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INLEIDING
Het hierbij verschijnende Agronomisch-Historisch Jaarboek is het
vierde in de reeks. De vorige verschenen in 1940, 1943 en 1947.
Het jaarboek bevat weder een aantal overdrukken van artikelen uit
het Landbouwkundig Tijdschrift, waarvan een deel verslagen zijn van
voordrachten, welke vanwege de studiekring tijdens de Nederlandse
Landbouwweken van 1946 en 1948 werden gehouden. Daarnaast bevat
het een tweetal jaarverslagen en een ledenlijst.
Het bestuur spreekt de hoop uit, dat ook dit jaarboek bekendheid zal
geven aan ons streven de studie van de geschiedenis van de landbouw
te bevorderen en dat door de publicatie van artikelen op dit gebied in
het Landbouwkundig Tijdschrift de uitgave van een volgend jaarboek
in de komende jaren mogelijk zal zijn.
Namens het Bestuur,
De Secretaris,
Ir J. A. van der Loeff.

Groningen, April 1949

VERSLAG
VAN DE STUDIEKRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN
DE LANDBOUW OVER HETJAAR 1947
In het jaar 1947werd voortgebouwd op de voorbereidingen van1946.
Op 11Februari werd de in 1946uitgestelde ledenvergadering gehouden
te Utrecht, gevolgd door een lezing van Prof. Dr E. W. Hofstee over:
„De ontwikkeling van de grootte der landbouwbedrijven in de provincie Groningen", welke lezing ook voor niet-leden toegankelijk was gesteld, van welke mogelijkheid door een aantal leden van de Utrechtse
Landbouwkundige Kring gebruik gemaakt werd. Voor deze voordracht
was veel belangstelling, hetgeen vooral in de discussie tot uiting kwam.
In deze vergadering weed besloten de contributie te verhogen tot
ƒ 3.—voor leden van het Genootschap en tot ƒ4.—voor hen die daarvan geen lid zijn. Bij de bestuursverkiezing werd Ir J. A. v. d. Loeff
herkozen.
De ledenvergadering werd gevolgd door een bestuursbespreking. Het
bestuur hield daarna nogeen vergadering op 3 September te Den Haag.
Op 13December werd te Amsterdam een ledenvergadering gehouden,
gevolgd door een ook voor anderen toegankelijke voordracht van Prof.
Dr J. F. Niermeyer over: „De Boerenvrijheid in Middeleeuws Nederland".
De inhoud van deze voordracht gaf stof tot uitvoerige discussie.
In de vergadering werd in de bestuursvacature Ir F.W.G. PijIs voorzien door deverkiezing vanProf. Ir W.J. Dewez te Wageningen. Verder
werd nog besproken de mogelijkheid van publicatie van historische
artikelen.
Correspondentie werd door het bestuur o.m. gevoerd met Ir D. J.
Maltha over de in begin September te Den Haag gehouden tentoonstelling over het Oude Landbouwboek waaraan de Kring meedeed door
inzending van enige jaarboeken en de verspreiding van de te dier gelegenheid uitgekomen brochure van Dr H. N. Kooiman.
Verder met de firma Veenman over de uitgave van het 3e jaarboek,
dat in Februari uitkwam en over het eerste deel van de Serie Agronomisch Historische Bijdragen; een studie van de Heer J. Kok: Grepen
uit het verleden van de landbouw in de Groninger Veenkoloniën. Dit
boek zal naar wij hopen begin 1948verschijnen, dank zij de medewerking van de Veenkoloniale Boerenbond en de heer Kok, welke laatste
— als een bij uitstek deskundige — zich bereid verklaarde deze studie
aan ons ter publicatie af te staan.
Met de redactie van het Landbouwkundig Tijdschrift werd van gedachten gewisseld over de plaatsing van een historisch artikel van B.
Ruys in dit orgaan, terwijl met Prof. Dr E. Brouwer gecorrespondeerd
werd over de mogelijkheid van een herdenking van de landbouwscheikundige Gerrit Jan Mulder.
Aan de Nederlandse Landbouwweek werd dit jaar niet deelgenomen.
Overwogen werd dit in 1948weer te doen.
De leden ontvingen het derde jaarboek en een overdruk van het verslag van de voordracht van Prof. Hofstee, welk verslag was geplaatst
in het Tijdschrift voor Economische Geografie.
Het ledental bleef ongeveer gelijk, terwijl een 18-tal landbouworganisaties toezegde onze Kring financieel te steunen.
De financiën zijn door de hogere contributies en de bijdragen der

landbouworganisaties wel iets verbeterd, doch daar de uitgaven ook
sterk gestegen zijn, blijft zuinigheid geboden. In het algemeen kan men
zeggen, dat 1947voor de Kring eengoed jaar isgeweest. Laten we hopen,
dat we dit voor het komende jaar ook kunnen zeggen.
De Secretaris:
Ir J. A. v. d. Loeff.
Groningen, December 1947.

VERSLAG
VAN DE STUDIEKRING VOOR DE GESCHIEDENIS VAN
DE LANDBOUW OVER HETJAAR 1948,TEVENS OVERZICHT OVER
DE HANDELINGEN VAN DE KRING IN DE EERSTE TIEN JAREN
VAN ZIJN BESTAAN
In het vorige verslag werd melding gemaakt van ons voornemen dit
jaar als eerste deel van de Serie Agronomisch-Historische Bijdragen te
laten verschijnen, een studie van de Heer J. Kok, getiteld: „Grepen uit
het verleden van de landbouw in de Groninger Veenkoloniën."
Wij hadden gedacht dit boek begin van het jaar te laten verschijnen
doch door allerlei omstandigheden, vooral op de drukkerij, kon dit
helaas niet. Het kwam echter toch nog in dit verslag-jaar gereed en
werd in December 1948 aan de leden en anderen, die erop ingetekend
hadden, toegezonden.
Aan de leden en donateurs werden enige overdrukken gezonden
van artikelen opAgronomisch-Historisch gebied, n.1. van J. Baert, P.G.
Meijers en H. N. Kooiman.
Het in ons verslag in 1946 genoemde artikel van B. Ruys over de
ontwikkeling van de tuinbouw in Dedemsvaart, werd in het Juninummer vanhet Landbouwkundig tijdschrift (Jg 60—1948pp 244—249)
geplaatst en zal in het volgende jaarboek opgenomen worden.
Correspondentie werd gevoerd met:
Ir Planje te Roermond over het regionaal samenbrengen van de
leden van de kring.
Ir W. de Haan te Wassenaar (door bemiddeling van ons bestuurslid
Prof. Dr Ir C. H. Edelman) over drie brieven van W. C. H. Staring
aan de vader van de Heer de Haan. Deze brieven werden aan ons overgedragen en zijn door ons aan het Rijksarchief te Groningen in bewaring gegeven.
De Cultuurtechnische Dienst te Utrecht, naar aanleiding van een
schrijven van ons lid Ir G. Veenstra te Meppel over de mogelijkheid
van het verloren gaan van gegevens over vroegere toestanden, werkwijzen en werktuigen bij het uitvoeren van cultuurtechnische werken.
Naar aanleiding daarvan had de secretaris te Groningen een bespreking met Ir W. C. Visser, Hoofd van de Afdeling Onderzoek van genoemde Dienst, waarbij o.m. de mogelijkheid werd besproken dit onderwerp in een vergadering van de kring te doen behandelen.
Een plan daartoe voor de 13e Ned. Ldndbouwweek kon geen voortgang vinden, daar de daarvoor gedachte sprekers, deels door een reis
naar het buitenland, deels door militaire dienst, niet beschikbaar waren.
Het voornemen bestaat dit onderwerp in een komende vergadering
toch nog eens aan de orde te stellen.

De Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw
over het van deze Mij ontvangen Gedenkboek 1842—1942.
De Heer C.Keur te Zeist over een door deze gemaakte studie over de
Geschiedenis van de cultuur van meekrap.
Het Regeringscommissariaat voor Buitenlandse Agrarische aangelegenheden over een vertaling van een studie van: Dr Mamoun Abd el - Salam: An outline of the history of agriculture in Egypt.
De Bibliotheek van de Landbouwhogeschool te Uppsala over een ruil
van onze uitgaven met de hare.
Dr Ir E. W. B. v. d. Muijzenberg te Wageningen over een door deze
aangeboden voordracht over de historische ontwikkeling van de tuinbouwwerktuigen.
Prof. Dr Ir R. J. Forbes te Amsterdam, die de Studiekring gaarne
van dienst wilzijn met historische gegevens uit zijn kartotheek.
Rijksarchivarissen in alle provincies over adressen van provinciale
organisaties, die zich bezig houden met de geschiedenis van de landbouw.
Besprekingen en vergaderingen:
De voorzitter had een aantal besprekingen te Veendam met de Heer
Piers, secretaris van deVeenkoloniale Boerenbond en met de Heer Kok,
over de uitgave van diens hierboven reeds genoemde boek. Ook met de
Fa. Veenman te Wageningen hadden voorzitter en secretaris hierover
besprekingen.
De secretaris nam als lid van de Regelingscommissie voor de 13eNederlandse Landbouwweek deel aan een vergadering dezer commissie
op 5Mei 1948te Wageningen.
Door de Kring werd daarop aan deze Landbouwweek deelgenomen
op 16 Juli n.m., met als sprekers: Prof. Dr B. H. Slicher van Bath en
Dr J. Naarding, ingeleid door de voorzitter. Diens rede en beide voordrachten zijn gepubliceerd in het Nov./Dec.-nummer van het Landbouwkundig Tijdschrift (Jg. 60 1948 pp 550—562) en zullen in het
volgende jaarboek worden opgenomen. .
Aan een uitnodiging tot bijwoning van enige lezingen te Arnhem op
10 Juli 1948 uitgaande van het Rijksmuseum voor Volkskunde, (Het
• Nederlands Openlucht Museum), kon door verhindering der bestuursleden geen gevolg worden gegeven.
Verder werden door voorzitter en secretaris bijgewoond de rede bij
zijn intree als Hoogleraar aan de Universiteit te Groningen van Dr
B. H. Slicher van Bath op 13 November.
Op 13October woonde de secretaris te Wageningen een vergadering
bij van het Bestuur van het Nederlands Genootschap van Landbouwwetenschap, met de besturen der Studiekringen en de diverse commissies van het genootschap, in welke vergadering diverse genootschapszaken besproken werden.
Het bestuur vergaderde zelf op 23 October te Utrecht ter voorbereiding van de jaarvergadering, welke eerst in December 1948zou gehouden worden, doch daar de spreker Dr T. S. Jansma toen niet beschikbaar was, op 19 Maart 1949 gehouden werd. Toen werd tevens het 10jarig bestaan van de kring herdacht.
In deze vergadering trad de heer A. H. G. van Arkel af als bestuurslid en werd in diens plaats gekozen Mr J. M.G. van der Poel.
De secretaris woonde verder op 6 Januari de Alg. Vergadering van
het Nederlandse Genootschap voor Landbouwwetenschap bij.
Het ledental bleef ongeveer gelijk: aan het eind van het verslagjaar
was het: 111;verder waren er 18 donateurs.
De financiële toestand is vrij goed, hoewel het beter kon.
Uit het van het Genootschap ontvangen gegevens (het Genootschap
treedt voor de kringen als kassier op) had de kring eind van het jaar
een saldo van ± f 450.—.Daarbij dient vermeld te worden, dat het boek

van J. Kok voor een groot deel uit een bijdrage van de Veenkoloniale
Boerenbond gefinancierd werd, waarvoor wij genoemde bond zeer erkentelijk zijn.
Overzien we nog eens het afgelopen jaar, dan kunnen wij geloof ik
niet ontevreden zijn en de hoop uitspreken, dat de kring op dezelfde
voet zal mogen voortgaan.
Werd hierboven het laatste verenigingsjaar beschreven, thans rest
nog een en ander mede te delen over de eerste tieni jaar van het bestaan van de kring.
Het initiatief tot het vormen van een kring werd genomen door Dr
Ir W.A.J. Oosting, diein deAlg. Vergadering van het Genootschap van
14 December 1937 wees op het belang van de studie van de geschiedenis van de landbouw en voorstelde voor deze studie een commissie in
het leven te roepen. Dit werd gedaan, waarbij tot leden der commissie
benoemd werden: N. G. Addens, A. H. G. van Arkei, B. v. d. Burg, F.
W. G. Pijls, J. Elema, J. D. Koeslag, W. A. J. Oosting en als secretaris
J. A. v. d. Loeff.
Prof. Elema meende geen benoeming te kunnen aanvaarden, terwijl
op 2 Februari 1938de Heer Koeslag overleed.
Op 19 Mei 1938 werd de Commissie te Wageningen door de Heer
T. A. C. Schoevers, secretaris van het Genootschap, namens de Voorzitter geïnstalleerd, waarna de commissie onder voorzitterschap van de
Heer Oosting na een drietal vergaderingen in een bestuursvergadering
van het Genootschap rapport uitbracht bij monde van de voorzitter,
waarin voorgesteld werd een kring in te stellen als afdeling van het
genootschap. Een reglement voor deze kring, dat later voorbeeld werd
voor de reglementen der andere kringen van het genootschap, werd
daarbij tevens aangeboden.
In de Algemene Vergadering van het Genootschap van 22 Maart 1939
werd daarop de kring ingesteld. De commissie trad van die dag af op
als eerste bestuur.
Hetzelfde jaar nam de kring nog deel aan de 10e Nederlandse Landbouwweek op 28 Juli 1939 met voordrachten van de Voorzitter over:
„Praehistorische en historische cultuurmonumenten in het landschap"
en „De oudheden in de grond"; en hield die dag een ledenvergadering.
Door de kort daarop uitgebroken tweede wereldoorlog kon de kring
weinig meer naar buiten optreden. Wel werden er gedurende de oorlog nog twee jaarboeken uitgegeven, het eerste in Augustus 1940,het
tweede in December 1942.Het bestuur vergaderde in die tijd nog eenmaal; de voorzitter, eerst Dr Oosting, na diens overlijden op 5 September 1942de Heer Addens en de secretaris hadden toen-wel voortdurend
contact met elkaar. Na de bevrijding kon op 30 Maart 1946 een bestuursvergadering gehouden worden te Zwolle, waaraan de Voorzitter,
secretaris en de H.H.vanArkel en Pijls deelnamen (de Heer v. d. Burg
had in 1939 als bestuurslid bedankt).
Het bestuur moest toen aangevuld worden, hetgeen geschiedde in^de
ledenvergadering van 24 April 1946te Utrecht, waarbij de H.H. Baert,
Edelman en Boerendonk in het bestuur kwamen en de oude bestuursleden herkozen werden.
Aan de in dat jaar gehouden 11e Nederlandse Landbouwweek werd
op 2 September deelgenomen met als sprekers Prof. Dr C. H. Edelman
en Mr J. Baert met als onderwerpen: ,Iets over veldnamen en perceleringen" en „De geldomzet in het boeienbedrijf van 1795—1940". Het
volgende jaar kwam in April het derde jaarboek uit.
In 1947 werden twee ledenvergaderingen gehouden, een op 11 Februari te Utrecht, die eigenlijk behoorde tot het verslagjaar 1946,met
als spreker Prof. Dr E. W. Hofstee over: „De ontwikkeling van de
grootte der landbouwbedrijven in de provincie Groningen", en een op
13 December te Amsterdam, waarin sprak Prof. Dr J. F. Niermeyer

over: „De boerenvrijheid in Middeleeuws Nederland".
In 1948 werd deelgenomen aan de 13e Nederlandse Landbouwweek
met als sprekers Prof. Dr B. H. Slicher van Bath over: „De betekenis
van het archivalisch onderzoek voor de geschiedenis van de landbouw",
en Dr J. Naarding over: „Het Oud-Drentse boerenleven in de spiegel
der Markerechten", terwijl het eerste deel van de serie AgronomischHistorische Bijdragen met een studie van J. Kok over: „Grepen uit
het verleden van de landbouw van de Groninger Veenkoloniën", verscheen.
Zien we terug op de eerste periode van tien jaar, dan blijkt, dat de
belangstelling voor de studie van de geschiedenis van de landbouw
groeiende is. Dit bleek o.m. uit de toename van het ledental van de
kring: begonnen in 1939 met 61leden, telt de kring er nu 111, benevens
een 18-tal donateurs. Deze toename was ook te danken aan het toetreden van een aantal historici, die belangstelden in de landbouw.
De secretaris:
Ir J. A. v. d. Loeff.
Groningen, Maart 1949.

