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Kampveld, een in vergetelheid geraakt buurtje 
                                                                                                                            door Hans van Dijk 

Wie via de Putterweg van Ermelo naar Putten rijdt en het terrein van Bartiméus Sonneheerdt is 
gepasseerd, weet zich omringd door de bossen van Oud-Groevenbeek. Weinig mensen zullen weten 
dat hier vroeger een buurtje lag met de naam Kampveld. Over dat buurtje gaat dit artikel. 

Ook voor degenen in Ermelo die niet zo zijn ingevoerd in de plaatselijke geschiedenis zijn er nog wel 
een paar dingen die herinneren aan het buurtje. De straatnaam Kampvelderweg bij voorbeeld, maar 
hoe bekender de klank hoe minder we lijken stil te staan bij de oorspronkelijke betekenis. Verder 
vermelden de makers van de bekende topografische kaarten (stafkaarten) tot op de huidige dag heel 
trouwhartig dag de naam Kleine Kampveld voor een bos, ergens tussen Bartiméus en Oud-
Groevenbeek. 

Van Ermelo naar Kampveld 
De naam Kampvelderweg viel al even. Een bejaarde Ermeloër die ik lang geleden sprak, vertelde dat 
dit de weg was van Ermelo naar de Roomse kerk in Putten.1 Zeker was dit een manier om er te 
komen, vast ook wel de kortste. Het wegje leidde naar het erf van de boerderij (Groot) Kampveld en 
sloot daar aan op een pad dat vanuit Putten via Kampveld en Veldwijk naar Harderwijk leidde. Vanuit 
Ermelo gezien liep dit wegje inderdaad naar de plek van de oude Kelnarij van Putten waar tot 1939 
de Rooms-katholieke erediensten werden gehouden.2 Die verbinding was dus aan de westkant. Aan 
de oostkant van Kampveld liep (iets westelijker dan nu) de Arnhemse Karweg. Juist voorbij Kampveld 
kon men daar de afslag naar Putten nemen. Het vertelde laat wel zien dat de herinnering aan 
Kampveld als eindbestemming van een wegje rond 1930 al verdwenen was.  

Je zou kunnen zeggen dat de Paul Krügerweg nu voor een deel de functie van de Kampvelderweg 
heeft overgenomen. Aan het 
einde daarvan kunnen alleen de 
fietser en de wandelaar nog 
verder. Een hek bij een 
opvallend dikke boom verspert 
ander verkeer de weg. 
Misschien deed de boom ooit 
dienst als baken voor het 

vervolg van het wegje. Hoe het ook zij, hier betreedt men het gebied 
van de voormalige buurtschap Kampveld. Op de foto hierboven is 

rechts een stukje van de omwalling of houtwal te zien die het vroeger omringde. Ter plaatse is deze 
goed te zien en te volgen in beide richtingen. Bij de aanleg van de Zuiderzeestraatweg rond 1830 is al 
voor het eerst een gat in de omwalling geslagen. Aan de oostkant van de Putterweg is de wal echter 
weer goed op te pakken en te volgen. Aan de westzijde is helaas nog niet zo lang geleden een 
fietspad dwars door de wal aangelegd.  

1948. De goed zichtbare wal aan de 
noordkant (luchtfoto Topografische 
Dienst) 
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Gaan we het wegje in dan volgt deze nog het tracé zoals het ruim 200 jaar geleden door De Man op 
een kaart werd ingetekend. Waar na enkele honderden meters een paar wegen samenkomen, 
bevinden we ons iets bezijden het erf van de voormalige boerderij Groot Kampveld. Tijd om over de 
geschiedenis van het gebied wat meer te vertellen. Het is nu, wat dat betreft, een duistere toestand. 
Alles helpt dus. 

 

 

 

Ontstaan en landschapstype 
Veel onderzoek naar ontginningswijze en landschapstypen is verricht door Jochem Kroes. In een 
artikel daarover merkt hij op dat er in het verleden weinig aandacht is geweest voor de zogenaamde 
kampontginningen, dit in tegenstelling tot het essenlandschap. ‘Kampontginningen of in het Duits 
Einzelhöfe [daarentegen] worden gekenmerkt door een verspreide ligging van de boerderijen met 

Fragment van de kaart van De Man 
van rond 1810 

Ligging van Kampveld (foutief 
Veldkamp genoemd op deze kaart) 
ten opzichte van Ermelo. De 
geïsoleerde ligging in een groot 
heideveld is opvallend. 

Goed te zien zijn de Arnhemse 
Karweg met afsplitsing richting 
Putten en aan de westkant het pad 
dat van Putten komt en richting 
Veldwijk afbuigt. 

De blik in westelijke richting bij de splitsing van de weg. 
(Eigen foto’s najaar 2017/winter 2018)  
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aansluitend het akkerland in onregelmatige blokvormige en door houtwallen omheinde percelen, de 
zogenaamde kampen.’3 Zoals zal blijken voldoet Kampveld aan dit type ontginningen. 

Volgen we de door Kroes aangehouden indelingen dan komen we voor Kampveld uit bij een 
occupatiewijze die primair wordt genoemd. In dat geval 
kreeg een complex al bij de in bezitneming haar definitieve 
vorm. Een relatief groot terrein werd afgepaald, vaak door 
een houtwal. Binnen deze grens werden daarna enkele 
gedeelten als akkerland ingericht. Uitbreiding daarvan was 
later nog mogelijk. De overige gronden binnen het complex 
waren in gebruik als weiland of als heide/bos. Vooral bij 
geïsoleerd gelegen kampontginningen wordt deze gang van 
zaken aannemelijk geacht. Vanwege het planmatige karakter 
van deze ontginningswijze is zij primair genoemd. Bij 
kampontginningen worden vier typen onderscheiden 
waaronder de geometrische, vierkante of rechthoekige 
kampcomplexen die meestal primair zijn.  

Deze nogal technische uitweiding gaat mogelijk wat meer spreken wanneer we een vroeg 19e-
eeuwse kaart van Kampveld bekijken. Kampveld lijkt goed te voldoen aan de typering door Kroes. 

Naam en ouderdom 
Kampen zijn dus in oorsprong onregelmatige blokvormige en door houtwallen omheinde percelen. 
Het woord is afgeleid van het Latijnse campus, wat veld of stuk land betekent. Meer precies wordt 
een kamp beschreven als ‘een stuk land door heggen, wallen sloten of andere afscheidingen van de 
omringende grond afgezonderd, dat in gebruik is als bouwland, wei- of hooiland enz.’4 Het woord 
veld verwijst naar vlakke onbebouwde grond.5 Op de Veluwe was het de gangbare benaming voor de 
heidevelden die rond dorpen en buurtschappen lagen en die benut werden om schapen en ander vee 
te weiden. Het lijkt mij dan ook dat we hier moeten denken aan een kampontginning, gelegen in of 
bij het veld. Kroes merkt op dat namen met de uitgang ‘veld’ al in de 12e eeuw voorkwamen. 
Kampveld, al in 1145 genoemd, is daarvan een voorbeeld.6 Ook in de jaren 1163 en 1190 vinden 
vermeldingen plaats, als woonplek van iemand die Peregrinus van Cam(p)velde heette.7 Het is echter 
de vraag of al deze vermeldingen wel in enig verband stonden met het Ermelose Kampveld. De 
namen behoorden toe aan personen die gewichtige stukken meeondertekenden. Overigens wordt 
een plek met de naam Kampveld ook gevonden in Wessingen onder Doornspijk (vermelding in 
1340).8 En dan bevond zich in Putten nog een (Kelnarij)goed van de Abdij Abdinckhof die de naam 
Klein Campveld droeg.9 Het blijkt goed om hierop alert te zijn om verwarring te vermijden.  

We weten dat er op een gegeven moment een onderscheid is ontstaan tussen Groot – en Klein 
Kampveld. Bij veel boerderijen is na uitbreiding van de cultuurgrond een splitsing toegepast en 
ontstonden namen met Groot en Klein. Al in 1444 moet die splitsing een feit zijn geweest. Dat blijkt 
uit lijfpachtbrieven van een erf in Kampveld dat in een latere versie Klein Kampveld wordt genoemd. 
Het aardige is dat in die brieven – die voor een deel gelijkluidend zijn – de ligging van Klein Kampveld 
wordt beschreven door aanduiding van de buren en de begrenzingen. In 1444 lag noordelijk ervan 
het erf van Jan van Campvelt, waarmee Groot Kampveld moet zijn bedoeld. Dat blijkt ook te kloppen 
met latere beschrijvingen. Er volgt nu een samenvatting van  de vermeldingen die we over deze 
boerderijen in de loop van de tijd tegenkomen, waarbij ook nog ‘De Pas’ ter sprake komt. Een meer 
uitgebreide beschrijving vindt de liefhebber in Bijlage A, waar ook de meeste bronnen en 
vindplaatsen te vinden zijn. 
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Klein Kampveld 
Beheer en eigendom 
Hierboven was even sprake van lijfpachtbrieven. Deze zijn bewaard in het archief van het Kapittel 
van Sint Marie in Utrecht. Dit was lange tijd eigenaar van een boerenerf in Kampveld dat in de loop 
van de tijd Klein Kampveld is gaan heten. 

 In een lijst van horigen uit het begin van de 14e eeuw staat Lemme van Campvelde vermeld die horig 
was aan Sint Marie. Met Lemme hebben we waarschijnlijk de eerst bekende bewoner van Klein 
Kampveld te pakken. Op een gegeven moment is het kapittel een systeem van lijfpacht gaan 
hanteren. Het erf werd daarmee voor langere tijd verpacht aan een gegoed persoon, vrijwel zonder 
uitzondering welgestelde Harderwijkers, die een vast bedrag betaalden aan het kapittel. Zij 
bebouwden het bezit natuurlijk niet zelf, maar verpachtten het op hun beurt aan een landbouwer. 
Via de van hem verkregen pachtsom hoopten zij winst te behalen. Lijfpachtbrieven zijn bewaard over 
een periode van ruim twee eeuwen. 

