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THE SETTLEMENT OF MADEIRA AND
THE SUGAR CANE PLANTATIONS*)
VIRGINIA R A U

The study of the colonization of Madeira is of outstanding interest
for its characteristics. In the first place, it was the colonization of an
uninhabited island where no cattle or food plants existed. In the
second place — besides its great inherent economic importance — becauseMadeira was also used as a „test field" — an experimental station,
as Vitor Viana called it — where methods and techniques were tried
out which were afterwards applied on alarger scale in the other Atlantic islandsand later in Braziland Africa. The islandofSäoToméwas the
crucial point of transition where the sugar cane began to be grown in a
tropical climate. At a very early stage, traces could be found there of
the „advance" of sugar cultivation which, starting from Madeira and
throughout the last twenty-five years of the fifteenth century, ended by
attaining the shores of the Brazilian northeast in the first quarter of
the sixteenth century. The production of Säo Tomé island was
sufficiently important in i c17to warrant the drawing up of „sugar sale
regulations".
But this relationship with Brazil — a relationship so close that a
great many Madeirans have already been traced in Brazilian colonization in the sixteenth and seventeenth century - offers a suitable field
for study, though it should not make usforget the special characteristics of the colonization of Madeira. The technical conditions of sugar
production and thejuridical conditions of land tenure and exploitation
typical of an island isolated in the Atlantic reveal entirely distinct and
new economic aspects in a likewise different politico-administrative
framework.
The differences relating to Brazil, are generally speaking, very relevant, well known and, we may say, indisputable. From another point
of view, the colonization ofMadeira is the first undertaking of modern
colonization. It was carried out under exceptional conditions owing to
the non-existence ofaprior population and ofaprior local production
*) One of the lectures given by Professor Rau as a guest-professor in the Department of Rural History of the Agricultural University at Wageningen on 16May 1963.
Professor Rau visited Wageningen in pursuance of the cultural treaty between Portugal and the Netherlands.
This article inaugurates the activities of the Department of Rural History on the
agrarian history of the tropical and subtropical regions (The editor).
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structure, even of a primitive type, and Christian Europe had never
undertaken anything of the kind till then. When manpower, sundry
techniques and juridical and political structures were transplanted to
Madeira Island, there were no native obstacles or different work techniques to surmount. Butthere was indeed the adaptation of a technical
equipment and of a juridico-social structure suited to the climate and
production conditions of the Continent to a wholly new area which,
though fertile, was wild, that isto say,had not beenpreviously prepared. This fact entailed great alterations and adjustments and required
a selection of adaptable productive crops (besides subsistence crops:
cereal crops and others). Of all these, the one that would yield more
immediate results was sugar cane. We should not forget that as
early as 1404, at least, sugar cane was being grown in the Algarve
(Southern Portugal) andin 14^1 in the Coimbraarea. Very early references (1433) to this crop in Madeira with a view to exportation are
extant. At the end ofthe fifteenth century the volume ofits production
was already internationally felt: „It is produced today (1493) in such
volume that the whole of Europe has more sugar than is customary",
wrote Nuremberg travellers. Historians have considered this fifteenth
century event as a „remarkable success": the sugar trade „was the
most important among the trade of all other products from the two
archipelagos of Madeira and the Azores." Indeed, this international
boom was soon recorded in European markets as being inthe ascendant (a fact which was already apparent in Bristol in 1466 and in Flanders in 1468), and the production of 400 „cantaros" (pitchers) reported by Cadamosto in 14^5 was mostly intended for external consumption. Thus occurred a truly extraordinary phenomenon, viz., an
entirely uninhabited wooded island being placed under cultivation
and changed in the space of thirty years into a considerably important
producing centre for exportation, in regular connection with a continent which some time before had no knowledge of its existence. We
have here a striking instance of the creative capacity of adaptation of
man, who based on prior experience, renews such experience and
adapts it intelligently to previously unforeseen circumstances.
Some historians saw in the colonization of Madeira a typically
mediaeval product. We are not going to discussthispoint of view here
asa thesis;we shall restrict ourselves to contributing some data which
we think may be useful for its analysis.
Knowledge of the existence ofMadeira in the Middle Ages has been
much discussed. In these discussions, often tainted by priority considerations, it isforgotten that the essential fact in this case isthe exploitation of an island with very promising conditions, an exploitation
undoubtedly connected with the technical control of navigation in the
Atlantic. Up to the fifteenth century, Madeira, whether known or not,

could not be peopled ; no one knew how to get there and come back
at will — a fundamental operation achieved by the fifteenth century
Portuguese, who thus gave human existence to these Atlantic islands.
There is not many available quantitative data on Madeira sugar,
nor on area under cultivation, number of mills in existence, or even
general production. We shall thus have to reproduce here the scanty
knownfiguresand theestimatesmade from them. Infact, what we have
are Cadamosto's references (although subject to certain equivalences
owing to the unit ofmeasurementhe adopted, the „cantaro", or pitcher), the licence of construction of Diogo de Teive's mill in 14^2,
and the letters of acquittance of the last quarter of the fifteenth century. These widely spaced references render difficult an analysis of the
development of sugar cane in Madeira, since the available data to determine this process are of a predominantly juridical nature, much
less amenable to the factors acting on imediate economic dynamics.
Yet, even from this point of view, the case ofMadeira was typical and
pointed to the future. Madeira being an island in the middle of the
Atlantic, and producing an established item of export of guaranteed
consumption, production estimates soon assumed there an eminently
practical interest, asthey were connected with substantial private economic interests (both national and foreign). The fate of sugar „regards
the profit and welfare not only of the said island but also of our entire
kingdom". Hence the estimates or production calculations made to
facilitate the solution of fiscal, evaluation, collection and contractgranting problems, or to ascertain the possibilities of selling and placing this crop in the various international markets open to Madeira sugar, which had to compete with sugar from Sicily, Egypt and the Canary Islands. The „Book of the Superintendent of the Royal Domains for
Funchal Sugar", year 1494, contains a detailed estimate of sugar
production in that year, viz., 8 0 , 4 p „arrobas" (1 arroba = i£ kgs.).
This estimate, made by the official assessors, is the oldest known for
that „colonial" produce and was carried out when theisland wasin full
development. It preceded the appearance of the diseases that began to
attack the sugar cane, perhaps after 1502, and also the decree ofAugust
21, 1498, whereby the exportation of Madeira sugar was limited to
120,000 „arrobas", and brings before us the production of the island in
what may be described asa boom period.
What we know about sugar cane growing in Madeira has extremely
interesting aspects. It is possible that the frequent references to the
great plantation of the Esmeraldos have misled us till today in two
respects which we shall now analyse. In the first place, the data contained in the estimation of 1494 showusasugar-cane cultivation organ-

ized in a regime of medium and small plantations, even when these
expressions are applied to Madeira. Bythis we mean rural landowners
having a production of i,£oo „arrobas", which would be inadequate
for the „great" Brazilian or Portuguese estates.
It should be stressed that in the Southern districts land tenure was
much more broken upand of smaller size. The overwhelming majority
was constituted by low and middle bracket landowners whose production only exceeded 250 „arrobas" under very exceptional conditions. Asmay be seen, it is impossible to speak here of „large estates",
which in some areas may be even considered as non-existent. But the
perspective is confirmed and corrected as to accuracy from another
point of view more directly connected with the process of exploitation when we look into the figures of the assessments made.
The estimates, of course, regarded „cultivation units" which were
not necessarily identical. It is found, however, that the cultivation
unit came to practically half the figure given for the producing average
per grower. If the estate was not large, the exploitation unit was even
smaller. This conclusion is further stressed in the classification of the
production of such units asreported to the assessors.
It will thus be seen that we are still far from the great sugar-cane
plantations of future Brazil, with their slavery institutions and their
great mill and plantation owners. What predominated inMadeira was
a landed middle class with limited possibilities which, in any case,
were seldom sufficient to enable its members to keep up a system of
production based on slavery — an expensive system when used in connection with small units. We do not mean by this, of course, that no
slaveswere employed in the island's sugar-cane plantations;our intention is only to explain the restricted character of slavery there.
The average cultivation area under each landowner or producer was
not, in fact, very great. It is perhaps necessary to analyse at this point
the share of each rural landowner or producer in production as a
whole.
We find that in the „cool" lands of the Southwest of the island onefifth of the landowners had under their charge half of the production of
that area. At Funchal, in the older central part of the Southern area
of sugar-cane growing, land property was entirely medium and low
bracket.
And if we turn once again from the plantation to production units,
the concentration increases, though the production units appear to be
of medium or comparatively small size. There is here an aspect of
great social significance, and also in the existence of agreat number of
smallproducers. Every single one of the ten greatest plantation owners
at Funchal had a share in local production ranging between 6.5 per
cent and 2.3 per cent.