DONATEURS:
Groninger Maatschappij van Landbouw — Groningen, Landbouwhuis.
Friese Maatschappij van Landbouw — Leeuwarden, Willemskade 11.
Veenkoloniale Boerenbond — Veendam.
Drents Landbouw Genootschap — Assen, Oostersingel 25.
Overijsselse Landbouw Maatschappij — Zwolle, Landbouwhuis.
Hollandse Maatschappij van Landbouw — Den Haag, Anna Paulownastraat 20.
N.-Brabantse Maatschappij van Landbouw — Zevenbergen.
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité — Den Haag, Raamweg 28.
R.K. Nederlandse Boeren- en Tuindersbond — Den Haag, Raamweg 28.
Aarts Diocesane Boeren- en Tuindersbond — Arnhem, Amsterdamse
weg 96.
N.-Brabantse Chr. Boerenbond — Tilburg, Spoorlaan 50.
Limburgse Land- en Tuinbouw Bond — Roermond, Landbouwhuis.
Chr. Boeren- en Tuindersbond — Den Haag, Raamweg 28.
Afd. Groningen v. d. Chr. Boeren- en Tuindersbond <— Groningen, Martinikerkhof, p.a. A. Blokzijl.
Afd. Drenthe v. d. Chr. Boeren- en Tuindersbond — Assen, Stationstraat 2.
Afd. Gelderland v. d. Chr. Boeren- en Tuindersbond — Ede, Amsterdamse Straatweg 16, p.a. O. C. v. Hemessen.
Afd. Utrecht v. d. Chr. Boeren- en Tuindersbond —Woerden, Nieuwendijk 32, p.a. W. P. Cnossen.
Afd. Zeeland v. d. Chr. Boeren- en Tuindersbond — Goes, Middelburgsestraat 31, p.a. Drs J. J. Knibbe.

LEDEN:
Addens, N. G. — Bellingwolde A 21.
Apeldoorn, E. L. J. van —Nyensleek, Post Frederiksoord, Kwekerij „De
Mengbak".
Arkel, A. H. G. van — Amsterdam, J. J. Viottastraat 48.
Arts, Th. — Heiloo, Westerweg 238.
Baert, J. — Amsterdam-W., Westlandgracht 129III.
Bakker, J. P. — Bussum, Fortlaan 14.
Bakker, G. de — Den Haag, Tholense straat 73.
Banga, O. — Wageningen, Diedenweg 6.
Berg, P. W. J. van den — Amsterdam, Plantage Badlaan 24b.
Blink, G. J. — Wassenaar, Van Bergenlaan 6.
Boerendonk, M. J. — Voorburg, Westenburgstraat 18.
Bouman, P. J. — Groningen, Moddermanlaan 10.
Briel, A. P. v. d. — De Meern, Rijksstraatweg 109.
Bruins, L. H. — Leens (Arts te—).
Burger Hzn., D. — Wassenaar, Lange Kerkdam 78.
Buursma, L. — Den Haag, De Bruynestraat 1.
Dewez, W. J. — Wageningen, Lawickse Allee 2a.
Diederich, J. — Amsterdam, Postjeskade 223II.
Dieleman, M. P. — Middelburg, Rouaanse Kaai 51.
Doorman, G. — Wassenaar, Julianaweg 14.
Dumon, A. G. — Leuven, Heverlee, J. v. d. Bemptlaan 16.
Duyverman, J. J. — Wageningen, Oude Bennekomseweg 82.
Dijk, O. van — Stampersgat N.-Br., Noordzeedijk 33u.
Ebbens, F. J. — Nieuw Beerta A 18.
Edelman, C. H. — Wageningen, Hinkeloordseweg 6.
Emmens, J. A. — Rotterdam-N., Hillegersberg, Straatweg 162.
Eschauzier, W. A. — Vught, Moolengraaflaan 6.
Fockema Andreae, S. J. — Den Haag, Bleyenburg 7.
Fonck, K. — Borsbeke (Oost-Vlaanderen), België, Kempenstraat 83.
Frings, H. M. K. — Beekbergen, Dorpsstraat 105.
Giffen, A. E. van — Groningen, Poststraat 6.
Gonggrijp, J. W. — Amsterdam, Schubertstraat 57.
Groneman, J. L. Th. — Wieringerwaard, Baisingerweg B 10.
Hanraets, J. M. J. — Zwollerkerspel, Spoolde A 3.
Hees, R. van — Goes, Stationstraat 31.
Heeteren, J. H. van — Maurik, Groot Breedslag.
Hiddema, W. — Groningen, Bachkade 1.
Hoekstra, P. — Middelburg (Leraar Gymnasium).
Hoffen, M. M. van — Bennekom. De Halve Houtsnip.
Hofstee, E. W. — Wageningen, Eekmolenweg 7.
Homan, J. Linthorst, — Groningen, Petrus Campersingel 259.
Hubbeling, N. — Bennekom, Hartenseweg 6.
Huismans, E. P. — Wageningen, Hoogstraat 92a.
Huizinga, D. S. — Den Haag, Bronovolaan 42.
Hylarides, P. — Rijswijk Z.H., Bleekerslaan 19.
Hylkama, A. K. — Zutphen (Rijkszuivelconsulent), Bernerstraat 6.
Hijszeler,^ C. C. W. J. — Enschede, Rijksmuseum Twente.