In 1661 verkocht het Kapittel van Sint Marie Klein Kampveld aan Rutger van Haersolte, Drost van 
Salland en Heer van Staverden. Deze droeg zijn nieuwe bezitting, plus talloze andere bij die 
gelegenheid verkregen nieuwe bezittingen op aan de Staten van Gelre teneinde deze de status te 
geven van leengoed, zoals Staverden. Een eeuw lang heeft de familie Van Haersolte het erf in bezit 
gehad. In 1760 werd het verkocht en als leengoed afgesplitst van Staverden. Koper was de oud-
muntmeester van Harderwijk, Joan Cramer, die kort daarvoor het landgoed Volenbeek tussen Telgt 
en Putten had aangekocht. In 1836 verkocht zijn kleinzoon Cornelis Cramer de Volenbeek, 
woonachtig bij Maastricht, Klein Kampveld aan Arnoldus Johannes Baron van Sasse van IJsselt uit 
Putten. Deze deed dit bezit in 1858 over aan een viertal heren uit Utrecht (Jacob van Hall, Petrus 
Marinus Jongeneel, Otto Braet Bisdom van Cattenbroeck en Johan Hendrik van Schermbeek) die dit 
aankochten ten behoeve van bosbouw. Over de periode hierna volgt nog een afzonderlijk artikel in 
het kader van de reeks Bosbouwers op de Veluwe. 

Dit was heel in het kort de eigendomsgeschiedenis van Klein Kampveld van ca. 1300 tot 1858, een 
tijdsbestek van vijf en een halve eeuw waarin natuurlijk veel is gebeurd en veranderd maar waarvan 
verreweg het meeste zich aan onze blik onttrekt. Toch is er ook wel wat te vertellen doordat 
bewaarde archieven daarover iets prijsgeven. 

Het erf 
Bij de uit de verkoop in 1760 aan Joan Cramer voortvloeiende leenakte werd het erf als volgt 
beschreven: 

‘een erfjen, genoomt Kleyn Campveld, met alle desselfs onderhorige landerijen en 
holtgewas, gelegen op Veluwen agter Ermelo, ten noorden aan Groot Campveld, ten 
suyden aan het erve Grovenbeek en oost- en westwaarts het gemeene veld’. 

 
Dit komt in grote lijnen overeen met de tekst hierover In de lijfpachtbrief van 1444. Het gaat daarin 
over ‘een erve toe Campvelt in den kerspel van Ermel, dat oostwaarts naest gelandt is Claes van Aller 
en zuidwaarts strekt langs de haerlestege en westwaarts aan dat Zudervelt en dan noordwaarts nog 
geland [is] aan Jan van Campvelt’.10 De laatste woonde dan op Groot Kampveld en dat klopt met de 
beschrijving uit 1760. In 1523 wordt de naam ’t groote Campvelt overigens voor het eerst in deze 
contracten gebruikt en de naam Klein Kampveld pas in de laatste correspondentie van 1655. De 
Haerlestege moet wel overeenkomen met de huidige Watervalweg, waarvan het begin ligt bij de 
Putterweg, ter hoogte van de parkeerplaats van Natuurmonumenten. Waaraan deze ‘stege’ haar 
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naam dankte, is nog niet achterhaald. Taalkundig ligt een verbinding van ‘haar’ (begroeide vlakte, 
hard terrein) en -lo (meerdere betekenissen, bijv. open plek in een bos, gemaakt voor landbouw en 
bebouwing of ook bos) voor de hand.11 Een toponiem als Haerle of Haarlo is hier overgeleverd. Dat 
blijft dus nog een mysterie. Dat aan de westkant het Zuiderveld wordt genoemd is interessant. De 
naam is in Putten nog bekend voor het gebied dat grenst aan onze Groevenbeekse Heide. Voor 
Putten is ‘zuid’ in deze naam niet logisch, voor Ermelo wel. Het kan best zijn dat de Groevenbeekse 
Heide vroeger het Zuiderveld is geweest en dat het zich veel verder in zuidelijke richting voorzette. 
De kaart van De Man toont deze situatie ook nog. Groevenbeek was ooit ook alleen maar een kleine 
boerderij in een grote heidevlakte en waarschijnlijk te onbetekenend om als naamgever te fungeren. 
Als zuidgrens werd in die tijden ook de haerlestege genoemd en niet, zoals in 1760, Groevenbeek. 
 
We zagen dat Van Haersolte het goed in 1661 kocht. Al eerder hadden de Heren van Sint Marie 
geprobeerd om Klein Kampveld te verkopen. Dat was in 1639. Blijkens aantekeningen over de veiling 
werd er niet geboden. Aan deze veiling danken we nog wel een gedrukte aankondiging en een 
beknopte beschrijving van wat erbij hoorde. Bij het erf behoorde zeven á acht morgen land waarvan 
vijf tot zes morgen waren bezaaid met rogge en boekweit. De rest was plaggeveld, deels met hakhout 
bepaald(begrensd/omringd). We praten dan over totaal 6 tot 7 bunder grond.12 

 

Aankondiging verkoop (1639) van het cleyn Campvelt met sijn houtgewasch. De veiling vond plaats in het dorp Ermelo in de 
herberg van Jacob Hackster. 

Vier jaar later, op 24 maart 1643, werd in de herberg van Jacob Hackster in Ermelo hout geveild dat 
op Klein Kampveld stond. Eerst werden de voorwaarden voorgelezen en daarna begon de veiling 
waarbij de gerichtsman Michiel Laurens en verder schout Cornelis van Coot en de waard als 
gerichtsluiden aanwezig waren. Theunis Claesen werd eigenaar. Voorwaarde was dat de koper 



6 
 

mensen aanwees die borg stonden voor de betaling, meestal een goede bekende. Voor hem waren 
dit Cornelis Everts uit Horst en Aert Brandts. Cornelis was een gegoede landbouwer uit Horst.   

Zeven jaar later werd voor de verponding, een nieuwe onroerendgoedbelasting, een grondige 
inventarisatie gedaan van alle eigenaren en bezitters van gronden, en van daarop rustende 
verplichtingen. Het vreemde is dat de naam Cleijn Campveld daarin niet voor een erf wordt gebruikt 
maar alleen voor een perceel dat de pachter van Groot Kampveld in gebruik had. Het erf komt dus 
zelf niet herkenbaar op de lijst voor. 

In 1760 was bij de verkoop aan Joan Cramer nog sprake van een erfjen met alles wat daarbij hoorde. 
Dat duidt toch op een boerenbedrijf. Dat het ook in de tijd van de lijfpacht echt een boerderij was, 
blijkt alleen al uit het feit dat de betaling van de pacht in rogge plaats vond. Het is daarom wat 
teleurstellend te lezen wat de vier heren in 1858 nu precies kochten. Dat waren ‘eenige Dennen- en 
akkermaalsboschgronden, vroeger heide, Klein Kampveld genaamd, gelegen onder de gemeente 
Ermelo, doorsneden van den Straatweg naar Harderwijk, [volgen kadasternummers], groot 12 
bunders, 85 roeden en 60 ellen’. Anders dan in 1760 is van een erf of boerenbedrijf of van landerijen 
is in het geheel geen sprake meer. Wat is er in tussentijd mee gebeurd? 

Groot Kampveld 
Hoewel dit erf al lang verdwenen is, is voor de wandelaar ter plaatse nog wel te zien waar het 
ongeveer heeft gestaan. Het is een plek aan de rand van de Groevenbeekse Heide waar ook nu nog 
diverse paden samenkomen en waar het bos een open karakter heeft. Er zijn houtwallen die het erf 
beschermden tegen wind en zand. Er bevindt zich nog een grote vrij diepe kuil die dienst kan hebben 
gedaan als waterberging voor het vee.  

 

 

 

 

 

 

 

De lijst van horigen uit het begin van de veertiende eeuw waaraan hierboven al werd gerefereerd 
bevat meer namen die verwijzen naar Kampveld. Het gaat om Willem te Campvelde en Arnout zijn 
broer, alsmede om Gade van Campveld. Het feit dat bij Willam het woord ‘te‘ staat maakt 
waarschijnlijk dat hij daar inderdaad heeft gewoond. De naam Van Campvelt kan in principe ook al 
een achternaam zijn geworden of betekenen ‘afkomstig van’. In dit geval gaan we ervan uit dat 
Willam en mogelijk ook Arnout inderdaad op Kampveld hebben gewoond.13 Zij waren evenals Gade 
horig aan Johanni de Mere. Hierop wordt in de bijlage verder ingegaan. Uit de lijfpachtbrieven van 
Klein Kampveld blijkt dat er in 1444 de naam van  Jan van Campveld aan de boerderij was verbonden. 
Vanaf 1487 wordt Lubbert van Campveld vermeld en daarna diens erfgenamen.  

Net voor 1560 komen de namen van Johan Pannecoeck en Katharina, diens echtgenote naar voren 
als koper van een onverdeeld gedeelte van het goed Kampveld. Katharina huwde na het overlijden 
van Johan met Philips Ottensz. Schrassert. De naam Schrassert is een kleine eeuw aan Groot 
Kampveld (of grote gedeelten ervan) verbonden geweest. In het Verpondingsboek dat rond 1650 in 
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verband met een nieuwe onroerendgoedbelasting werd gemaakt staan Coop Schrassert erfgenamen 
nog als eigenaars vermeld. 

In 1654 kocht Jurriën van Middagten een twintigste deel van het erf, maar aannemelijk is dat hij óf al 
aandelen had of nadien erbij heeft gekregen. Het goed vererfde op de familie Van Zuylen van Nijvelt. 
Een telg daarvan Marina Robina nam in 1729 een hypotheek op Groot Kampveld.  

Helaas zwijgen dan de bronnen even. Het is wel 
zeker dat een zekere Hendrik Hendriksen 
enkele jaren later de boerderij heeft gekocht. 
Zijn nazaten zouden het tot 1864 in eigendom 
hebben. In dat jaar viel het doek. In november 
van dat jaar verkocht de laatste eigenares, 
toepasselijk Rijkje van Kampveld geheten, de 
bouwhof Kampveld aan de vennootschap van 
de heren uit Utrecht die bij Klein Kampveld al 
het toneel betraden. 

 
 
 
De Pas 
De Pas is ook een verloren gegaan stukje geschiedenis van Ermelo. Voor het eerst vond ik een spoor 
ervan doordat in het te boek gestelde levensverhaal van de oud-stroper/jachtopziener Cor Koppies 
sprake was van een laaggelegen weitje ‘het Pasgat’ geheten.14 Een eerste duidelijke verwijzing vindt 
plaats in een uit 1488 daterende akte waarin Coppen Onrait Jan van Hierde de waarschap 
(borgstelling) kwijtscheldt ‘als Ailt van Hierde gedaan heeft van der Pass bij Campvelt’.15 In de Bijlage 
A zien wij de familie Van Hierde terug als pachter van Klein Kampveld. 

In belastinglijsten van rond 1600 komt de naam De Pas ook voor en wel in relatie met de familie Van 
Wijnbergen. Na 1630 is er een concrete vermelding van de verkoop van het ‘erf en goed De Pas 
genaamd in den ampte van Ermel aen Groot Campveld aangelegen’. Kopers waren Jan (of Johan) 
Feith en zijn echtgenote Berendje Heeck. In het al meer vermelde Verpondingsboek van 1650 staat 
Johan Feith ook nog als eigenaar vermeld. 

