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~N GEELSTER NAAR KNIKKEND NAGELKRUID

NATUURONTWIKKELINGEN IN EEN CULTUURLANDSCHAP

Geelster \'\
Gagea pratenis I

Co de Bruijn

Het is al aantal jaren geleden dat ik op het grasveld aan
de zuidkant van de Oude Jan in het vroege voorjaar wat
ijle groene sprietjes tussen het gras zag staan, die wat
breder waren dan het blad van het gras. Het vermoeden
rees dat het of het blad van de vogelmelk was of mis-
schien de geelster wel. Eind maart begin april is de
bloeitijd van de geelster. Dus dan maar terugkomen en
de plant nader bekijken. En ja hoor het plantje bloeide
op de juiste tijd met geelgroene bloempjes, en het was en
is de weidegeelster (Gagea pratensis (Pers.) Dum.]
Een leuke vondst. In het gebied langs Rijn en Gelderse
IJssel komt deze soort van nature voor, elders niet.
Ik kom hier op terug.

Voor het knikkend nagelkruid .(Geum rivale L.) moeten wij ons verplaatsen naar de
Ossendaalselaan. Deze laan vormt de grens met het landgoed Beekhuizen (Nationaal Park
Veluwezoom ) enerzijds en het open Parklandschap van Biljoen anderzijds. De Ossendaalselaan
loopt parallel met de Zutphensestraatweg richting Rheden, maar dan enige honderden meters
noordelijker dan genoemde straatweg.

Deze laan kwam ongeveer 1,5 jaar geleden in het nieuws in verband met het voornemen van
Natuurmonumenten om de bestaande laanbeplanting van amerikaanse eik (Quercus rubra L.) te
vervangen door lindebomen. Na inspraak en gemeenschappelijk overleg werd van kap afgezien.

Onze aandacht gaat echter uit naar het begin van de Ossendaalselaan rondom de Beekhuizense
beek en de lammerenbrug. In dit gebied doen zich de laatste jaren interessante ontwikkelin-
gen voor, en hier moeten wij het knikkend nagelkruid ook zoeken. Het knikkend nagelkruid
is een bijzonder zeldzame soort in Nederland. Het is een zogenaamde Rode lijst soort 1, en
daarmee zwaar beschermd. In onze omgeving komt deze soort op twee plaatsen voor en wel
op Middachten en in het gebied van het voormalige Beekbergerwoud, beide natuurlijke
standplaatsen. In hoeverre de plant hier terechtgekomen is niet bekend. De plant kan zich
verspreid hebben vanuit villatuinen in de naaste omgeving, maar kan ook wild zijn.



Het standhouden van deze soort hier is in ieder
geval een interessant fenomeen om in de ko-
mende jaren te volgen. Niet ver van het hierbo-
ven beschreven gebied ligt de Keienberg. Op de
helling, gelegen op een Z.W. expositie komt
sinds enige jaren een niet algemene veldbies-
soort voor. Over het verschijnen en verdwijnen
van plantensoorten in het Nationale Park Vel-
uwezoom heeft destijds (1958) Prof.dr.Y.Westhoff
in een wetenschappelijk artikel aandacht besteed.
Voorts zijn er over het zich ontwikkelende jonge
bos op deze helling eveneens boeiende zaken te
melden. In een vervolg artikel kom ik hierop terug.

Bodem- en Plantengeografie

Velp inclusief de VeluwezoomlBeekhuizen ligt enerzijds op het grens-
gebied van het rivierenlandschap van de Gelderse IJssel, met naar ver-
houding jonge bodemvorming en afzettingen en anderzijds het stuw-
wallenlandschap, dat tijdens enkele ijstijdperioden ontstond met vele
oudere afzettingen. Overigens werden oorspronkelijk de bodemsoorten,
waaruit de stuwwallen bestaan, door rivieren afgezet en later gestuwd.
Alleen de lössafzettingen zijn van eolische oorsprong namelijk de wind.

Het geplooide stuwwallenlandschap met de diep ingesneden gletscher-
en smeltwaterdalen vormt het heuvelachtig reliëf, waarop men nu met
name de natuurgebieden aantreft. Het zal duidelijk zijn dat de mate
van natuurlijk zijn beperkt is. De mens is in de afgelopen vele eeuwen
druk in de weer geweest, dus ook cultuurlandschap.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat hierdoor op relatief korte af-
stand, van rivier naar heuvel top, veelovergangssituaties voorkomen,
die bodem en water beïnvloeden en daarmee ook de vegetatie. In vak-
termen noemt men dit een gradiëntrijk gebied, zowel op macro als
micro schaal.

Ossendaalselaan met lammerenbrug
over de beek bij de Beekhuizenseweg Velp

Voorts is er een tweede grens, die zijn invloed doet gel-
den en dat is het klimaat. Het aardige is dat de Gelderse
IJssel zo ongeveer de grens vormt met het uitgesproken
zeeklimaat in westelijke richting, en het beginnende
landklimaat naar het oosten toe.
Dit heeft als gevolg dat de begrenzing van flora- en
faunagebieden hier mede door bepaald wordt. Er is na-
melijk een correlatie met de verspreidingsmogelijk-
heden. Bepalen wij ons tot de Zuidoostelijke Veluwe-
zoom, dan zijn daar voor ons drie plantengeografische
districten van belang, te weten: S (subcentreurop. dis-
trict), G (Gelders district) en F (fluviatiel district =
rivierengebied).



Bepalen wij ons tot het centraal-europees district, dan
zien wij dat een aantal plantensoorten met een voorko-
men in centraal europa in ons gebied de N.W. grens van
hun areaal bereiken. Nu is zo'n grens niet statisch, zij
beweegt zich onder invloed van klimatologische om-
standigheden heen en weer. De positie van planten-
soorten in hun grensgebied is kwetsbaar, maar interes-
sant om te volgen.

Een derde grens, die niet te veronachtzamen is, is de rol
van de mens. Eeuwenlang heeft de mens zijn rol ge-
speeld in dit cultuurlandschap en zijn invloed uitgeoe-
fend. Een wisselwerking tussen de activiteiten van de
mens en zijn natuurlijke omgeving heeft het cultuur-
landschap doen ontstaan. Lange tijd bestond er in dit
type landschap een zekere mate van evenwicht tussen
mens en natuur. Met name in de tweede helft van de
20ste eeuw is aan de hierboven geschetste situatie een
einde gekomen. De mogelijkheden tot forser ingrijpen,al
of niet gewenst, hebben hun sporen links en rechts ach-
tergelaten.

Dit geldt met name ook voor de directe omgeving van
de Oude Jan. De aanleg van de President Kennedylaan
en de bebouwing daaromheen in de zestiger en zeven-
tiger jaren van de vorige eeuw was zo'n ingreep. De
oudste kern van het dorp Velp, dat rondom de Oude Jan
gesitueerd is, werd in westelijke richting visueel afge-
scheiden van de rest van het dorp.

Oude Jan omstreeks 1780

Floradistricten
van Nederland

F - Fluviatiel district = rivierengebied
G - Geldersditriet
S - Subcentreuroop district

Inmiddels zijn wij terug bij de Oude Jan.
De tekening van Hottinger uit 1783 (datum
blijkt niet geheel te kloppen) laat zien dat de
Oude Jan aan de rand van het landelijk gebied
lag. Het heggenlandschap, dat zo kenmerkend
i voor het oude rivierenlandschap is duidelijk
zichtbaar. De heggen hadden in die tijd twee
belangrijke functies namelijk: als perceels-
afscheiding en het voorkomen van winderosie.
Een foto uit 1964 bevestigt nog eens hoe lang
het landelijk karakter gehandhaafd bleef.



Precies op het overgangsgebied van de invloed van de rivier de
IJssel enerzijds en de stuwwal anderzijds staat de Oude Jan. De
kerk staat op een uitspoelingwaaier van deze stuwwal, een zan-
dige bodem met wat leem- en kleideeltjes daarin. Voorts is het
enigszins hoger gelegen dan de naaste omgeving, en hiermee
een gunstige vestigingsplaats voor onze voorouders. Vrucht-
bare weidegronden in de omgeving van de rivier, hogere gron-
den richting stuwwal. Hier kon het vee in natte periodes naar
uitwijken.

