akten, inventaris nummer 434 en 441 honderden aantekeningen over de verwanten van overleden 

keurmedigen aanwezig zijn. Voor de inventarisnummers van kelnarij betekent dat tegenwoordig 

zoeken in de digitaal beschikbare bronnen bij het Gelders Archief (0324 Archief van Kelnarij van 

Putten, inv. nr. 260A, 260B en 260C en 261). De gegevens uit het Staatsarchiv zijn in druk verschenen 

van de hand van E.L. Steinmeier, Het register van de overleden keurmedigen van de Kelnarij van 

Putten, 1389-1681 en uitgegeven door de Vereniging Veluwse Geslachten (zie afb. 3). 

 

 
Afbeelding 3. Fragment van bladzijde 141 uit E.L. Steinmeier, Het register van de overleden keurmedigen van de Kelnarij van 

Putten, 1389-1681, waarin Bronisgen Besselsen voorkomt, één van de voormoeders van Nyschen. 

 

Horige goederen 

De administratie van horige goederen van het klooster Abdinghof is terug te vinden in het Archief 

van de Kelnarij van Putten onder inventarisnummers 251 (gevrijde en leengoederen) en 268 

(volschuldig hofhorige abtsgoederen). Als voorbeeld hieronder een afbeelding van de eerste folio 

met een chronologische lijst van bezitters van het nog volledig horige abtsgoed Maes Hermsen goett 

te Voorthuizen (zie afb. 4). Afstammelingen van de naamgever van dit goed Maes Hermsen, die het 

in 1457 bezat zijn in mannelijke lijn Berendt Maesen (1501), Reijner Berentsen, Berent Reijnersen, 

Reijner Berentsen, Wijnold Reyersen (1618) met zijn kinderen Rengertje en Marritje Wijnen. 

 

Behalve de opeenvolgende bezitters geeft deze registratie een opsomming van het bij dit goed 

behorende land: “Bestaet met huijs en hoffstede hoog en lage landen well in 20 morgen, te weten 't 

Enck bij 't huijs ad 4 morgen de camp bij Breunis Besselschen Hofstede 2½ m. d'Hoeve ad 1½ m., den 

Kaeleers ad 1½ m., die Perichen ad 2½ m., 't Houtien 't Elsgatien 2 m.,  't Goor 2 m., d Twemaeten 4 

m 't Grootjen 2 m. Item noch eene andere stuckjes”.  

Andere “heren” van horigen 

Behalve het klooster Abdinghof bezat ook het klooster te Werden veel goederen in deze regio. In 

1559 zijn al deze goederen definitief overgegaan naar het klooster Abdinghof. Het klooster te Elten 

had eveneens veel goederen in Nijkerk en Putten. Soms dragen die dezelfde naam als goederen van 

de Abdinghof. De stichter van het klooster Abdinghof, bisschop Meinwerk, erfde rond het jaar 1000 

uitgestrekte bezittingen van zijn vader Imad op de Veluwe. 

 



Afbeelding 4. Eerste folio met 

chronologische beschrijving van 

bezitters van het volschuldig hofhorig 

abtsgoed Maes Hermsengoed te 

Voorthuizen (GA, 0324 Archief van de 

Kelnarij van Putten, inv. nr. 268). 

 

Van zijn moeder Adela kreeg hij 

vele goederen in Gelderland. 

Bij de wijding van zijn klooster 

schonk hij het zijn vaderlijk 

erfdeel. Zijn zuster Adela 

schonk haar erfdeel aan het 

klooster te Elten, waar zij non 

was. Daardoor zijn de goederen 

van Paderborn en Elten vrijwel 

van dezelfde natuur. Later 

kregen deze goederen andere 

namen als gevolg van splitsing 

of verdwijning van het goed of 

de komst van nieuwe bezitters. 