To offset this, about two thirds of plantation owners had a participation under one per cent, over half of them having o.£ per cent as
their share. This is a very curious phenomenon which places us before
a markedly characteristic social reality: sugar production spelt profit
to wide strata of the population and among sugar producers - besides
low and middle-bracket farmers - there were shoemakers, carpenters,
barbers, merchants, surgeons, millers. These peoples were rubbing
shoulders with noblemen, municipal officials and others who picked
the crumbs of the benefits accruing from this wealth-bringingcrop—a
very different reality from the one usually suggested when the social
panorama of the island of Madeira in the sixteenth century is depicted. All this motley crowd of small producers availed themselves of a
distribution organization set up in the island to render their minute
production profitable.
The second aspect to be stressed is the national or Portuguese
character of sugar production. Frequent mention is made of the intervention of Flemish, Italian and Catalan farmers in the production of
Madeira sugar. But in this estimate the foreign sugar-producing element in Funchal isof very restricted economic significance.
It isfound that about seventy years after the beginning of the colonization of Madeira the participation of foreigners in sugar production,
even after such production wasfirmly established inEuropean markets,
remained very small. It should not be concluded from this, however,
that foreigners had little to do with the sugar trade.
In this way, it is possible to distinguish and place against its proper
background the problem or — more impressively — the tragedy of islands in general and of Madeira in particular whenever their situation
asislands—therefore anisolated situation—isrendered worse by aproduction regime. Not one ofmonoculture, as thought by Fernand Braudel, but where the economy of the island is tied to the income from a
given product. Here we unearth the roots of an important point to
stress, which is the disjointing between the direct production régime
entrusted to nationals in its overwhelming majority and the system of
distribution and marketing, mostly left to foreigners .The soil-bound
producer, having no means of placing his crop (and therefore almost
unable to augment by himself the value of the product), was subject to
the price and conditions imposed by the merchant, who controlled the
distribution machinery and had access to European markets. In this
case - and in how many others? - the merchant was often a foreigner
acquainted with the markets of Flanders, Italy, England, etc., and who
had his own circle of clients and his own capital ; the producer was a
Portuguese with his own land, his own property, his own religion and
hisown language. Clashes were unavoidable and often occurred. Thus
we have the statements ofthe alderman Mem Rodrigues at ameeting of

the Town Council of Funchal on July 18, 1472, to the effect that the
trade of sugar and all the rents of the islands, were placed in the hands
of certain men whose superintendent wasa Genoese,Messer Leäo, and
that it would be advisable to transfer the factory to Portuguese hands
because in a number of localities some „places" had been destroyed,
damaged and lost owing to the presence of Genoese. Complaints were
made at the Cortes of 1472-1473 that the sugar trade was in the hands
of Genoese and Jews, it being requested that, after the lapse of the
contract of the island of Madeira, the purchase and sale of the said
sugarshouldbe open to all. There were complaints also in 1481—1482
against the fact that Madeira sugar wasnot sentto Lisbonfor redistribution. Theprohibition of residence to foreigners was demanded as well
as the expulsion of foreigners from the island and the cancellation of
residence permits. The monpolist projects of Duke Dom Fernando
(1469) and later of KingJohn IIwere criticized ;and the fixation of the
exportable quotas and the ascribing of certain amounts to each market
were asked for. The aim of all this was to curtail foreign intervention
or to ensure direct participation in the profits from the external
market. Obviously these efforts were of no avail or redundant. The
foreigners had control of the markets and sometimes of the material
meansof accesstothem :theeconomic „respiration"of the island was to
alargeextentintheirpower. Thisfactisofundoubted importance to understandDukeDomFernando'splan, conceivedin 1469,of establishing
a sugarmonopoly ; a plan which the Madeirans resisted byapplying for
its revocation, which they succeeded in bringing about. Viewing the
problem from adistance, it becomes apparent that amonopoly was, in
fact, the only means (albeit a very expensive one) of counteracting the
external influence of merchants or foreigners. The Duke, ifhe had the
whole production under his control, would be in a position to set up
his own system of distribution, in which the merchants would naturally share so as to „ensure some measure of remedy and correction" of
the low price of sugar and to avoid any dangerous reaction in Bruges
from the wealthy merchants of Sicilian sugar. On the other hand, it
might bring about an even heavier economic oppression. Of two evils,
the sugar producers chose the lesser one : the system of competition
among foreigners, who flocked to the island or settled there attracted
by the profits derived from an expensive product.
Madeira sugar was thus situated within the range of action of a
„company" of certain known Portuguese and Italian traders: Martim
Anes Boa Viagem, Alvaro Esteves, Fernâo Pires, Baptista Lomellini,
Francisco Calvo, Vicente Gil, Fernâo Nunes BoaViagem,Pedro Botelho and Messer Leäo. We suspect, however, that Genoese interests
were predominant in this group of traders —a supposition partly based
on the fact that Baptista Lomellini obtained on November 27, 1471,

that he, his factors and his company should be held as „natives of these
parts", and that on December 30, 1476, the Infanta Dona Beatriz
recommended him to the Funchal Town Council not asaforeigner but
as a „native and her own servant".
Thus began the tragedy of the Madeiranswho, after having sacrificed
their subsistence crops to sugar canegrowing, felt the need of „bread".
In addition, sugar was beginning to cross the boundary-line of heavy
production and to effect the adjustment of the critical problems connected with it-over-production and a drop in prices. In 1469, the
cost of an „arroba" ranged, depending on quality, between 6j o and
800„reais",whilein 1496 itranged alreadybetween 3^0and 600 „reais"
in the same conditions. At the same time, there began the wave of
„regulations" fixing production in accordance with the already referred—to exportable totals and market quotas.
From the foregoing data it appears to us, therefore, that we shall
only be able to understand the problems of the economic history of
Madeira if we bear in mind the duality of national producers and predominantly foreign exporters.
We are thus led to suppose that the Genoese and Florentines were
the great intermediaries in the exportation and sale of Madeira sugar
after the middle of the fifteenth century. Indeed, it was then that the
trade policy of some Italian republics began to look indisguisedly towards the south and Atlantic regions of Western Europe. On the one
hand, there was a noticeably growing increase of Genoese commercial
influence in the kingdom of Granada, and on the other hand, in general
terms, of Italian predominance in the Castilian and Portuguese world.
Hence the antagonismbetween PortugueseandItalianssooften brought
to expression at the Cortes. At the Lisbon Cortes of 1459, the representatives of the people applied for the expulsion of the Genoese and
Florentines from the kingdom alleging that they harmed the country
without bringing any profit to it. At the Coimbra-Evora Cortes of
1472-1473 and at the Evora Cortes of 1481—1482, the protests of the
„people" were centered on their predominance in the Madeira sugar
trade, and no hesitation was felt in stating that the Florentines and
Genoese had never done anything in Portugal except extracting gold
and silver coinage from the country and laying bare the king's secrets
relating to ElMina and the islands.
Exactly when Genoa was losing interest in her Oriental positions
and transferring her activities to the Atlantic West, Madeira sugar
began to weigh strongly in Western production and to make possible
the change of a luxury product into a „great commodity" whose use as
food was generalized. Integrated as the island of Madeira was in the
Portuguese market, where the Genoese and Florentines had fought
their way to a dominant position, the latter at once devoted themsel-