De mens hield de voeten droog, en wat uiteraard ook belang-
rijk is dat uitstekend drinkwater (voor een deel als kwel) werd
aangevoerd door de smeltwaterdalen uit het ijstijdentijdperk.
Later werd dit het stroomgebied van de Rozendaalse en
Beekhuizense beek. Het water van de Rozendaalse beek vult
nu de vijverpartijen, die evenwijdig aan de Kennedylaan (voor-
heen Beekstraat) gelegen zijn, terwijl de Beekhuizense beek
het water in de vijvers rondom Kasteel Biljoen op peil houdt.
Op gelijksoortige plaatsen langs Rijn & IJssel ontstonden op
de uitspoelingwaaiers of hoge oeverwallen (rivierduinen) vele
woonkernen.

Het hierboven aangegeven heggenlandschap en het overgangs-
gebied naar de rivier zal de weidegeelster vroeger een alge-
mene plantensoort zijn geweest. Door de veranderde omstan-
digheden heeft de soort zich moeten terugtrekken in het gras-
veld bij de Oude Jan. Deze vindplaats is dan ook een refugium
geworden.

Oude Jan omstreeks 1960

Deel uit kaart W van de atlas Hottinger; waarop het heggen-
landschap duidelijk te zien is, dat doorliep tot aan Larenstein



Ditzelfde proces heeft zich voorgedaan in het stroomgebied
van de Rijn tot aan Heelsum en de Gelderse IJssel. Het gevolg
hiervan is dat dit boeiende plantje nog te vinden is bij oude
kerken, de kerkhoven en op landgoederen. Een belangrijke
grote vindplaats in een weiland moest enkele jaren geleden
prijs gegeven worden in de omgeving van Zevenaar i.v.m. de
aanleg van de Betuwe lijn. Bekende vindplaatsen in de omge-
ving zijn te vinden bij het oude kerkje van Drempt en het kerkje
van Heelsum aan de rand van de stuwwal daar.
Het verspreidingskaartje laat zien waar de weid geelster langs
Rijn en IJssel voorkomt. Voor deze plantensoort is dit de west-
grens van zijn areaal en mede daardoor kwetsbaar. Grondige
inventarisatie na 1950 heeft geleerd dat het aantal vindplaat-
sen wat hoger ligt als aanvankelijk gedacht werd. De vind-
plaats van de weidegeelster elders in Nederland zijn niet als
wild te beschouwen, maar kunnen veelal als stinseplant gezien
worden.

Knikkend nagelkruid
Verspreidingskaartje

van de soort in Nederland

De weidegeelster is een bolgewasje dat 5 ot 20 cm hoog kan
worden. Het behoort tot de familie van de lelieachtigen. Blad-
en schutbladen zijn lijnvormig, donker gr~en. Bloemen in ee~
cluster van 1 tot 4 bloemen bijeen, geelgroen van kleur. De
bloeiperiode is maart-april. De weidegee'ste komt ns land
niet tot vruchtzetting, maar vermeerdert zi
bolletjes.

gemaaid wordt, \i aartloor
Het is een goede zaak
deze standplaats te boud
in het verspreidingsgebi de eideg ,
IJssel bedreigt het voortbestaan van deze
Dus dank aan het kerkbestuur.



'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser

Deel 4

OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG

Het is jammer dat bijna al het archiefmateriaal van het Sticht Sint Simon en Judas
in Goslar verloren is gegaan. De oudste goederenlijst dateert uit de jaren 1174 tot 1195 en het
exemplaar waarin de statuten worden vermeld heeft als datum 1288. Het gaat hierbij over een
gelegenheidswerkje dat door domdeken Arnold von Warberg en proost Heinrich van
Riechenberg werd samengesteld om een aantal conflicten binnen het kapittel op te lossen.
Een van de punten die om aanscherping vroeg was de leenpraktijk in de bibliotheek waar
naast boeken ook de oorkonden werden bewaard. Er was materiaal verdwenen. Daarom wer-
den nieuwe richtlijnen opgesteld voor het uitlenen van boeken. I) Het heeft niet mogen baten.
Ondanks de strengere voorschriften verdween later opnieuw een aantal exemplaren, maar de
grootste schade werd aangericht tijdens de Dertigjarige oorlog (1618-1648), toen Zweedse
troepen in 1631 onder leiding van Tilly en Pappenheim het nabijgelegen Maagdenburg
verwoestten en ook het Sticht Sint Simon en Judas niet gespaard bleef. Het boekenbezit
inclusief het eeuwenoude archief ging bijna in zijn geheel verloren.

"":"":-:--~~~--::"':'"··"'--::~·~~~"'::·.:""""··'·""'·ë'-'";"'···''''''·'''''~""'....,....:w,W": ... w •. ~~.:":~ ••w·••···l
Omdat de oorsprong van de Hof i
te Dieren niet bekend is, zijn wij
aangewezen op een veronder-
stelling. Vermoedelijk heeft de
Hof deel uitgemaakt van de
bezittingen van koning en la-
tere keizer Hendrik lIl. In die zin
was de Hof te Dieren een ko-
ninklijkgoed. Alvorens in te
gaan op de plaatselijke geschie-
denis, acht de auteur het van
belang eerst iets te zeggen over
het koningsgoed in het alge-
meen. Hoe is het ontstaan en
wat betekende het bezit ervan in

[ de praktijk? Daarover gaat het
deel 4 van deze serie.



De ruil heeft de kanunniken van Sint Simon en Judas geen
windeieren gelegd. De afstand tot het nieuwe bezit was aan-
merkelijk korter dan de vroegere weg van Goslar naar Dieren,
maar belangrijker was dat de keizer de goederen ruilde op
basis van gelijkwaardigheid. Hij beschikte over de Dierense
hof alsof het een kroongoed betrof. Het ene kroongoed werd
als het ware tegen het andere ingeruild.

EEN KONINGS GOED?

Het zal wel altijd een raadsel blijven wie de Hof te
Dieren aan het Sticht te Goslar heeft geschonken. De betref-
fende oorkonde ging waarschijnlijk in de turbulentie van de
17de eeuw verloren. Dit is uiteraard erg jammer. Wij hadden
graag geweten wie aan het begin heeft gestaan van al die ge-
beurtenissen die de geschiedenis van de hof hebben bepaald
en daar een eigen signatuur aan hebben gegeven.

Toch hoeven wij niet bij de pakken neer te zitten. De oorkon-
den van 1168 en 1169, die reeds eerder ter sprake kwamen,"
kunnen ons een eind op weg helpen. Wanneer Adelohus, proost
van het Sticht Sint Simon en Judas en markgraaf Albert, voogd
van dezelfde instelling, te kennen geven dat zij van de hof te
Dieren af willen omdat zij er geen greep meer op hebben, rich-
ten zij zich tot de keizer met het verzoek of de Majesteit gene-
gen is de hof te ruilen tegen een hof dichter in de buurt. Keizer
Frederik Barbarossa gaat op die bede in en schenkt het goed
Brunesthorph en Scolenis, dat weliswaar kort daarop door
oorlogsgeweld wordt verwoest, maar daarvoor in de plaats ko-
men enkele dorpen in het district Nordhausen." De hof te Die-
ren, die door de ruil vrij kwam, werd aan graaf Engelbert ge-
schonken vanwege zijn verdienstelijk optreden.

Er zijn in deze transactie enkele dingen die opvallen. In de
eerste plaats is daar de handelwijze van de proost en de kerk-
voogd. Om de hof te Dieren in te ruilen voor een ander goed
wenden zij zich niet tot een bisschop of landsheer, maar tot de
keizer, de hoogste instantie in het rijk. De vraag is, waarom?
Een tweede punt dat opvalt is dat de keizer begrip heeft voor de
klachten en de rekwestranten volledig tegemoet komt. De hof
te Dieren wordt geruild voor een van de domeingoederen en wan-
neer dat goed verloren gaat, komt er een ander voor in de plaats.

Het beroep dat proost en kloostervoogd op de keizer deden én
de wijze waarop Frederik Barbarossa de ruil regelde, wettigen
de veronderstelling dat de hof te Dieren een kroon- of konings-
goed is geweest. Ooit in het verleden moet het gebied waar de
Dierense hof ligt in handen van de koning zijn gekomen en
Frederik Bararossa is, als verre afstammeling, daarvan de erf-
genaam. Binnen die context is het aan hem te beslissen wat
met het goed gebeurt.

