
een documentatie door Albert Cnossen

Inleiding
Op nummer 7 van de Kraaienjagersweg, iets ten 
westen van vliegveld Teuge, aan de grens van 
de gemeente Apeldoorn, staat een ogenschijn-
lijk verlaten boerenplaats. Hoeve “De 
Huuskamp” staat er op de naar de weg 
gekeerde achterkant. Bewoners zijn er 
niet te zien, maar binnen is alles ge-
meubileerd en in de veldschuren staan 
landbouwwerktuigen en gereedschap-
pen. 
Hier woonde boer Hendriks met zijn 
gezin.
Piet Hendriks overleed in 2015, hij was 
de laatste boer op de Huiskamp. Hij 
sloot een rij van zeker 15 generaties 
boeren die sinds de late Middeleeuwen 
op deze locatie hebben geleefd en ge-
werkt. De boerderij wordt nu gesloopt, 
er is geen opvolger, de cultuur-histo-
rische waarde van het pand is door 
brand, wederopbouw en moderniserin-
gen te laag en daarmee eindigt straks 
de geschiedenis van één van de oudste 
boerenbedrijven van Apeldoorn. Op 
verzoek van Wim Boerefijn van de 
gemeente Apeldoorn en als eerbetoon 
aan het leven van zoveel boerenfamilies 
heb ik de geschiedenis van deze plek 
boven water proberen te krijgen.

De ligging van de Huiskamp

De Huiskamp ligt aan de uiterste oostrand van 
Apeldoorn, tegen Teuge aan, in een gebied waar 
destijds de Mark van Wenum, de Mark van Apel-
doorn en de Ordermark elkaar dicht naderden. 

De hoeve zelf ligt grotendeels in de vroegere Mark 
van Apeldoorn, maar een deel van de landerijen 
ligt wat noordelijker, in de Mark van Wenum, en 
aan de zuidkant begint al gauw de Ordermark.
In mijn verhaal ga ik er vanuit dat de Huiskamp 
altijd op deze plek heeft gestaan, ook toen hij 
nog Huyscamp of Huijskamp heette. Die me-
ning wordt echter niet door iedereen gedeeld. A. 

Huiskamp 4 positioneert de Huyscamp bij Kraai-
enjagersweg 38, dus zeker 500 meter noordelijker. 
Frits Bouwmeester 2 volgt hem hierin. Op grond 
van mijn archiefonderzoek 12 t/m 18 is echter aan-
toonbaar dat de betreffende naam in ieder geval 
sinds het midden van de 18 e eeuw gekoppeld 
moet worden aan de huidige locatie bij Kraaienja-
gersweg 7. Dat zal straks blijken.

De Huiskamp         
geschiedenis van een apeldoornse boerderij

Kaartje van de ligging van de Huiskamp t.o.v. de markegren-
zen van Apeldoorn 8
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Geschiedenis 
Wat nu, naar het plaatselijke dialect, “De Huus-
kamp” heet wordt in oude archieven aangeduid als 
de “Bouwplaats Huiskamp”, als “Erve Huiskamp” 
of nog vroeger “Hofstede Huijskamp” of “het goed 
De Huyscamp”. Deze boerenplaats heeft een lange 
geschiedenis die teruggaat tot in ieder geval de 
15 e eeuw. We weten dat dankzij het speurwerk in 
archieven van Mr. Drs. A. Huiskamp 4, die in de 
jaren ’70 en ’80 van de 20 e eeuw zijn stamboom 
heeft uitgezocht. Door zijn kennis van het Latijn 
en zijn vermogen Middelnederlands handschrift 
te lezen heeft hij veel informatie over de Huis-
kamp toegankelijk gemaakt en dan met name tot 
aan het midden van de 17 e eeuw. We maken daar 
dankbaar gebruik van.

Kapittel van Sint Marie

De geschiedenis begint in de late middeleeuwen, 
rond 1400. Ik wil niet zeggen dat de aarde toen 
woest en ledig was, maar zo aangeharkt als nu 
was hij nog lang niet. Meer dan 90% van onze 
Apeldoornse omgeving bestond nog uit woeste 
gronden. Veel gebieden tussen het Veluwemassief 
en de Ijssel waren onbruikbaar voor boeren omdat 
ze veel te nat waren en begroeid met moeilijk 
toegankelijke moerasbossen. Met de aanleg van 
de Grift en de weteringen in de 14 e eeuw kwam 
er verbetering in de waterhuishouding en konden 
de wat hoger gelegen delen ontgonnen worden. 
De woeste gronden in dit gebied waren voor 
een groot deel eigendom van het Kapittel van 
Sint Marie, een orde van het bisdom Utrecht. De 
kanunniken van dit Kapittel hadden daarom het 

recht tienden te heffen: de boeren die zich op de 
ontgonnen gronden vestigden moesten een tiende 
gedeelte van hun oogst of levende have afstaan 
aan het Kapittel. Om dat hanteerbaar te maken 
wees het Kapittel een meier aan, een pachtboer 
met een centraal gelegen grote hoeve (een zg. 
curtis of zetelhof) die de taak kreeg om de tien-
den van zijn buren te verzamelen en op te slaan in 
zijn tiendschuur, ook wel spieker genoemd.  Daar 
werd de oogst op gezette tijden door de kanun-
niken of de rechthebbenden opgehaald (het recht 
om tienden te heffen kon door de kanunniken 
worden verpacht of verkocht aan derden). Een en 
ander verklaart waarom nog eeuwen nadien veel 
landbouwgronden rondom Apeldoorn eigendom 
waren van het genoemde Kapittel van Sint Marie. 
Door het aanzien dat een meier genoot in zijn 
buurtschap was hij meestal ook de baas (marke-
richter of holtrichter) van de marke waarin die 
buurtschap lag. 

van Silvolde
tot 1454 

Aan de Rijksstraatweg in Teuge ligt een mooie 
oude 19 e eeuwse boerderij, de Beukelaar. Op deze 
plek begint het verhaal van de Huiskamp, want 
hier stond in de late middeleeuwen de curtis van 
de Silvolder- of Teugse mark. De meiers op deze 
curtis hoorden tot de familie van Silvolde (meiers 
namen vaak de naam van de marke aan als fami-
lienaam). De curtis van Silvolde was een leen van 
de Bisschop van Utrecht, waarschijnlijk hebben de 
voorouders van de van Silvoldes hun bezittingen 
afgestaan aan het bisdom Utrecht om het in leen 
terug ontvangen van de bisschop. Dit gebeurde in 