In 1797, dus 150 jaar later, verkocht Maria Feith, weduwe van de predikant J.H. van Raay, het bos of 
houtgewas De Pas aan Joh. Van Elfrinkhof.  Maria was een achterkleindochter van Johan Feith.  
Omdat de Pas in de tussenliggende periode niet wordt aangetroffen in stukken over verkoop gaan 
we er maar vanuit dat het goedje steeds is vererfd. 

In 1818 verkocht Maria Campert, weduwe van de predikant Johannes van Elfrinkhof de Pas aan de 
broers Jan en Klaas Rijks Kuiper, bouwlieden in dezelfde buurtschap. Zij waren zoons van Rijk Kuiper 
die aan het einde van de 18e eeuw eigenaar was van Groot Kampveld. Met deze verkoop komt een 
einde aan De Pas als afzonderlijk bezit; het werd ingelijfd bij Groot Kampveld. 
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De buurtschap Kampveld door de tijd heen 
We hebben nu het een en ander verkend over de buurtschap Kampveld. Wat duidelijk is, is dat al in 
1444 een Jan van Campvelt een erf had in het noodwestelijk gedeelte van de buurtschap. Dat werd in 
de 16e eeuw Groot Kampveld genoemd.  

Uit de belastinggegevens van rond 1650 kan opgemaakt worden dat het qua grootte om een 
doorsnee boerderij ging. De boerderij bestond uit een huis met moestuin en een hoekje bouwland. 
Verder behoorde er nog 7,75 ha aan bouwlanden bij. Andere niet-landbouwgrond in bezit werd niet 
opgetekend. Er was nogal wat akkermaalshout (op de houtwallen) waarvan de kwaliteit niet 
geweldig was. De pachter was betaling verschuldigd aan de Rekenkamer en aan Sint Marie in 
Utrecht. Verder had de pachter nog een kampje in pacht dat klein campvelt heette en waarvoor hij 2 
mud rogge aan Sint Marie moest betalen. Gezien deze verplichting zou je denken dat hier sprake is 
van bouwland dat tot Klein Kampveld heeft behoord. 

In 1777 bestond het erf uit ‘twee wooningen, berg (schuur) en twee schaapschooten, opgaande 
boomen, saaylanden en houtgewasschen, voort plagge- en clevervelden. Het erf was tiendvrij, maar 
was aan’ verponding jaarlijks fl. 16-1-7 verschuldigd. Verder had het Rentambt van de Harderwijkse 
kloostergoederen jaarlijks recht op 12 schepel rogge, moest er aan tijns aan de Rekenkamer fl. 2-12-8 
worden betaald en drie gasten rogge aan de koster in Ermelo.  Een gast is de benaming voor vier (bij 
rogge althans) tegen elkaar staande schoven die tijdelijk op de akker bleven staan voor narijpen en 
drogen. Groot Kampveld heeft tot 1864 als bedrijf en tot  1869 als boerenwoning bestaan.  

 

 

Ten zuiden ervan lag Klein Kampveld dat in 1661 door Sint Marie werd verkocht maar in 1650 alleen 
als een kampje met die naam in het Verpondingsboek voorkomt. In 1760 lijkt het weer een gewoon 
boerenerfje maar nadien blijkt er een grote verandering te hebben plaatsgevonden. De percelen die 
bij de verkoop in 1858 als Klein Kampveld worden verkocht vormen op een kaart een brede strook in 
het zuiden van de buurtschap die geheel uit dennenbossen en akkermaalsboschgronden (vroeger 
heide) bestaat. In 1832 bij de totstandkoming van het kadaster werd inderdaad alleen van heide 
gesproken. De boerderij is geheel opgegeven. 

De Pas is aanvankelijk een ‘goetjen waarbij de gedachten in de richting van een klein boerenerf gaan, 
maar eindigt begin 19e eeuw als een groot bosperceel dat bij Groot Kampveld wordt gevoegd. 

Situatie 1832 

1869. Het doek valt 
definitief. 
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Het is 
interessant om 
de bodemkaart 
van dit gebied te 
vergelijken  met 
het kaartje 
ernaast. Dan 
blijkt dat een 
groot deel van 
Kampveld en 
Groevenbeek in 
de ondergrond 
bestaat uit Hoge 
bruine 

enkeerdgronden, in dit geval leemarm en zwak 
lemig zand. Deze bodemsoort komt voor in 
zandlandschappen die gevormd zijn in het 
Pleistoceen. Enkeerdgronden bestaan uit een 
humusrijke bruingekleurde laag grond, het esdek, 

van ten minste vijftig centimeter dik die te danken is aan het potstalsysteem. Daarbij werd de grond 
bemest met dierlijke mest en plaggen.16 Het voorkomen van deze gronden op de plek waar Klein 
Kampveld heeft gelegen bevestigt dus dat hier voorheen landbouw heeft plaatsgevonden. Vroeger 
werd aangenomen dat het landbouwdek dat door deze manier van mesten ontstond per eeuw 10 cm 
dikker werd. Aangetoond is dat dit veel ingewikkelder ligt en dat de groei vaak minder was.17 Er moet 
bij Klein Kampveld dus wel minimaal 500 jaar zijn gemest. Dat komt aardig overeen met de periode 
op grond van de papieren bronnen mag worden aangenomen. 

De ligging van Groot Kampveld is op de kadasterkaart van 1832 exact aangegeven. Kunnen we iets 
zinnigs zeggen over de plekken waar de boerderijen Klein Kampveld en De Pas hebben gestaan? Op 
het eerste gericht niet, al is het wel aardig om een poging te doen. De lezer moet in het oog houden 
dat in het volgende veel wordt gespeculeerd. 

We weten dat Klein Kampveld ten zuiden van Groot Kampveld heeft gelegen en dat het aan de 
oostkant werd begrensd door De Pas. Van de Pas weten we alleen dat het in 1818 aan de noord- en 
oostkant werd begrensd door het Ermelose Veld. Aan de west- en zuidkant lagen de gronden van 
Groot Kampveld. De grootte werd aangegeven als ‘ongeveer 11 morgen’. Voor de kopers was dat 
voldoende want zij kenden het terrein op hun duimpje. Elf morgen komt ongeveer overeen met tien 
hectare. De groen ingetekende percelen liggen aansluitend rond het kleine weilandje (destijds 
bouwland) dat nog het Pasgat heet. Deze gegevens zijn de basis geworden van de intekening in 
bovenstaand kaartje. (De lichtere kleur groen is een aanname om tot ca. 10 ha te komen.) Volgens 
het kadaster is het totaal van deze gronden (incl. Het Pasgat) 10,75 hectare. Dat klopt dus redelijk.  

De door de Heren van Sint Marie aangegeven ligging van de Pas, oostelijk van Klein Kampveld, was 
waarschijnlijk in hun tijd goed voldoende duidelijk. Noordoostelijk was wellicht wat preciezer 
geweest. Om aan de beschrijving van de ligging van Klein Kampveld te voldoen moet het wel aan de 
westkant van het geel ingetekende gebied worden gezocht. Hoe westelijker, hoe beter ook de 
omschrijving ten opzichte van de Pas klopt.  
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Het merkwaardige is dat het gehele gebied Klein Kampveld in 1832 uit heide bestond (zie kaartje pag. 
15) en dat er toch  aanleiding is geweest om daarin nog enkele losse percelen te onderscheiden. Een 
ervan is F 465 en de reden ervan is waarschijnlijk dat het door oude houtwallen was omgeven. Aan 
de noordkant was dat de duidelijke grenswal van Groot Kampveld. Wanneer de het actuele 
hoogtebestand met de oorspronkelijke kadasterkaart vergelijken, blijken er opmerkelijke 
overeenkomsten te bestaan tussen de huidige situatie en die van 1832.  

Rechts de grenswal van Groot Kampveld, links het vlakke en 
hoge perceel F 465 (eigen foto’s winter 2018) 

De grillig verlopende zuidelijke grenswal van Groot 
Kampveld 

Panoramafoto van perceel F 465 (Zie kaart op volgende pagina).  
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Hoogtekaart. (Bron Argis) Rood 
is het hoogst, groen het laagste. 

De wallen rond Groot- en Klein 
Kampveld zijn nog heel goed te 
zien en komen vrijwel exact 
overeen met de perceelsgrenzen 
in 1832. De wat zachtere 
rondere vormen en rechte lijnen 
zijn recente wegen en 
wandelpaden. Rechts enigszins 
vaag een voormalig tracé van 
de Oude Arnhemse Karweg en 
langs de rand van de foto het 
huidige tracé. 

 

De ligging van het erf Klein 
Kampveld, zoals die hier als 
mogelijkheid is opgevoerd, 
is met een blauwe vorm 
aangegeven. 

Het perceel F 465 is 
eveneens van een blauw 
omtrek voorzien. Op de 
hoogte kaart is op de 
oostrand daarvan een lager 
plek te zien (zie hieromtrent 
pag. 13. 
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Wat ook opvalt is dat Kampveld is ontwikkeld op de flank van een vooral aan de zuidoostkant vrij snel 
hogere wordend terrein (stuwwal). In voorgaande eeuwen was van waterbeheersing in een dergelijk 
gebied amper sprake. Dat blijkt uit een fragment van reisverslag uit 1740. Vier reisgenoten komen 
vanuit Nijkerk pas laat in de middag in Putten aan en besluiten niet verder te reizen, maar de nacht in 
de aangetroffen goede herberg door te brengen. De volgende dag gaat de reis verder: 

‘Na ons met een pot koffie en een botterschink ontnugterd te hebben, verlieten te 
agt uir Putten, rijdende voort daarna een geruime tijd door een enge weg, zijnde een 
beekje van helder water, hetwelke hier langs van de Veluwsche bergen afstroomde 
en vervolgens zig in de Zuiderzee ontlastte. Passeerden quartier voor negen door het 
dorp Ermel, en arriveerden, weder door een beekje pasende dat de dompels ons om 
de oren vlogen, te half tijn in de oude en eerzame stad Harderwijk, alwaar ons 
logement namen in den Hollandschen Tuin, bij Mr. Vermeer’. 18 

Dit laat zien dat water van een hoger punt een weg zocht en daarbij de Karweg ook wel benutte. Is 
het denkbaar dat het uiteindelijk terecht kwam in een laagte tussen twee enkwallen waardoor het 
ook langs de gepostuleerde plek van Klein Kampveld als af en toe optredend beekje kan hebben 
gelopen? Iets linksboven het perceel lopen enkele rijen wallen richting het erf van Groot Kampveld 
dat lager lag. Zouden deze ook als watergeleiding hebben kunnen dienen? (De afstand tussen de 

blauwe en de oranje figuur op de hoogtekaart is 600 meter, het 
hoogteverschil 5 meter; tussen oranje en grijze figuur resp.300 
meter en 2,5 meter.) Op het erf van de voormalige boerderij is 
nu nog een waterberging (zie foto voorin dit artikel) aanwezig 
die zodoende gemakkelijk gevuld kon worden. Een dergelijke 
maar kleinere waterberging is ook denkbaar aan de oostrand 
van perceel F 465. Daar doorheen loopt een wandelpad 
waardoor het mogelijk deels is dichtgelopen. De lezer zal 
inmiddels mogelijk denken dat ik al te zeer met mijn fantasie 
op de loop en gegaan en ik kan hem geen ongelijk geven.19 
Anderzijds Kampveld lag al wat aan de hoge kant en zonder 

water kon men niet. Groot Kampveld beschikte voor huishoudelijk gebruik over een put, maar dat zal 
niet voldoende zijn geweest om het vee te drinken te geven. Een laatste en mogelijk belangrijke 
aanwijzing voor de plek van Klein Kampveld is een wegje dat rond 1860 nog aanwezig was en dat 
doodloopt in de heide: een afslag van de doorgaande weg? 