Wanneer wij ervan uitgaan dat de hof te Dieren koningsgoed
is geweest, komt het antwoord op de vraag wie de schenker
was, dichter bij: het moet een koning zijn geweest. Niemand
anders had het recht om over koninklijke goederen te beschik-
ken. Wie die koning was? De persoon die het meest in aanmer-
king komt, is koning Hendrik m (1039-1056). In het vorige
artikel werd daarop al gezinspeeld in verband met de bouw
van de dom Sint Sirnon en Judas in Goslar.? Bij gelegenheid
van de inwijding in 1051 ontving het Sticht talloze giften,
zowel koninklijke als particuliere. Na het overlijden van
Hendrik m kwam daaraan een einde. Waarschijnlijk was onder
die schenkingen ook de Hof te Dieren. Dat lijkt het meest voor
de hand liggende scenario om de relatie Dieren - Goslar te
verklaren. Wanneer dit juist is, kan de schenker niemand an-
ders geweest zijn dan koning en vanaf 1047 keizer Hendrik m.



Onze zoektocht naar de oorsprong van de hof te Dieren is daar-
mee in feite beëindigd. Verder dan de veronderstelling, dat er
sprake was van een koningsgoed dat door Hendrik III rond
1050 aan het Sticht in Goslar werd geschonken, kunnen wij
niet gaan. De hof zou deel hebben uitgemaakt van de 'dos'
(bruidschat) van de stichting. Toch is hiermee niet het laatste
woord gezegd. Er is een aantal vragen waarvan de beantwoor-
ding mogelijk kan bijdragen aan de onderbouwing van wat zo
juist werd geopperd.

De eerste vraag betreft het begrip 'koningsgoed' . In de litera-
tuur duikt het woord telkens op, maar de inhoud daarvan is niet
altijd duidelijk. Dan is er de vraag naar de historische situatie:
is de Hof van Dieren als koningsgoed te situeren binnen de
regionale geschiedenis van de llde eeuw? De meest intrige-
rende kwestie is echter waarom uitgerekend de hof te Dieren
aan het Sticht Sint Simon en Judas werd geschonken, terwijl
voor zover bekend geen andere schenkingen uit het Nederrijnse
gebied richting Goslar zijn gegaan?

De beantwoording van de twee laatste vragen is te vinden in
deel 5 van deze serie. Wat nu volgt gaat over het koningsgoed
in het algemeen, over het ontstaan ervan in de Merovingische
en Karolingische tijd en over de practische waarde ervan voor
het koningschap. De hof te Dieren speelt daarbij geen rol, die
komt later, wanneer de noordelijke grens van het Romeinse rijk
(limes) ten tijde van de Karolingen wordt overschreden en ook
het buitengebied onder Frankisch bestuur wordt gebracht. Die-
ren lag buiten de limes.

Clavis, koning der Franken



DE FRANKISCHE VEROVERINGEN

Om de herkomst van het konings goed te achterha-
len moeten wij teruggaan naar de tijd waarin de Franken op de
overblijfselen van de Romeinse heerschappij tussen Rijn en
Pyreneeën een nieuwe samenleving opbouwden. Het Franken-
volk komt onze geschiedenis binnen wanneer het in de tweede
en derde eeuw na Christus vanuit de noordelijke kustgebieden
zuidwaarts trekt, de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Rijn,
oversteekt en de Betuwe binnendringt. Uiteraard kon een bot-
sing met het Romeinse bezettingsleger niet uitblijven. Die vond
plaats in 260 na Christus." De strijd kende in zoverre verlie-
zers dat de Romeinen niet in staat bleken de indringers tegen te
houden die zuidwaarts trokken richting Toxandrië, het huidige
Brabant en Wallonië. In die omgeving bouwden de Franken,
meer specifiek de Salische Franken, een min of meer soeve-
reine samenleving op waarin zij zich bezighielden met land-
bouw, veeteelt en ambachtelijk werk. Ook deden zij als soldaat
of officier dienst in het Romeinse leger.

Een eeuw lang bleef de situatie ongewijzigd. Onderzoekers
zeggen dat de Salische Franken die eeuw gebruikten om zich
op de hoogte te stellen van de bestuurlijke, militaire en econo-
mische aspecten van het Gallo-romeinse rijk. Een feit is dat zij
na die periode van betrekkelijke rust in beweging kwamen en

Komend uit het gebied tussen Rijn
en Wesel vestigden de Franken
zich in Toxandrië. Vandaaruit
veroverden zij in de 5/6de eeuw
het hele Gallo-romeinse rijk.

Uit:
Atlas bij de wereldgeschiedenis

in 455 Noord-Frankrijk binnenvielen. Onder leiding van ko-
ning Merovech werd de aanval vanuit Doornik ingezet, het
gebied van Calais tot Cambrai (Kamerijk) veroverd en onder
Frankische gezag geplaatst. In de daarop volgende jaren wer-
den Keulen en Trier bezet en rukten Frankische legereenheden
op tot over de Weser. De gouw koningen die tegenstand boden,
werden gewelddadig opzij geschoven, gevangen genomen of
gedood.
Clodowech, beter bekend als Clovis, zoon van Childerik, drong
midden tachtiger jaren door tot het hart van het Gallo-romeinse
Rijk. In 486 versloeg hij Syagrius, de laatste Romeinse stad-
houder in Gallië. De buit was groot. Niet alleen vielen de ste-
den Amiens en Reirns hem in handen, ook het Romeinse staats-
land in de omgeving van Parijs en in de departementen Seine,
Seine-et-Mame, Seine-et-Oise en Oise, Somme, Eure, Eure-et-
Loir, en Nord kwam in zijn bezit."

Na de uitschakeling van Syagrius volgde in 496 de overwin-
ning op de Alamannen. Dankzij de bescherming van de
Ostrogotische koning Theodorik konden zij zich een tijd hand-
haven, maar in 532-34 werden Baden-Würtemberg, het Zwarte
Woud en de streek rond het Bodenmeer toch ingelijfd bij het
Frankische rijk. Ook de Visigoten moesten het ontgelden.



Hun nederlaag in 507 op de Campus Vogladensis, westelijk
van Poitiers, maakte het Clovis mogelijk tot aan de Pyreneeën
door te dringen. De machtige veroveraar stierf in 511. Zijn zo-
nen zetten het werk voort. In 531 werden de Thüringers onder-
worpen en het jaar daarop de Bourgondiërs. De Provence volgde
in 537.

Honderdtachtig jaar later werd het Frankische rijk opnieuw uit-
gebreid. Een nieuwe generatie van bestuurders stond op: de
hofmeiers. In 718 trekt hofmeier Karel Martel op tegen de Frie-
zen, herovert Utrecht en Dorestad (daarover later) en verslaat
hen definitief bij Oldeboom zuidoostelijk van Grouw in 734.
De grootste uitbreidingen staan echter op naam van Karel de
Grote. In langdurige oorlogen onderwerpt hij de Saksen, vero-
vert het Longobardenrijk, lijft na de afzetting van starnhertog
Thassilo Beieren in en dwingt de Avaren zijn gezag te erken-
nen.

DE ROMEINSE ERFENIS

Al het veroverde land behoorde hem toe." In de praktijk hield
dit in dat de belangstelling vooral uitging naar het Romeinse
staatsbezit en degrote goederen complexen (latifundia) rond
Parijs, bij Compiègne, Quierzy, Attigny en Ponthion. Het Ro-
meinse staatsbezit bestond vooral uit verdedigingswerken, le-
gerplaatsen (castra), legerkampen voor hulptroepen (castella),
tempels, woonpaleizen, openbare gebouwen (basilicae) voor recht-
spraak en handel, thermen, aquaducten, bruggen en wegen.
De grote goederencomplexen bestaand uit akker- en weiland,
wijngaarden, veel bos en woeste grond, waren deels Romeins
staatsbezit, deels in particuliere handen. Mogelijk was de
verwerving van die complexen, ook domeinen genoemd, het
primaire doel van Clovis' aanval op het Rijk van Syagrius.

Kaart uit: A.w. V.d.Bunt, Karel de Grote

De vele veroveringen leverden een grote buit op aan
goederen en grondbezit. Krachtens oud Germaans recht was de
koning degene die als eerste daarop aanspraak kon maken.

_Het Frankische rijk bij de dood van Pippijn de Korte (768
IIIIIVeroveringen van Karel de Grote (768-814)



Veel grondbezit betekende macht en aanzien en niet te verge-
ten economisch gewin. De uitgestrekte landerijen en bossen
waren goed voor velerlei inkomsten. "Die Bedeutung des
Herrschers wächst ungemein, wenn die materiellen Macht-
voraussetzungen des Königtums sehr beachtlich sind", schrijft
R. Schneider." Zo is het maar net! Grootgrondbezit samen met
het leger en de schatkist waren de machtsbasis van het koning-
schap.