De 19 e eeuwse boerderij de Beukelaar aan de Rijksstraatweg in Teuge. Op deze plaats stond vroeger de curtis van de Silvolder-
mark, de bakermat van de familie van Silvolde. Links op de achtergrond het vliegveld Teuge.
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de 13 e en 14 e eeuw erg vaak en het is een belang-
rijke reden waarom het Bisdom Utrecht sinds de 
middeleeuwen zoveel bezit kon opbouwen.

to Huyscamp
tot  1634 

Rond 1435 trok Evert Johansz. van Silvolde, een 
telg uit het oude geslacht van Silvolde, naar de 
iets westelijker gelegen marke van Noord Apel-
doorn om zich te vestigen op het aldaar gelegen 
goed  “De Huyscamp”. Om het in huidige termen 
te beschrijven: hij verhuisde van de oostkant van 
vliegveld Teuge naar de westkant ervan. Wellicht 
hoorde de Huyscamp al tot de bezittingen van het 
geslacht van Silvolde en heeft hij het door verer-
ving in bezit gekregen.
Het Huyscamper goed was verdeeld in drie ca-
tegorieën: het grootste deel, zo’n 22 hectare, was 
allodiaal eigendom. Dat betekent dat het volle-
dig eigendom was, er hoefden dus geen tienden 
over betaald te worden (thynsvrij). Een kleiner 
deel, zo’n 4 ha, was leengoed van de Hertog van 
Gelre, later de Gelderse Rekenkamer, er moesten 
dus tienden voor worden afgedragen. Een vol-
gend deel (9 molder, dus ongeveer 5 hectare) was 
thynsplichtig aan het Kapittel van Sint Marie in 
Utrecht. Deze percelen stonden bij het kapittel 
bekend onder de namen Huiskamp en Lanke-
lair (= Ankelaar). Hoorde de hoeve de Ankelaar 
oorspronkelijk ook bij de Huyscamp?  Het zou 
interessant zijn hier verder onderzoek naar te 
doen 19. Tenslotte was er nog een kleine 9 hectare 
thynsplichtig land in de Mark van Wenum dat 
onderdeel uitmaakte van het Huyscamper goed.
Kennelijk vereenzelvigde Evert Johansz. van 
Silvolde zich zo met het goed De Huyscamp dat 
hij zijn familienaam in 1452 veranderde in To 
Huyscamp. Hiermee startte hij een dynastie die 
twee eeuwen lang deze hoeve zou bewonen. Via 
de oude archieven laat de familie regelmatig van 
zich horen. Achtereenvolgens treffen we aan, 
als hoofdbewoners na Evert Johansz., de namen 
van Evert to Huyscamp (1435-1498), Gijsbert 
to  Huyscamp (1475-1554), Johan to Huyscamp 
(1514-1568) en Henric Jansz. Huyscamp (1560-
1645). PS: de jaartallen zijn grove schattingen 
omdat de exacte data van geboorte en overlijden 
niet altijd precies te traceren zijn.

Evert to Huyscamp (1435-1498)

Deze grondlegger van de naam Huyscamp stond 
te boek als een zogenaamde dienstman (ook 
wel leenman genoemd). Dienstmannen hadden 
een hogere status dan gewone mensen, zij had-
den hun goed rechtstreeks in leen van de Hertog 
van Gelre. Daarnaast was Evert patroon en col-
lator, misschien zelfs de stichter, van een vicarie 
in de O.L.Vrouwe kerk in Apeldoorn (de Vicarie 
van het Medelijden van de Heilige Maagd). Een 
vicarie was een soort stichting waarbij een ver-
mogen werd ingelegd door de stichter. Van de 
opbrengst van dat vermogen kon een priester 
(vicaris genoemd) onderhouden worden. Die had 
dan wel de plicht om op gezette tijden een mis op 
te dragen aan het zieleheil van de stichter en zijn 
familie. Doel: waarschijnlijk een verkorting van 
het verblijf in het vagevuur ;-) In de late mid-
deleeuwen werden veel vicarieën opgericht. De 
collator van de vicarie had het recht een vicaris 
aan te wijzen. Het ambt van collator was erfelijk. 
Sommige vicarieën hebben eeuwenlang bestaan.

Gijsbert to Huyscamp (1475-1554)

Hij was, blijkens de archieven, een aanzienlijk 
man in het scholtambt Apeldoorn. Ook hij was 
dienstman van de Hertog van Gelre, evenals zijn 
vader. Daarnaast bekleedde hij het erfelijke ambt 
van collator van de bovengenoemd vicarie en als 
zodanig benoemde hij in 1552 zijn zoon, priester 
Jacob to Huyscamp, tot vicaris. Deze heer Jacob 
bleef dat tot zijn overlijden in 1575. Gijsbert 
was getrouwd met Lysken Jacob Roelofsdr., wier 

Eigendomsverhoudingen 
in de Middeleeuwen

In de Middeleeuwen was er 
nog geen centrale overheid, 
dus ook geen centraal belas-
tingstelsel. Grond was eigen-
dom van tal van bisschoppen, 
graven, hertogen enz., die 
daarom leenheren werden 
genoemd. Leenheren hadden 
het recht om van de bewoners 
een deel van de opbrengst 
van het land te vorderen 
(tienden). Daarnaast moesten 
het volk bepaalde diensten 
aan de leenheer leveren, 
bijvoorbeeld werken op diens 

landerijen of fungeren als 
soldaat als er weer eens een 
onderling conflict met andere 
machthebbers moest worden 
uitgevochten. Men noemt 
deze inrichting van de samen-
leving het feodale systeem. 
Sommige boeren wisten zich 
te onttrekken aan het feodale 
systeem doordat ze hun grond 
in volledig eigendom hadden 
(allodiaal bezit). Dat eigen-
dom was vollediger dan we 
ons heden ten dage kunnen 
voorstellen: niemand anders 
had daar iets te zeggen, alleen 
god stond boven het allodiaal 
bezit.
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ouders aardig wat grond bezaten “op de Teuge”, 
goederen die hij wellicht geërfd heeft. Uit het 
Beestenregister van 1526, waarbij een inventarisa-
tie van het veebezit in de kerspel Apeldoorn werd 
gemaakt, blijkt in ieder geval dat Gijsbert veruit 
het meeste vee bezat in zijn omgeving. Hij had bij-
voorbeeld 13 paarden, 19 koeien, 75 schapen en 1 
varken en nog wat “klein oskens”. Hij was bepaald 
wat je noemt een grote boer.
Gijsbert was trouwens ook kerkmeester van de 
kerk in Apeldoorn en van de Kapel in het Apel-
doorner Broekland (deze kapel stond ooit aan de  
maar werd tegen het einde van de   18  
e eeuw afgebroken.
Na zijn dood kwam er een boedelscheiding 
waarbij de Huiskamp overging op de oudste zoon 
Johan. Die moest in ruil daarvoor zijn vader wel 
onderhouden.