We laten Klein Kampveld voor wat het is of zou kunnen zijn en gaan over naar De Pas. Op de 
kadastrale kaart is tussen de namen van de twee hoofdgebieden een vlekje te zien wat aan 
uitgummen te wijten kan zijn en wat valt in het tracé van de Zuiderzeestraatweg die juist in die tijd 
werd geprojecteerd en aangelegd. Een daar staande schuur, waarschijnlijk een schaapskooi, is daar 
een paar meters buiten de weg opnieuw ingetekend.  De oorspronkelijke kaart van de Commissie 
voor de Zuiderzeestraatweg (1827) laat zien dat de schuur inderdaad oorspronkelijk zo ongeveer op 

de weg stond. In het dorp Ermelo was dit het geval met een woning bij 
de kerk. De eigenaar kreeg geld op het huis af te breken en enkele 
meters naar achteren weer op te bouwen. Voor een schaapskooi was 
dit aanzienlijk eenvoudiger. 

Schaapskooien stonden vaak op enige afstand van de boerderij van de 
eigenaar aan de rand van de heide. Vanuit dat oogpunt kan het zijn dat 
deze bij Groot Kampveld heeft gehoord. Of kunnen we er een restant in 
zien van de Pas? Deze omgeving voldoet ruwweg aan de Utrechtse 
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omschrijving. Interessant is ook dat op deze hoogte een uitsparing in de oostelijke enkwal was 
toegepast, een mogelijke toegang vanaf de Arnhemse Karweg. Ten slotte is ook op deze hoogte (nu) 
aan de oostkant van de Harderwijkerweg een duidelijke laagte die vergelijkbaar zou kunnen zijn met 
de kuil bij Groot Kampveld. Al deze overwegingen leiden tot de op de kaart aangegeven mogelijke 
plek van De Pas. 

 

Tot slot 
Een reeks pachtcontracten, verkopingen en verervingen over een lange periode kunnen al snel de 
indruk wekken dat alles goed geregeld was en het leven op Kampveld kalm zijn gangetje ging. Niets is 
minder waar. Regelmatig ware er epidemieën, oorlogen met plunderende troepen en andere 
gevaren. Een inkijkje in zo’n periode biedt een aantekening uit waarschijnlijk een tijnsboek.20 

Van die verlaeren erven toe Campvelt inden Kerspell van Ermell gelegen mitten 
luperheggen dat lange tijtt wuest und ledich gelegen und nu mijn gen. Heeren los und 
ledich aangecommen is dat  mijn heeren voirt in eenen erffthins uyt gedaen hefft jairlick 
ter Elborch toe betalen (…) 

Een aardig voorbeeld van de risico’s die plattelandsbewoners liepen, en wellicht nog meer de in 
eenzaamheid wonende, is te vinden in een verhaal dat mijn broer in een archief aantrof en 
publiceerde in ’t Erf van Ermel en dat als bijlage B bij dit artikel is gevoegd. We ontmoeten daarin een 
bewoner van Kampveld die het slachtoffer wordt van valse beloften vanuit het leger van Napoleon. 

Hoewel dit onderzoek al aardig wat aan het licht heeft gebracht, zijn er ook nieuwe vragen gerezen 
waarop nog geen antwoord is gevonden. Is het toeval dat rond 1770 nogal wat bewoners van 
Kampveld kwamen te overlijden? Hoe komt het dat Groot Kampveld in die tijd ‘opeens’ als 
(dubbel)leen van Elten wordt aangeduid? En waarom zijn Klein Kampveld en De Pas als bedrijf 
opgegeven? Voor Groot Kampveld zou heel goed de aanleg van de Zuiderzeestraatweg als een soort 
doodsteek kunnen worden gezien. De weg liep dwars door de eigendommen.  

Natuurmonumenten, sinds enige decennia eigenaar van Groevenbeek en daardoor ook van 
Kampveld, heeft in 2007 een beheerrapport laten opstellen, alsmede een inventarisatie van 
cultuurhistorische elementen. Daarin worden interessante observaties gedaan over o.m. de 
begroeiing van sommigen percelen, bijv. met het zeldzame sporkehout. Opvallend is daarin dat over 
de geschiedenis van het gebied van voor ca. 1800 eigenlijk niets bekend was. Wellicht levert het 
naast elkaar leggen van die observaties, alsmede gissingen en de bevindingen uit dit artikel nog 
interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek. 

Een heel concrete opbrengst van dit onderzoek is overigens wel dat de theorie van Haasloop Werner, 
een 19e-eeuwse liefhebber van geschiedenis en publicist, over de herkomst van de naam Kampveld 
naar het rijk der fabelen kan worden verwezen. Haasloop Werner legde een verband tussen de 
legering van troepen in 1480 bij Ermelo en de naam van dit gebied.21 Uit het voorgaande is duidelijk 
dat de naam in 1444 al volop gemeengoed was.  
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Bijlage A.  

Eigenaren en bewoners van de Groot en Klein Kampveld en de Pas 
 

Klein Kampveld 
In een lijst uit het begin van de 14e eeuw staan in gescheiden opsommingen de namen van horigen 
van de graaf van Gelre en van horigen van andere heren. Onder die andere heren staan Lemme van 
Campvelde (horig aan Sancte Marie), Willam te Campvelde en Arnout, zijn broer, alsmede Gade van 
Campvelde vermeld.22 De laatste drie waren horig aan Johanni de Mere.  

Sint Marie 
Lemme van Campvelde leefde dus rond 1320 en is horig geweest aan Sancte Marie. Daarmee wordt 
het Kapittel van Sint Marie in Utrecht bedoeld. Aan het einde van de 11e eeuw begon men daar aan 
de bouw van de Mariakerk. Aan de kerk werd in de loop van de tijd een kapittel verbonden met 30 
kanunniken. Het kapittel had veel bezittingen, waaronder ook op de Veluwe. Om dit verder weg 
gelegen bezit te kunnen beheren beschikte het over vier hoven, namelijk te Harderwijk, Oene, 
Apeldoorn en bij Wilp (Riplikerhof). Een hof was de belangrijkste boerderij en de bewoner daarvan 
was verantwoordelijk voor het beheer, inning van pachten etc. De hof bij Harderwijk heette Selhorst. 
Op een steenworp afstand kwam de stad Harderwijk tot ontwikkeling. Deze kreeg in 1231 
stadsrechten maar over geschiedenis van de stad vóór dat jaar is nog weinig bekend.23 

Het Liber Pilosus van het kapittel is een register waarin allerlei kopieën van akten en andere papieren 
die voor het kapittel van groot belang waren zijn samengebracht. Het is mogelijk pas in later tijd in de 
huidige band bijeengebracht en ingebonden. In een akte die vermoedelijk uit de 14e eeuw dateert 
wordt Kampveld genoemd: item in Campvelde Gheyse met hoer bruederen eyghen lude ghevet II 
mud pacht mate’.24 Al met al is duidelijk dat er al in de 14e eeuw een boerderij in Kampveld was die 

toebehoorde aan Sint 
Marie in Utrecht en 
waarmee Klein 
Kampveld wordt 
bedoeld. Zoals al 

vermeld zijn er van dit boerenerf lijfpachtbrieven bewaard gebleven en dit over een lange periode 
(1444 – 1655). Lijfpacht was levenslange pacht en gold na het overlijden van de pachter ook nog voor 
diens erfgenamen. Voor het kapittel had dit het voordeel dat zij zich niet vaak met het beheer van dit 
bezit behoefden bezig te houden, mits de pachter jaarlijks aan zijn betalingsverplichtingen hield. Die 
pachter was meestal ook een gegoed iemand die het goed niet zelf bewoonde en bebouwde, maar 
het op zijn beurt verpachtte aan een landbouwer. Nadeel voor het kapittel kon zijn dat 
achtereenvolgende erfpachters het goed steeds meer als eigen bezit konden gaan zien. Ook was 
verhoging van de erfpachtsom vanwege inflatie lastiger dan bij regelmatige verpachting. Dit zullen 
dan ook redenen zijn geweest waarom de vererving was gemaximeerd op drie generaties. Wanneer 
de erfpachter kwam te overlijden kwam een van de naaste erfgenamen (een weerdig persoen, die 
man voir ’t wijff) in aanmerking voor overname. Daartoe moest hij of zij binnen een jaar naar het 
kapittelhuis in Utrecht komen en om overname van de pacht verzoeken. Daarbij werd de verzoeker 
verondersteld als geschenk een paar witte handschoenen mee te nemen voor de heren. Later werd 
dit gepreciseerd tot nieuwe handschoenen, kennelijk vanwege slechte ervaringen. Een dergelijk 
geschenk werd heergewaad genoemd. Vergelijkbaar is de plicht voor de leenman van Staverden om 
de graaf van Gelre jaarlijks pauwenveren te leveren voor diens helm. 
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De pacht bedroeg jaarlijks twee molder rogge wat ongeveer overeenkwam met 260 liter. We zagen 
dat Gheyse in de 14 eeuw twee mud moest betalen. Dat zou iets minder kunnen zijn geweest maar 
lag toch in dezelfde orde van grootte. Mogelijk werd toen nog de boerderij rechtstreeks aan de 
landbouwer verpacht. Betaling moest plaatsvinden op Sinte Pontiaansdag in de winter (14 januari) 
aan de ambtman in de hof Selhorst bij Harderwijk. In 1444 had Willam van Dolre de lijfpacht. Wie 
deze Willam was, is nog onbekend. De naam Van Dolre komt dan voor in de omgeving van Barneveld. 
Wel weten we dat hij in 1439 de stad Harderwijk bedankte voor de teruggave van de rogge die hem 
in Horst achter aan ’t Loe (het klooster Sint Jansdal) was ontnomen. Hij was daarmee tevreden en 
beloofde zich niet te wreken of iemand erom te haten.25  