DE FISCUS: KONINGS GOED
IN REGIONAAL VERBAND

Een typische naam voor meerdere bij elkaar liggende
koninklijke domeinen was "fiscus". De letterlijke betekenis is 'geld-
mandje, geldkas, kas van de keizer'. De Merovingen namen het
woord van de Gallo-romeinse bestuurders over en gebruikten het
voor koninklijk grondbezit dat niet was in leen was uitgegeven en
waarover de koning vrij kon beschikken. In de T" eeuw trad er een
betekeniswijziging op. Van toen af werd onder "fiscus" een min of
meer aaneengesloten geheel verstaan bestaande uit een of meer
koninklijke domeinen.
Vanuit het Seinegebied vond het begrip zijn weg naar elders. In de
omgeving van Tribur bij Mainz bevond zich een fiscus met 112
hoeven. Westelijk van Boppard lag de fiscus Klotten, halverwege
Koblenz en Bonn de fiscus Sinzig, bij Duisburg de fiscus
Friemershoven, tussen Bonn en Aken de fiscus Düren, terwijl het
gebied rond Aken eveneens een fiscus vormde, waarvan de stad het
centrum was. Ook Nijmgen moet in dit verband genoemd worden.
In een keizerlijke oorkonde uit 826 waarin melding wordt gemaakt
van een achttal hoeven in de buurschap Beek bij Nijmegen, wordt
gezegd dat deze gelegen waren in de "villa Bechi iuxta fiscum
nostrum Nuimaga", in de buurschap Beek bij onze fiscus Nijmegen."

Opvallend is, dat alle fisci een palts hebben met bossen in de directe
omgeving (uitgezonderd Klotten). VanAken en Nijmegen is bekend
dat de Karolingen en later de Ottonen die bossen gebruikten om er te
jagen. Het bos oostelijk van Nijmegen bestaat nog altijd.Wat nu het
Reichswald is, heette toentertijd 'Silva Ketile', naar het gehucht Ketel
aan de zuidkant van de bossen. Op een jachtslot in Silva Ketile werd
in 980 Otto III geboren, zoon van keizer Otto II en keizerinTheophano
van Byzantium.
Arnhem en omgeving zijn nooit een fiscus geweest. De nederzetting
heeft geen koninklijke palts gekend zoals Nijmegen. Wel is Arnhem
het centrum geweest van een groot domaniaal complex met aan de
westkant verspreid liggende hoeven aan de rand van het broekland
Lopen en aan de oostkant meerdere afhankelijke boerenhoeven rich-
tingVelpen Rheden.VolgensL.Verkerkhebben de Frankische konin-
gen ook bezittingen aan de overzijde van de Rijn gehad die tot het-
zelfde fiscalecomplex behoorden. In zijnartikel 'Arnhem vankonings-
goed tot stad' noemt hij het Romeinse limes-castellum,inMeinerswijk
en de villaElst, die in 726 aan de kerk van Utrechtwerd geschonken.10)
Dat de Franken beslag legden op het castellumMeinerswijk ligt voor
de hand. Alle castra en castelIa (Romeinse legerplaatsen) langs de
Rijn wisselden als gevolg van de Frankische veroveringen van eige-
naar. Een andere kwestie is of castellum Meinderswijk het in Ro-
meinse bronnen vermelde Castra Hercules is, zoals L. Verkerkveron-
derstelt.Het is hier niet de plaats om daar op in te gaan.Wij verwijzen
slechts naar het artikel van R.c.M. Wientjes 'Raadsels en misverstan-
den rond het castellumMeinerswijk' .11) De titel alleen al geeft aan dat
het vraagstuk nog niet is opgelost. Hoe de fiscus functioneerde, is niet
helemaal duidelijk.Er waren koninklijke ambtenaren die verantwoor-
delijk waren voor het beheer. Verder was er een interne afhankelijk-
heid, zoals bij de fiscus Annappes noordelijk van Rijsel (Lille) die
bestond uit een hoofdvilla en een aantal kleinere daarmee verbonden
villae, "rnansioniles" genaamd. Ook moet er rekening mee worden
gehouden dat het gebied immuniteit heeft gekend.



HET OVERIGE KONINGSGOED

De inbeslagname van Romeinse staatseigendommen
en van bezittingen van gevluchte lieden, verliep zonder bruut
geweld. Men zou anders verwachten. De Frankische krijgsheren
waren geen lievertjes. Om de eigen positie veilig te stellen
werden rivalen koelbloedig uit de weg geruimd. Koning Clovis
is daar een voorbeeld van. Hij had veel bloed aan zijn handen.
Ook zij die zich tegen het nieuwe regime verzetten raakten de
bezittingen kwijt, maar het kwam niet tot uitgebreide
confiscaties; die maakten geen deel uit van de gebruikelijke
Frankische veroveringspolitiek, zegt D.P. Blok in zijn boek
'De Pranken'v'"
Het is inderdaad waar dat de Salische Franken het nieuw ver-
worven land niet terroriseerden zoals de Rijn-franken die het
gebied rond Keulen onveilig maakten en al plunderend tot
Maastricht doordrongen. De Salische Franken respecteerden
de bestaande structuren en gewoonten. De Romeinse troepen
die zich bij Clovis aansloten, mochten het eigen uniform blij-
ven dragen'v en de bestuurders en ambtenaren die het nieuwe
regime accepteerden, bleven in functie. Eerst toen de oorlog
ten einde liep werden veeloverheidsfunctionarissen door Fran-
ken vervangen.

Wat zich in Noord- en Midden-Frankrijk afspeelde, herhaalde
zich in de overige bezette gebieden: naasting van Romeinse
staatseigendommen, inbeslagname van verlaten bezittingen en
confiscatie van de eigendommen van tegenstanders. De ko-
ning werd de nieuwe eigenaar. Wat hij ontving, werd toege-
voegd aan zijn persoonlijke bezittingen. Privé goed en oor-
logsbuit waren de twee grootheden waariut het konings- of
kroongoed werd opgebouwd.

Wat de Merovingen aan privé bezittingen hebben gehad, is
niet meer na te gaan, maar bij Pippijn van Herstal en zijn nako-

melingen zien wij dat het gebruikelijk was staatsbezit en privé
bezit te combineren. Toen Pippijn in 751 (752) koning werd,
werd het kroongoed van koning Childerik III versmolten met
zijn eigen bezit in de Ardennen en langs de Maas.!" Hetzelfde
gebeurde met de bezittingen van de Karolingen in de buurt van
Metz, Stavelot-Malmédy, Trier, Echternach, Prüm en
Würtzburg."? Bij de latere Duitse koningen worden privé bezit
en koningsgoed gescheiden. Koning Hendrik II (1002-1024)
spreekt over 'goederen die niet van het Rijk zijn, "ad regnum
non pertinens" en Hendrik IV (1056-1106) maakt een onder-
scheid tussen eigen erfgoed "proprie hereditates" en goed dat
van de koninklijke fiscus is, "res ad regium fiscum pertinentes" .
Maar het zal tot 1152 duren voor het eerste goederenregister
verschijnt met een lijst van bezittingen die koninklijk eigen-
goed zijn.

RUKSGOED EN KONINGSGOED

Wanneer wij van de hof te Dieren zeggen dat het een
'koningsgoed' is geweest, bedoelen wij aan te geven dat het
gaat om koninklijk bezit aan grond en mensen (horigen) en de
daarbij behorende rechten. Toen de Franken het Gallo-romeinse
Rijk binnendrongen, maakten zij zich meester van openbare
gebouwen, aquaducten, bruggen en wegen zoals wij zagen, en
legden zij beslag op staats grond, onbeheerd land, woeste grond
enz. Zowel het een als het ander kwam bij de koning terecht,
werd zijn "private property" om met een term van James Westfall
Thompson te spreken.!" Om verwarring te voorkomen lijkt het
wenselijk de beide reeksen verschillend te benoemen. Voor het
koninklijke onroerende goed in de zin van infrastructuur zou-
den wij de term 'rijksgoed' willen gebruiken. Het begrip
'koningsgoed' reserveren wij voor de tweede serie.



10 ganzen, 5 pond peper, 90 kazen, 10 pond bijenwas, en 4
grote fusten wijn. 17)

TEN BATE VAN DE KONING

Alvorens ons te verdiepen in de lokale geschiedenis
van de periode vóór 1050 (rond die tijd werd de Hof te Dieren
vermoedelijk aan het Sticht in Goslar werd geschonken), zou-
den wij eerst iets willen zeggen over de functie van het konings-
goed.