ves to this profitable trade, opening to Madeira sugar an ever greater
and ampler market both in the North of Europe and in the Mediterranean. After the second half of the fifteenth century, and more particularly during its last quarter, Italian merchants were among the main
„exploiters" of the sugar island, and we often stumble upon their
names. Joäo Antonio Cesare, a Genoese, was endeavouring to establish himself in Madeira around 1480. Paulo di Negro, residing in
Lisbon, accepted an order from Luis Centurione, a Genoese patrician,
for 2,000 „arrobas" of sugar, and in 1478 entrusted that commercial
operation in Madeira to Christopher Columbus. In the last quarter of
the fifteenth century, Luis Doria, Urbano and Baptista Lomellini had
already taken up residence at Santa Cruz, Santana and Porto do Seixo
in the island of Madeira. Antonio Spinola, whose beginnings had been
in the wheat trade around 1472, was already a resident of the island
when he obtained his naturalization papers on May 28, 1490. In 1498
Dom Manuel, when according shipping preference to Portuguese exporters of Madeira sugar, granted to the Florentines Bartolomeo Marchionni and Jerónimo Sernigi the privilege of being included among
„the native merchants". In 1500, the Genoese Lourenço Cattaneo
made a contract with the king of Portugal whereby the latter sold him
£0,000 „arrobas" of Madeira sugar at the rate of 400 „„reais" per
„arroba". In 1£03, LâzaroMerello and his son Giobatta founded a commercial company with the brothers Domingos, Bernardo and Pantaleäo de Sampierdarena to trade in Madeira sugar and „camellotto"
between Genoa, Vicenza and Mantua.
And since the Italians succeeded in penetrating the export trade of
Madeira sugar assisted by a far-flung commercial and financial network
which spread all over Europe, it was no less easy for them, too, to
penetrate in time the sector of land ownership, thus becoming producers and landowners in the island of Madeira. Iffifteenth century Spain
was a country were Genoese bankers reigned and thrived, Madeira
wasprobably for the Italians, to agreat extent, an island were an intense trade in sugar exportation was carried on throughout the second
half of the fifteenth and the first half of the sixteenth century, until the
advent and triumph of the great sugar export trade ofBrazil in the middle of the latter century.
We referred above to heavy production on a fifteenth century scale.
Can these estimates, based on productivity asit was at the period when
they were made, give us some data on the area under cultivation? We
shall not go deeply into this calculation (which, in any case, would be
difficult owing to the differences in farming methods, available labour,
irrigation, etc.), but we are once again still very far from the true
heavy production of Brazilian sugar in the middle of the seventeenth
10

century. However, the social repercussions ofMadeira production are
proportionately great, as proved by the distribution of the income
therefrom and of the production itself.
The „discoveries"and colonization were dovetailed in everyday life,
not only through the importation of Madeira sugar, gold, slaves and
the timber used in the building of the „tall houses" to which Zurara
refers, but also from a very early date through the appearance of rents
and pensions arising directly from overseas activity.
Besides these aspects of production and its direct or indirect distribution, and the revenue from Madeira sugar to which we have already
referred, their „industrial" implications are equally interesting. In the
first place, mention ismade of some 16sugarmills,halfthe figure given
by Gaspar Frutuoso in „Saudades da Terra" for the end of the sixteenth
century. Lippmann's figure for the beginning of the sixteenth century
— 150 mills — seems, to be quite frank, an exaggeration.
Besides the absence of foreigners and the various social strata from
which mill owners came, the disparity in the volumes of production is
to be stressed and indicates, no doubt, that these mills did not exist
only for own production. Also in this case we cannot find any counterparts of the great „industrial" units which were to become so frequent
in the Brazilian scene of the seventeenth and eighteenth centuries. We
are, too, still very far from the swarms of slaves which it entailed. As
happened with the agricultural production of the sugar cane, carried
on in a régime of small or medium exploitation, we find here mills
whose owners had sometimes a production under the general average
ascertained for individual sugar cane plantation owners.
The other industrial activity to which reference is made in this document is fruit preserves. Preserves are mentioned in general in conjunction with lemons, citrons, oranges,pumpkins,pears and apricots.
The data referred do serve only to link sugar with the other agricultural activities of the island but do not give us an exact idea concerning them. The fruit preserve sector was of an essentially private nature.
Being a rural industry linked with sugar production, its purposes
included, no doubt, that of taking avail of the position of the island to
provide supplies to shipping in transit. At the same time, it increased
the production resources of the island and constituted ameans of generally improving its economy at a time when many types of fruit could
only be exported dried or preserved in sugar; it could also be used to
regulate the sugar production ofMadeira and keep it at market level as
a defence against mercantile speculation, which naturally strove to deprive such production of any other options besides the ones accorded
it by the merchants themselves.
11

So we find in Madeira the picture of intense and many-sided rural,
industrial and commercial life, whether in its economic forms (which
had more than one aspect) or in its social implications. These and
these only were the aspects we wished to refer to here and which, in
our opinion, it would be of special interest to stress. It would still be
necessary to study questions of land tenure régime and co-exploitation
of the land to which reference is made in it, as well asthe place names
and the entire minor history of families and men, of no small importance for the knowledge of the process of inclusion of these islands in
„greater history".
A long series of great navigators passed through Madeira and left
there an indelible imprint ofhuman endeavour which couldwellbe the
mainspring of their thirst for adventure.
But besides these seamen there were also proud noblemen and
humble officials and workers for whom sugar-cane growing was a
wealthy source of income or just a standby supplementary to their
rural and domestic economy.
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STUDIEN BETREFFENDE DE AGRARISCHE GESCHIEDENIS
VAN DE VELUWE IN DE MIDDELEEUWEN
B. H. SUCHER VAN BATH

I . DE NEDERZETTINGEN

In zijn Oordeelkundige inleiding tot dehistorievanGelderland geeft Van
Spaen in I 8 O J een karakteristieke beschrijving van de Veluwe 1 )
„Wanneer men de Veluwe na twee Eeuwen van voorspoed en welvaart beschouwt, zal men spoedig gewaar worden, dat —uitgezonderd de zoomen langs de Zee en de Rivieren, die zeker in schoonheid en vrugtbaarheid de aangenaamste en rijkste streeken van onzen
aardkloot evenaaren — het binnenste van 't Land, meestal schraale
heidens, zandbergen en kreupelbosch vertoonen, alwaar de ingezetenen, hoe arbeidzaam en zuinig zij ook zijn, zich moeielijk een matig
onderhoud verschaffen kunnen, zonder den overvloed te kennen".
Dit beeld vindt men bevestigd, als men de historische kaarten van
de Veluwe in ogenschouw neemt. Men ziet dan, dat de bevolking
vooral langs de randen geconcentreerd is, in het bijzonder langs de
oevers van de Rijn en de IJssel, terwijl het midden de indruk van een
grote leegte maakt. Op de kaarten wordt deze leegte opgevuld met
tekeningen van rijen heuveltjes met hier en daar een boom, terwijl
enkele spaarzame wegen de randen met elkaar verbinden. Het oude
Drente is dikwijls vergeleken met een pannekoek, waarvan de randen
het vetst waren. Bij de Veluwe lijkt het alsof er in het midden van de
koekepan zelfs in het geheel geen beslag is gedaan.
Dankzij talrijke archeologische onderzoekingen in Drente weet
men, dat daar aan de bevolkingsconcentratie in de randen een geheel
ander stadium is voorafgegaan, waarin juist het midden relatief dicht
bewoond was, terwijl de randen ontoegankelijke moerasgebieden
waren. Op de Veluwe zijn tot nu toe veel minder archeologische
vondsten gedaan dan in Drente, maar op grond van de huidige kennis
van de prehistorische landbouw mag men aannemen, dat de lichte
zandgronden in het midden van de Veluwe gemakkelijker met de
primitieve akkerbouwgereedschappen in cultuur konden worden gebracht dan de moerasgronden langs de grote rivieren, die een zwaardere begroeiing droegen.
De lange periode, welke men met de term „tijd der volksverhuizingen" aanduidt, is waarschijnlijk de kentering geweest, waarin het
hoge midden verlaten werd en de ontginning van de moeilijker te bewerken, doch vruchtbaarder stroken langs de rivieren ter hand werd
genomen. In hoeverre wijzigingen in de klimatologische omstandig13

heden en in de grondwaterstand hiervan de oorzaak zijn, valt moeilijk
te beoordelen. De vraag of deze verschuiving van de bewoningscentra
samen is gegaan met een verandering in de etnische samenstelling
van de bevolking kan evenmin afdoende beantwoord worden.
De oudste schriftelijke gegevens dateren uit de achtste en negende
eeuw. In de oorkonden en inkomstenregisterswordenplaats-, boerderij- en veldnamen vermeld. Op zichzelf zegt een dergelijke vermelding
weinig over de eerste vestiging, omdat de genoemde plaats veel ouder
kan zijn dan het tijdstip van eerste vermelding in de bronnen. Toch
kanmen door het grote aantal toponiemen een zekere indruk krijgen
van de ontwikkeling van bepaalde gebieden gedurende een zekere
periode. Het aantalvoorhet eerst vermelde toponiemen op de Veluwe
is per eeuw als volgt:
VÜI
Aantal toponiemen Veluwe

13

IX
28

X
7

XI
IJ

XII

XIII Totaal

21

47

131

Ter vergelijking moge dienen de aantallen Oostnederlandse toponiemen:
Aantaltoponiemen
Graafs. Zutfen
Overijssel
Drente

VIII

IX

X

XI

1

11

4

2

7
38

-

1

-

XII XII*) XID
H
9
4

90

34
34

111

31

31

178
202
ij6

*) Met inbegrip van de namen vermeld in het goederenregister van de graaf van
Dale, dat uit 1188 zou dateren, doch omstreeks 1300 is opgesteld. B. H. Slicher van
Bath, Mensch en land in demiddeleeuwen, dl. I, Mensch engemeenschap,Assen, 1944, pp.
220-221.