Elf jaar later wordt Aelt van Hierde, poorter te Harderwijk, in een nieuw contract vermeld.26 Hij 
woonde in de Donkerstraat en was in de periode 1453 tot 1460 schepen van Harderwijk. Ook zijn 
nakomelingen waren verbonden met Klein Kampveld. In 1487 wordt Merten Coelwaeghen, burger 
tot Harderwijck, vermeld.27 Hij was in 1490 schepen en hij bewoonde een huis in de Bruggestraat. 
Zijn nageslacht bleef nog lang tot de invloedrijke families behoren. Maar in 1523 zien wij de familie 
Van Hierde terug als pachters, namelijk Johan van Hierde en diens broer Willem, een priester.28 Een 
zuster van hen, Gheertruyt, was gehuwd met Sweder of Sweer van Wijnbergen, een familie die in 
Harderwijk steeds belangrijker werd. Hun zoon Aelt van Wijnbergen was in 1542 pachter.29 Zeventien 
jaar later blijkt Aelt te zijn overleden en is de pacht overgegaan naar diens vrouwd Margryte Reijners 
en hun dochter Catharina.30 

Van tijd tot tijd gaat de pacht over in andere handen en dat gaat zo tot 1655. De laatste 
correspondentie over de lijfpacht dateert uit dat jaar en betreft een brief van Willem van Lintelo om 
de pacht ook op naam van zijn zoon Dirck te zetten.31 Ook verzoekt hij om de pacht voortaan in geld 
te mogen betalen. De uitkomst hiervan is niet bekend. Dat is niet zo erg want na ten minste 200 jaar  

    Lijfpachtbrief van 1444, berustend in het Utrechts Archief 
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liep deze vorm van beheer ten einde. De situatie was ook 
sterk veranderd door de reformatie en de nasleep ervan en de 
veranderde verhoudingen.32 Uit 1661 dateert een map met 
correspondentie over de koop door Rutger van Haersolte, 
Drost van Salland en Heer van Staverden van landerijen, 
tienden en stedigheden van Sint Marie in Ermelo en Putten.33 
In 1651 had deze Staverden verworven. Er zijn uitgebreide 
staten van inkomsten gemaakt over een periode van 12 jaar 
die kennelijk moesten aantonen hoe profijtelijk het bezit was. 
De drost liet zijn zaken grotendeels behartigen door zijn 
verwant Arent Jurriën in Zwolle, want hij had in die periode 
wel iets anders aan zijn hoofd.34 Hij ging niet voetstoots 
akkoord met de vraagprijs maar uiteindelijk kwam het toch tot 
een overdracht voor een bedrag van fl. 19.000,00. Uit de 
stukken blijkt dat Klein Kampveld in die periode was verpacht 
aan een zekere Aalt Stevens. Het is de vraag of de familie Van 
Lintelo haar lijfpacht in 1655 nog verlengd heeft gekregen. 

De Familie Van Hierde 

Zoals vermeld was Ailt van Hierde, schepen van Harderwijk, in 1444 pachter van Klein Kampveld. Wij 
komen zijn naam tegen in verband met de Sint Laurens- (en Stevens)vicarie in de Grote Kerk (Onze Lieve 
Vrouwekerk) in Harderwijk. Een vicarie was een soort stichting, maar dan met een geestelijk doel. Een 
rijk iemand stichtte een vicarie in een kerk met de bedoeling dat een geestelijke, de vicaris, missen zou 
lezen ter bevordering van zijn eigen zielenheil of dat van verwanten. De vicaris kon niet van de wind 
leven en daarom moest de stichter er ook een kapitaal bij leveren. In de kerk was de vicarie vaak 
zichtbaar door de aanwezigheid van een erbij behorend altaar. Bij een vicarie behoorde ook een 
collator, d.w.z. iemand die de vicaris aanwees. Goert van Wyert en Evermoet zijn vrouw, stichtten de 
Sint Laurensvicarie op 15 juni 1459. Collatoren waren van de zijde van den stichter, Ailt van Hierden en, 
indien hij geen kinderen, broeders of broederskinderen naliet, Jan van Brenen, zijn erfgenamen of de 
naaste dan nog levende bloedverwant van den stichter; van de zijde van de stichteres haar naaste 
bloedverwant. In 1531 ontstond een geschil over het collatierecht waarbij Aelt van Wijnbergen was 
betrokken. De Raden en vrienden van de hertog van Gelre vonden een oplossing. Partijen en hunne 
erfgenamen zouden dit recht om beurten bezitten. In 1556 verzochten de collatrices Geertruid van 
Wijnbergen, dochter van bovenvermelde Aelt, en haar tante Claesgen van Wijnbergen, aan de 
schepenen van Harderwijk te bevorderen, dat de inkomsten overeenkomstig de voorschriften van den 
fundatiebrief zouden worden besteed. 

 De vader van Cleasgen en Aelt was Sweer (of Sweder) van Wijnbergen. Na het overlijden van zijn vrouw 
Geertruid van Hierde hertrouwde hij met Aert (Aerentgen) van Laer die we nog bij de De Pas zullen 
tegenkomen. 

Mr. W. de Vries die veel publiceerde over genealogie heeft een aardig artikeltje geschreven over 
bijzondere morgengaven in Harderwijk. Een morgengave was (meestal) een gift die een man na de 
eerste huwelijksnacht aan zijn vrouw deed. Vaak was dat een mooi geldbedrag of een sieraad. Niet 
uniek maar wel zeldzaam was het geschenk van Ailt van Hierde aan zijn Gherbrich, namelijk ‘100 olde 
schilden en ene dochter’.  

Utrechts Archief. Staat van inkomsten uit tienden uit 
het Kerspel Ermelo over de jaren 1648 tot en 1660. 



18 
 

 
 
Leengoed 
In 1661 werd Klein Kampveld dus eigendom van Rutger van Haersolte. Veel geciteerd is een akte uit 
1663 waarin is vastgelegd dat Van Haersolte de van Sint Marie aangekochte grondrenten (tienden 
etc.) en boerenerven aan de Staten van Gelre ‘heeft opgedraegen om met het Leengoed Staverden 
geconsolideert en tot een leen verheft te worden’.35 Wat hiervan het nut was, is niet direct duidelijk. 
Oorspronkelijk had het leenstelsel een louter militaire functie. Een leenman droeg zijn bezit op aan 
een leenheer en kreeg het in leen terug. De leenman kwam daarmee onder diens bescherming te 
staan en verbond zich ook om zijn leenheer in militair opzicht bij te staan. Met het sterker worden 
van het centrale gezag had dit karakter sterk aan belang ingeboet. Kasteel Staverden was 
eeuwenlang een leengoed geweest van de graven en hertogen van Gelre en mogelijk gaf deze band 
een zeker aanzien aan de leenman. Met het uitbreiden van dit leengoed met de aangekochte 
goederen zou het aanzien van Van Haersolte wellicht gediend zijn. Het was dus waarschijnlijk een 
louter symbolische zaak. Na het overlijden van Rutger, wiens huwelijk kinderloos was gebleven, 
kwamen de bezittingen in handen van Sweder van Haersolte, een neef van Rutger. Als 
achtereenvolgende erfgenamen werden diens broer Willem en vervolgens hun zuster Johanna met 
Staverden beleend. Ditzelfde gold voor Wilhem van Haersolte (1721), een zoon van Johanna, en voor 
Antony Sweder (1731) een andere zoon. De volgende Van Haersolte en de laatste die voor ons hier 
van belang is, was Coenraad Willem, zoon van Antony Sweder. Hij verkocht Klein Kampveld in 1760 
aan Joan Cramer. Bij die gelegenheid werd het erf weer afgesplitst van het leengoed Staverden. Joan 
Cramer werd er vervolgens mee beleend. Bij die gelegenheid werd het omschreven als ‘een erfjen, 
genoomt Kleyn Campveld, met alle desselfs onderhorige landerijen en holtgewas, gelegen op 
Veluwen agter Ermelo, ten noorden aan Groot Campveld, ten suyden aan het erve Grovenbeek en 
oost- en westwaarts het gemeene veld’. In de akte staat dat het als een bijsonder leen en afgespleten 
van den hof, erve en goede, geheeten Staverden, aan den F.G. en G.Z. ten Zutphensen regten, met 
een witte pauwenswans te verheergewaden, leenroerig, door Van Haersolte [werd] opgedragen aan 
Cramer.36 

Joan Cramer was van 1752 tot 1758 muntmeester in Harderwijk. Zijn vader en een oom waren hem 
daarin voorgegaan. Joan bleek niet geschikt, want te weinig zakenman. Hij ging niet uit op orders en 
die bleven dan ook uit. In 1757 werd hij op eigen verzoek ontslagen.37 De Cramers kwamen uit een 
familie van Amsterdamse handelaren en beschikten kennelijk over geld, want in 1758 zou Joan het  

landhuis Volenbeek tussen Putten en de Ermelose buurtschap 
Telgt hebben gekocht.38 De aankoop in 1760 vormde een 

uitbreiding in de directe omgeving. Voor Van Haersolte, die 
overigens nog veel meer bezittingen afstootte, was Klein Kampveld 
een ver van Staverden gelegen en nogal geringe bezitting.  

In 1789 werd de 4-jarige Cornelis Johannes Josephus Cramer na het overlijden van zijn vader met 
Kleyn Campveld beleend. Deze is in tweede echt getrouwd met een Jonkvrouw de Brienen van 
Geusselt en woonde op het gelijknamige kasteel bij Maastricht. Zelf noemde hij zich overigens, zoals 
ook al zijn vader, Cramer van Volenbeek. Deze Cornelis verkocht Klein Kampveld in 1836 bij 
onderhandse akte aan Arnoldus Johannes Baron van Sasse van IJsselt, wonend in Putten.  Deze 
verkocht dit bezit in 1858 door aan een viertal heren uit Utrecht (Jacob van Hall, Petrus Marinus 
Jongeneel, Otto Braet Bisdom van Cattenbroeck en Johan Hendrik van Schermbeek) die dit 
aankochten ten behoeve van bosbouw, zoals in een afzonderlijk artikel zal worden uiteengezet.39 

De eigenaar van Klein Kampveld was 
verplicht jaarlijks aan de koster van Ermelo 
12 garven rogge te leveren. 
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Daarmee komt een einde aan de opsomming van eigenaars over een periode van ongeveer 500 jaar. 
Aan  het leenstelsel was in de zogenaamde Franse Tijd al een einde gekomen. 