Al eerder constateerden wij dat grootgrondbezit macht en pres-
tige meebrengt. Het bezit van een omvangrijk koningsgoed
betekende vele hoeven (1 hoeve of mansus = 14.40 ha.) bos-
grond, akker- en weideland, en woeste grond in eigen beheer te
hebben. De drie grootheden vertegenwoordigden een grote eco-
nomische waarde. De bossen boden de mogelijkheid om te ja-
gen en wild in te zamelen voor de koninklijke tafel; de akker-
en weidelanden met bijbehorende boerderijen leverden de in-
grediënten voor de koninklijke keuken, inclusief kruiden en
zaden. De woeste gronden betekenden economisch gezien niet
zoveel behalve dat zij van nut waren voor de schapenhouderij,
het afsteken van plaggen en het inzamelen van hout, maar hun
waarde lag in de toekomst, in de ontginning die werk zal bie-
den aan vele landarbeiders en hun gezinnen. Met name de ijzer-
industrie op de Veluwe en in de Achterhoek zal eeuwenlang
een bron van bestaan blijken te zijn.

Omdat het koningsgoed over het hele rijk was verspreid kon de
koning van palts naar palts trekken om daar hof te houden. Om
ervoor te zorgen dat de koning en zijn gasten niets tekort kwa-
men, kregen de meiers de opdracht de orders van de paleis-
keuken strikt uit te voeren en te leveren wat werd gevraagd. Om
een idee te geven wat de koninklijke keuken zoal nodig had,
volgt een lijst met bestellingen voor de villa's (agrarische productie-
centra) in de Rhein- en Einrichgau, noordelijk van Mainz. De
vermelde aantallen zijn een jaarlijks gemiddelde. De levering be-
trof: 40 varkens, 7 biggen, 50 kippen, 5 koeien, 500 eieren,
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Wij mogen ervan uitgaan dat de villae met deze bestelling niet
overvraagd werden. Sinds het aantreden van Karel de Grote
werden de opbrengsten van de koninklijke domeinen geïnven-
tariseerd. Men wist wat de ondernemingen opbrachten en hoe
groot de voorraden waren. Aan de bestellingen zat nog een
andere limiet. De producten van de villae waren ook bestemd
voor het leger. Bovendien deelde het personeel, dat op het
koningsgoed werkzaam was, in de opbrengsten.

DE KONINGSBODEN

Om leiding te geven aan de onderneming moest de
hoofdverantwoordelijke c.q. de meier niet alleen iemand zijn
die het vertrouwen genoot van de boeren die op de villa werk-
zaam waren, maar hij moest ook kunnen administreren en plan-
nen. Omdat niet iedere meier even bekwaam was, ging er nogal
eens was mis en bleven de bedrijfsopbrengsten beneden ver-
wachting. Daarom werd het instituut van de 'missi'in het leven
geroepen.

De 'missi' , in de Capitulare (= beschikking) van Trier "Konings-
boden" genoemd, hadden tot taak de gang van zaken op de
villae te controleren en daarvan verslag uit te brengen aan de
koning. Ook moesten zij conflicten over bezitsaanspraken op-
lossen. In het Capitulare Arnbrosianum is een artikel opgeno-
men waarin de 'rnissi' wordt opgedragen na te gaan of de meier
geschikt is voor zijn functie.



De gezag dat de koningsboden bezaten was niet alleen te dan-
ken aan het feit dat zij een koninklijke opdracht hadden, maar
had ook te maken met de omstandigheid dat zij als buiten-
staander in staat waren een onafhankelijk oordeel te geven. In
het dagelijkse leven functioneerden zij als paltsgraaf (comes
palatii), seneschalk (senescalcus = hoofd van de hofhouding)
of waren zij werkzaam in een andere hoffunctie. Onder de
koningsboden waren ook (aarts)bisschoppen en graven, maar
hun werkterrein was beperkt. i8) Na 850 verloor de functie aan
betekenis. Er werden minder controles uitgevoerd wat tot ge-
volg had dat veel konings goed vooral in meer afgelegen stre-
ken in vergetelheid raakte en zonder veel plichtplegingen ge-
naast werd.

EEN BESCHIKKING VOOR KONINKLUKE
AGRARISCHE ONDERNEMINGEN

Wij mogen ons onderzoek naar het konings goed niet
beëindigen zonder iets te zeggen over de 'Capitulare' (beschik-
king) van Karel de Grote voor 'villae imperiales' (de konink-
lijke agrarische ondernemingen) op de kroongoederen. De
Capitulare, die uit 70 hoofdstukjes bestaat, beoogt via een aan-
tal verorderingen de villae beter te laten functioneren om daar-
mee de opbrengsten te vergroten. De rapporten van de konings-
boden hadden duidelijk gemaakt dat er bij veel meiers, toen
"indices" (enkelv. iudex) genoemd, te weinig pratisch inzicht
aanwezig was met als gevolg dat de bedrijfsresultaten beneden
de verwachting bleven. Dit had zijn weerslag op de konink-
lijke hofhouding en het leger.

Pippijn de Korte, in 751 door "alle Franken "tot koning verheven.
Reliëf binnenmuur van de kerk te Peters bij Fulda, 12de eeuw.



SIGNUM CAROLl GLORIOSSIMI REGlS

Handtekening van Karel, de meest roemrijke koning

De "Capitulare de villis imperialibus'"?', zoals de officiële titel
luidt, verscheen rond 795 en bestaat uit twee delen. Het eerste
deel wijst op de noodzaak van het fokken van paarden, runde-
ren, varkens, schapen, geiten, honden, ganzen en kippen. Ook
de bijenteelt wordt vermeld evenals de aanleg van visvijvers.
Over de kippenfokkerij wordt gezegd dat op de hoofd-
boerderijen (in villis capitaneis) minstens 100 kippen en 30
ganzen gehouden moeten worden en dat de daarbij behorende
boederijen (mansioniles) minimaal 50 kippen en 12 ganzen
moeten hebben.

Verder moet er aandacht besteed worden aan de wijn- en bos-
bouw, en moet de iudex ervoor zorgen dat de wijnpersen
(torcularia) goed werken en de druiven niet met de voeten ge-
treden worden. De vrouwen moeten aparte w.c.-huisjes hebben
met een stevige omheining en een dito deur; het personeel
moet bescherming genieten en de judices moeten zorgen voor
goed toezicht en zich verplicht weten de bestellingen van het
Hof nauwgezet uit te voeren, enz. enz.
Verder worden in de Capitulare allerlei planten opgesomd om
te kweken zoals lelies, rozen, steenklaver, kruizemunt, salie,
wijnruit, komkommer, paprika, pompoen, karwij, rozemarijn
en nog vele andere. De plantenreeks is het tweede deel van de
Capitulare, waarvan de opzet eerder uitnodigend dan directief is.
De 'Capitulare de villis' geeft aan hoe van een middelmatige
agrarische onderneming een rendabel bedrijf gemaakt kan wor-
den. Deze koninklijke bemoeienis, die primair het eigen bezit
betreft, heeft ook in latere tijd waardering geoost. Als kritische
noot moet hieraan toegevoegd worden dat het document niets

Karel de Grote
tekende alleen het
ruitje binnen het
monogram.
De rest was het werk
van een 'notarius'
(secretaris).

zegt over zomer-en winterzaad, het braak liggen van het land,
ploegen en eggen en dergelijke. Daarom is de landbouw-econo-
mische betekenis van de Capitulare gering, meent A. Verhulst."?
Inderdaad mag het ontbreken van gerichte aandacht voor de
akkerbouw als een omissie ervaren worden, niettemin verdient
het koninklijke initiatief om het rendement van de eigen agra-
rische centra (villae) te vergroten en daarmee de economische
basis van het koningschap te verbreden alle lof.

SAMENVAITING

Op zoek naar de oorsprong van het konings goed
kwamen wij terecht in de ver verleden tijd, in de tijd van het
ontstaan van het Frankische rijk. Het koningsgoed, een combi-
natie van allodiaal bezit en oorlogsbuit, lag over heel West- en
Midden-Europa verspreid. Soms waren het grote gebieden, soms
stukken land van mindere omvang, tot kleine percelen toe.
Confiscatie speelde een rol vanwege verzet of vermeende ontrouw.
Dit koninklijke bezit fluctueerde sterk. Soms kwamen er goe-
deren bij, zoals ten tijde van Karel de Grote in de omgeving
van Parijs, of vanwege inbeslagnemingen, maar meestal gin-
gen er bezittingen van af omdat zij weggeschonken of beleend
werden, of omdat zij ontvreemd werden.
Toch was de koning er veel aan gelegen om het konings goed,
met name rond belangrijke koninklijke centra zoals Compiègne,
Ponthion, Attigny, Koblenz, Sinzig, Aken, Nijmegen en later in
de tijd van de Duitse keizers Goslar, te behouden omdat zij een
grote economische waarde vertegenwoordigden.