Johan to Huyscamp (1514-1568)

Hij heeft niet zoveel sporen achtergelaten.

Henric Jansz. Huyscamp (1560-1632)

Henric is bekend om zijn rol in de zogenaamde 
Kermispreek bij de Kapel in Broekland. Hij liet 
zich daar kennen als aanhanger van de oude 
Rooms Katholieke godsdienst en verzette zich 

tegen de druk vanuit de overheid om het protes-
tantisme ruim baan te geven. We gaan daar in het 
bestek van dit verhaal niet verder in 4. 
In 1634 verkochten zijn erfgenamen het goed 
“De Huyscamp” aan Gerrit Hissinck, burgemees-

Verschuiving bezit van bis-
schop naar welgestelden

Na de reformatie, rond het 
midden van de 16 e eeuw, 
werden door de protes-
tantse regeringen van de 
gewesten veel bezittingen 
van de Rooms Katholieke 
kerk geconfisqueerd. In het 
midden van de 17 e eeuw 
werden die bezittingen door 

de overheden veelal weer 
verkocht aan de adel en de 
gegoede burgerij. Het is goed 
mogelijk dat het ook zo is 
gegaan bij de Huiskamp, we 
zien in ieder geval dat het 
goed na de periode van de 
Huyscampdynastie in handen 
kwam van mensen uit de elite: 
burgemeester Hissinck dus, 
zoals we daarnet zagen, maar 
straks komen we er nog een 
paar tegen.

Plattegrond van de Huijskamp uit 1708 11
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ter van Deventer, die er overigens zelf niet ging 
wonen, het was verpacht aan Derrick Gerrits. Met 
de verkoop aan Hissinck eindigt de aanwezig-
heid van de Huyscampen op de hofstede. In de 
archieven vinden we dan even niets meer over de 
Huiskamp, tot 1708 (zie echter noot 19).

Caartboek
1708

In het Utrechts Archief bewaart men het archief 
van het Kapittel van Sint Marie. We treffen daar 
onder andere een boek aan met plattegronden 
van de bezittingen van het Kapittel in het Ambt 
Apeldoorn 12. De landmeter van het Kapittel, 
Justus van Broekhuisen, werd er in oktober 1708 
op uit gestuurd om de percelen van het Kapit-
tel op te meten en in kaart te brengen. Dat was 
nodig om te kunnen vaststellen hoeveel tienden er 
verschuldigd waren. Op één van de 18 kaarten die 
zijn overgeleverd zien we de “d’ Hofstede Huijs-
kamp” weergegeven. We zien dat de plattegrond 
aardig overeenstemt met de huidige situatie van 
de Huuskamp aan de Kraaienjagersweg 7. Temeer 
als we bedenken dat er vraagtekens gezet kunnen 
worden bij de positie van de noordpijl op deze 
kaart; sommigen 6 zeggen dat de pijl in de kaarten 
van Broekhuijsen 90 graden linksom gedraaid 
moet worden.
We zien dat hier kennelijk alleen de tiendplichtige 
percelen werden afgebeeld, ruim 3 hectare. Ver-
moedelijk was er geen reden om de rest van de 
bezittingen van Hofstede Huijskamp af te beelden, 

Tabel met de gemeten oppervlakte van de percelen. Caartboek 
1708

Close-up van de Huijskamp. Vergelijk de bouwvorm met de 
boerderijen hiernaast, in de buurschap Wenum. Caartboek 
1708.

Caartboek 1708

Bij de bestudering van 
de kaart van de Huijs-
kamp valt op dat voor het 
berekenen van de tienden 
kennelijk alleen het bouw-
land en het weiland werd 
meegerekend. Het houtge-
was werd wel ingetekend, 
maar niet opgemeten. Als 
we dat vergelijken met de 
kadastrale kaart van 1832 
met de bijbehorende OAT’s 
(Oorspronkelijke Aan-
wijzende Tafels) dan zien 
we dat men toen, door de 
invloed van Napoleon, wel 
degelijk de economische 
waarde van de houtop-
standen voor de boerenbe-
volking onderkende en ze 
daarom ook belastte. Let 
ook eens op de tabel met de 

oppervlaktematen van de 
diverse percelen. Het land 
werd opgemeten in mor-
gens, honts en roeden. Een 
morgen kwam overeen met 
een 0,85 hectare, er gingen 
6 honts in een morgen en 
een honderd roedes maak-
ten een hont. 
En dan de afbeelding van 
de hofstede. Vergeleken 
bij de gemiddelde hoeve 
op de andere kaarten uit 
dit Caartboek ziet het er 
wat luxer uit. We zien een 
hoofdgebouw waar een 
schuur aan vastgebouwd 
lijkt te zijn. Deze vorm zien 
we heden ten dage nog 
terug in de oude boerderij 
“de Grote Lochem”, op een 
steenworp afstand van de 
Huiskamp aan de Lochem-
sestraat.
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die waren immers allodiaal of schatplichtig aan 
andere leenheren dan het Kapittel.