Kampveld of Groot Kampveld 
Hierboven noemden wij namen van horigen die in het begin van de 14e eeuw op Kampveld gewoond 
kunnen hebben. De laatste drie, Willam te Campvelde en Arnout, zijn broer, alsmede Gade van 
Campvelde zouden later aan bod komen.40 Het feit dat bij Willam het woord ‘te‘ staat maakt 
waarschijnlijk dat hij daar inderdaad heeft gewoond. De naam Van Campvelt kan in principe ook al 
een achternaam zijn geworden of betekenen ‘afkomstig van’. In dit geval gaan we ervan uit dat 
Willam en ook Arnout inderdaad op Kampveld hebben gewoond.41 Zij waren evenals Gade horig aan 
Johanni de Mere. Deze heer moet een telg zijn geweest uit het geslacht Bok uit Meer, een plaats die 
nu Boxmeer heet. Johanni de Mere zou Johannes Boc zijn geweest.42 Friso meende dat er ook een 
geslacht Van Mere is geweest en dat de graaf van Gelre vele goederen van deze geslachten heeft 
gekocht of met hen geruild. De horigen om wie het hier ging werden veel later nog als boxhorige 
lieden afzonderlijk in administraties vermeld omdat hun rechten afwijkend moeten zijn geweest van 
die van de horigen van de graaf, later hertog, van Gelre.43  
Uit de behandelde pachtbrieven is gebleken dat er al in 1444 al een erf was waaraan de naam van 
Jan van Campvelt was verbonden. Of hij het goed bezat en/of dit bewoonde, is uit de pachtbrieven 
niet af te leiden. In 1487 werd Lubbert van Campvelt genoemd en in 1523 en 1559 diens 
erfgenamen. Daarbij kan opnieuw een Jan of Johan geweest zijn. Erfgenamen wijst wel in de richting 
van bezit. 
Toen in 1526 al het vee op de Veluwe werd geteld, behoorde Cornelis Jansz. op Kampveld met zijn 
drie eenjarige paarden, zeven koeien, waarvan drie eenjarige, 27 schapen en één varken tot de 
gemiddelde veebezitters.44 
Vanaf het midden van de 16e eeuw komen er wat meer gegevens, al leveren die ook weer vragen op. 
In 1556  verkochten Johan van Kampvelt en zijn vrouw Geertgen, Groot Kampvelt, aan Arnt Betersz. 
(= Petersz?) en echtgenote Elysabeth.45 Johan, vaak ook Jan, kan heel goed een zoon zijn geweest van 
de meergenoemde Cornelisz Jansz. Vreemd doet dan de vermelding aan van drie jaar later toen 
Goesse Cornelissz. van Kampvelt 1/16 van het goed Kampvelt, gelegen in het ambt Ermell, zoals hij 
dat geërfd had van Cornelis Janssz van Kampvelt, verkocht aan Johan Pannekoeck en Katharina, 
echtelieden.46 Een oplossing zou kunnen zijn dat Johan slechts een door hem geërfd part van de 
boerderij verkocht en dat hij en Goesse broers waren.  

De periode Schrassert 
Katharina, de vrouw van Pannecoeck, was Katharina van Arler, dochter van de Puttense schout 
Reyner van Arler. Johan Pannecoeck kwam al omstreeks 1563 te overlijden. Katharina hertrouwde 
voor 9 mei 1567 met Philips Ottensz. Schrassert, zelf afkomstig uit Nijkerk, maar telg uit een 
belangrijk Noordwest-Veluws geslacht. Philips was veel ouder dan Katharina en is in 1580 overleden. 
Voor de heffing van schildschatting (een soort belasting) werden lijsten opgesteld van pachters en 
landheren. Vergelijking van een lijst van 1595-1596 met een van 1623 leert dat steeds dezelfde 
volgorde werd aangehouden. In de lijsten komen op een eendere plek onder de landheren in Telgt 
voor:  

In 1595/96 
 Catharina Schrassert 
 Cornelis van Campvelt47 
In 1623 
 Coop Schrassert Philips cum suis van Campvelt 
 Guertgen Cornelis met Coop Schrassert van achtendeel van Campvelt48 
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Katharina van Arler 1e Johan Pannecoeck  (overl. < 1567) 

 
 
 
                                            X 
 
 
 
 
Coop was de jongste uit het tweede huwelijk van Katharina. Hij overleed ongehuwd in 1647, nadat hij 
in Putten een naar hem genoemde en nog steeds bestaande stichting had opgericht die de 

behoeftigen van Putten moest ondersteunen.  
  

Volgens het Verpondingsboek van 1650 
waren op dat moment Coop Schrasserts 
erfgenamen nog eigenaren.49   Pachter was 
Steven Aerts. De boerderij bestond uit een 
huis met moestuin en een hoekje bouwland. 
Verder behoorden er nog 7,75 ha aan 
bouwlanden bij. Van 5 hectare moest de 
pachter een derde van de oogst afstaan, van 
de overige een kwart. De verpachter was de 
verponding verschuldigd. Over woeste grond 
e.d. behoefde niet te worden betaald en dit 

ongecultiveerde bezit werd dan ook niet opgetekend. De boer had 4 paarden en drie koeien die op 
het land en op de heide weidden. Er was nogal wat akkermaalshout (op de houtwallen) waarvan de 
kwaliteit niet geweldig was. De pachter was betaling verschuldigd aan de Rekenkamer en aan Sint 
Marie in Utrecht. Verder had de pachter nog een kampje in pacht dat klein campvelt heette en 

waarvoor hij 2 mud rogge aan Sint Marie moest betalen. Gezien deze verplichting zou je denken dat 
hier sprake is van bouwland dat tot Klein Kampveld heeft behoord. 

In 1654 verkochten Adriaen Top en Sybilla van Coot 1/20 deel van het goed Groot Campvelt aan 
Jurriën van Middachten en Catharina van Arler*, echtelieden.50 

Bij de archiefstukken hierover zijn nog oudere eigendomsbewijzen aanwezig, uit 1556 en 1559, 
waarschijnlijk de hierboven aangehaalde. Catharina was een dochter van Aelt van Arler en Elisabeth 
Schrassert.51  
Er is zo wel een zekere lijn ontstaan waarin de familie Schrassert een vooraanstaande rol speelt. En 
ook de rijke Ermelose schoutenfamilie Van Coot blijkt aandelen geërfd te hebben. Schout Cornelis 

Voormalige pand van het Coop Schrassertfonds in de Kerkstraat 

Verpondingsboek 1650 
Steven Aerts heeft van Coop Schrasserts erfgenamen in pacht een huijs, hoff van 1 schepel gnt. Campvelt 
met een hoekje saeijlants voer 36 gulden onvrijgelt 
6 mergen gesaeijs voor den 3en gerft en 3 mergen voor den 4en gerft, ’t saemen tientvrij en den lanther den 
thiend voeruijt. 4 peerden, 3 koeijen op het lant ende heetvelt gaende. Min of meer heggeholt. 
52 stuijvers tot thins aen den Domeinen 25 st. aen St Marien t’ Utrecht, 13 st. aen den Domeinen. 
De voern. pachter heeft noch van Coop Schrasserts erfgenaemen een campken kleijn campvelt genaempt 
groot met heetvelt drie mergen lants jaerlix voer veertig gld onvrijgelt 
Hieruijt  2 mudden roggen tot stedichhijt aen St. Marien t’ Utrecht tot last des pachters. 

2e Philips Ottensz. Schrassert 

Coop Schrassert Belie Pannecoeck  x Gerrit van Cooth 
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van Coot kwam rond 1677 in ernstige financiële problemen en verkocht zijn 1/20 deel van Kampveld 
aan de zojuist genoemde Jurriën van Middachten.52 
Het is aannemelijk dat de het echtpaar Van Middachten steeds meer parten van Groot Kampveld in 
handen heeft gekregen. Het erf kwam na hun overlijden in handen van hun zoon en enig kind 
Hendrik. Deze was eigenaar van het oude goed Schoonderbeek in Putten. Hij kwam in 1707 te 

overlijden. Zijn neef Gerrit Frederik 
van Zuylen van Nijvelt werd voor 
een deel erfgenaam.  Na diens 
overlijden werd in 1718 overgegaan 
tot een boedelscheiding van de 
goederen die van Hendrik van 
Middachten waren geërfd.53 Hierbij 

kreeg Gerharda van Nulde (als plaatsvervangster van haar overleden moeder Maria van Zuylen van 
Nijvelt) ‘het Erve en goed Campvelt genaamt’. Zij was weduwe van Pelgrom Wolfsen, afkomstig uit 
een invloedrijke Veluwse familie. Dochter Marina Robina was gehuwd met Frederick Visscher en we 
komen dit echtpaar tegen in een akte uit 1729 waarin hun ‘Erve en goet tot Campveld’ tot 
onderpand werd gesteld voor een door hen aangegane geldlening. Zij blijken Kampveld in 1725 bij 
een boedelscheiding van haar ouders te hebben verkregen.54 In 1729 was ene Jacob Beertsen 
pachter van het erf.  

De periode Hendriksen van Campveld 
Pachter Jacob Beertsen was in 1728 uit Harderwijk gekomen, liet als bewoner van Kampveld in de 
drie daaropvolgende jaren ook zijn kinderen in Ermelo dopen en vertrok in april 1732 naar Hierden. 
In 1635 wordt Henrick Henricksen op Campveld genoemd als tijnsplichtige.55 Deze zou de boerderij 
dus tussen 1732 (het vertrek van Jacob Beertsen) en 1735 moeten hebben gekocht en betrokken. 
Helaas ontbreken akten uit deze periode waardoor we dit zo maar moeten aannemen. 