De opbrengsten ervan maakten het de koning en zijn hof mo-
gelijk van palts naar palts te trekken om daar de rijksdagen
voor te zitten, recht te spreken, bestuurlijke zaken te regelen of
om in een meer ontspannen sfeer in de nabij gelegen bossen op
jacht te gaan (Karel de Grote was een verwoed jager). Ook het
leger deelde in de opbrengsten van het konings goed.

Met deze gegevens voor ogen kunnen wij ons wagen aan een
definitie van wat 'koningsgoed' is. Er zijn verschillende for-
muleringen, maar de meest kernachtige is te vinden bij D.P.
Blok. Koningsgoed, schrijft hij, is het "ten bate van de koning
geëxploiteerde bezit"?" Dat bezit omvatte akker- en weilan-
den, bos en woeste grond; ook mijnen hoorden daarbij. De
zilvermijnen in de Harz (ten tijde van de Salische en
Hohenstaufische vorsten) waren koninklijk bezit en de op-
brengst ging naar de koninklijke schatkist.

Noten

Wanneer wij de formulering van D.P. Blok gebruiken vallen de
inkomsten van publiek-rechterlijke aard daar buiten. Het be-
treft gelden verkregen uit tolheffingen zoals 'pontaticum'
(bruggetol), portaticum (havengeld), rotaticum (wagen-
belasting), pulveraticum (straatbelasting) enz. Omdat deze rech-
ten, hoe koninklijk ook, geen (grond)bezit zijn, is het begrip
'koningsgoed' daar niet van toepassing.

Blijft ten slotte de vraag, wat wij met al deze kennis gaan doen?
Wanneer de hof te Dieren een koningsgoed is geweest, is dit
gegeven dan inpasbaar in de lokale situatie en in de geschiede-
nis van de eerste helft van de llde eeuw? In deel 5 van deze serie
zullen wij proberen daarover duidelijkheid te verschaffen.
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HISTORISCHE NEDERLANDSE BOERDERIJBOUW

2003 Is uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij

Hiervoor waren verschillende goede redenen:
* Het traditionele boerenbedrijf in ons land heeft in snel tempo
gedurende de afgelopen dertig jaar plaats gemaakt voor de
moderne, geavanceerde agrarische bedrijfsvoering van nu. De
boer en boerin van vroeger zijn snel aan het verdwijnen.
* In dezelfde periode hebben burgers steeds meer interesse ge-
kregen voor bewoning van oude boerderijen.
* Door deze ontwikkelingen is een indrukwekkend potentieel
aan historisch erfgoed onder zware druk komen te staan.
* Of de boer omringt zijn oude boerderijtje met moderne ge-
bouwen, Of de burger past het met onvoldoende besef van de
historische betekenis aan zijn woonbehoeften aan.
* Bovendien bestaat er bij zeer veel bestuurders, architecten,
bouwkundigen en monumentenbeschermers nog steeds onvol-
doende begrip voor de grote cultuurhistorische waarden die in
het geding zijn. Het gevolg daarvan is: afbraak op grote schaal
of verbouwingen die achteloos voorbijgaan aan de karakteris-
tieke aspecten die een oude boerderij zo betekenisvol maken.

Het Jaar van de Boerderij

JA Hendrikx

Gelukkig zijn er ook veel voorbeelden te noemen van verbou-
wingen die het resultaat zijn van zorgvuldig en deskundig af-
wegen van de historische vormen en betekenissen en het on-
vermijdelijke moderne gebruik.

De zeer lange voorgeschiedenis
van de Nederlandse boerderij-ontwikkelingen

Een zeer interessant aspect van de Nederlandse lan-
delijke bouwkunst dat het zijn wortels heeft in het vroegste
agrarische verleden, zo'n vierduizend jaar terug. Reeds in de
Bronstijd en de IJzertijd waren er met stro of riet gedekte woon-
stalhuizen, die de veeteelt als hoofdvorm van het bedrijf ken-
den. Het unieke van de Lage landen aan de zee, waartoe in dit
geval ook Noordwest Duitsland en de aangrenzende Belgische
zandgronden kunnen worden gerekend, is hierin gelegen, dat
deze archaïsche opzet een ononderbroken ontwikkeling heeft
gekend tot in onze tijd. In andere delen van Noordwest Europa
heeft de sterke groei van akkerbouw gedurende de late Middel-



In de tijd dat boerderijen nog geen
ramen hadden, moest het licht door de

deuren naar binnen komen, als die
openstonden. De enige andere moge-

lijkheid was het oelebord: een opening
aan de nok-uiteinden, waardoor het
licht naar binnen kon komen en de

rook naar buiten.

De eerste echte raamopeningen beston-
den uit primitieve, getraliede vensters,
die eventueel van doorzichtig varkens-
blaas konden worden voorzien. en die
waren ingebed in de lemen vakwerk-

muren van de boerderij.

eeuwen ertoe geleid, dat de klassieke opzet van het woonstal-
huis vanaf ongeveer 1300 AD doorgaans plaats moest maken
voor geheel andere boerderijtypen. De binnenhofboerderij in
ons Zuid Limburg is daar een voorbeeld van. De berggebieden
van West Europa kennen weliswaar ook woonstalhuizen, maar
de ontwikkeling daarvan begint over het algemeen pas in de
late Middeleeuwen en kan dus niet bogen op de oeroude tradi-
tie zoals wij die in ons land kennen.

De boerderijen die wij in Nederland zo gewoon vin-
den, blijken dus in de Europese context heel uitzonderlijk.
Daar komt dan nog bij dat de latere ontwikkelingen van de
Nederlandse woonstalhuizen over het algemeen hebben geleid
tot een bijzonder grote variatie aan streekeigene typen, meer
dan bijvoorbeeld in het aangrenzende Duitsland en België. Dit
moet alles te maken hebben gehad met de uiteenlopende aan-
passingen aan het water, die nodig waren in de veenweide-
gebieden, de kuststreken en het rivierengebied. De uiteenlo-
pende mogelijkheden en beperkingen van een waterrijk milieu
stelden strenge kaders aan het agrarische bedrijf. Meestal was

Bij de verdere ontwikkeling van de boerderij-ramen
ontstond een kruiskozijn, waarin de benedenlichten van

luiken, diefijzers en vensters werden voorzien en de
bovenlichten met transparant materiaal werden afgedekt.

akkerbouw gedurende de Middeleeuwen en daarna in deze
gebieden niet of slechts beperkt mogelijk. Vervoer over water
was vaak de enige aangewezen weg. De akkers op de zandgron-
den waren voor hun vruchtbaarheid volledig afhankelijk van
stalmest en dus van vee.

Akkerbouw op grote schaal werd over het algemeen
pas vrij laat mogelijk, ongeveer vanaf de zeventiende eeuw, op
een moment dat de basistypen in het Nederlandse boerderijen
bestand al lang hun grondvormen hadden gekregen, die ver-
volgens alleen nog maar kon worden aangepast aan de zich
daarna ontwikkelende bedrijfsomstandigheden.

Zo bleef de grote veeschuur van de kop-hals-romp-
boerderij in Groningen in stand, ook nadat die ten behoeve van
de akkerbouw werd omgevormd tot een bergruimte voor de
oogst. De basisvorm van het woonstalhuis verloochende zich
dus niet, maar werd aangepast. Soms bleven de mestdeurtjes in
de schuur nog zitten, terwijl het vee allang was opgeruimd.



Kapitale boerderij in Usquert,
Groningen. De monumentaliteit
en rijkdom van deze boerderij
straalt van het woongedeelte af
Toen de Groninger boeren op
de hoge zeeklei in de loop van
de tijd echter minder kapitaal-
krachtig werden, kozen ze toch
maar voor de goedkoopste
oplossing voor de dakbedek-
king op hun bedrijfsgedeelte.

Akkerbouwhoeve bij Usquert,
Groningen. De invloed van de
Friese kop-hals-rompboerderij
op de west-Groningse ontwik-
kelingen in de boerderijbouw is
groot geweest, zoals de hoeve
op dit plaatje laat zien. Omdat
de Groningse boeren al in de
achttiende en negentiende eeuw
op grote schaal op de akker-
bouw overgingen, ontstond er
bij de grotere bedrijven behoefte aan meer schuurruimte. Die werd gereali-
seerd door mee schuren naast elkaar te zetten, waarmee een typisch
Groningse kop-hals-rompboerderij ontstond.