Verkooptransacties
rond 1750

In het Rechterlijk Archief  11,12,13,14  treffen we een 
zevental aktes aan uit het midden van de 18 e   eeuw 
die betrekking hebben op de Huijskamp. Wat er 
met de Huijskamp is gebeurd tussen 1634, toen het 
goed werd verkocht aan de Deventer burgemeester 
Gerrit Hissinck en 1751 is mij onbekend gebleven 
19. In 1751 blijkt ene Willem Zuurmondt (elders 
ook wel gespeld als Suermondt of Suurmondt) en 
zijn vrouw eigenaar te zijn van, naast andere goe-
deren, “’t Erf Huijscamp onder Apeldoorn mee het 
Holtgewasch”. 
In 1755 verkocht dit echtpaar “Eene geregt Vierde 
part van een erf & goedt van ouds gent. Huijscamp” 
aan hun zwager Gerard Johan van Brienen (ook 
wel geschreven als Gerrit Jan van Brienen), weduw-
naar van Johanna Hendrika Zuurmondt. Deze van 
Brienen hoorde bij een oud en voornaam geslacht 
en was juridisch doctor en advocaat aan het hof 
van Gelderland en woonde waarschijnlijk op de 
Pothoven, op de hoek van Beemterweg en Broek-
landerweg. 

7 febr 1758, transportacte van de Huijscamp uit het Protocol van de Heerlijkheid ‘t Loo 14 waaruit blijkt dat Gerard Johan van 
Brienen eigenaar is van in ieder geval “Halve Erf & Goedt gent. Huijscamp met getimmer, landerijen & Holtgewassen, gelegen 
in deze Heerlijkheijdt Carspel Apeldoorn Buurschap Anckeler, mitsgaders…..”. (Markering van mij, A.C.)

Dit is een gedeelte van de kaart die Leenen in 1748 maakte in 
het kader van de vaststelling van de grenzen van de  Heer-
lijkheid ‘t Loo. Iets onder het midden de uitstulping van de 
Kraaienjagersweg met het woord Huijs, naar we kunnen aan-
nemen een afkorting van Huijscamp.
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In 1759 werd door deze Gerard Johan van Brienen  
het “Erf & goedt genaamt Huijscamp in de Hoge 
& Vrije Heerlijkheijdt t Loo Carspel Apeldoorn 
Buurschap Anckeler gelegen en bij Henrick Janssen 
in pagt gebruijkt wordende” tezamen met o.a. een 
“vierendeel opd Loendermark”  weer verkocht en 
wel aan Jan Hessels. Let op, deze naam komen we 
straks weer tegen. Er was een bedrag van maar 
liefst 8650 gulden mee gemoeid, een enorme som 
gelds voor die tijd. Het zal dus om aanzienlijke 
bezittingen zijn gegaan.
We krijgen uit dit geschuif met onroerend goed de 
indruk dat in de 17 e en 18 e eeuw de elite han-
delde in onroerend goed, het erfde, vermeerderde 
enz. Waarschijnlijk woonden ze er niet zelf, maar 
verpachtten ze het aan een boer zodat het renda-
bele beleggingen waren.

Opsplitsing Huiskamp
1817

In 1817 is Jan Hessels kennelijk dood. In het 
Notarieel Archief Beekbergen 16 treffen we een 
reeks bij elkaar horende akten aan van Notaris A. 
C. W. Nies, gedateerd op 26- en 27 februari 1817. 
Daaruit blijkt dat de onroerende goederen van de 
nu ook overleden weduwe van Jan Hessels, Alida 
Wesselman, verkocht zijn. Hun bezittingen zijn 
waarschijnlijk in kavels geveild want er zijn zeven 
aktes nodig om de transacties vast te leggen. We 
kunnen de conclusie trekken dat “Het Erve ge-
naamd Huiskamp gelegen onder Apeldoorn Buurt-
schap Ankeler” toen werd opgedeeld in een aantal 
stukken. Voor ons verhaal is het van speciaal 
belang dat Gerrit Evers (“landbouwer, woonende 
thans te Apeldoorn”) de koper was van de Huis-
kamp zoals we die nu kennen: 
“Het Erve genaamd Huiskamp gelegen onder 
Apeldoorn Buurtschap Ankeler, bestaande in huis, 
schuurtje en berg, met den hof, het bouwland daar 
achter genaamd de Geer met de akkermaalshegge, 
een weidje ten zuiden van het huis en den grond 
van den Singel (behalve de daarop staande bomen) 
zoo als het zich in zijne bekende belanding tus-
schen de sloten bevindt groot ongeveer vijf morgen, 
bezwaard met eenen jaarlijkschen thins aan de Do-
meinen van twee Guldens vijf en veertig cents, en 
een uitgang van drie Guldens s’ jaars aan die van 
Twello, en is geconditioneert dat de koper den Berg 
staande in den Bergkamp dadelijk zal hebben te 

ruimen, wordende door Verkoperen daar en boven 
gereserveert en zijn mitsdien onder dezen koop niet 
begrepen de opgaande bomen op het Singel en die 
in de broeklander straat en de vijf eike bomen langs 
den mestvaalt, alsmeede de akkermaals telgen in 
den Poothof, welke boomen door verkooperen voor 
den twee en twintigste februarij achtien honderd 
achtien en de akkermaalstelgen voor de eersten mei 
achtien honderd zeventien zullen worden geruimd.
Item den Leegenkamp, bouwland met de hegge 
Oost de broeklander straat, Zuid Jan Vosselman, 
West en Noord den Verkrijger groot omtrent twee 
en een halve morgen.
Item den driehoek zijnde veldgrond groot omtrent 
een morgen, Oost de broeklander straat Zuid 
Berend Ijsseldijk West de weg, Noord het vorige 
perceel.”

Gerrit Evers betaalde voor zijn aandeel 1700 “Gul-
dens hollands geld”.
Merk verder op dat uit de akte valt op te maken 
dat Gerrit Evers in de directe omgeving van de 
Huiskamp al percelen bezat, je ziet dat aan de 
beschrijving van de ligging van de Leegenkamp. 
De conclusie zou kunnen zijn dat Gerrit Evers een 
boerenzoon uit de omgeving was die in de veiling 
van de Huiskamp een kans zag om zijn bezit uit te 
breiden. Ten tijde van de koop was hij 30 jaar oud. 
Ter ondersteuning van die conclusie: op de ka-
dastrale kaart van 1832 zien we dat Gerrit Evers, 
naast de Huiskamp, ook eigenaar was van nog 
twee boerenhoeves in de onmiddelijke omgeving: 
de kadastrale nummers Apd F 00759 (nu Drosten-
dijk 71) en Apd F 00786 (nu Drostendijk 58). 
Andere kopers van de opgedeelde Huiskamp 

In deze akte is dus sprake 
van een ligging van de 
Huiskamp onder Ankeler, 
dus in Anklaar. Dit lijkt 
een duidelijke aanwijzing 
dat het gaat om Kraaien-
jagersweg 7. Dit wordt 
ondersteund door het 
feit dat de landerijen van 
genoemde Gerrit Evers 
op de kadastrale kaart van 
1832, slechts 15 jaar later, 
onmiskenbaar op deze 
locatie worden gepositio-
neerd. Vreemd blijft echter 

de aanduiding in de akte 
dat een perceel grenst aan 
de “broeklander straat”. De 
huidige Broeklanderweg 
ligt namelijk veel noorde-
lijker, in  Broekland. Wel 
is het zo dat de Kraaien-
jagersweg als naam pas 
dateert van 1924. Daar-
voor heette het “weg van 
Broekland naar Deventer” 
Misschien dat die aandui-
ding in de akte is verkort 
tot “broeklander straat”.