Bijeen beschouwing van de Veluwse toponiemenopdekaart valtop,
dat enige vroege vermeldingen in het midden van de Veluwe te
vinden zijn: Uddel (792/3), Apeldoorn (792/3), Engeland bij Beekbergen (801), Loenen (838) en Drie bij Ermelo (%ss).2) Deze vermeldingen springen des te meer in het oog, omdat na 8££ tot aan de
dertiende eeuw van het midden van de Veluwe vrijwel geen nieuw
toponymisch materiaal bekend is. Men kan vermoeden, dat in deze
vermeldingen nog een aansluiting te vinden is met de voorafgaande
periode.
De plaatsen, die vóór het jaar 1000 genoemd worden, liggen vooral
langs Rijn en IJssel: Wageningen en Renkum, van Oosterbeek tot
Reden, verder Brummen, Voorst en Wilp, elk met hun omgeving; in
het noordoosten Hattem en vooral Doornspijk met enkele in de nabij14
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heid gelegen plaatsen, die thans verdwenen zijn. Een centrum met een
grote rijkdom aan toponiemen is het gebied van Putten, Ermelo en
Nijkerk. Gegevens ontbreken uit het stroomgebied van de Weteringen en de IJssel tussen Vaassen en Hattem, uit de smalle cultuurstrook
langs de zee tussen Doornspijk en Ermelo, en uit de Gelderse Vallei
tussen Appel, zuidoost vanNijkerk, en Wageningen.
In de oorkonden van de achtste en negende eeuw vindt men ver-