Veebedrijf op het Kamper-
eiland. Gedurende eeuwen heeft
de stad Kampen zich beijverd
om boerderijen uit de stad te
verplaatsen naar het Kamper-
eiland, dat in de veertiende
eeuw als wildernis door de
.bisschop van Utrecht was
geschonken aan de stad.
De boerderijen werden temid-
den van de wei- en hooilanden
op terpen gezet omdat in de winter grote delen van het land onder water
schoot. Ook kon het IJsselmeer voor overstromingen zorgen. De boerderijen
waren laag en geheel aangepast aan het weidebedrijf Uiteraard stonden er
hooibergen bij.

Traditie als vormgevend principe

De ontwikkelingen in onze traditionele boerderijbouw
zijn door de geschiedenis heen bepaald geweest door de bouwkun-
dige vaardigheden van de in de directe omgeving aanwezige am-
bachtslieden, het bereikbare bouwmateriaal en de mogelijkheden
van de boer voor wat betreft zijn bedrijfsvoering en bewoning. Uit
dit alles kwam een traditie voort, die langs lijnen van geleidelijkheid
verliep en die uiteraard in hoge mate werd bepaald door de utiliteit
van het bedrijf en het daarmee samenhangende woongemak van het
boerengezin. Het was de traditie en het vakmanschap die demarges
van de bouw van een boerderij voorschreven; een bouwmeester
kwam er alleen aan te pas bij zeer rijke boeren of in het geval van
landgoedeigenaren of pachtheren uit de stad.

Bij oude boerderijen is dan ook in verreweg de meeste
gevallen nauwelijks sprake van architectuur. Stijlkenmerken uit de
stedelijke cultuur en innovaties op het gebied van de bedrijfsvoering
werden slechts geleidelijk overgenomen en in de eigen boerse tradi-
ties vertaald, vaak nadat ze bij de stedelijke en landelijke elite hadden
afgedaan. Waar luiken en een roedeverdeling van de ramen in de
stadswoonhuizen en in de landhuizen van de rijke buitenlui allang
uit de tijd waren, bleven ze bij de boeren nog steeds bestaan. Als
eenmaal om goede redenen het vee vanuit de oertijd met de kop naar
de buitenkant van de stal was geplaatst, dan was daarmee een traditie
ontstaan waaraan tot in de twintigste eeuw niet meer viel te tomen.

Het zijn deze eigenaardigheden, die de grote variatie in
ons land aan streektradities hebben mogelijk gemaakt. Waar de bouw
van kerken, kastelen, paleizen, raadhuizen, molens en stads-
woonhuizen binnen veel grotere arealen dezelfde signatuur te zien
geeft, komen bepaalde typen boerderijen soms slechts binnen één
dorpsareaal voor, zoals bijvoorbeeld in Staphorst-Rouveen.

De ontwikkelingen in hoofdlijnen

De wortels van de Nederlandse boerderij tradities zijn
tweeërlei. Reeds van vóór het begin van de jaartelling was op de
Fries-Groningse zeeklei sprake van een woonstalhuis met een woon-
gedeelte en met een stalgedeelte, waarin het vee in boxen met de
koppen naar buiten stond opgesteld ter weerszijden van een mest-
gang, waarlangs de mest vrijwel dagelijks werd afgevoerd. Voor
deze weidebedrijfjes was dit verreweg de meest voor de hand lig-
gende opstelling: de mest hoefde niet te worden opgespaard omdat
er maar een zeer gering akkerareaal op de randen van de terpen
mogelijk was. Het ging primair om de melk en het vlees.



Boerderijen in Staphorst. Het
dorp Staphorst-Rouveen is een
van de markantste veen-neder-
zettingen in Nederland. Karak-
teristiek is de hoofdstraat waar
alle boerderijen dicht naast
elkaar langs liggen. Omdat ze
vanouds relatief veel wei- en
hooilanden bezaten, ontstond
en een grote potstal in het
bedrijfsgedeelte, waarin ook
veel ruimte was voor hooiberging. Zo ontstond de lange, typische Staphorster
boerderij. Als er nieuwe boerderijen moesten worden gebouwd, was er vaak
aan de hoofdstraat geen ruimte meer, zodat de bedrijven achter elkaar moes-
ten worden gezet, tot wel vier stuks, zoals op dit plaatje.

Mooie Veluwse boerderij bij
Brummen. Op de Veluwe heb-
ben de boerderijen van het
hallehuistype weinig verande-
ringen ondergaan; ze zijn kort
en breed gebleven met een laag
aflopend dak. Het waren ty-
pisch gemengde bedrijfjes met
doorgaans weinig grasland.

Voormalig keuterboerderijtje in
de omgeving van Hoenderloo.
Op de Veluwe kwam het veel
voor dat de bewoners van een
dorp niet in de marke-organi-
satie waren gerechtigd. Ze
moesten dan in hun levenson-
derhoud voorzien als landar-
beider, bezembinder of schaap-
herder. Vaak hadden ze een
armelijke behuizing aan de
buitenkant van de akkers rondom het dorp, zoals op dit plaatje is te zien.

Dit woonstalhuisje, dat reeds in de dertiger jaren van de
vorige eeuw door de archeoloog Van Giffen was ontdekt bij het
afgraven van de terp van Ezinge, geldt in grote lijnen als de oor-
sprong van alle boerderij ontwikkelingen in Friesland, Groningen,
Noord Holland benoorden het IJ en de Waddeneilanden. Bij alle
ontwikkelingen is de opstelling van het vee met de kop naar buiten
steeds een vast kenmerk gebleven.

In het hele kustgebied vanaf Noord Holland tot aan de
kust van de Weser bleef bij alle veranderingen in deze Friese-huis-
groep een grote mate van continuïteit in de bedrijfsvoering bestaan:
de veeteelt als hoofd vorm van het bedrijf. Pas veel later in de acht-
tiende eeuw groeide binnen dit areaal vooral in Groningen de akker-
bouw. Bijna in alle gevallen heeft zich bij de ontwikkelingen een
integratieproces voltrokken, waarbij het oorspronkelijke lage, lang-
werpige woonstalhuisje samengroeide met de ernaast gelegen hooi-
berg of hooischuur. Zo ontstond de Noordhollandse stolpboerderij,
de Fries-Groningse kop-hals-romp-boerderij en de stelphoeve en
tevens de Groningse oldamsterhoeve, die uit het Duitse Oost- Fries-
land afkomstig was. Alleen de Waddeneilanden hebben buite Texel
een eigen type gemengd bedrijf ontwikkeld.

Elders ontstond in de Middeleeuwen een boerderij type
met een bootvormige plattegrond, die zich gedurende de late Mid-
deleeuwen op de zandgronden, in het rivierengebied en in het Zuid-
hollands-Utrechtse veenweidegebied ontwikkelde tot het zogenaamde
hallehuis, een boerderij met een stevige gebintconstructie die een
korte, brede boerderij mogelijk maakte, waarin wonen, werken en
stalling op een zeer praktische wijze konden worden ondergebracht.
Het woongedeelte en de stal bevonden zich beide onder een zijde-
lings laag aflopend dak en waren georiënteerd op de korte gevels aan
vóór en achterzijde.

Uit dit basistype ontwikkelde zich in de achttiende en
negentiende eeuw dank zij de latere toepassing van baksteen in veel
gevallen een langwerpige boerderij met hogere zijmuren die vooral
in het woongedeelte de moerbalken en dakstoel droegen. Daarbij
gingen zowel de stal als het woongedeelte zich steeds meer op de
zijgevels oriënteren. Typerend voor deze ontwikkelingen zijn bij-
voorbeeld de boerderijen in het Gooi, Staphorst-Rouveen, Noord
Brabant en Midden Limburg. Van oorsprong hadden deze gemengde
bedrijven een potstal, waarin de mest van de koeien werd verzameld,
en vermengd met strooisel en plaggen, en enkele keren per jaar
uitgeriekt en op de akkers uitgestrooid. Kenmerkend is ook de ont-
wikkeling van weidebedrijven in bijvoorbeeld Zuid Holland, Utrecht,
de Langstraat en het Kampereiland. Daar voegde de basisvorm van
het hallehuis zich volledig naar de eisen van het weidebedrijf.