7



waren Jan Vosselman, kennelijk een buurman van 
Gerrit Evers, en een familielid van de verkopers, 
Willem Alpherts. Deze Willem Alpherts staat in 
1832 in de OAT’s bij de kadastrale kaart te boek 
als rentenier/fabrikant. Alle drie de kopers wordt 
in de koopakte nadrukkelijk opgedragen geza-
menlijke verantwoordelijkheid te dragen voor het 
onderhoud van de waterlopen in de omgeving:  
“[…] speciaal bedingende dat de koper verplicht zal 
wezen om met de overige koopers van de andere 
perceelen van het Erve Huiskamp morgentals 
gewijze zal dragen in ongeveer 140 roeden Dijks-
onraad aan de groote Wetering, nieuwe wetering en 
Grift en zich deswegens met de overige koperen zal 

moeten verstaan”.
Het aangekochte deel van de Huiskamp van deze 
drie kopers samen was 35 morgen (zo’n 30 hecta-
re). In de andere vier aktes worden andere per-
celen verkocht, zonder bovengenoemde bepaling 
over het dijkonderhoud. Vermoedelijk horen die 
percelen dus niet tot Erve Huiskamp, maar gaat 
het om andere bezittingen van het overleden echt-
paar. Het lijkt er dus op dat de Huiskamp rond 
1816 een omvang had van zo’n 30 hectare. Als we 
de betreffende percelen op de kadastrale kaart 
van Apeldoorn (1832) opzoeken dan zien we dat 
de hoeve Huiskamp als zodanig zich bevond in 
de Mark van Noord Apeldoorn, evenals een deel 

De situatie rond de Huiskamp in 1832. De licht gekleurde gedeelten vormden vermoedelijk in grote trekken de omvang van Erve 
de Huiskamp vóór de opsplitsing in 1817. Dit baseer ik op het corresponderen van de eigenaren in 1832 met de betrokken kopers 
bij de opsplising van de Huiskamp in 1817. Merk verder op hoezeer de Huiskamp op de grens ligt van drie marken. De heidevel-
den aan de bovenkant van deze uitsnede waren gemeenschappelijke gronden van de mark van Wenum, die in het midden van 
de Mark van Noord-Apeldoorn en die aan de onderzijde van de Ordermark.
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van de gronden. Maar grote stukken lagen iets ten 
noorden van de hoeve, in de Mark van Wenum en 
aan de zuidkant schurkte de Huiskamp aan tegen 
de Mark van Orden. De oostgrens werd gevormd 
door het gebied van de gemeente Twello (nu 
Voorst).
Met deze aktes in de hand begrijpen we nu hoe de 
eens zo grote Huiskamp uiteindelijk tot de tame-
lijk bescheiden hoeve is teruggebracht die het in 
de moderne tijd was.

Gerrit Evers
senior

We weten nu dat Gerrit Evers in 1817 de eigenaar 
was geworden van de Huiskamp, zij het in een 
sterk afgeslankte vorm. Hij was toen 30 jaar oud 
en oefende het boerenbedrijf uit zoals zoveel boe-
ren hier in de omgeving dat deden. Op de kadas-
trale kaart van 1832 is aangegeven welke percelen 
bij welke eigenaren hoorden. Daardoor weten 
we dat het bezit van Gerrit Evers in 1832 in grote 
lijnen hetzelfde was als in 1817. 
Overigens zag de omgeving van de Huiskamp er 
destijds heel anders uit dan vandaag de dag. Nu 
is het gebied vrij kaal, monotoon en netjes opge-
deeld in percelen bouw- en vooral grasland. Maar 
in 1832 had het landschap een heel andere aan-
blijk. De Huiskamp ligt op een iets hoger gedeelte 
in het landschap en maakte indertijd deel uit van 
een landbouwenclave in een overigens nogal laag 
gelegen en natte omgeving met veel hooilanden en 
woeste gronden. De ontgonnen percelen werden 
vaak omzoomd door randen van “akkermaals-
hout”. Dat waren een soort heggen van eikenhak-
hout. Ze leverden geld op omdat ze op gezette 
tijden door eekschillers werden “geoogst”. En de 
Huiskamp werd aan de noordoostkant begrensd 

door de nu verdwenen hakhoutbossen die hoor-
den bij de Lochem, in de toenmalige gemeente 
Twello. De onverharde weg van Broekland naar 
Deventer (de huidige Kraaienjagersweg) was ter 
hoogte van het goed de Huiskamp omzoomd met 
bomen; in het boek van Aardoom 1 over het uit-
zetten van de grenzen van de Heerlijkheid ’t Loo 
is zelfs sprake van een Huis Camper Allee. Verder 
naar het noorden bevonden zich de natte hooilan-
den van Broekland. Naar het westen en zuiden toe 
begonnen al gauw de woeste gronden; in die tijd 
ging de weg van Apeldoorn naar Deventer voor 
een groot deel over de hei. En ook het kerkepad 
dat de vaak katholieke bewoners van Ankelaar lie-
pen, op weg naar de Mariakerk in Apeldoorn ging 
voor een flink stuk langs en over woeste gronden.