schillende bewijzen van ontginningsactiviteit gedurende deze periode:
de comprehensiones, ontginningeninde bossen (zie kaart IV). Men moet
hierbij niet aan het rooien van dichte bossen denken, maar veeleer aan
ontginningen vangebieden, waar allerlei opslaggroeit. Dergelijke ontginningen worden genoemd in Putten, Ermelo, Doornspijk, Oosterwolde en in Brummen bij de IJssel. 3 ) Dit zijn gebieden, die liggen op
de rand van de zandgronden en de moerassen 4 ), niet in het droge midden van de Veluwe, doch aan de zoom vooral in het noordwesten en
noordoosten. In een der oorkonden wordt uitdrukkelijk vermeld, dat
niet langgeleden akkers in een boszijn ontgonnen. 5 ) Elders wordt vermeld, dat men grond kan bezitten door erfrecht of door ontginning. 6 )
In het midden van de negende eeuw (8^5) valt de laatste vermelding
van deze ontginningsactiviteit. Is het einde een gevolg van de strooptochten der Noormannen? Men zou het haast denken, vooral als men
enkele decennia later hoort over vijf onbebouwde hoeven in Monnikhuizen bij Arnhem. 7 )
Geringishetaantal toponiemen uit de tiende eeuw, namelijk zeven.
Het lijkt alsof er een breuk is tussen vroege en late middeleeuwen.
Hierop wijst ook het verschijnsel, dat in de oudste oorkonden een
aantal plaatsen worden genoemd, die thans niet meer gelokaliseerd
kunnen worden. Men treft dit op de Veluwe veel menigvuldiger aan
dan in de oostelijke provincies. Verdwenen is het herhaaldelijk genoemde Bidningahusum, Bidningahem of Biddinchem, omstreeks 11$o
voor het laatst nog vermeld als kerkdorp. 8 ) Vermoedelijk heeft deze
plaats gelegen in de nabijheid van Doornspijk, in een streek, die later
aan de Zuiderzee ten offer is gevallen. Hier lagen waarschijnlijk eveneens het woud Seaewald of Suiftarbant9) en Quarsingseli 10 ). In de
Noordgouw — tussen beneden IJssel en Zuiderzee — wordt een buurschap Rotherimarca genoemd 11 ) ;bij Harderwijk lageen plaats Hlarashem of Lersen 12 ). Onzekerheid heerst er omtrent Urthunsula 18 ),
Enedseae of Endesle 14 ), Berilsi 15 ) en Henslare 16 ). Geheel onbekend is
Uuerdupa 17 ). Het verdwenen Rijnwijk bij Wageningen moet wel aan
de Betuwse zijde van de rivier hebben gelegen. 18 ) De hof te Rijnwijk,
eigendom vande abdij te Deutz, had in de tweede helft vande twaalfde
eeuw van overstromingen te lijden en was toen reeds voor een deel
ontvolkt. 19 ) Klachten over wateroverlast aan de oevers van de Rijn
hoort men ter zelfder tijd vaker. Men hoopt door het graven van een
waterafvoer door de Nude bij Wageningen het overtollige Rijnwater
kwijt te raken. De bewoners van deze streken worden — volgens een
keizerlijke oorkonde van 116j — met een dagelijkse dood bedreigd en
zij worden tot de bedelstaf gebracht. 20 )
Naast deze verliezen staan veel talrijker winsten in de tijd van de
elfde tot de dertiende eeuw. Het aantal voor het eerst vermelde toponiemen neemt inde elfde en twaalfde eeuw weer toe. Men vindt deze
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plaatsen voornamelijk in het IJsselgebied tussen Arnhem en Voorst,
voorts in de omgeving van Epe, Oene en Heerde en eveneens in zeer
(grote getale in de noordwesthoek van de Veluwe, bij Ermelo, Putten
en Voorthuizen.
In de dertiende eeuw sluiten hierbij aan de omgeving van Wilp en
Twello, Oosterwolde in het noordoosten, Harderwijk, aan het einde
van de dertiende eeuw Elburg en de zuidwesthoek bij Ede, Bennekom
en de Nude. Hoewel Epe pas in de twaalfde en Ede in de dertiende
eeuw voor het eerst vermeld worden, moeten deze plaatsen — althans
naar de naam te oordelen - zeker aanmerkelijk ouder zijn.
Met de ontginningen in de twaalfde en dertiende eeuw kan men
wellicht de hoven van enige Utrechtse kapittels in verband brengen.
Het kapittel van St. Pieter had de hof Broek bij Velp, het latere kasteel Biljoen. 21 ) De naam Broek wijst op ontginning. Het kapittel van
St. Marie had hoven in Apeldoorn, Oene, Aard bij Wilp en de hof
Selhorst bij Harderwijk. 22 ) Hoewel deze hoven pas in de dertiende
eeuw voor het eerst vermeld worden, zullen zij vermoedelijk wel iets
ouder zijn. Naast de hoven en op.de grond hiervan werden in Selhorst,
Apeldoorn en vermoedelijk ook in Oene kerken gebouwd, die bij de
twee laatste plaatsen de oorsprong werden van nieuwe parochies. 23 ) In
Oene werden in de 14e eeuw de ontginningen voortgezet. In 1337
werd 3r morgen land ontgonnen en in 1342 werd 21 morgen nieuw
land in pacht voor twaalf jaar uitgegeven. De laatste ontginning bestond uit acht kavels van verschillende grootte, verspreid bij het dorp
gelegen.2*)
I De kerk in Selhorst verloor spoedig aan betekenis door het snel opljkomende, naburige Harderwijk. In de loop van de 13e eeuw ontwikMeeldezich hier een levendige handel met de Hanzesteden en Scandinav i e . 2 5 ) Elburg was gedurende de dertiende eeuw nog van weinig betekenis, het wordt voor het eerst in 1291 of 1294/5 genoemd. 26 )
In de Gelderse Vallei werd in 1132 Hoevelaken ter ontginning uitgegeven, vóór die tijd washet een onbewoonbaar veen. 27 ) In de streek
tussen Barneveld en Lunteren vindt men vele toponiemen met het
suffix -laar. Uit de Oostnederlandse provincies is bekend, dat de
-/aar-namen gebruikt zijn voor nederzettingen van jongere datum, en
daar voor het eerst voorkomen in de twaalfde eeuw. 28 ) De oudste
-laar-naam op de Veluwe is Dasselaar onder Putten (1119), gevolgd
door het ruim een eeuw jongere Henslare (12jo). 2 9 )
In het zuidelijke deel van de Gelderse Vallei schijnt de waterafvoer
na 1165verbeterd te zijn. Wageningen, oorspronkelijk op de Berg gelegen, werd ca. 1240 naar beneden verplaatst ; hier werd een stad gesticht, waarvan de naam volgens het randschrift van het oudste zegel
Nova Civitas Wagvene luidde. 30 ) Enkele ten westen van Bennekom
gelegen boerderijen zijn vermoedelijk eveneens ontginningen uit de
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dertiende eeuw. 31 ) De plaats Bennekom zelf wordt weliswaar ook pas
in 1288 voor het eerstgenoemd, doch iszeker ouder. 32 ) Vermoedelijk
hebben de hoven in Dolder en in de Nude bij Wageningen, behorend
aan de proosdij van St. Jan te Utrecht, bijgedragen tot het in cultuur
brengen van het land tussen de Wageningse Berg en de Grebbeberg.
De proosdij was immers in noordwest Utrecht eveneens in allerlei
ontginningen geïnteresseerd, zoals de Mijdrechtse venen, Achttienhoven en de Vuurse 33 ). Overigens dient opgemerkt te worden, dat een
deel van de landerijen van de Dolderse hof op de Berg lagen. In 141£
behoorden tot de hof 2of malder op de Wageningse Berg en in de
Dolder eng, 1o malder bouwland in de Leeuwer eng en verder in de
Nude 14^ morgen. In 1473 bedraagt de oppervlakte van het land in de
Nude 22 morgen. Enkele percelen in de Nude zijn gelegen optNyelant
en het Nederste Npeicznt34).
In de noordoosthoek van de Veluwe wordt in de eerste helft van de
14e eeuw veel ontgonnen. Oorspronkelijk liep de grens tussen Gelre
en het Oversticht hier door het verlaten veen bij Bukhorst zonder dat
een nauwkeurige afpaling had plaatsgevonden. In 1261 werd het in
verband met de van beide zijden ondernomen ontginningen noodzakelijk door enige scheidslieden de juiste grens te laten vaststellen. 35 )
Reedseerderhaddenzicharme FriezeninhetKamperveengevestigd 36 ),
in 1277 zijn de Hollanderakkers, palus qui vocatur Hollandensis,ten zuiden van Bukhorst ontgonnen 37 ). In de oorkonden is weinig te vinden
over de ontginning aan Gelderse zijde in Oldebroek. Oorspronkelijk
heette deze plaats Hollanderbroek, naar kolonisten, die na de overstromingsramp van 1170, uit Holland zich daar gevestigd hadden. 38 )
Wellicht heeft een oorkonde van 1227, waarin gesproken wordt over
Friese ontginningen op de Veluwe, op deze streek betrekking. 39 ) In
1320 krijgt Oldebroek een landrecht van 's graven zoon Reinald,
daarna komt het enige malen in de oorkonden voor, afwisselend onder
de namen Hollanderbroek en Oldebroek 40 ).
Een eigen recht kregen ook de kolonisten van Nijbroek, dat in 1328
ter ontginning werd uitgegeven. 41 ) In 14jaar tijds werden hier 7$ hoeven en 13 morgen ontgonnen, dit is ruim 1200 ha. 42 )
Berichten over ontginningen tijdens de eerste helft van de veertiende eeuw zijn ook met betrekking tot tal van andere plaatsen overgeleverd, zoHattem, Elburg (60 ha), Garderen, ManenenDoesburg onder
Ede, de Hoef, Spriel, Slichtenhorst onder Putten en Nijkerk, Voorthuizen, Harskamp, Otterlo, Loenen en Brummen (270 ha). 43 )
De elect bisschop van Utrecht schonk omstreeks 1214 de novale
tienden in zijn graafschap aan de graaf van Gelre. 44 ) Deze schenking
moet wel op de Veluwe betrekking gehad hebben, omdat de graaf van
Gelre dit gebied als achterleen van de bisschop van Utrecht bezat. 45 )
De novale tienden mochten niet geheven worden van land, dat tussen
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of naast bezaaide akkers lag, derhalve niet vanwoestliggend land, doch
alleen vangrond, die in de moerassen en bossen werd ontgonnen. In
de eerste helft vandeveertiende eeuw waren deopbrengsten vandeze
novale tienden zeer aanzienlijk. Zijbedroegen in Ï 4 6 )
Jaar
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De haver werd bijvoorkeur verbouwd op lager gelegen en vochtige
gronden. De relatief grote hoeveelheden haver wijzen er op, dat de
I ontginningen gezocht moeten worden indestreken metminder goede
afwatering, langsdekust enindeGelderse vallei.
De opbrengsten van erftynsen vannieuw aangemaakte gronden bedroegen in 1333/4 I 4 3 I pond en in 133^/6 2683 pond. De bedragen
voortspruitende uituitgegevengrondenwarenin 1333/4 7696 pond en
m I
3 3 ^ / 6 Ï 7 1 6 pond. 4 7 ) In enkele buurschappen en landbouwgoederenonder Doornspijk warendeopbrengsten dernovaliadevolgende: 48 )
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Bij bovenstaande cijfers valt op, dat de opbrengsten in de tweede
helft vande veertiende eeuw bijna steeds lager waren dan in het tijdperk vande grote ontginningen. De teruggang in de opbrengsten van
de novale tienden en het geringere aantal van berichten over ontginningen in de tweede helft van de veertiende eeuw kan men wellicht
aan de economische teruggang toeschrijven, die toen geheel Europa
trof. Hetis zelfs opmerkelijk, dat de Veluwe in de eerste helft vande
veertiende eeuw nog zo'n bloeiende indruk maakt, terwijl in vele
landen de recessie al in het tweede decennium inzet. De achteruitgangin 1369 kanhetgevolg zijn geweest vandeZwarte Dood, dieo.a.
Deventer vanmei tot oktober 13$o trof, of vande verschillende epidemieën, welke gedurende dejaren 1360 tot 1370 woedden.
In Duitsland, Engeland en Frankrijk geraakten in de veertiende en
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vijftiende eeuw vele dorpen ontvolkt, de boerderijen lagen verlaten,
de velden bleven onbebouwd. Ook op de Veluwe vinden we hiervan
enkele aanwijzingen. Reeds is vermeld, dat na 12jo Biddinchem bij
Doornspijk is verdwenen en dat na 1300 het tegenover Wageningen
J gelegen Rijnwijk is verlaten. Een woeste hoeve (mansus desolatus)
! wordt in 12£o in Spriel bij Putten genoemd. 49 ) In de rekening van de
hof van Voorst van 140$ vindt men een onbebouwd bedrijf onder
Appen, terwijl twee bedrijven in Tonden door de IJssel zijn overstroomd en dientengevolge verwoest. In de rekening van 1417 spreekt
men over deze bedrijven, dat zij „aver oever gevallen" zijn. In dat
zelfde jaar liggen ook acht morgen land woest, waarvan gezegd wordt,
dat het moerassig land van geringe waarde is, maar wel geschikt voor
bouwland. 60 )
In 1411 wordt onder de boerderijen, behorende tot de hof van Dolder bij Wageningen, een goed op de Berg vermeld, dat gewoonlijk 14
mud rogge pacht opbracht, maar dat toen woest lag. 81 ) In 1401 was
er eenwoestliggendgoed inhet dorp Engeland, kerspel Beekbergen. 52 )
Eentynsgoedin HalbijEerbeek had jarenlang ledig gelegen en verviel
dientengevolge in îçoj aande vorst. 63 ) Dit zijn slechts enkele sporadische gevallen, doch uit de rekening van de tynsen van 1451 blijkt, dat
10,3 % (bijna 100 pond) niet geïnd kon worden. Gedeeltelijk had dit
bedragbetrekkingoptynsenvangoederen,dieaandehertogzelf behoorden, maar eengroot aantalposten wasook oninbaar, omdatdegoederen
woest en verbijsterd lagen, met zand overwaaid of in zee verdwenen
waren. Sommige goederen waren onvindbaar, of de boeren, die op de
à bedrijven woonden, waren verdwenen. 54 ) „Wüstungen" schijnen in
fj deze tijd bij Kootwijk en Garderen te zijn voorgekomen. 55 ) In vele
landen kan men in de veertiende en vijftiende eeuw klachten over
zandstuivingen horen, een gevolg van de ontginning van te lichte zandgronden in de voorafgaande periode. Ook op de Veluwe schijnt men
hiervan lastgehad te hebben. Inhet bos-en markerecht van Uchelen is
in 1458 een bepaling opgenomen, dat een ieder verplicht is om het
zand met een houten omheining tegen te houden. 56 )
Toch moet men zich ervoor hoeden de toestand te troosteloos voor
te stellen, omdat er naast het verlies van cultuurgrond toch ook aanwinsten waren door ontginningen. Uit de vijftiende eeuwdateren twee
oorkonden over ontginningen, in 1438 van 12 morgen bij Apeldoorn
en in 1444 in Hierden bij Harderwijk. 87 ) De activiteit blijft op de
Veluwe echter ten achter bij het Overkwartier, waar blijkens de oorkonden veelvuldig gronden ter ontginning werden uitgegeven in de
vijftiende en zestiende eeuw.
Tussen 1250 en 13j o zijn er geen tekenen, die er op wijzen, dat de
ontginningen vanuit of door de hoven geschied zijn, zoalsin de voorafgaande periode. Het recht van de graaf op de wildernis schijnt toen
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if algemeen erkend te zijn. De gemene erven van de buurschappen of
ij particuliere personen kopen van de graaf de wilde gronden om deze te
l ontginnen. De tijd van de domaniale ontginningen is voorbij.
In het algemeen isde Veluwse ontwikkeling een weerspiegeling van
de algemeen Westeuropese : uitbreiding van het areaal cultuurgrond
/ in de achtste en negende eeuw, daarna stilstand, een hernieuwde acti, viteit in de twaalfde en dertiende eeuw, welke op de Veluwe voortgaat tot ongeveer 1350. De omvang van de terugslag in de tweede
( helft van de veertiende eeuw en de gehele vijftiende eeuw zal pas na
1 een uitgebreid archiefonderzoek kunnen worden vastgesteld, maar
ook in deze tijd ontbraken de ontginningen niet geheel en al.