Jansen, J. P. — Tuikwerd, Delfzijl B 752.
Jonge, L. A. J. de — Hattem, Apeldoornseweg C 314.
Joustra, A. H. — Den Haag, Van Kijfhoeklaan 9.
Keur, C. J. — Zeist, P. C. Hooftlaan 45.
Kielstra, Tj. B. E. — Den Haag, Lyceumplein 69.
Kleyburg, P. L. — Voorburg, Oosteinde 24.
Klinkenberg, W. — Zwolle, Hortensiastraat 1.
Klompmaker, H. — Amsterdam-N., Zwaluwstraat 6I.
Kluyve, J. J. J. van — Vollenhove.
Kooiman, H. N. — Wageningen, Rijksstraatweg.
Koster, G. J. — Bennekom, Hogeweg 19.
Kruidhof, A. — Wageningen, Rijksstraatweg 87a.
Laarhoven, J. v. — Boxtel, Korte Kerkstraat 14.
Laman Trip, J. Ph. — Velp, Boulevard 8.
L'andbouwwinterschool, Directeur der, — Boxtel.
Loeff, J. A. van der — Groningen, Radesingel 35.
Louwes, S. L. — Wassenaar, Wittenbergerweg 118.
Loverendale Cultuur Mij — Serooskerke — Walcheren, B 47.
Maltha, D. J. — Den Haag, Verdistraat 57.
Manschot, J. — Utrecht, Lucasbolwerk 14.
Meel, C. J. van — Parijs, Avenue Kléber, Ambassade des Pays-Bas.
Meertens, P. J. — Amsterdam-C, Kloveniersburgwal 29.
Meijers, P. G. — Groningen, Goeman Borgesiuslaan 23.
Minderhoud, G. — Wageningen — Harnjesweg 130.
Mohrman, K. — Arnhem, Brugstraat 4.
Muyzenberg, E. W. B. van de — Wageningen, Lawickse Allee.
Naarding, J. — Assen, Bosstraat 11.
Nieboer, R. P. W. U. Jonckers
Winschoten, Blijhamsterstraat 25.
Niermeyer, J. F. — Amsterdam-Z., Milletstr 51.
Nijenhuis, G. — Gieten.
Ophoven, Ph. van — Well (L.).
Pattje, Ir D. J. — Veendam, Landbouwwinterschool.
Planje, J. P. — Roermond, Steegstraat 3.
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Openingswoord
van den Heer N. G. A d d e n s , Voorzitter van de Studiekring voor de
geschiedenis van den landbouw.
Nu de studiekring voor de geschiedenis van den Landbouw voor het
eerst sedert den oorlog weer naar buiten optreedt, door deelneming aan deze
elfde Nederlandsche Landbouwweek, moge ik ter orienteering vooral van
de niet-leden met een enkel woord zijn doelstelling uiteenzetten.
..Het doel van den Studiekring — die op 22 Maart 1939 als „Afdeeling"
van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap werd ingesteld — is: „de wetenschappelijke beoefening van de studie der geschiedenis
van den landbouw in den ruimsten zin en de bevordering van deze beoefening en al wat daarmede rechtstreeks of zijdelings in verband staat".
Als leden trachten wij in den Studiekring te vereenigen zoowel landbouwkundigen met belangstelling voor de beoefening der geschiedenis, als
historici met belangstelling voor den landbouw als veld van historisch
onderzoek.
De werkzaamheden van den Studiekring werden al spoedig na zijn
totstandkoming door den toen ingetreden oorlogstoestand geremd en zoodoende is daarvan naar buiten tot dusver weinig anders gebleken dan de
uitgave van het Agronomisch-Historisch Jaarboek, waarvan het eerste
deel in 1940 en het tweede in 1942 verscheen. Hierin zijn gebundeld de
bijdragen op het gebied van de geschiedenis van den landbouw, die in het
Landbouwkundig Tijdschrift zijn verschenen en welker publicatie vanwege
den Studiekring werd bevorderd. Verwacht mag worden, dat aan het einde
van dit jaar het derde deel van deze reeks het licht zal kunnen zien.
Daarnaast trachten wij de bestudering van speciale onderwerpen op het
gebied van de geschiedenis van den landbouw aan te moedigen en te bevorderen en de resultaten daarvan te publiceeren in een uit te geven reeks
Agronomisch-Historische Bijdragen. Een drietal studies is hiertoe reeds
in bewerking.
Voorts heeft de Studiekring kort geleden een Commissie ingesteld, die zich
bezig houdt met de samenstelling van een bibliografie van artikelen,
betreffende of van belang voor de beoefening van de geschiedenis van den
landbouw, voorkomende in oudere Nederlandsche tijdschriften.
Als een belangrijk middel tot bevordering van het doel, dat de Studiekring zich stelt, hebben wij steeds gezien het organiseeren van een „Historischen Dag" in het kader van de jaarlijksche Nederlandsche Landbouwweek te Wageningen. Zoo mocht de Studiekring reeds deelnemen aan de
tiende Nederlandsche Landbouwweek, gehouden in 19.39, — zij het slechts
met één enkele voordracht van den toeimaligen voorzitter, nu wijlen Dr
W. A. J. O o s t i n g , over: „De bescherming der Praehistorische Monumenten".
En zoo is het ons dan ook een reden tot groote erkentelijkheid jegens de
Regelingscommissie van deze elfde Nederlandsche Landbouwweek, dat zij
aan den Studiekring dezen eersten middag wel heeft willen inruimen.
Erkentelijk zijn wij ook den beiden inleiders van hedenmiddag, Prof.
E d e l m a n en M r B a e r t , door wier welwillendheid het ons mogelijk is
geworden dezen „middag" in het kader der „Landbouwweek" te organiseeren.
Ik hoop, dat wij er aldus toe mogen bijdragen om Uw aller belangstelling
in de geschiedenis van den landbouw, waarvan Gij door Uwe tegenwoordigheid blijk geeft, nog te verhoogen.
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Iets over veldnamen en perceleringen
door
Prof. Dr C. H. E d e l m a n .
De Stichting; voor Bodemkartering houdt zich in hoofdzaak bezig met
het vervaardigen van bodemkaarten en met de land-, tuin- en bosbouwkundige uitwerking van de verkregen bodemkundige resultaten. Daarnaast
vervolgt de bodemkartering ook enkele meer ideëele doelstellingen, w.o.
de reconstructie van de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de
Nederlandse bodem. Ook hierin volgt de bodemkartering het voetspoor van
wijlen Dr Ir W. A. J. O o s t i n g, den oprichter van de Studiekring voor
de Geschiedenis van de Landbouw.
Terwijl de bronnen voor den historicus gelegen zijn in de archieven, bestudeert de bodemkundige het vrije veld en wat daar kan worden waargenomen. Juist door het verschil in uitgangspunt en werkmethode kan de
samenwerking tussen historicus en philoloog enerzijds en den bodemkundige
anderzijds zeer vruchtdragend worden.
Eén der onderwerpen, waarover de bodemkartering gegevens bijeenbrengt,
wordt gevormd door de veldnamen. Vele percelen worden door de plaatselijke
bevolking sinds eeuwen aangeduid met bepaalde namen, waarvan de
betekenis vaak onbekend is, maar die van geslacht op geslacht zijn overgeleverd, zonder ooit op schrift te zijn gesteld. De veldnamen vormen een
prachtig studieonderwerp voor den taalkundige. Tezamen met de studie van
de plaatsnamen, duidt men deze tak van de taalwetenschap aan met de naam
van toponymie. Er bestaan in Nederland duizenden plaatsnamen maar tienduizenden veldnamen, sommige zeldzaam, andere zeer algemeen, en het is
dus geen geringe taak, met de studie van veldnamen te beginnen. Meer nog
dan de plaatsnamen mogen de veldnamen aanspraak maken op de belangstelling van landbouwkundigen.
Een deel van de veldnamen is ontleend aan de vorm of aan de afmeting
van de percelen. Zo heten driehoekige percelen geer, in andere delen van het
land punt. Vele percelen dragen een naam, die het oppervlak aanduidt,
zoals vier hont, waarmede bedoeld wordt een oppervlak van 400 roeden,
veelal Rijnlandse roeden. Echter zijn er ook namen, die aan zeer oude landmaten herinneren, b.v. de (/arden (niet te verwarren met gaarde, hetgeen
tuin betekent), de hoeven (ook een oude landmaat) en vele andere meer.
Deze herinneren ons aan tijden en toestanden, die zeer van de onze verschillen. Vele percelen heten naar één der eigenaren of gebruikers, hetgeen
ons veelal minder interesseert dan den historicus, alhoewel er soms wel
interessante namen bij zijn, zoals de hof-namen, waarop wij nog terug
zullen komen.
Weer andere namen herinneren aan het gebruik van de grond. Zo bestaan
er verscheidene middeleeuwse graslandnamen. Voorts noemen wij van de
bouwlandnamen de hopakkers en de hophoven, die ons herinneren aan een
oud bedrijf, dat in de veertiende eeuw is opgekomen en dat eeuwenlang een
functie heeft vervuld voor de Nederlandse industrie, die van de bierbrouwers.
Weer andere namen zijn ontleend aan de begroeiing. Heermoes- en lieskampen doen ons denken aan planten, die wij liever niét in onze graslanden
zien.- Vele namen duiden op de bodemgesteldheid. Tal van overslaggronden
in het rivierkleigebied dragen namen zoals zandaJcker, sandkamp, het
sand, e.d. Wij kennen ook rooikampen. Deze hadden teen werkelijk rode
kleur, veroorzaakt door sterke kwel. Maar zeer vele namen prikkelen ons
door hun onbegrijpelijkheid. Wat heeft de oude bewoners bezield toen zij
een perceel bodsen, kor, keziek, kendert, hengmeng, krang, lokert, hotschotten, ongewelden, appert, vakeren, vameren noemden?
Toch mogen we aannemen, dat voor vele van deze namen evenzeer een
concrete afleiding kan worden gevonden, als van zovele namen, die meer in
ons huidige taalgebruik passen.
De veldnamen zijn in Nederland minder systematisch bestudeerd dan in
West-Duitsland en in Vlaanderen. De aanduidingen op kadastrale en topografische kaarten zijn onbetrouwbaar en vaak verminkt en herhaaldelijk op
verkeerde plaatsen ingetekend, hetgeen voortdurend tot misverstand aanleiding geeft.
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Voor alle onderzoekers van veldnamen is het van het grootste belang
dat de veldnamen zorgvuldig worden verzameld. Dit lijkt zeer eenvoudig,
maar in feite betekent dit een enorm werk. Enerzijds kan men steunen op
de archieven, immers in menig archiefstuk, oude rekeningen, leen- en
koopacten, processen, worden veldnamen vermeld. Op deze wijze kan
hoogst belangrijk materiaal worden vergaard, dat het voordeel heeft oude
schrijfwijzen te omvatten, die voor den taalkundige vaak meer beloven dan
verbasterde moderne zeg- of schrijfwijzen. Een nadeel van deze uit oude
geschriften bijeengebrachte namen is echter, dat ze betrekkelijk willekeurig en als verzameling te onvolledig zijn. Omgekeerd komt men ook vaak
namen tegen, die inmiddels verloren zijn gegaan en dus niet meer op de
kaart kunnen worden gebracht.