Boedelbeschrijving
1860

We komen pas iets meer over de dan inmiddels 
overleden Gerrit Evers te weten uit de boedel-
beschrijvingsakte 18 van 16 maart 1860. Uit deze 
akte worden we een aantal interessante bijzonder-
heden gewaar. Zo werd er onder de bezittingen 
geschaard de “Akte van koop van het Erve Huis-
kamp aldaar op den 26 February 1817 door den 
destijds te Beekbergen residerende Notaris Meester 
Adam Caspar Willems Nies en getuigen verleden”. 
De verwijzing naar deze eerder besproken akte 
vormt de link van de Huiskamp anno 1860 naar 
de Huiskamp van 1817 en dus naar de Huiskamp 
van 1759 en uiteindelijke naar de Huiskamp van 
1751. Daarmee is het bewijs geleverd dat de lo-
catie van de Huiskamp in 1860 dezelfde is als die 
van 1751. Tussen 1860 en heden is er geen veran-
dering geweest van de locatie van de Huiskamp. 

Uit de lijst met bezittingen valt op te maken dat 
Gerrit Evers er ook af en toe wat grond bij kocht 

Het hedendaagse landschap rondom de Huiskamp. Links de 
Drostendijk met daarnaast de Nieuwe Wetering, op de achter-
grond rechts De Huuskamp aan de Kraaienjagersweg 7.
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of juist weer ver-
kocht. Zo koopt hij 
in 1829 een stukje 
bouwland op de 
Ankeler, groot 28 
roeden, van Jan 
Gerrits van ’t Hul. 
En in 1831 koopt hij 
twee stukken bouw-
land op de Ankeler 
van de Diaconie 
van de Hervormde 
Gemeente aldaar. 
Tenslotte neemt hij in 1852 over van de Order 
Mark een stuk grond genaamd “Michielsveldje”.

Perceelnummer Naam Beroep en Woonplaats Soort der eigendommen
757 Gerrit Evers landbouwer, Apeldoorn bouwland
758 “ ‘ …bouwland
759 “ ‘ huis en erf
760 “ ‘ tuin als bouwland
761 “ ‘ tuin als bouwland
762 “ ‘ bouwland
763 “ ‘ hakhout
771 ‘’ ‘ hakhout
772 ‘’ ‘ hakhout
773 ‘‘ ‘ hakhout
774 ‘‘ ‘ huis en erf
775 ‘‘ ‘ tuin
776 ‘‘ ‘ bouwland
777 ‘‘ ‘ weiland
778 ‘’ ‘ hakhout
779 ‘’ ’ bouwland
780 ‘’ ’ weiland
781 ‘’ ’ weiland
785 ’’ ’ bouwland
786 ‘‘ ‘ huis en erf

Totaal een oppervlak van  12 
bunder

In dit overzicht zien we de landerijen opgesomd die in bezit wa-
ren van Gerrit Evers. Dit is de situatie zoals die valt op te maken 
uit de OAT die hoort bij de kadastrale kaart van 1832. Hij was 
toen de eigenaar van drie bij elkaar gelegen boerderijen, waar-
onder De Huiskamp en “het erve Klein Pennink op den Ankeler 
onder Apeldoorn bestaande in huis, hof en bouwland, groot 
ongeveer 1 bunder”, en 12 bunder grond, verdeeld over weiland, 
bouwland, hakhout en erf. Een meer dan gemiddelde boer!

Gerrit Evers was getrouwd met Maria Demmers. 
Eén van hun kinderen heette ook Gerrit Evers, 
junior dus. Toen senior in 1860 overleed kwam de 
boerderij in zijn geheel op de naam van zijn zoon, 
dat was testamentair vastgelegd, zo ging dat in die 

Hoeve de “Huuskamp” anno 2017

10



tijd: de boerderij moest als geheel worden voort-
gezet. Wel moest junior de rest van de erfgenamen 
uitkopen voor 2250 gulden en daartoe ging hij 
een lening aan bij de Spaarbank Deventer van 
2000 gulden. Het onderpand is “eene bouwplaats, 
“Huiskamp” genaamd, bestaande uit huis en erf en 
verdere getimmerten, tuin, bouw- en weilanden en 
accessooren alle staande en gelegen op den Ankeler 
onder Apeldoorn, kadastraal bekend Sectie F nu-
meris 771,772, 773, 778 hakhout, 774 huis en erf, 
775 tuin, 776, 780, 781 weiland, 777 en 779 bouw-
land te zamen groot acht bunder zeventig roeden 
tachtig ellen”.
Gerrit Evers jr. was nog maar 27 jaar toen zijn 
vader overleed, maar was al wel getrouwd met 
Everdina van der Linden. Ze hadden samen twee 
kinderen. Het jonge gezin woonde in bij de rest 
van de familie op de Huiskamp, maar helaas 
overleed Gerrit Evers jr. al in 1862, twee jaar na de 
dood van zijn vader. Omdat hij in gemeenschap 
van goederen was getrouwd met Everdina werd 
de boerderij haar eigendom, dus toen zij het jaar 
daarop trouwde met een nieuwe man, de 34-jarige 

Hermanus Spijkerbosch, was het logisch dat ook 
Hermanus op de boerderij kwam wonen. Hij nam 
de leiding van het bedrijf over en werd voogd over 
de twee kinderen van Everdina, Willemina, 4 jaar 
en Johannes, 2 jaar.

In de rubriek Puntsgewijs van Peter van Otterloo in de Apel-
doornse Krant van 23 juli 1992 treffen we aan een foto plus 
beschrijving uit 1941 van Opa en Opoe Spijkerbosch. Op 
de foto zien we Jan Spijkerbosch (geb, 14 augustus 1867) en 
zijn vrouw Dina Spijkerbosch-Siemelink (geb. 20 december 
1873), met op schoot een drietal kleinkinderen: vlnr Dinie, 
Jan en Gerard. Opa en Opoe hadden vroeger de boerderij 
De Huiskamp, hun zoon Bernard nam het bedrijf over toen 
opa slecht ter been werd. Opa en Opoe bleven ook in de 
boerderij wonen. De foto is in 1941 gemaakt door de ama-
teurfotograaf Flierman uit De Vecht en is bewaard gebleven 
omdat zijn broer Wim Flierman de collectie beelden onder 
zijn beheer heeft gehouden. 
Over de kleinkinderen: het meisje bij Opoe op schoot is 
Dinie. Haar broer Jan woont in Nieuw Zeeland, de andere 
broers bleven in de regio. Broer Johan had jarenlang een 
bakkerszaak aan de Stationsstraat, naast de Coöperatie. 
Dinie Poll-Spijkerbosch weet te vertellen dat haar Opoe een 
belangrijke sociale rol heeft gespeeld in de agrarische buurt-
schap: ze was namelijk baker en heeft menig boerenkind op 
de wereld geholpen. “De kinderen waren er meestal eerder 
dan de dokter”. 

seen kam met polsstok
4 emmers (2 gulden)
1 schuimlepel
2 schotels
…….