De vroeg-middeleeuwse nederzettingsgeschiedenis, zoals deze hiervóór in grove lijnen geschetst is, kan verduidelijkt worden door de
geschiedenis van de eerste kerkelijke organisatie op de Veluwe. De
bevolking was kort na de eerste prediking van het Christendom, omstreeks 765, nog gering in aantal. De oudste kerken zullen in de relatief dichtst bevolkte delengesticht zijn. De oudste kerspelen zullen een
zeer grote omvang hebben gehad, zoals dit ook in Drente het geval
was, waar de zes dingspelen vermoedelijk tevens de oudste kerspelen
zijn geweest.
De kapel te Wilp, waar Lebuinus met de prediking van het Christendom begon, heeft geensporennagelaten indekerkelijke organisatie,
omdat Lebuinus zelf nog zijn zetel heeft verplaatst naar de overzijde
van de IJssel, naar Deventer 58 ). Pas in 1236 is er weer sprake van een
priester te Wilp. 5 9 ) De vijf oudste kerken op de Veluwe zijn : Arnhem
(893), Putten (996), Ermelo (1006), Voorst (893) en Reden
(1028) 60 ). Wel wordt er inoude oorkonden ook nog gesproken over
kerken in Vaassen (ca. 800), Voorthuizen (1031) en Renkum (970),
:doch in latere tijd blijken deze slechts kapellen te zijn.61)
Juist zoals in Drente vallen ook op de Veluwe de oorspronkelijke
kerkelijke en de rechtelijke indeling samen. Volgens de landsheerlijke
rekeningen van 1294/5 e n I 3 I 3 / 4 e n n e t schattingsregister van ca.
1325 onderscheidt men op de Veluwe de volgende ambten, die overeenstemmen met de vijf zojuist vermelde kerspelen: 62 )
1. Arnhem (rek. 1294/jen 1313/4)
2. Putten, Ede en Garderen (rek. 1294/5, 1313/4» schatting 1325)
3. Ermelo en Epe (rek. 1294/5, 1313/4, schatting 1325)
4. Voorst (rek. 1294/5, I 3 I 3/4> schatting 1325)
15. Reden en Brummen (rek. 1313/4, in het schattingsregister verenigd met Voorst).
De latere rechtelijke indeling in de drie drostambten wijkt hier
enigszins van af:
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Kerken en kapellen vóór 1200 met een reconstructie van de vermoedelijke oude
kerkelijke indeling
Churches and chapelsbefore1200, with a sketchof the parish boundaries
•f
Kerken
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Vermoedelijke oude kerspelgrenzen
• • • • Grenzen van latere onderverdeling
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1. Nederveluwe, omvat het oude ambt Putten, Ede en Garderen, met
daarbij Ermelo, Harderwijk en Nunspeet
2. Overveluwe, beslaat het deel Epe van het oude ambt Ermelo en
Epe met toevoeging van het ambt Voorst.
3. Veluwezoom, een samenvoeging van de oude ambten Reden —
Brummen en Arnhem.
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Het valt bij de oude kerspelindeling op, dat er twee belangrijke gebieden waren: de oevers van de Rijn en van de IJssel tot Wilp, en
daarnaast de noordwesthoek met Putten en Ermelo als centra. Vanuit
Voorst, Reden en Arnhem is men niet diep in het hoger gelegen „binnenland" doorgedrongen. De Gelderse Vallei, tot en met Bennekom,
valt geheel onder het gezag van Putten, terwijl Ermelo's invloed zich
over de noordoosthoek uitstrekte. Hier was de omgeving van Doornspijk het kolonisatiegebied van de achtste en negende eeuw, de streek
tussen Vaassen en Hattem werd vermoedelijk in nog later tijd ontgonnen.
In 1176 bestond er aan de oostrand, ten noorden van Apeldoorn een
zeer omvangrijk kerspel, Epe, dat toen werd onderverdeeld in de
kerspelen Vaassen, Epe, Oene, Heerde, Vorchten en Gaasberg (Hattem) 6 3 ). Elders moeten dergelijke splitsingen van de oude grote kerspelen ten gevolge van debevolkingstoeneming ook hebben plaats gevonden. Het oorkondenmateriaal is zeer schaars, maar het laat vrijwel
geen andere conclusie toe, dan dat dit vooral in de dertiende eeuw is
geschied.
In de twaalfde eeuw worden, behalve de reeds eerder genoemde
kerken en kapellen, nog vermeld een kapel in Ellekom 64 ) en een kerk
in Biddinchem 65 ). Deze kerk is waarschijnlijk in de loop van de dertiende eeuw naar Doornspijk verplaatst. 66 ) Een soortgelijke verplaatsing van de zetel van de parochie geschiedde ook in Nijkerk. De oorspronkelijke kerk was in 1222 in Wullenhoo gesticht, maar aan het
begin van de veertiende eeuw is Nijkerk het kerkelijk centrum geworden. 6 7 ) Iets anders was de situatie in Harderwijk en Hattem. Een tijdlanghebben in deze beide plaatsen naast elkaar bestaan een oude landelijke kerk, resp. in Selhorst en Gaasberg, en een jongere stedelijke
kerk binnen de stadsmuren van Harderwijk en Hattem. Inbeide gevallen heeft de veiliger gelegen stadskerk het op de duur gewonnen. 68 )

Een merkwaardig feit, waardoor men getroffen wordt, omdat het in
de oostelijke gewesten veel minder voorkomt, is dat er op de Veluwe
!in een aantalgevallen eenverbandbestaattussenkerken enhoven. Soms
]vindt men in goederenregisters of in rekeningen een passage, waaruit
j'blijkt, dat de kerken op grond, welke aan de hoven behoorde, gebouwd zijn, soms wordt slechts alleen meegedeeld, dat de kerk naast
!de hof staat, zonder dat over de eigendom van de grond gerept wordt.
' Wellicht kan dit verschijnsel verklaard worden door de ruimere taak,
die de oudste grootgrondbezitters zich gesteld hebben. De hoven,
vooral in de beginperiode, behoorden vaak aan kloosters en kapittels.
Deze geestelijke instellingen hebben de hoven niet alleen gebruikt
voor het beheer van het grondbezit, maar zij hebben er ook centra
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voor de zielszorg van de bevolking van gemaakt. Men kan van dit verband tussen kerken en hoven op de Veluwe verschillende voorbeelden
aanwijzen. Zo was in Arnhem de hof van Prüm vóór 1310 tegelijkertijd het pastoorshuis van de parochiekerk. Aan deze toestand kwam in
1310 een einde, toen een nieuwe hof, Nyenbeke buiten de Janspoort
werd gesticht. 69 ) Van de Eltense hof in Arnhem is alleen bekend, dat
deze achter de St. Walburgskerk lag. 70 ) De goede en rijke hof van de
abdij van Prüm te Voorst was eveneens bij de kerk gelegen. 71 ) In een
goederenregister van de abdij Abdinkhof wordt opgegeven, dat de abdij in Renkum bezat de hof met hoog land en de weide, waar de kapel
in stond. 72 ) Op grond, behorend bij de hoven van het kapittel van St.
Marie, waren de kerken van Selhorst, Apeldoorn envermoedelijk ook
Oene gebouwd. 73 ) Zelfs waren er naast enkele niet-functionele hoven
kerken gesticht. 74 )