Op de lössgronden van Zuid Limburg ontwikkelde de
in de Middeleeuwen voorkomende bootvormige boerderij zich niet
tot hallehuis, maar tot het zo kenmerkend binnenhof type. De akker-
bouw ging namelijk op deze vruchtbare en relatief makkelijk te ploe-
gen bodem al overheersen tussen 1000 en 1300, met als gevolg dat
er steeds meer bijgebouwen nodig waren, die via een integratie-
proces in het heuvelland via een L-vorm en U-vorm konden uit-
groeien tot een binnenhofboerderij. Zo'n compacte vorm was nodig
in het geaccidenteerde terrein, waar een langwerpige vorm zeer on-
praktisch zou zijn.

Betuwse boerderijen vormen de
rijke hallehuispendant van de
Veluwse boerderijen. Omdat ze
doorgaans veel grasland had-
den, moest er veel hooi worden
geborgen in hooibergen ofin de
hooizolder van de boerderij.
In veel gevallen zien we dan een
overstek ontstaan, van waaron-
der het hooi droog kon worden
opgetast.

Karakteristiek voor de Betuwse
boerderijen is het woongedeelte,
dat ten opzichte van het
bedrijfsgedeelte steeds meer een
aparte positie ging innemen.
Elke rijke boer heeft die neiging.
Zo ontstond een woongedeelte
dat dwars op het schuurgedeelte
kwam te staan, waarmee de
voor de Betuwe zo karakteris-
tieke T-boerderij ontstond.

Alleen de rijkste hoeven in Zuid
Limburg zijn echte binnenhof-
boerderijen. Het meest eenvou-
dige bedrijfje is een simpel
woonstalhuisje. de muren in
vakwerk met leemvulling.
Om dit enigszins te verhullen,
werden die vakwerkmuren dan
witgekalkt.

Naarmate een Zuid-
limburgs boerenbedrijfje
zich uitbreidde, regen de
onderdelen zich aaneen.
In het heuvelland lag het
dan voor de hand om naar
een L-vorm en vervolgens
naar een U-vorm te stre-
ven, tot tenslotte een geslo-
ten hoeve ontstond. Een

meer langgerekte vorm was in het heuvelland niet praktisch, zoals op dit
plaatje goed is te zien.

Gaat men evenwel via de noordelijke lössgronden van
België in de richting van West Vlaanderen, dan blijken in de steeds
vlakker wordende omgeving steeds meer alleen in de lengte uitge-
bouwde boerderijen voor te komen. In de oudste delen van Zeeland:
Zeeuws Vlaanderen en Walcheren, kwam deze eenbeukige, lange
boerderij ook voor, maar werd al spoedig overvleugeld door twee-
en driebeukige dwarsdeelschuren, die bij het verdere inpolderings-
proces van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden zo kenmerkend
zijn geworden voor de Zeeuwse boerderij-ontwikkeling. Bij dit alles
hebben Vlaamse kloosters een belangrijke rol gespeeld. Aan hen
danken we ook de z.g. Vlaamse schuur, die wordt gekenmerkt door
een zijlangsdeel en die kan worden gezien als een boerse variant van
de Premonstratenzer en Cistercienzer kloosterschuren.

De Vlaamse schuur heeft zich na de Middeleeuwen sterk
uitgebreid in Noord Brabant en is zelfs deel gaan uitmaken van
Limburgse binnenhofboerderijen en de weidebedrijven van de wes-
telijke Langstraat en de Zuidhollandse eilanden. Ook in het
akkerbouwgebied van Noordwest Brabant komt hij overal voor in
een aangepaste vorm, vaak los van het woonhuis, net als in Zeeland
met de Zeeuwse schuur het geval is.

Tot slot

De bovengeschetste ontwikkelingen mogen een globale
indruk geven van de bijzonder rijke variatie aan traditionele boerde-
rijen, die ons land nog steeds rijk is. Tot dusver is daar echter bijzon-
der weinig aandacht aan gegeven, noch op wetenschappelijk terrein,
noch in het onderwijs, noch in het beleid, de plannenmakerij of de
monumentenzorg. Het is daarom te hopen, dat de extra aandacht, die
op allerlei niveaus in het jaar 2003 aan dit onderwerp wordt gege-
ven, een bijdrage mag leveren aan meer aandacht voor een zorgvul-
diger behoud.



BESTUURSmededelingen

Dit is de laatste keer dat ik de bestuursmededelingen
schrijf. Komende algemene ledenvergadering zal ik het
bestuur na 8 jaar verlaten. Het zijn enerverende jaren
geweest, waarin het bestuur heel wat werk heeft ver-
zet. Zo zijn er naast het organiseren van de lezingen
en de excursies een aantal activiteiten geweest, waar-
onder een enquête voor de leden. Dit heeft aanleiding
gegeven de werkgroep P.R. te formeren. Er werd er
een cursus archeologie georganiseerd. En het rond-
brengen van Ambt en Heerlijkheid wordt nu door een
aantal van onze eigen leden verzorgd.

Een vereniging als de onze heeft een aantal 'proble-
men'. Zo beslaat ons werkgebied Rozendaal en de
zeven dorpen van de gemeente Rheden. Hierdoor zijn
we genoodzaakt onze lezingen niet op een locatie te
houden, maar te rouleren in Dieren, Rheden en Velp.
Het valt niet mee goede locaties te vinden met een
redelijke zaalhuur. Helaas is de Kring niet in het bezit
van een eigen locatie. Door het verplaatsen van ons
archief naar Arnhem is het ook iets verder weg om het
archief te raadplegen. Daar staat natuurlijk tegenover
dat nu alles op één locatie is: Het Gelders Archief, wat
grote voordelen heeft voor de onderzoekers onder ons.
De gemeente Rheden heeft geen (historisch) museum,
waar een vereniging als de onze een samenwerking
mee zou kunnen hebben. Ik wil niet propageren dat we
hier een museum of oudheidkamer zouden moeten
starten, maar het is wonderlijk dat er tussen Zutphen
en Arnhem niets op dit gebied bestaat.

Gelukkig zijn er in onze vereniging veel mensen
actief op het gebied van onderzoek met als resultaat
publicaties in Ambt en Heerlijkheid en eigen publicaties.

Ik denk hierbij aan het boek 'Nijver Dieren' over de nij-
verheid van Dieren-zuid in de periode 1900- 2000. Dit
boek zal deze zomer verschijnen. Daarbij zal een ten-
toonstelling worden ingericht in de voormalige Her-
vormde Kerk aan de Kerkstraat te Dieren. Onze werk-
groep P.R. is enthousiast van start gegaan. Regelma-
tig verschijnen er persberichten over onze kring en de
activiteiten. Dit levert al aardig wat nieuwe leden op.
Sinds kort is de werkgroep 054, de lustrumcommis-
sie, bestaande uit Arend Bulder, Tineke Cretier, Frank
van Heusden en Walter de Wit, geformeerd. Zij hebben
grote plannen voor ons 50-jarig bestaan in januari 2004
en het belooft een bijzondere gebeurtenis te worden.

Het bestuur van een vereniging als de onze zal in de
toekomst moeten streven naar professionalisering.
Het Gelders Oudheidkundig Contact in Zutphen organi-
seert regelmatig cursussen en workshops ter onder-
steuning. Onderwerpen hierbij zijn: contacten met de
pers, omgaan met foto's en ander archiefmateriaal,
fondsenwerving, maar ook het schrijven van een be-
leidsplan voor historische verenigingen.
Ik denk dat het belangrijk is aan deze begeleiding deel
te nemen en zo met onze tijd mee te gaan.

Ik wens het nieuwe bestuur veel wijsheid en de
lustrumcommissie veel enthousiaste medewerking toe
van onze leden en andere belangstellenden.

Helga van Dijk-Abbink, secretaris
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Dhr. NJ. Berendsen
Dhr. J. Groenendijk
Dhr. L. Melse
Mevr. P.Vis-Schellekes
Dhr. GJ. Vlutters
Dhr. r.c Phaff
Dr. W. Barnard
Mevr. C.G.P.M. Litzroth
Dhr en Mevr. H.P. de Vaal-Nieuwenhuis
Dhr. E.G. Bremer
Mevr. A Bruynis
Dhr. L. Bakker
Dhr. H.H. Grobbink

Velp
Velp

Laag Soeren
Eerbeek
Ellecom
Dieren

Silvolde
Velp

Utrecht
Ellecom

Velp
Velp
Velp

Laag Soeren
Dieren

Het totaal aantal leden per 31 januari 2003 is 520.
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Kaart:
Het koningsgoed ten tijde van de Karolingen
Uit: Geschichtlicher Handatlas der Länder am Rhein
De kaart hoort bij het artikel Hof te Dieren,
dat begint op pagina 7.