Gerrit Dirksen en Jannetje Hendriks van Campveld laten op 1 januari 1739 hun zoontje Dirk in de 
Ermelose kerk lieten dopen. Jannetje was een dochter uit het eerste huwelijk van genoemde 
Hendrik. Veel later – in 1767 – liet Hendrik een akte registreren waarin hij regelde dat zijn dochter 
Jannetje na zijn overlijden de grond of het stukje land waarop haar huis stond van hem zou erven. Dit 
was vanwege de diensten die zij haar vader in zijn ouderdom had bewezen. Zij had al eerder het 
kindsdeel van haar moeders versterf ontvangen en een uitzet ontvangen zonder dat de zoons uit het 
tweede huwelijk (Hendrik, Jan en Reint) daartegen hadden geprotesteerd. Het werd haar kennelijk 
echt gegund.56  

De derde zoon en naamgenoot van Hendrik Hendriksen was vertrokken naar Putten, naar de 
boerderij De Hoof in Norden. Hij kwam rond 1767 te overlijden. Uit de boedelscheiding blijkt dat hij 
voor 1/3 deel gerechtigd was in het erf Kampveld waarvan de totaalwaarde werd geschat op fl. 
1.400,00. Zijn broers Jan en Reint waren elk ook eigenaar van 1/3 deel. De weduwe van Hendrik 
kreeg volgens afspraak het deel van haar overleden man toebedeeld.57 

Uit 1777 dateren documenten over de boedel van Aaltje Gerrits, weduwe van Reint Hendriksen, ook 
een van de bovenbedoelde zoons van Hendrik. De nalatenschap bestond voor het onroerende deel 
uit een derde part in een ‘erve en goed genaamd Groot Campveld’.58 De scheiding van de goederen 
tussen de moeder en de vier minderjarige kinderen vond plaats naar tevredenheid van de 
betrokkenen en de voogden van de kinderen. Voordien, in 1776, is er een voor mij onduidelijke akte 
opgemaakt waarin de weduwe, de landheer P.F. van Erckelens en Hendrik Petersen Brom figureren. 
Er is sprake van een bedrag van fl. 520 en 20 stuivers, van het stellen van een onderpand en van een 
koopcontract. Het genoemde bedrag komen we ook tegen in de boedelscheiding als een 
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boedelschuld ‘wegens afreekening’ waarop de Heer Van Erckelens nog recht heeft.59 Mogelijk heeft 
Hendrik Brom zijn zinnen gezet op de boerderij, had de weduwe plannen om weg te gaan, maar 
vrijwel zeker mocht zij haar deel in de boerderij niet verkopen voordat de boedelscheiding met haar 
kinderen was geregeld. Hoe dan ook, wij zien de weduwe in maart 1777 (kort na de boedelscheiding) 
in Putten een nieuwe toekomst tegemoet gaan met haar kersverse echtgenoot Jan Johannissen, een 

vrijgezel, afkomstig uit Hoevelaken. Hendrik Brom is dat jaar een derde 
gedeelte van de aan de pastorie van Ermelo 24 garven koren 
verschuldigd.60 De overige 16 garven komen voor rekening van Jan 
Hendriksen. Het ligt dan voor de hand dat Jan de weduwe van zijn naar 
Putten vertrokken broer Hendrik heeft uitgekocht. 

Jan Hendriksen komt in 1781 te overlijden, twee jaar na zijn echtgenote Besseltje Lubberts. Besseltje 
overleed op Kampveld, maar Jan lijkt zich in tussentijd in Putten te hebben gevestigd. In 1788 
verkopen Jan Rijksen en Jannetje Otten aan hun dochter en schoonzoon, het echtpaar Rijk Jansen 
Kuiper en Rijkje Jans deselfs huys en opstal in desen jaere  op haer grond in Erve Campveld onder 
Ermelo bij vergunninge getimmert’.61 De reden was dat zij door hoge ouderdom niet meer in staat 
waren om de kost te winnen. Voorwaarde was dan ook dat de kopers hen levenslang zouden 
onderhouden en hen nog zouden betalen wat vanwege het huis nog verschuldigd was. Deze akte 
roept wel wat vragen op. Kennelijk was het oudere echtpaar eigenaar geworden van Groot Kampveld 
en had het hun dochter toegestaan om op het erf een huis te bouwen.   

Families ‘Van Kampveld’ en Kuiper in hoofdlijnen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de 18e eeuw moet Groot Kampveld in het bezit zijn gekomen van het jongere 
echtpaar. Hun dochter Hendrikje was gehuwd met Hendrik van Kampveld, kleinzoon respectievelijk 
zoon van de hiervoor behandelde vader en zoon Hendrik Hendriksen van Kampveld. Deze kwam op 
ongedachte wijze terug op het erf van zijn voorouders. Rijk Jansen Kuiper kwam in 1797 op Kampveld 
te overlijden, nalatende 7 kinderen. Hij werd begraven in Ermelo. Zijn weduwe betaalde in 1806 

Hendrik Hendriksen 

Uit 1e huwelijk 
Jannetje 

 

Uit 2e huwelijk 
Hendrik Hendriksen 
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verponding. Dochter Evertje verkocht met haar echtgenoot in 1804 hun aandeel (een onverdeeld 
deel uit de nalatenschap van haar vader) aan haar broer Claas Rijksen.62 In 1826 kwam hun moeder 
te overlijden. Toen viel de hele nalatenschap open en al snel verkochten de diverse erfgenamen hun 
aandeel aan broer Jan Riksen Kuiper. Jan Kuiper figureert nog in een wat treurig verhaal waarvan het 
proces-verbaal als bijlage B is opgenomen. Hij kwam in 1846 te overlijden. In juli 1864 is de boerderij 
door een groot aantal deelgerechtigde erfgenamen geveild. Rikje van Kampveld, dochter van de 
hierboven genoemde 3e Hendrik van Kampveld en weduwe van Jacob van den Belt werd eigenares 
van het geheel.63 Zij verkocht Kampveld aan het einde van dat jaar aan een maatschap tot ontginning 
van woeste gronden en voortzetting van reeds aangevangen ontginningen.64 Deze maatschap 
bestond uit de heren Petrus Marinus Jongeneel, Otto Braet Bisdom van Cattenbroek en Jacob 
Hendrik van Schermbeek. Hiermee eindigt een lang hoofdstuk uit de geschiedenis van Kampveld en 
begint een nieuw tijdperk dat in een afzonderlijk artikel aan de orde komt. 

De Pas 
Heringa noemt in zijn boek over tijnsen op de Veluwe een echtpaar, Paezeman en Zwanelt geheten, 
die onder Ermelo een dienstgoed van het Kapittel van Sint Marie bezaten dat volgens Zutphens recht 
werd bezeten, wat enigszins afwijkend was.65 Het is verleidelijk om hierin iemand te zien die op de 
Pas woonde, zoals Staverman op Staverden woonde. Maar daarvoor zijn onvoldoende aanwijzingen. 
Het is meer aannemelijk dat, wanneer het inderdaad om zo iemand ging, die bezitting richting 
Doornspijk moet worden gezocht. 

Vastere grond onder de voeten hebben we met de vermelding in 1444 van Claes van Aller als 
buurman van Klein Kampveld aan de oostkant. Daarmee kan eigenlijk niets anders dan de Pas mee 
bedoeld zijn. In de bewaard gebleven lijfpachtbrieven worden nadien nog lang Claes of zijn 
erfgenamen genoemd. Het wemelt in de geschiedenis van de streek van personen met de naam 
Claes van Aller. Gezien de periode waarin in dit verhaal deze naam wordt genoemd, moeten wij 
denken aan Claes van Aller van Stoutenburg aan wie de bouw van het kasteel Schoonderbeek bij 
Putten wordt toegeschreven. Gezien de geringe afstand tussen De Pas en dit kasteel kan hij 
geïnteresseerd zijn geweest in dit ‘goetjen’.  Claes was een rijk man die in 1463 aan hertog Arnold 
500 Rijnse Guldens uitleende, nadat de hertog hem daarvoor het kasteel Rozendaal in pand had 
gegeven.66 In Harderwijkse documenten komt in dezelfde tijd ook een Claes van Aller voor die daar 
vooral financiële belangen had. Er zijn aanwijzingen dat het over dezelfde persoon kan gaan.67  

Zoals eerder vermeld vinden we een eerste duidelijke verwijzing met vermelding van De Pas in een 
uit 1488 daterende akte waarin Coppen Onrait Jan van Hierde de waarschap (borgstelling) 
kwijtscheldt ‘als Ailt van Hierde gedaan heeft van der Pass bij Campvelt’.68 Hier betreedt een oude 
bekende het toneel. Ook zijn dochter Gheertruyt komt hierna (opnieuw) ter sprake.  
In de lijfpachtbrief van 1542 wordt gesproken van jonkvrouw Aert Verlair, de weduwe van Sweer van 
Wijnbergen als oostelijke buurvrouw van Klein Kampveld.69 Aert of Aerentgen was gehuwd met 
Sweer van Wijnbergen (Tidenszoon). Sweer was in 1509 in eerste echt gehuwd geweest met 
Gheertruyt van Hierde, die we met zoon Aelt bij Klein Kampveld al tegenkwamen. Gheertruyt is in 
1524 of kort daarvoor komen te overlijden. Voor 1531 is Sweer hertrouwd met Aert Verlair want in 
1530 machtigde Sweer joffer Arentgen zijn huisvrouw om hun huis in Deventer te verkopen.70  
In 1550 beloofden Peter Jacobss en Gerbrich zijn vrouw als huurders van het erf genaamd Den Pas, 
waar zijn op woonden en dat toebehoorde aan jouffr. Arentgen van Wijnbergen, dat daar geen 
schade aan zou komen.71 
Sweer van Wijnbergen was in 1534 ook eigenaar geworden van het goed Emaus onder Horst bij 
Ermelo. In die tijd was dat waarschijnlijk niet meer dan een boerderij; in de 17e eeuw zou het 
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uitgroeien tot een landgoed.  Zijn dochter Judith huwde met 
haar neef Willem en zij erfden Emaus. Dochter Cecilia trouwde 
met Antonis van Wenckum; haar zuster met diens broer.  
In Schatcedulen uit 1595/1596 en uit 1623 die pachters en 
landheren per dorp en buurtschap opsommen en in opbouw 
identiek zijn komt in 1595 onder Horst voor: Willem van 
Wijnbergen van de Pas ende Emaus.72 De hiermee in 1623 
overeenkomende post in luidt: Gerrit van Wenckum van Emaus 
(…) hiervan Tijdo van Wijnbergens dochter van den Pas en 
Schraijerskamp. Het lijkt of ooit de Pas onder Telgt is vergeten 
en hier bij eigendom onder Horst van dezelfde eigenaar alsnog 
is toegevoegd.  
Het dan volgende bericht over De Pas onder Ermelo dateert van 
kort na 1630: Jan Feith en Berndje Heeck hebben gekocht het 
‘erf en goed De Pas genaamd in den ampte van Ermel aen Groot 
Campveld aangelegen’.73 Dat moet na 1630 zijn geweest, het jaar waarin Jan en Berendje huwden. In 
het al meer vermelde Verpondingsboek van 1650 wordt de Pas ook vermeld. Jan Woltersen, pachter 
van het Slichtensgoet in Telgt, heeft van Johan Feit een goetjen, groot 4 mergen gesaeijs, genaamd 
de Pas.74 Als een bijzonderheid is bij de gebruikelijke aantekening van heggeholt toegevoegd: met 
veel nieuwe gepoot. In 1797, dus ruim 150 jaar later, verkocht Maria Feith, weduwe van de predikant 
J.H. van Raay, het bos of houtgewas De Pas aan Joh. Van Elfrinkhof.75 Maria (1726-1800) was een 
achterkleindochter van Johan Feith [via haar vader Johan Bernard (1698-1727) en grootvader 
Andreas (1642-1703)]. Omdat de Pas in die 150 jaar niet wordt aangetroffen in stukken over verkoop 
gaan we er maar vanuit dat het goedje steeds is vererfd. 