Het materiaal betreffende de kerspelen, dat in de oorkonden is
overgeleverd, is uiteraard onvolledig. We kunnen dit aanvullen met
archeologische gegevens over de bouwwijze en het materiaal, waarmee de kerken en de torens gebouwd zijn. Soms blijken gedeelten van
de kerkgebouwen en torens uit een veel oudere periode te dateren dan
waarover de schriftelijke traditie reikt. Dit is het geval met Oosterbeek, Velp, Kootwijk, Beekbergen en Barneveld. Terwijl het bij de
eerste drie kerken om een aanmerkelijk tijdsverschil gaat, isdaar bij de
laatste twee geen sprake van. In de Voorlopige lijst der Nederlandsche
.'monumenten vangeschiedenis en kunst, deel Gelderland, worden de kerI ken van Twello en Garderen op grond van literaire overleveringen op
een veel ouder tijdstip gedateerd, zonder dat zulks met bewijsplaatsen
iwordt gestaafd. 75 )
De kerk te Oosterbeek wordt voor het eerst vermeld in (12761281), in de Voorlopige lijstdateerde men het schip en het koor op de
twaalfde eeuw en de toren op de elfde en twaalfde eeuw. Bij archeologische opgravingen is Glazema tot een datering van de oudste kerk in
de tweede helft van de tiende eeuw gekomen. 76 ) Van de kerk te Velp
bezitten wij zelfs geen vermelding vóór 1288. Het schip moet omstreeks 1100 gebouwd zijn en de toren in de elfde en twaalfde eeuw.
Glazema dateert de kerk op de elfde eeuw. 7 7 ) Ook Kootwijk wordt
vóór 1288 in de schriftelijke bronnen niet genoemd. De Voorlopige lijst
schrijft de kapel toe aan het derde kwart van de elfde eeuw. 78 )
! Beekbergen en Barneveld zijn beide evenmin vóór 1288 vermeld. In
|Beekbergen is het schip van de kerk uit de dertiende eeuw. 79 ) Barne| veld behoorde in 1183kerkelijk nog tot Putten, de toren moet in het
/ midden van de dertiende eeuw gebouwd zijn.80)
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Het is soms mogelijk de ouderdom van de kerken vast te stellen,
met behulp van de patrociniën, de heiligen waaraan de kerken gewijd
zijn, maar deze gegevens zijn op de Veluwe zeer onvolledig. 81 ) Evenals
indegebiedenaandeandere zijdevande IJssel82),waren deoude kerken
gewijd aan St. Lebuinus (Wilp), St. Liudger (Doornspijk) 83 ), St.
Martinus (Arnhem, Epe, Reden) 84 ), St. Pancratius (Putten, Brummen) 8 5 ). Tot de groep van de jongere patrocinia behoren St. Antonius
abt (Lunteren, Elspeet, Nunspeet, Aard onder Wilp) 86 ), St. Georgius (Nijbroek) 87 ), St. Lambertus (Oldebroek), H. Maagd Maria
(Dieren, Twello, parochiekerk van Harderwijk) 88 ), St. Nicolaas
(Ellekom, Oosterwolde, Selhorst en Elburg) 89 ), St. Catharina (Nijkerk, Middachten) 90 ) en St. Andreas (Gaasberg bij Hattem) 9 1 ). De
oude kerken hebben ook oude patroonheiligen, een uitzondering
vormt alleen Doornspijk, waarvan de kerk pas aan het eind van de
dertiende eeuw vermeld is. De H. Liudger als patroon moet worden
toegeschreven aan het vele grondbezit van het klooster Werden. De
kerk te Doornspijk was gebouwd op de grond van het klooster. Het
St. Nicolaas-patrocinium van de kerk in Ellekom wordt pas in 1571
voor het eerst vermeld, terwijl de kerk al in (1129—1138) als kapel
voorkomt. De vroegste vermelding van St. Nicolaas als patroon is in
Dordrecht in 1174;.92) Vermoedelijk zal in Ellekom een verandering
vanpatroonheilige hebben plaatsgevonden.

Het kerspel wordt gevormd door een kerkdorp met een onbepaald
aantal buurschappen. In de oorkonden en de goederen-registers worden deze buurschappen met de term villa aangeduid. Er worden 2g
villae op de Veluwe vóór het jaar 1000 vermeld. In oorkonden van
schenkingen of overdracht van goederen wordt gesproken van een
hoeve of een goed, gelegen in de villa N., soms zelfs van de schenking
van een derde of een kwart hoeve in de genoemde villa.93) Er is vrijwel
niets wat er op duidt, dat in deze tijd een dergelijke villa op de Veluwe
aan één grootgrondbezitter zou hebben behoord. Evenals in het oosten
van het land is ook op de Veluwe de villa geen domaniale eenheid,
maar de term heeft de betekenis van het woord buurschap. Als bewijs
hiervoor kan mede gelden, dat vrijwel alle vroeg-middeleeuwse villae
later als buurschappen voorkomen. Er zijn slechts twee uitzonderingen: de villa Buchorst, later Bokhorst bij Diermen 94 ) en de villa
Rentilo, later Renselaar bij Gerven 95 ). Hier heeft men villae, die vóór
1£00 niet alsbuurschap vermeld zijn. Een villa, die oorspronkelijk geheel aan één grondbezitter kan hebben behoord, is het onbekende
Rotherimarca, waarvan Walther en Richlint het derde deel aan de
abdij van Lorsch schenken. 96 )

*S

Ontginningen en „Wüstungen", de steeds verder gaande deling in
kleinere geografische eenheden van de kerkelijke en bestuurlijke organisatie weerspiegelen veranderingen in de bevolkingsomvang. Bijzonder belangwekkend is de verhouding tussen bevolkingsaantal en de oppervlakte cultuurgrond. Hierover valt echter weinig te zeggen, omdat
de oudste bron, die een mogelijkheid tot schatting van het bevolkingsaantal toelaat, pas uit 1^26 dateert. Wat de middeleeuwen betreft,
moeten we genoegen nemen met enkele lokale gegevens.
Een inzicht in de ontginningsactiviteit geeft een schenkingsoorkonde van 855. Een aantal hoeven, gelegen in de nabijheid van Ermelo en
Putten worden aan het klooster Werden geschonken. 97 ) De hoeve had
in deze streken wellicht een bedrijfsgrootte van 8-10 ha bouwland. 98 )
In de oorkonde wordt vermeld, dat 3hoeven bij de hof behoren. Terwijl anders bij de hoeven steeds de namen van de horigen, die op het
bedrijf woonden, worden opgegeven, geschiedt dat hier niet. De drie
hoeven zijn dus vermoedelijk het bouwland, dat door de hof bebouwd
werd, het saalland, dus waarschijnlijk 25-30 ha groot. Hierna volgen
de namen van de horigen, die soms een gehele hoeve exploiteren,
maar anderen hebben een kleiner bedrijf. De verdeling isalsvolgt:
7 horigen exploiteren ieder een volle hoeve, totaal 7 hoeven
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Aangezien van 2bedrijven de grootte niet wordt vermeld, waren er
dus 33horigen, die in het totaal minstens de beschikking hadden over
21£ hoeve, wellicht 170 à 21oha bouwland. Bij £van de halve hoeven
behoren nog comprehensiones, evenals bij de 2driekwart hoeven en bij 1
volle hoeve. Men was toen dus nog volop aan het ontginnen. Ook bij
de twee bedrijven, waarvan de grootte niet isopgegeven, behoren ontginningen, terwijl nog van een halve hoeve wordt gezegd, dat deze in
het bos ligt. Van de 33bedrijven zijn er 11bij de ontginningen betrokken.
De 33bedrijven keren terug in de inkomstenregisters uit de twaalfde en dertiende eeuw. Voor zover de horigen nog in natura betalen,
kan men de hele en halvehoeven onderscheiden, doch wanneer in geld
betaald wordt, is het onderscheid niet zo duidelijk. In (1133—1166)
waren er 14volle hoeven, 4 halve hoeven en 1j betaalden in geld. Ca.
12£o waren er 1o volle, £halve en 2zeer kleine hoeven, terwijl er 16
in geld betaalden. 99 )
Uit het bovenstaande kan men concluderen, dat de vermeerdering
van het aantal volle hoeven tussen 8 J J en (1133—1166) waarschijnlijk
aan de ontginningen moet worden toegeschreven. Voornamelijk zullen
26