Afb. i. Langgerekte en kromme bouwlandpercelen in Tielerwaard, N. van
Neerijnen. (Opn. Geall. Luchtmacht, 21-2-1945. Luchtfoto-archief Stichting
voor Bodemkartering, Wageningen).
Wij volgen voornamelijk de weg van het verzamelen van de namen ter
plaatse. Onze medewerkers doen dit in verloren ogenblikken, op regenachtige dagen en 's winters. Het langdurig verblijf van de bodemkundigen
in de gebieden, die zij bestuderen, leidt vanzelf tot het contact met boeren
en arbeiders, die de namen goed kennen en die in staat zijn de percelen
nauwkeurig op de kaart of in het veld aan te wijzen. Op deze wijze hebben
wij reeds in enige dorpen een volledige verzameling van de nog levende
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veldnamen bijeengebracht en wij hopen dit aantal dorpen in de loop der
volgende jaren geleidelijk uit te breiden om op den duur een betrouwbaar
overzicht te krijgen van de verbreiding van bepaalde veldnamen of groepen
van veldnamen in Nederland.
De goed gecontroleerde namen worden verwerkt in een kaart, waarvan
een calque wordt gemaakt, zodat het gemakkelijk zal zijn aan het materiaal
enige verspreiding te geven. Daarnaast worden de namen in een kaartsysteem en op lijsten alfalietisch en op andere wijzen gerangschikt. Wat
de bewerking van het materiaal aangaat, dit zal slechts zeer ten dele door
de bodemkundigen kunnen geschieden. Met de dialecten, waarin de veldnamen zijn overgeleverd, kunnen wij ons in het geheel niet bezighouden,
evenmin met de taalkundige afleiding. Maar wat wij wel kunnen is de
landbouwkundige en landschappelijke betekenis van de namen trachten
vast te stellen. Een deel van de namen leent zich daartoe bij uitstek, andere
voorshands niet.
Het verst zijn wij met onze studiën gevorderd in het rivierkleigebied,
met de Bommelerwaard als uitgangspunt. De bewoning van dit gebied
gaat volgens zeer recente, nog niet gepubliceerde resultaten, terug tot de
ijzertijd, maar de vondsten uit deze periode zijn nog door een kleilaag
afgedekt, zodat de huidige oppervlakte niet door de ijzertijdmensen bewoond
i's geweest. Vele vondsten uit de Romeinse periode liggen echter op het
maaiveld, zodat er sindsdien op vele plaatsen geen noemenswaardige afzetting meer heeft plaats gevonden. De rivieren waren destijds niet bedijkt
en men vindt de woonplaatsen dan ook op de hoogste punten, op de oeverwallen langs de oude stroomdraden. Van perceleringen -uit die tijd weten
we nog niets. Wel vermeldt O o s t i n g in zijn dissertatie perceleringen
uit de Romeinse tijd, maar ons onderzoek in de Betuwe ïs nog niet zover
gevorderd, dat wij deze hebben teruggevonden. De voor de Romeinse
kolonisatie typische schaakbordverkaveling schijnt in het rivierkleigebied
echter te ontbreken. De Batavieren hebben blijkbaar vooral van veeteelt
geleefd en daartoe had verkaveling misschien ook weinig zin. Of er nog
veldnamen uit de Romeinse periode over zijn moet nog worden afgewacht.
Wij achten dit wel waarschijnlijk.
Ook in de Frankische periode was het rivierkleigebied bewoond. Op tal
van plaatsen zijn Frankische oudheden gevonden. Wij kennen een percelering, die uit de Frankische of een iets jongere periode moet stammen.
Hierbij gaat het om de lange smalle, vaak kromme percelen, die zo kenmerkend zijn voor het rivierkleigebied (afb. i ) . Deze percelering vormt een
typische bouwlandaanleg. De gebogen vorm van vele dezer percelen houdt een
vraag in, die ons vele malen is gesteld. De heer K. J. H oe k s e ma, één
der medewerkers van de bodemkartering, heeft dit vraagstuk bestudeerd
en zal er t.z.t. uitvoerig over berichten. In het kort komt zijn verklaring
hierop neer, dat het zeer bezwaarlijk was met de ouderwetse ossenploeg
te wenden, indien de korte zijde van de akker niet loodrecht staat op de
lange zijde. Aangezien de terreingesteldheid niet toestond, overal rechthoekige blokken te maken, moesten er een aantal scheef begrensde terreinen
in akkers worden ingedeeld en men heeft dit door de percelen krom aan
te leggen, steeds zo gedaan, dat het wenden zonder bezwaar mogelijk was.
Van veel belang is, dat deze aanleg typisch 'is voor een akkerbouwende
bevolking, hetgeen tevens betekent, dat deze ontginnings-activiteit gevolgd
moet zijn op de bedijking. Indien het ons gelukt door de studie van de
oudheden en van de perceelsnamen de ouderdom van deze aanleg vast te
stellen, dan hebben we langs indirecte weg tevens de ouderdom van de
bedijking gevonden.
In bijna ieder dorp komt nog een ogenschijnlijk oudere verkaveling voor,
die het karakter van een mozaiekverkaveling heeft, die we ook aantreffen
in de enken en essen van de zandgronden (afb. 5) en in het löss-gebied. Ook
dit is een bouwlandverkaveling. Wij hebben nog geen mening over de vraag
in welke verhouding deze verkaveling staat tot de bedijking.
Al deze bouwlandverkavelingen vindt men op de oeverwallen. Wij zullen
straks zien, dat de kommen van het rivierkleigebied destijds nog niet
ontgonnen waren. Het gehele landbouwbedrijf speelde zich nog op de
oeverwallen, langs de hoge randen van de kommen (en op de uiterwaarden)
af. Onder deze omstandigheden kan het niet anders, of er moet ook grasland op de oeverwallen hebben gelegen. De perceelsnamen wijzen dit uit.
De naam beemd b.v. is een typische graslandnaam.' Zij komt steeds voor
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op <îe stroomruggen of iangs de hoge rand van de kommen. Men mag er
dus middeleeuws grasland in zien. Thans zijn de beemden vaak bouwland.
Voor bulken geldt hetzelfde. Wat nu precies een beemd of een bulk in het
oude landbouwbedrijf is geweest, hopen wij later nog vast te kunnen
stellen.
Richten wij ons thans tot de kommen, dan moeten wij opmerken, dat
deze veelal een eenvoudige rechte verkaveling vertonen,' waarin wij de
middeleeuwse landmaat,, de roede, terugvinden. De studie van de kaart
leert duidelijk, dat deze verkaveling aansluit op de grote weteringen,
die thans het rivierkleigebied ontwateren. Van enkele van deze weteringen
is het jaar van aanleg bekend. Ze zijn in het begin van de veertiende eeuw
ontstaan. Toen werd de kroon gezet op het werk, dat met de bedijking
begonnen was. Uitgestrekte gebieden, die tevoren niet of slechts zeer ten
dele in cultuur waren, omdat ze een groot deel van het jaar onder water
stonden, zijn toen voor de landbouw toegankelijk gemaakt. In deze periode
kreeg het rivierkleigebied het aanzien, dat het tot op de huidige dag heeft
gehouden. Slechts bracht de windbemaling, later de stoombemaling en de
rivierverbeteringen, tenslotte een enkele ruilverkaveling nog enige wijziging in het algemene beeld van het gebied, maar het systeem is geschapen
door het graven van de grote weteringen.