In 1818 verkocht Maria Campert, weduwe van de predikant Johannes van Elfrinkhof, ‘een stuk 
boschland met zijn houtgewasch en stam, de Pas genaamd, ongeveer elf morgen groot, gelegen in de 
gemeente Ermello in de Buurtschap Kampveld.76 Kopers waren, ieder voor de helft, de broers Jan en 
Klaas Rijks Kuiper, bouwlieden in dezelfde buurtschap. Het bos werd noord- en oostwaarts begrensd 
door het Ermelose Veld. Aan de zuid- en westzijde lag het eigendom van de kopers. Zij waren zoons 
van Rijk Kuiper die aan het einde van de 18e eeuw eigenaar was van Groot Kampveld. In 1829 deed 
Klaas zijn helft over aan zijn broer.77 Met deze verkopingen komt een eind aan De Pas als afzonderlijk 
bezit; het werd ingelijfd bij Groot Kampveld.  

De moeder van de beide broers, de weduwe van Rijk Jansen Kuiper die zelf Rijkje Jans heette, kwam 
in 1826 te overlijden. De erfgenamen verkochten hun aandeel aan broer Jan. Klaas Kuiper vertrok in 
dat jaar naar de door hem gekochte boerderij Horlo aan de Buitenbrinkweg in Horst.78 Zijn nazaten 
gingen later in de buurtschap Veldwijk wonen aan de Oude Nijkerkerweg en enkele daarvan zijn er 
nu nog te vinden. Jan Kuiper overleed in 1846 op Kampveld. Hij liet geen kinderen na. Zijn weduwe, 
Gerritje Termaat, hertrouwde in 1860 met de weduwnaar Aalt van Beek uit Putten en ging daar 
vermoedelijk ook wonen. 

Nog iets over de naam De Pas. In de naamkunde wordt snel gedacht aan een verband met Pascuum = 
weide. Ook heeft het woord de betekenis van een doorgang (van een weg bijv.) Vee werd in oude 
tijden geweid op ongebruikte grond (bijv. braakliggend). Misschien is het ooit een deel van Groot 
Kampveld geweest waar dit het geval was. De tweede betekenis kan ook houtsnijden. De Arnhemse 
Karweg liep vroeger westelijk van de tegenwoordige en misschien was de weg hier een doorgang 
tussen houtgewas en landerijen van Kampveld en de snel oplopende flank van de stuwwal. 
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Bijlage B 
 
Dit artikel verscheen eerder onder de titel ‘Een verhaal uit het Rijksarchief Arnhem’ in het 
Verenigingsblad ’t Erf van Ermel, nr. 22, Oktober 1999. 

 
Een verhaal uit het Gelders Archief 
 
Voor ons Mr. E.D. van Meurs, Maire der gemeente Ermello, arrondissement Arnhem, Departement 
van den Bovenijssel, is in tegenwoordigheid van Gerrit van Veldhuizen, oud acht en veertig jaren en 
Willem Jan van Bentum, oud een en veertig jaren, beide landlieden, is gecompareerd Gangelof 
Lammerts, landman, oud negenenvijftig jaren, allen wonende in de gemeente en kerspel van 
Ermello, welke op onze daartoe gedaane aanvrage heeft verklaard, dat op den avond van den 
zesentwintigsten October achttienhonderd en elf, bij hem zijn ingequartierd geworden, vijftien 
soldaten van het 125 Regiment. Dat hem echter niet voorstaat tot welk Battaillon of Compagnie 
deselve behoorden. Dat dezen hem hebben te kennen gegeven, dat hij den volgenden dag, zijnde 
den 27sten bij hun vertrek henlieden een eindwegs met zijn kar en paard moest wegbrengen. Dat 
echter naderhand op den zelfden avond, bij hem gekomen is Jan Riksen, oud drie en veertig jaren, 
wonende eenige huizen van hem, bij wien gelogeerd was een officier benevens deszelfs vrouw, van 
voorzegd Regiment. Dat hem alstoen uit naam van voorzegde officier, door Jan Riksen voornoemd, is 
gevraagd of hij de vrouw van den officier den volgenden dag naar Amersfoort, alwaar het Regiment 
naar toe moest, wilde brengen. Dat hij daarop met voornoemde Jan Riksen naar deszelfs huis alwaar 
de officier was, is gegaan en met denzelven het voorgestelde contract heeft ingegaan en de officier 
aan hem beloofd heeft voor dat transport een somma van vier guldens te zullen betalen. Dat daarop 
is gekomen de knegt van voornoemde officier, die aan de vijftien bij hem ingequartierde soldaten 
heeft te kennen gegeven, dat zijlieden hem niet moesten dwingen den volgenden dag met hun te 
rijden, want dat hij met de vrouw van den officier moest rijden. Dat hij dan ook den volgenden dag 
van het huis van Jan Riksen ten zeven uren is gereden met de vrouw van opgemelde officier. Dat hij 
komende te Putten, deze vrouw van den kar is geklommen en dat vier andere vrouwen als toen zich 
op dezelve hebben geplaatst. Dat het Regiment contra order gekregen hebbende, hij met deze vier 
vrouwen gereden is naar Zwol tot even voorbij de Dellen. Dat hem toen geordonneerd is door 
dezelven stil te houden en zij van de kar zijn gegaan. Dat hij toen den officier met wien hij het 
contract had ingegaan, of deszelfs vrouw niet ziende of niet kunnende vinden, besloten heeft zonder 
geld huiswaarts te keren. Dat hij echter naauwelijks de kar omgekeerd hebbende, door eenige 
Fransche soldaten is gedwongen op nieuw omtekeren. Dat hij dat weigerende, een van die soldaten 
de bajonet hem op de borst heeft gezet, die hem in gebroken hollandsch heeft gezegd of hij liever 
sterven wilde als het paard. Dat hij aldus gaan moeste met zijn rijtuig met hetzelve vol rantsels en 
twee of drie personen er op, naar Zwol is gereden. Dat het paard door dezen van tijd tot tijd geweldig 

is geslagen. Dat hij aldus voort gereden is 
tot bij den Dijk bij Zwol, alwaar het 

paard nedervallende, voormelde 
soldaten zich genoodzaakt zagen, de 
kar te ontladen en heen te gaan. Dat 

hij met veel moeite daarop, in den nacht 
daar aan den Zwijnenberg een 1/2 uur van 
daar is geretourneerd en den morgen 

daaraan volgende van daar vertrekkende niettegenstaande den geheelen dag op weg te zijn, 
Leuvenum dien dag niet heeft kunnen bereiken, doch zich genoodzaakt gezien de kar achter te laten 

Uit Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden 
(Bron: Google Books) 
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en aldus het losse paard des avonds elf ure is gearriveerd. Dat hij toen niet verder kunnende, zijn 
paard aldaar heeft laten staan, hetwelk tegen zoodanige reis niet bestand, niettegenstaande het 
anders een goed paard was, den dag daaraan volgende is gestorven. Verklarende verder de 
comparant geen betaling hoegenaamd voor deze gedane reis van iemand te hebben ontvangen. 
En hebben wij daarvan dit Proces verbaal opgemaakt en hetzelve benevens den getuigen, alsmede 
Jan Riksen voormeld, die ook verklaarde, dat hetzelve zoo ver hem betrof en hij bewust was aan de 
waarheid volkomen is overeenstemmende. Getekend te Ermello, terwijl de comparant verklaarde 
niet te kunnen schrijven. Op den 29 November 1800 en elf. 
C.D. van Meurs 
Maire der gemeente 
van Ermello 
G. van Veldhuizen 
W.J. V. Bentum 
Jan Riksen 
 
Maire E.D. van Meurs, die in Harderwijk woonde, stuurde dit proces-verbaal vergezeld van een brief, 
op 30 november aan de Prefect van het Departement van de Boven IJssel: 
"Dat door den colonel van het 125e Regiment, den heer Wagener, in persoon van mij gevraagd zijn 
zeven rijtuigen met twee paarden bespannen, waarvoor betaald is aan mijne bode, bij mijne 
absentie, als mij naar Nunspeet, alwaar zich het 37e Regiment bevond, moetende begeven, eene 
somma van fl. 15. Dat echter Gangelof Lammerts onder deze gerequireerden, als hebbende maar een 
paard, niet is geweest, doch zoo als uit het proces verbaal blijkt, volgens een met hem gemaakt 
contract is medegereden". 
De Prefet vroeg daarop inlichtingen bij Commandant d' Armes in Arnhem. Deze ging te rade bij            
l’adjudant Commandant chef d'état major De Grijsperre. Die was er ook niet bij geweest en wilde van 
Wagner, colonel bij het 125e Regiment Infanterie de la Ligne, weten wat er was voorgevallen. 
Deze antwoordde in een brief van oudjaarsdag 1811, dat geen van de officieren bij hem, zijn vrouw 
bij zich had. Hij concludeerde, dat een van de regimenten, die na het zijne kwam, de schuld had. 
De Grijsperre stuurde deze brief door aan de Prefect, die hem doorzond aan de maire van Ermelo. 
Ieder waste zijn handen in onschuld en Gangelof Lammerts zal wel naar een schadevergoeding 
hebben kunnen fluiten.  
 
Bron: Gelders Archief Bataafs-Frans Archief (0016), inv.nr 5018. 
Gangelof Lammerts heeft de achternaam Dekker aangenomen. 
Met dank aan Trynke Elbertsen-Hoekstra en Hans van Dijk voor aanvullende gegevens. 
 
Eibergen, mei 1999 
Leo van Dijk  
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