dit de ontginningen zijn geweest uit het midden van de negende eeuw,
het tijdstip toen de oorkonde werd opgesteld. Zeer opvallend is, dat
het totale aantal bedrijven tussen 8j£ en ca. i2£o volkomen gelijk
blijft. Toen in 855 de hoeven aan het klooster Werden werden geschonken, was men op tal van bedrijven nog druk aan het ontginnen,
maar daarna — en dit is belangrijk - zijn er geen nieuwe hoeven meer
bijgekomen.
Van gewicht is het ook te kunnen constateren, dat men in 8 5 j
reeds van een halve hoeve kon leven. Oorspronkelijk gold de volle
hoeve als de eenheid, die voldoende opleverde voor het levensonderhoud van één gezin. Wel blijkt uit de ontwikkeling, dat de horigen in
Putten en Ermelo er naar gestreefd hebben van de hoeven, die kleiner
waren, door ontginningen toch nog volle hoeven te maken.
De verklaring voor het constant blijven van het totale aantal hoeven
vindt men in eenbepaling, die invrijwel allehofrechten is opgenomen,
namelijk, dat het horige goed niet verdeeld mag worden. Nu zijn weliswaar de hofrechten van een latere datum, maar menmagwel vermoeden, dat in de hofrechten verplichtingen van de horigen zijn opgenomen, die reeds lang bestonden. 100 )
Tot welke toestand de bepaling van de ondeelbaarheid der hofgoederen kan leiden, laat ons de rekening van de hof te Voorst in 1405
zien. 101 ) In de buurschappen Voorstonden, Appen en Noord-Empe, en
in Voorst zelf, waren tien horige goederen gelegen, die ieder enige
malders gerst en rogge moesten leveren en al naar gelang of het volle
of halve hoeven waren resp. 30 of 15 denariimoesten betalen.
Uit een lijst van de horige gezinnen, die op deze erven wonen, blijkt
het volgende: op 7 volle hoeven wonen 34 horigen, gem. per hoeve
ca. g personen, en op 3 halve hoeven wonen 27 horigen, gem. per
hoeve ca. 9 personen. Opvallend zijn de zeer grote gezinnen, of beter
huishoudens, die juist op de kleinste bedrijven wonen. In dit opzicht
is het niet bevreemdend, dat in de rekening een mededeling is opgenomen, dat vele horigen uit armoede naar elders vertrokken zijn. Indien men alle op de horige erven van de hof te Voorst levende personen optelt en, voor zover mogelijk, het aantal huishoudens vaststelt,
komt men ongeveer tot 214personen, waarvan er 207 tot 35 huishoudens behoren, hetgeen een gemiddelde van 6personen per huishouden
geeft. 102 ) Zelfs voor een agrarische samenleving ligt dit gemiddelde
iets aan de hoge kant. Het moet niet onwaarschijnlijk geacht worden,
dat dit vrij hoge aantal personen per boerenbedrijf een gevolg isvan de
ondeelbaarheid der erven. 103 ) Men werd genoodzaakt langer bijeen te
blijven wonen.
Op een in enkele plaatsen bestaande bevolkingsdruk wijst het voorkomen van keuters of katers, boeren op kleine bedrijfjes, die niet of
slechts in beperkte mate tot het gebruik van de woeste gronden ge27

rechtigd waren. De keuters worden voor het eerst in 1349 in Wekerom vermeld, in 1360 in Ede, in de veertiende eeuw in Oldebroek, in
1449 in Brummen, Oeken en Rienderen enin 1475m Voorthuizen. 104 )
„Cotpenningen" werden door 21 personen aan de hof te Dolder bij
Wageningen betaald in 1473. 105 )
De ondeelbaarheid der.horige goederen betekende, dat slechts één
der kinderen, de oudste zoon, ofbij ontstentenis van zonen, de oudste
dochter het goed kon erven. Dit erfrecht, dat men met de termen
blijversrecht of Anerbenrecht aanduidt, vindt men echter in een veel
groter gebied, dan waar alleen de hofrechten golden. 108 ) De sociale
gevolgen van dit erfrecht zijn moeilijk te overzien. Inperioden van een
sterke bevolkingsvermeerdering kan het leiden tot:
a) zeer grote familie-huishoudens per bedrijf
b) het wegtrekken van de jongere zoons en dochters
c) het stichten van keuterbedrijfjes.
Omvangrijke familiehuishoudens per bedrijf hebben slechts kunnen
bestaan, indien het areaal cultuurgrond van het bedrijf werd uitgebreid
of hogere opbrengsten konden worden verkregen door betere methoden in de landbouw toe te passen.
Het blijversrecht oefende geen invloed uit, indien door grote kindersterfte of door epidemieën er nauwelijks volwassen zoons of dochters op de erven waren. In Engeland is bij een onderzoek naar de
samenstelling van de gezinnen der horigen in de middeleeuwen gebleken, dat de sterfte onder de gehuwde personen hoog was, zodat de
huwelijksduur slechts kort was. Het was voorts gebruikelijk, dat de
achtergebleven weduwe of weduwnaar spoedig hertrouwde. 1 0 7 )
De horigheid heeft zich in het noordwestelijk deel van de Veluwe
tot het einde van de achttiende eeuw weten te handhaven. Men kan
zich afvragen of deze lange duur van de horigheid, waarbij aan de ondeelbaarheid van de horige goederen werd vastgehouden geen gevolgen heeft gehad voor de sociale en economische toestand van de bevolking. In velerlei opzichten valt er een parallel te trekken tussen Borne
en de omgeving van Putten, Ermelo en Nijkerk. In Twente was Borne
het richterambt met de meeste horige erven. De bevolkingsdruk deed
een proletariaat in het kerkdorp en enkele buurschappen ontstaan, dat
een bestaan wist te vinden in het weven van linnen. Naast de vele
armen waren er enige rijke linnenfabrikeurs. 108 ) In de noordwesthoek van de Veluwe zien we in de 17e en 18e eeuw ietsgebeuren, dat
aan de Twentse toestanden herinnert. In de omgeving van Nijkerk
ontwikkelt zich de tabaksbouw, waarin vele armen een broodwinning
vonden, met daarnaast de meer welgestelde tabakskooplieden. Het is
moeilijk na te gaan of deze armen afstammelingen waren van personen
voor wie op de horige erven door de bepaling van de ondeelbaarheid
geen plaats meer was.
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Hertog Karel van Gelre heeft in 1526 ten behoeve van de belastingen een optekening van de beesten (paarden, runderen en schapen)
gelast. 109 ) De gegevens in dit register verschaffen de mogelijkheid een
inzicht te krijgen van het totale bevolkingsaantal van de Veluwe in dat
jaar. Naar schatting moet de bevolking ongeveer 36.000 personen bedragen hebben. Oudere gegevens, waarmee men het bevolkingscijfer
op een vroeger tijdstip zou kunnen berekenen, zijn niet aanwezig. Het
register van de schatting van omstreeks 1325 is niet compleet - het
ambt Arnhem ontbreekt - en lokaal weinig gedifferentieerd, doordat
alleen de namen van de grote ambten genoemd worden, maar niet van
de kerspelen en buurschappen.
Vergelijkt men de bevolkingsgegevens van 1^26 met de toestand in
hetmiddenvande dertiende eeuw, zoals die hiervóór is geschetst, dan
is vermoedelijk de bevolking gedurende de tussenliggende periode
toegenomen in de Gelderse Vallei (Barneveld, Lunteren, Ede en Bennekom) en in het gebied van de Weteringen (Apeldoorn, Vaassen,
Epe, Heerde en Hattem) met de daarbij aansluitende noordoosthoek
(Oldebroek, Doornspijk en Elburg). Het oude nederzettingsgebied
langs de Rijn en de IJssel tot Wilp heeft waarschijnlijk een geringere
bevolkingsgroei gehad. De vrij smalle strook goede cultuurgrond tussen de onvruchtbare heuvels enerzijds en de moerassige rivierbedding
anderzijds bood weinig gelegenheid tot grote ontginningen en vestiging van een aanzienlijk aantal nieuwe bewoners. In het midden van de
Veluwe was het gebied, zich uitstrekkend van Nunspeet tot Otterlo,
ook in 1$26 nog zeer dun bevolkt.
Latere geschiedschrijvers hebben dikwijls en met graagteeenpassage
uit een oorkonde van hertog Arnold van 1432 geciteerd. In deze oorkonde, waarbij de hertog aan de ingezetenen van de Veluwe nieuwe
rechten verleende, wasdeaanhef van één van de artikelen : „Ende want
onse landt van Veluwen een wilt byster landt is, dair voele avergrepen 110 ) in geschien plegen...V 1 1 ) Wiltkan betekenen woest en onherbergzaam, maar ook wijd uitgestrekt, bysterwordt gebruikt in de zin
van verwilderd, onbegaanbaar, woest, niet onderhouden. Eenbysterveltis de aanduiding voor zeer schrale grond, hongerland.
Men heeft deze passagegebruikt om te illustreren, dat de Veluwe in
de vijftiende eeuw een onherbergzaam en dun bevolkt gebied was.
Men moet zich echter afvragen of dit in