) \ V'ƒ f

-m

yes fiMA
l /TL r>~mC\

HVÉpCL
fand

/

sw

Afb. 2. Friese perceleringen in de
Babberspolder, N. van Vlaardingen.
(Schaal i : 25.000, naar blad 501
top. kaart).

Deze gebeurtenis g-eeft ons aanleiding tot enkele beschouwingen, die
ogenschijnlijk op een zijpad leiden, maar die toch ten nauwste met ons
onderwerp samenhangen. De gehele afwatering van het rivierkleigebied
is intern op de weteringen gericht. Maar dit systeem dateert uit de 14e
eeiïw. Tevoren had iedere dorpspolder een eigen afwatering op zijn eigen
rivier. Uit overlevering was dat in de 18e eeuw nóg bekend en het staat
vermeld in een geschreven exemplaar van de dijkrechten van de Tieler- en
Bommelerwaarden uit het archief van de dorpspolder De'il (geciteerd volgens v a n G e i l i e u r n ) . Bestudeert men de begrenzingen van de dorpspolders en het aandeel, dat de kommen in het territoir van deze dorpspolders hebben, dan is het niet moeilijk : n te zien, dat het onmogelijk is,
dat de lage delen van deze polders op de rivier hebben kunnen lozen. Het
water in de komgedeelten heeft zijn eigen weg moeten zoeken. Maar vaak
had dit water in het geheel geen uitweg. Dit was het geval indien een
kom naar het westen begrensd is door een rug van een voormalige rivierarm, die min of meer noord-zuid verliep. Het is ons gebleken, dat deze
naar het westen 'afgesloten komgedeelten aangeduid worden met de naam
broek. In het rivierkleigebied is een broek dus een gebied, dat in de middeleeuwen, na de bedijking, geen waterlozing had. Andere delen van de kommen konden hu« water op min of meer natuurlijke wijze op lagere gebieden

lozen en dragen de naam van veld. In het rivierkleigebied is een veld dus '
een gebied, dat in de middeleeuwen niet op de rivier, maar op lagere
terreingedeerten min of meer natuurlijk afwaterde.
Het zou voor de hand liggen deze onderscheiding voor het gehele rivierkleigebied te controleren, maar dit zal moeten wachten op de verzameling
van de perceelsnamen en op de boderhkarterins;. Van verschillende delen
van het rivierkleigebied, zoals Maas en Waal, is de bodemgesteldheid
slecht bekend.

Afb. 3. Friese graslandverkaveling nabij Zurich. (Opn. Geall. Luchtmacht,
19-4-1945. Luchtfoto-archief Stichting voor Bodemkartering, Wageningen).
Xu zijn er ook dorpen, die niet aan een rivier zijn gelegen en dus voor de
veertiende eeuw onmogelijk op de rivier konden afwateren. Het grondgebied
van deze dorpen moest dus geheel lozen op de kommen en in overeenstemming hiermede dragen in deze dorpen ook de hoge gronden namen met
veld. Zo vindt men in de dorpen Bruchem en Kerkwijk de hoge stroomruggronden aangeduid als Hocndcn-cld. Paradijsvcld, Hoogcveld, Gccrcveld, etc.
De zo alledaags aandoende namen broek en veld verbergen dus toch nog
een diepere zin en verdienen dan ook alle aandacht, omdat ze ons kunnen
helpen de oude gesteldheid van het land te reconstrueren.
De oude toestand met de voor iedere dorpspolder gescheiden afwatering
is typisch voor de feodale periode. Het totstandbrengen van de interne

afwatering1 door middel van grote weteringen, waarop iedere ix>lder loost,
is een uiting van de opkomst van het centrale gezag, in ons geval van de
macht van de graven, later hertogen van Gelre. Zo vinden wij één der
meest markante verschijnselen van de Europese geschiedenis weerspiegeld
in de geschiedenis van de percelering en de afwatering van het rivierkleigebied.
De ontginning van de kommen in het rivierkleigehied heeft aanleiding
gegeven tot het ontstaan van vele perceelsnamen, die eindigen op kamp
en bos, aanduidende het gebruik als grasland en griend. Enkele namen
trekken de aandacht. Zo vindt men in bijna ieder dorp de naam oude weide.
Het onderzoek van deze percelen wijst uit, dat ze aan de hoge kant van
de kommen, dicht bij de dorpen gelegen zijn. De naam oude weide doet
tevens denken aan nieuwe weiden. Het lijkt ons toe, dat de naam oude
weide gezien moet worden in verband met de veertïende-eeuwse ontginning
van de kommen. Door deze ontginning ontstond een groot oppervlak nieuw
weiland en zo zal men het bescheiden oppervlak van het vroegere weiland
zijn gaan aanduiden met de naam oude weide. Het oude weiland is opgenomen in de nieuwe percelering. Dit doet vermoeden, dat de oude weide
oorspronkelijk niet of nauwelijks ontwaterd is geweest. De naam oude
weide wijst dus op middeleeuwse toestanden van voor de veertiende eeuw.
In het dorp Hedel vindt men de naam oude weide voor een blok percelen
zandig tuinland. De doorbraken van de Maasdijk hebben het oorspronkelijk
uit zware klei bestaande terrein opgehoogd met een zandig overslagdek.
waarop in latere eeuwen de Iledelse tuinbouw zich heeft gevestigd. Wij
vermelden dit als voorbeeld van de moeilijkheden, waarvoor een onderzoeker
van veldnamcn zich geplaatst ziet, wanneer hij onkundig is van de bodemgesteldheid.
De heer H o ek se ma heeft ook reeds studie gemaakt van de afmetingen
van de percelen van de vcertiende-eeuwse ontginning. Zo vermoedt hij
thans, dat de Kerkwijkse komgronden door drie rechthebbenden zijn ontgonnen. Zijn onderzoek is bij lange na nog niet voltooid. Men houde in
het oog, dat de medewerkers van de bodemkartering zich slechts in verloren ogenblikken met deze vraagstukken kunnen bezighouden. Bovendien
is alles nog in het stadium van tasten en zoeken. Mocht deze poging echter
succes hebben, zo zouden wij uit liet terrein tot een reconstructie van de
oude rechtsverhoudingen kunnen geraken en daarmede een geheel nieuwe
bron voor historisch onderzoek ontsloten hebben.
Wij zagen, dat het rivierkleigehied zijn huidige karakter heeft verkregen
in het begin van de veertiende eeuw. Wij stellen ons voor ter reconstructie
van oudere ti estanden de film van de tijd te doen terugdraaien. Het inzicht
in de veertiende-eeuwse ontginning stelt ons in staat een kaart te ontwerpen, waarop deze percelering is weggelaten. De jonge veldnamen gaan
dan mede van de kaart. Wij houden dan over de vroeg-middeleeuwse
indeling met de kromme akkers, het grasland op de hoge akkers en enkele
bruikbare gedeelten van de kommen. Dit overschot moet ons een indruk
geven van het vroeg-middeleeuwse landbouwl)edrijf.
Van de vroeg-middeleeuwse dorpen is wel iets bekend. In elk dorp
bestonden een aantal hoven, die het economische leven van het gebied
beheersten. De hof was tevens de woonplaats van een soort rentmeester
of een nog voornamer persoon. Uit de veldnamen kan de ligging van vele
hoven worden teruggevonden. Interessant is nu, dat in de onmiddellijke
nabijheid van iedere hof enkele veldnamen worden gevonden, die steeds
groepsgewijs voorkomen: kamp of kempske, akker en bogert of vergt. Het
lijken weer zeer banale namen. Maar h t belangrijke van de namen is hun
samenhang met de hof. Er bestonden talloze akkers in ieder gebied, maar
slechts die, welke bij de hof ligt, wordt aangeduid als den akker. Feitelijk
moet men de nadruk op het voorvoegsel den leggen. Het is de akker van
den hofheer. Zien wij dezen als rentmeester van een groter domein," dan
is den akker het perceel, dat hij in eigen gebruik had. Duizenden percelen
hebben namen eindigende op kamp of kempske, maar alleen het perceel
nabij de hof heet het kempske. Het was een perceel grasland, klaarblijkelijk
bestemd voor het eigen gebruik van den hofheer. De naam bogert lijkt ook
weinig geschikt ter aanduiding van een perceel boomgaard, in een land
met zoveel fruit. Maar in de middeleeuwen vond men de fruitteelt alleen
bij aanzienlijken en bovendien, het was den bogert, de fruittuin van den
hofheer, soms zelfs die van een slot of kasteel. De veldnaam vergt (Fr.
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vergier) heeft dezelfde functie maar zal mogelijk blijken te dateren uit een
andere periode.
Wij verzamelen de hof-namen en hun attributen dus met bijzondere
belangstelling, omdat zij ons op het spoor brengen van de middeleeuwse
landbouw waaromtrent veel te weinig bekend is. 1 >
mbineerde
studie van pCTcelerinjjen en perceelsriamen moet het ons echter gelukken
de elementen van dit oude landbouw stelsel te herkennen en tot een geheel
samen te voegen.