In de kelder

7 melkvloten
1 melkton
2 inmaaktonnen
…
2 kruiken en 2 potten
1 oude tafel

op de kelderzolder

1 bed met toebehooren 
(7 gulden)
1 kleêrkist

op de deel

2 aardappelbakken
haargerij
2 unsters
1 bijl en 1 hiep
2 meelzeven
1 baktrog
1 wansmolen
1 zaadkist
2 ladders
1 snijkist met mes
1 plakhak
4 grepen
1 zaadschop
3 gaffels
eenige schoppen
1 ijzeren hark
2 kruiwagens
eenige harken

13 zaadzakken
Hegels
eenig timmergereedschap
eene zaadzigt
1 zeissen
1 paard (90 gulden)
1 witbonte koe (80 gulden)
1 zwartbonte dito (70 gulden)
1 ligtbonte dito (55 gulden)
1 pink (35 gulden)
1 kalf (12 gulden)
3 varkens (36 gulden) 
eenig paardengetuig (8 gulden)
1 korenmaat
1 wan
6 kippen (2 gulden 10)

In de schuur

1 wagen met toebehooren (60 
gulden)
1 lange kar met ladders (6 gulden)
1 slootkar (15 gulden)
1 ploeg (8 gulden)
eegden
1 eegdenketting
6 tuinhouten raken
…
1 rommel
1 partij rijzen en brandhout

Te veld staande vruchten

Haver (25 gulden)
Boekweit (32 gulden)
Aardappelen (100 gulden)
Wortelen (12 gulden)
Vlas (…)
Knolzaad (…)
Boonen (10 gulden)

Inventarisatie van de roerende goederen van Gerrit Evers, 
1860. Gezamenlijke waarde: 825 gulden
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Spijkerbosch
Met de komst van Hermanus in 1863 begon een 
periode van ruim 100 jaar waarin het geslacht 
Spijkerbosch de Huiskamp bewoonde. Hermanus 
kreeg bij zijn vrouw Everdina, de weduwe van 
Gerrit Evers jr. dus, ook nog twee eigen kinderen. 
Eén daarvan was Johannes Theodorus, hij werd in 
1867 geboren. Toen hij volwassen was trouwde hij 
met Everdina Siemelink en werd in 1902 de op-
volger van zijn vader op de Huiskamp (de kleine 
Johannes Evers was al op zijn negende overleden). 

Tekening van de Huiskamp in de jaren ‘50 van de 20 e eeuw, 
gemaakt naar een foto, door J.A.Bax in 1996. De foto stamt 
ergens uit de jaren ‘50, want toen werd het uitbouwtje aan de 
voorzijde uitgebreid tot deze vorm. Het boerderijtje herbergde 
niet alleen het gezin van Bernardus (geb 1911) en Alberdina 
Spijkerbosch, maar ook de ouders van Bernardus woonden er 
bij in (Johannes Theodorus (geb 1867) en Everdina) evenals 
een zus van Bernardus, tante Dina (officieel: Everdina, geb 
1913). Zij bewoonden het rechterdeel van het huis, de beide 
raampjes aan de zijkant waren de slaapkamerramen van 
respectievelijk opa en oma en tante Dina. Achter het rechter-
raam van de voorgevel bevond zich de woonkamer van opa en 
oma. Achter het raam in het midden was de woonkamer van 
het gezin van Bernardus en Alberdina. Achter het linkerraam 
bevond zich de opkamer met de trap naar zolder, alwaar de 
kinderen sliepen. De achterkant van de boerderij was de deel, 
hier stonden de koeien.

De bouwtekeningen van de boerderij zoals 
hij in 1912 zou worden opgebouwd na de 
brand van 1911. Hij kwam op bijna dezelfde 
plaats terecht als de vorige boerderij, ten 
opzichte van de oude boerderij is hij bijna 5 
meter zuidelijker komen te liggen. Volgens de 
overlevering was de oorspronkelijke boerderij 
veel groter, wel “eens zo groot”, aldus Wim 
Spijkerbosch. De orientatie is gelijk gebleven. 
Dat de boerderij met de achterkant naar de 
weg ligt heeft te maken met de veronderstel-
ling destijds dat er een nieuwe weg zou ko-
men langs de nieuwe Wetering. En dan zou 
de voorkant van de boerderij naar de weg toe 
liggen. Die plannen gingen echter niet door.
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Vader Hermanus bleef bij zijn zoon op de boer-
derij wonen, zoals dat gebruikelijk was in die tijd. 
Johannes Theodorus kreeg twee zonen, Bernardus 
en Everardus. De eerste zou later de Huiskamp 
overnemen, de tweede blijkt de boerderij aan de 
Drostendijk 71 te hebben gekregen: beide broers 
hebben dus altijd tegenover elkaar gewoond.

Interview Wim Spijkerbosch 10

De familie Spijkerbosch is altijd katholiek ge-
weest, ze maakten deel uit van de  eeuwenoude 
katholieke enclave in het buitengebied ten oosten 
en noordoosten van Apeldoorn (Anklaar, Broek-
land en Beemte). In deze gebieden had de refor-
matie van de 16 e eeuw minder effect dan elders. 
De bewoners bleven onder invloed van de katho-
lieke adel in de omgeving het katholieke geloof 
trouw. Vroeger kerkte de familie in de Mariakerk 
aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Ze gingen daar 
lopend heen, via het Anklaarsepad en de Trekweg. 
Halverwege kwamen de verschillende leden van 
de familie Spijkerboschen elkaar dan tegen: som-
migen gingen naar de vroege mis, anderen naar 
de late mis, want het vee konden ze natuurlijk 
niet alleen laten. Later kerkten ze in De Vecht die 
daar in 1921 was gebouwd. De huidige boerderij 
is gebouwd nadat de oude rond 1911 door brand 
was verwoest: volgens de overlevering waren de 
grootouders van Wim, Johannes Theodorus en 
Everdina op het land bezig in de aardappelen 
toen opeens de vlammen uit de boerderij sloe-
gen. Waarschijnlijk hadden de kinderen met vuur 
gespeeld, maar ze hebben het allemaal overleefd. 
Al in 1912 werd er op vrijwel dezelfde plaats een 
nieuwe boerderij gebouwd.