Ook van het bezit van het 

klooster van Elten is een deel 

van de administratie bewaard 

gebleven. In onderstaande 

tabel is een lijstje opgenomen 

van Eltense of vrouwen- 

goederen (zie tabel). In het 

Archief van de Gelderse 

Rekenkamer bevindt zich een leenregister (inv. nr. 1561) en in het werk van N.C. Kist, Necrologium 

en Tynsboek van het Adellijk Jufferenstift te Hoog-Elten, zijn gegevens over Eltense horigen en 

goederen te vinden. Er zijn nog diverse andere “geestelijke heren” die ook op de Veluwe goederen 

bezaten, zoals de Hof van Xanten te Putten en het Kapittel van St. Marie te Utrecht in Huinen te 

Putten. 

 
Barneveld 
Blanckeberentsgoederen (2x) (Voorthuizen) 
Breedemaesgoed (Voorthuizen) 
Buitenhuis (Voorthuizen) 
Blanckertsgoed (Voorthuizen) 
Overhorst (Klein) (Voorthuizen) 
Overhorst, Klein half (Voorthuizen) 
De Sellert/Lanckeren (Voorthuizen) 

Eembrugge 
8 morgen 
Wallickenberg 
 
Ermelo 
Everdingengoed (Leuvenum) 
Evert Dixen goed (Leuvenum) 

Nijkerk 
Aakamp (Arkemheen) 
Asgrauw of Duifhuis (Wullenhove) 
Balckenschoten (Wullenhove) 
Beek, ter (Slichtenhorst) 
Blafferthofje (Doornsteeg) 
Blomengoed 1 (Slichtenhorst) 
Blomengoed 2 (Slichtenhorst) 
Borrengoed (Appel) 

Slangengoed (Arkemheen) 
Slichtenhorst (Slichtenhorst) 
Smitskamp (Arkemheen) 
Steenler, Groot (Doornsteeg) 
Stryland (Slichtenhorst) 
Strylandspol 
Ten Dyke 
Sype 
Venteler, de en ’t Gentekampken 
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Broeckhuijzen (Slichtenhorst) 
Duifhuis 
Erental, Half (Slichtenhorst) 
Erental, Groot (Slichtenhorst) 
Erental, Klein (Slichtenhorst) 
Erentel 1 (Slichtenhorst) 
Erentel 2 (Slichtenhorst) 
Fockerskamp (Rijsbeek) 
Garskamp (Wullenhove) 
Gijsekuil, Groot (Arkemheen) 
Gijsekuil (Klein) 
Gerstkamp uit Groot Steenler (Doornsteeg) 
Hammekensgoed (Slichtenhorst) 
Hartgen en de Hoogenkamp uit Groot Steenler 
Hennekeler (Wullenhove) 
Hennekeler, Groot en Klein (Wullenhove) 
Hoefslag (Beeter op Holk, Wullenoven) 
Hof te Appel (Appel) 
Hogeveld, Het uit Groot Steenler) 
Huijsteen (Quajenbeek) 
Krijgswerf (Arkemheen) 
Lankeren of Schardepot (Appel) 
Moorseler (Wullenhove) 
Moorseler,  percelen uit Klein en Vrenenengh 
Niendorpspol (Arkemheen) 
Noije/Neude (Slichtenhorst) 
Nordengoed (Slichtenhorst) 
Oermansgoed (Holk) 
Peter Lamberts/Lubbertsgoed 
Plas, de of Brena (Appel) 
Polkamp (Arkemheen) 
Poll, de uit Krijgswerf (Arkemheen) 
Rijdt, ter (Arkemheen) 
Sellert of Lankeren (Appel) 
Schardepot of Lankeren (Appel) 
Schardepot of Klein Westenappel (Appel) 

(Arkemheen) 
Westphalingsgoed, Gijse (Slichtenhorst) 
 
Putten 
Abelsgoed van Gerwerdingen 
Bakkersgoed (Huinen) 
Bloemengoed 
Boskrift 
Buckhorst (Diermen) 
Brugmansgoed (Huinen) 
Cloenengoed (Huinen) 
Doornsprenck of Doornkiick (Spriel) 
Erler (Nijkerk/Putten) 
Ermgartsgoed (Renseler) 
Goed (Halvinkhuizen) 
Goed en tienden (Putten) 
Halvinchusen (Halvinkhuizen) 
Honorst/Hoonhorst (Hel) 
Ko(e)stapel, Groot (Gerwerden) 
Kottenburg 
Land (Huinen) 
Maelstede 
Neude Claesgoed (Halvinkhuizen) 
Norden, Klein 
Olden Nove 
Poel, Heyne ten (Nulde) 
Renselaar (Hel) 
Roekhuijzen (Hel) 
Vanevelt, Groot 
Veen, Ten (Diermen) 
Vlijkenkamp (Nulde) 
Waller (Wullenhoven) 
Westphalingsgoed 
Zeller, de 

 

Tabel. Eltense of vrouwengoederen 1652-1736. 