Afb. 4. Oude Zeeuwse verkaveling op Walcheren, O. van Mariekerke.
(Opn. Geall. Luchtmacht 16-9-1044. Luchtfoto-archief Stichting voor
Bodemkartering. Wageningen1.
Hue gaarne zouden wij de film nog verder afdraaien en een beeld ontwerpen van de Frankische landbouw ! Hoewel' wij hieromtrent enkele
aanknopingspunten hebben gevonden, menen wij goed te doen vooralsnog
het stilzwijgen te bewaren tot de zaak zich duidelijker begint af te tekenen.
Dit zal zeker het geval zijn, indien de oud-middeleeuwse indeling even
kan worden uitgewi-t als de veertiende-eeuwse.
Hoewel node willen wij thans van het rivierkleigebied afstappen en enige
aandacht besteden aan een ander gebied en wel aan de percelering van de
uitgestrekte graslandgebieden in het westen van ons land. Iedereen kent
de eindeloos lange kaarsrechte perceleringen in de Alblasserwaard, de
Lopikerwaard en zoveel andere graslandgebieden. Bestudeert men de
9"

bodemgesteldheid van deze gebieden, dan blijkt, dat de ontginners hiermede
absoluut geen rekening hebben gehouden. Er is geen sprake van een geleidelijke ontwikkeling zoals in de zandgebieden of het zo juist besproken
van OIKIS bewoonde rivierkleigebied. De thans te behandelen aanleg is in
één keer ontstaan, een doelbewuste ontginningsarbeid dus en in feite een
kolossale agrarische revolutie. Wij hebben voor deze omwenteling oog
gekregen door lezing van een interessant boekje van G o s s e s : De
Vorming van het graafschap Holland. Wij kennen van de Vaderlandse
Geschiedenis weinig anders dan ruzies en eindeloze rijen van Willems,
Dirken en Klorissen. Maar de Hollandse graven en hun tijdgenoten hebben
nog wel andere dingen gedaan dan feodale kwesties met het zwaard beslechten. Zij hebben het ontoegankelijke, woeste en vrijwel waardeloze moerasgebied, dat zij in bezit hadden genomen, vervormd tot een welvarend veeteeltgebied. G o s s e s beschrijft ons hoe dit in zijn werk ging. Zij gaven de
wildernis in de vorm van concessies uit aan personen, die op zich namen
hun gebied te ontginnen. Deze concessionarissen lokten op hun beurt
arbeidskrachten om de sloten te graven en de wildernis van kreupelhout
te rooien door hun een boerenbedrijf toe te zeggen. Aan de graven moest
jaarlijks een bepaald bedrag aan bede en tienden worden betaald, zodat
deze niet alleen hun macht maar ook hun inkomsten belangrijk zagen
toenemen.
• Daarnaast werden stukken land met heerlijke "rechten en al aan aanzienlijke personen verkocht of in leen uitgegeven. Deze meest adellijke grondspeculanten verkochten het land, maar behielden de rechten, waardoor zij
als het ware van hun verdiensten als speculant een eeuwigdurend pensioen
verwierven.
De afzonderlijke percelen in dit graslandgebied dragen geen bijzondere
namen. Het land is direct in boerderijen ingedeeld. Deze dragen natuurlijk
alle een naam, maar de indeling is in hoofdzaken tot de huidige tijd in
stand gebleven en de noodzaak tot het afzonderlijk benoemen van de percelen heeft dus ontbroken.
Al deze ontginningen vertonen hetzelfde patroon, zowel de Utrechtse als
de Hollandse."Ook in het buitenland, waar Hollanders uit ontginnen gingen,
kan men dezelfde stijl van indeling van het land vaststellen.
Curieus is nu, dat in de nabijheid van Vlaardingen, van waaruit de '
macht van de graven van Holland is uitgegaan, een terrein wordt aangetroffen met een geheel andere percelering. Ir W. J. v a n L i e r e heeft
dit gebied bij de bodemkartering van hetWestland ontdekt.Het is gekenmerkt
door een onregelmatige verkaveling (afb. 2). G o s s e s vermeldt een ontginning in de huurt van Vlaardingen door Friese kolonisten en het lijdt
geen twijfel of het door den heer V a n L i e r e bedoelde gebied is dat
van de Friese ontginners. En zo komen we tot de Friese verkaveling. Deze
kan worden beschouwd als het antw-oord op de vraag, hoe men een moerasgebied met minimale moeite kan ontwateren. Een moeras is een terrein,
dat ongeveer gelijk ligt met het wateroppervlak. Moerassen zijn in het
algemeen doorsneden door talloze veelal ondiepe geulen, die het overtollige
regenwater, zij het ook gebrekkig, afvoeren en waardoor hoog buitenwater
binnendringt. Deze waterloopjes nu worden in het Friese ontginningssysteem tot sloten of weteringen uitgediept en zo nodig door nieuw aangelegde sloten met elkaar in verbinding gebracht. Op deze wijze verkrijgen
de percelen onregelmatige grenzen, hetgeen de veetelers in hart en nieren,
die de Friezen altijd zijn geweest, in het geheel geen bezwaar toeschijnt
(afb. 3).
Voorzover het eigenlijke Friesland betreft moet onze beschouwing een
onderstelling genoemd "worden, aangezien de bodemgesteldheid van het
noordelijke zeekleigebied nooit behoorlijk bestudeerd is. Echter heeft de
gedetailleerde bodemkartering van Ir V a n L i e r e in het reeds meermalen genoemde gebiedje nabij Vlaardingen het bewijs opgeleverd, dat deze
Friezen te werk zijn gegaan zoals wij het beschreven hebben en het ligt
voor de hand, dat deze Friezen in den vreemde niet anders handelden dan
zij het thuis hadden geleerd.
De uitgebreide karteringen, die thans in Zeeland gaande zijn, hebben
als bijeenkomstig resultaat eveneens de verklaring van de zeer onregelmatig«
percelering uit de oude kernen van Zeeland opgeleverd (afb. 4). De kromme
wegen die zo kenmerkend zijn voor deze gebieden blijken in oude schorkreken te zijn aangelegd. Dit was bij overlevering bekend, maar de
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bodemkartering heeft het volkomen en precies bevestigd. De kromme sloten
liggen eveneens in oude kreken. Er bestaat dus wel verband tussen de
Zeeuwse en de Friese verkavelingen. Wij hadden echter nog geen gelegenheid studie te maken van de verschillen van deze beide stijlen, die uit de
kaartbeelden blijken. Dit zal pas kunnen geschieden, indien de kartering
ook in het eigenlijke terpengebied tot ontwikkeling is gekomen.
De verzameling van Zeeuwse perceelsnamen bevindt zich nog in een
beginstadium, zodat hieromtrent nog geen mededelingen kunnen worden
gedaan.