De nu fraai geasfalteerde Kraaienjagersweg was 
vroeger een zandweg, later een grindweg met 
leem. Pas in de jaren ‘50 van de 20 e eeuw, is de 
weg verhard. 
Wim vertelt dat als je in de woonkamer van de 
Huiskamp zat en je keek naar buiten dan zag je 
in de verte, iets naar rechts, een boerderij liggen. 
Daar woonde de broer van Wims vader, Everardus 
Spijkerbosch! Op de kadastrale kaart van 1832 
zien we dat dat huis en erf de kadastrale code Apd 
F 00759 had en in eigendom was van Gerrit Evers. 
Kennelijk is dit perceel uiteindelijk door verer-
ving bij de oudste zoon van Johannes Theodorus 
terecht gekomen.
In 1970 moest Bernardus Spijkerbosch stoppen 
met het boerenbedrijf. Een opvolger had hij niet, 
zijn kinderen kozen voor andere beroepen, dus 
moest de boerderij verkocht worden. 
De koper heette Piet Hendriks.

Piet Hendriks

Interview Jan Hendriks 9

Jan is een zoon van Piet Hendriks en vertelt.

Vader Hendriks moest in 1970 vertrekken van 
zijn boerderij aan Trekweg 257, zijn landerijen 
waren nodig voor de uitbreiding van de nieuwe 
woonwijk Zevenhuizen. De boerderij zelf werd 
gespaard maar het adres werd veranderd in Rhap-
sodiestraat 31. Hendriks vond een nieuwe plek 
om het boerenvak uit te oefenen aan de Kraaien-
jagersweg 7. Daar nam hij het boerenbedrijf over 

Piet Hendriks met zijn koeien in de naast de boerderij lig-
gende veeschuur. Foto uit 1985, toen er een artikel over hem 
in de krant verscheen.

De deel van de boerderij diende als kalverschuur. Foto van 
Fotografie van Aken, gemaakt in 2001 tijdens de ruiming in 
verband met de MKZ crisis.
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van Bernhard Spijkerbosch, die inmiddels op 
leeftijd was en geen opvolger had. Meteen werd 
er een veeschuur bijgebouwd en het houden van 
koeien, pinken en kalveren vormde de voornaam-
ste inkomstenbron, naast het fokken van zeugen 
en biggen, en, in het begin, wat aardappelteelt. 
Aanvankelijk had Hendriks zelfs nog werkpaar-
den, hij zette die ook in voor zijn wekelijkse ritje 
met de schillenwagen door Zevenhuizen in de 
jaren in de jaren ‘50,  ‘60 en ‘70. Het laatste paard 
heette Ineke en die mocht als dank haar oude dag 
op het bedrijf doorbrengen. Toen Jan Hendriks, 
mijn informant, wat ouder werd hielp hij mee op 
de boerderij, maar steeds naast een vaste baan 
elders. Het melken gebeurde in toerbeurt tussen 
vader en zoon. In 1995 was het gebeurd met het 
melkvee en ging ze zich toeleggen op kalveren. 
Na de MKZ crisis in 2001, toen alle vee geruimd 
moest worden, gingen ze verder met vleeskoeien. 
Maar in 2010 stopte de familie helemaal met vee 
en sinds die tijd zijn er alleen nog wat verdien-
sten door de hooiopbrengst van de weilanden te 
verkopen als hooibaaltjes voor paardenliefheb-
bers en door mais te verbouwen. Vader Hendriks 

ontwikkelde op zijn oude dag een hobby in het 
opknappen van de oude landbouwwerktuigen die 
op het bedrijf aanwezig waren, zoals trekkers, een 
oude stortkar enz. Hiermee maakte hij goede sier 
tijdens de Oranjeoptocht in Beemte.
Nu Piet Hendriks en zijn vrouw zijn overleden 
wordt de boerderij, die door allerlei verbouwingen 
veel van zijn oorspronkelijkheid heeft verloren, 
gesloopt. Twee van zijn kinderen willen op het 
terrein gaan bouwen om er zelf te gaan wonen. Na 
zes eeuwen is het gedaan met het boerenbedrijf de 
Huiskamp.

Albert Cnossen, Apeldoorn, maart 2017
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Woordenlijst
Tienden  afdracht van 10 procent van de oogst aan de 

leenheer (kerk of graaf bv) of aan andere recht-
hebbenden op het innen van de tienden (tyns 
of thyns). Aanvankelijk in natura, de oogst 
werd bv. door de kanunikken opgehaald bij 
de curtis. Later ook wel in geld. Er was sprake 
van grove tienden (graan bv) en smalle tien-
den (bonen, erwten, boekweit). Als het om vee 
ging sprak men van de krijtende tienden.

Tyns zie tienden

Kanunnik  katholieke ambtsdragers die zich richt-
ten op het beheer van de wereld-
lijke goederen van de RK kerk.

Kapittel  een afdeling van de RK kerk die op de buitenwereld 
is gericht en die de landerijen die de kerk ontvangt 
weer in leen uitgeeft en daarvan de tienden int 
of de tiendenrechten weer verpacht aan derden

Huyscamp =  Huijscamp = Huijskamp  = Huiskamp

Leenheer  bezit het recht om tienden te heffen

Dienstman  leent zijn land rechtstreeks van de graaf of hertog

Curtis  de centrale boerderij in een buurschap waar de 
tienden voor de landheer worden verzameld

Villa de gemeenschap van boeren rondom de 
curtismorgentals gewijze: bijdragen naar 
rato van de hoeveelheid morgens land

morgentalsgewijze 

 inbreng naar rato van de hoeveel-
heid grond (in morgens)

morgen, hont, roede 

 oppervlaktematen van landbouwgronden. 1 mor-
gen is ongeveer 0,86 hectare. 1 morgen is gelijk aan 
6 hont en 1 hont is onder te verdelen in 100 roeden. 

molder oppervlaktemaat die is afgeleid van een in-
houdsmaat. Een molder land is de hoeveel-
heid  land in roedes, zo’n 400,  die men 
met 1 molder graan kon inzaaien
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