 
Afbeelding 5. Omslag van deel 1 van “De herengoederen op de 

Veluwe”. 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen geestelijke heren waren bezitters van horige 

goederen. De Hertog van Gelre en later de Gelderse 

Rekenkamer administreerde leen-, heren- en 

tinsgoederen op de Veluwe. De archiefbronnen met 

gegevens over deze leengoederen zijn bewerkt door mr. 

J.J.S. baron Sloet en dr. J.D. van Veen in de serie 

Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en het 

Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Arnhem, Arnhem 

S.Gouda Quint 1917. De herengoederen zijn bewerkt door werkgroep o.l.v. E. de Jonge en B.J. van 

den Enk onder de titel van “De herengoederen op de Veluwe”, delen 1 t/m 5 (zie afb. 5), uitgegeven 

door de Vereniging Veluwse Geslachten. 

 

 
Deel 1: Ede en Barneveld 

Deel 2: Nijkerk, Putten,    Ermelo en Nunspeet 
Deel 3: Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Oldebroek, Hattem en 
Heerde 

Deel 4: Epe, Apeldoorn, Voorst, Brummen en Rheden 

Deel 5: aanvullingen, historische inleiding en index 
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https://odeeby.wordpress.com/renseler-in-hel-te-putten/
https://odeeby.wordpress.com/goed-toe-veen-te-nijkerk/
https://odeeby.wordpress.com/goed-toe-veen-te-nijkerk/
https://odeeby.wordpress.com/vlijkenkamp-in-nulde-te-putten/
https://odeeby.wordpress.com/westfaalsgoed-te-putten/


Processen 

De horigheid op de Noord-West Veluwe heeft geduurd tot 1811. Met het verstrijken van de eeuwen 

is de horige status van personen en goederen steeds vaker in twijfel getrokken en bestreden. In de 

“Geregistreerde Processen van Veluwe” (CPH) en de “Civiele Processen” voor het Hof van Gelre zijn 

veel rechtszaken te vinden over het bezit van horige goederen. Bij deze rechtszaken werd veelvuldig 

gebruik gemaakt van bewijsstukken, zoals oude belenings-, transport- of eigendomsakten, waarvan 

een copie gemaakt is. In processen worden regelmatig genealogische fragmenten opgenomen om 

relaties tussen bezitters van delen van een goed inzichtelijk te maken. Deze rechtszaken vormen dan 

ook een rijke bron voor genealogisch onderzoek. Zie bijvoorbeeld afbeelding 6 met een genealogisch 

schema uit een proces van Aelt Stevensen over het abtsgoed Grovenpael en het vrouwengoed 

Westphalingsgoed, beide te Halvinkhuizen te Putten. 

Afbeelding 6. 

Genealogisch 

schema uit het 

proces van Aelt 

Stevensen 

bezitter van 

abtsgoed 

Grovenpael en 

vrouwengoed 

Westphalings 

goed in 

Halvinkhuizen 

te Putten (17-

12-1750: J.H. 

von Slaun q.q. 

contra A. 

Stevens 

betreffende 

oprukking 

Westphalings 

goed en 

Grevenpael, 

ambt Putten, 

buurschap 

Halvinkhuijsen 

([GA CPH] inv. 

nr. 5822, 

procesdossiernr. 

1750/14 en 

([GA AKP] inv. 

nr. 129). 

 

Tot slot 

Hiermee hoop ik duidelijk gemaakt te hebben, dat “horige” bronnen een zeer belangrijke rol kunnen 

spelen bij het opvoeren van voorouderreeksen met oudere generaties. 

PodB. 