Afb. J. Esgrondenverkaveling te Enter (O.).
(Luchtfoto-archief Top. Dienst, Utrecht. Opn. 11-8-1032).
Wij hadden het reeds even over de mozaiek-verkaveling (afb. 5) van de
oude bouwlanden op de zand- en löss-gronden, alsmede plaatselijk in het
rivierkleigebied. In het zuiden van ons land worden deze oude bouwlanden
veelal aangeduid met de naam akker, in Vlaanderen kouter, in het Frankischsprekende deel van het gebied benoorden de Rijn met enk of eng, in het
Saksische taalgebied met es.
De schijnbaar willekeurige percelering van deze oude bouwlanden heeft
vele pennen in beweging gebracht. Wij herinneren slechts aan de uitgebreide studie van M e it z e n. Geen percelering werkt dusdanig op de
fantasie van den toeschouwer als deze mozaiek-verkaveling. Toch is van geen
enkele Nederlandse es of enk het ontstaan bekend. De essen vormen een
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zeer dankbaar onderwerp voor ruilverkaveling en zij verdwijnen dan ook als
sneeuw voor de zon. Men zal hiermede vrede moeten hebben. Ma;ir wel
mag- niet nadruk worden vastgesteld, dat het niet aangaat het in de loop
van 15 eeuwen langzaam gegroeide uit te wissen, zonder zelfs een poging
te doen, de oude toestand behoorlijk te beschrijven en te Instuderen. Gesteld
dat wij in Nederland nog bouwwerken hadden uit de Karolingische tijd,
zo zouden wij die als uiterst belangrijke historische monumenten voor het
nageslacht bewaren. Maar de grote werken, die het voorgeslacht voor zijn
onderhoud tot stand heeft gebracht, zijn bouw- en weilanden, verdwijnen,
zonder dat iemand er notitie van neemt. Wij willen dan ook de hoop uitspreken, dat de overheid zich het noodlot van dç oude verdwijnende perceleringen zal aantrekken en er toe zal medewerken dat de ten dode opgeschreven oude essen behoorlijk beschreven en bestudeerd zullen worden.

Afb. 6. Celtic fields op het ZeyerveM (Dr.). Naar een tekening van het
Arch.-biol. Inst. te Groningen.
Van enkele zanddorpen zijn de veldnamen verzameld en gepubliceerd.
Wij noemen de es van Enter ( P r a k k e n ) en het dorp Achtereind
( K u y s t e n ) . In deze uitgestrekte gebieden is nog zeer veel werk te
verrichten.
De bodemkartering op de zandgronden -al in 1947 1>eginnen en misschien
gelukt het tijdens de karteringswerkzaamheden voldoende inzicht in het
ontstaan van de mozaiekperceleringen te verkrijgen.
Op de zandgronden vindt men nog een oudere akkerverkaveling, die
een praehistorisch karakter draagt en door de werkzaamheid van de
archaeologen aan de vergetelheid is ontrukt. Wij bedoelen de akkers uit
de jongste steentijd en de bronstijd, die thans door de geschriften van
V a n G i f f e n meer bekendheid beginnen te genieten (afb. 6 ) . In zijn verhandeling over de grafheuvels van Wervershoof is hij op het vraagstuk van
de prae-historische akkerbouw diep ingegaan. Het schijnt, dat deze oude
perceling, mogelijk de oudste in ons land, geen rol meer speelt in de huidige
landbegrenzing.
Wij hebben thans een aantal oude en zeer oude perceleringen besproken,
in een willekeurige volgorde. Wij willen ditmaal niet ingaan op de indelingen en benamingen van de vele ontginningen van de laatste eeuwen,
alhoewel ook die tot interessarte beschouwingen - aanleiding zouden kunnen
geven. Wel hopen wij onze geachte toehoorders te hebben overtuigd van
het belang van deze studiën voor het inzicht in de geschiedenis van het
boerenland en daarmede voor de geschiedenis van de landbouw.
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De geldomzet in het boerenbedrijf
van 1795-1940
door
Mr J. BAERT.
1.

De gegevens.

•

Het volgen van de groei van de geldomzet in het boerenbedrijf gedurende
de laatste 150 jaar veronderstelt eigenlijk het ter beschikking hebben van
kasboeken uit verschillende perioden. Dit is in feite helaas niet het geval.
Wat er vroeger op een of andere hoeve aan geld binnenkwam in een of
ander jaar weten wij slechts uit schaarse publicaties. Ik heb getracht zoveel
mogelijk van deze exploitatierekeningen te verzamelen. De oudste mij
bekende komt voor in het opstel van den heer S. K o r t e w e g in het verzamelwerk van Prof. S n e l l e r : „De Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw 1793—1940" en dateert uit het jaar 1806.
De commissie S ic k e s z, ingesteld bij K.B. 18 Sept. 1886, heeft in haar
vragenlijst aan de enquêteurs rondgezonden, ook een vraag opgenomen
betreffende de bnvto-opbrengst, en in een noot drong zij er op aan van een
of meer ondernemingen rekening op te maken. Maar de oogst, welke de
124 verslaggevers aan getallen konden verzamelen was schraal, want wat
de rapporteur voor Staphorst schrijft n.1., dat opgaven van berekeningen
niet zijn te krijgen, omdat de landlxwwer, behalve in een enkel geval ter
secretarie of ten kantore van den notaris, bijna nooit een pen ter hand
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.neemt, gold op hoge uitzondering na, voor geheel het land. Van de cijfers
afkomstig uit Finsterwolde en Texel, welker rapporteurs het gelukte enige
berekeningen te reconstrueren, is hier gebruik gemaakt ' ) .
De commissie S i c k e s z deed onderzoek naar de technische achterstand
in de landbouw in Nederland. De staatscommissie L ' o v i n k , benoemd bij
K.B. 20 Juni 1006, had tot opdracht de economische toestand van het
bedrijf te bestuderen en het lag dan ook voor do hand, dat door deze commissie in haar schema van onderzoek een vraag werd ingelast over de
omzet 2 ). De antwoorden evenwel doen zien, dat in ver uit de meeste gevallen geen boeken werden bijgehouden. Desondanks leveren sommige verslagen bruikbare uitkomsten, waarvan die uit de gemeente Wouw (N.B.)
een voorbeeld vormen.
Het verslag van de commissie E b e I s van 1927 maakt het mogelijk
cijfers te gebruiken ontleend aan de jaren 1913 en 1026.
De wet op de inkomstenbelasting van 1014 maakte het instellen van
landbouwboekhoudbureaux na de eerste wereldoorlog noodzakelijk. De gepubliceerde cijfers van deze bureaux gaan evenwel niet verder terug dan
Behalve van deze officiële gegevens heb ik nog gebruik kunnen maken
van de mededelingen over een landbouwbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen,
waarvan over een tiental jaren n.1. 1813—1822 de bruto-opbrengsten zijn
vermeld in de Landbouw Courant van 1880 3 ) ; van de exploitatie-rekening
van een Groningse bouwerij in 1823 en van een uitgewerkte boekhouding
van een boerderij op Zuid-Beveland van 1837 *). Helaas heb ik geen enkele
aanwijzing kunnen vinden van een boekhouding tussen de jaren 1837 tot
1875 aangelegd. Hier vertoont zich dus een gaping van niet minder dan
38 jaren, hetgeen des te meer is te betreuren, omdat deze periode juist een
grote opleving heeft te zien gegeven.
De door mij verzamelde gegevens zijn verwerkt in staat I. De lijst behoeft
in menig opzicht aanvulling en correctie. De cijfers uit de vorige eeuw zijn
ontoereikend ; bovendien worden boerderijen op het zand vergeleken met
die op de klei, gemengde bedrijven met bouwerijen, terwijl ook de grootte
der vermelde hoeven uiteenloopt. Het geld is evenmin tot één waarde
herleid. Zolang het aantal bedrijven, waarvan de omzet in vroeger jaren
ons bekend is, zo beperkt blijft als het nu nog is, heeft correctie evenwel
weinig zin en is ten poging tot aanvulling meer gewenst. Deze publicatie
heeft dan ook geen andere bedoeling dan de aandacht te vestigen op dit
onderwerp in de hoop, dat deze, voorlopig nog schamele vondsten er toe
mogen bijdragen om oude• exploitatierekeningen uit vergeten hoeken te
voorschijn te brengen. Van meer dan een zijde is men mij reeds te hulp
gekomen. De bijeengebrachte stof zou vergelijkingsmateriaal kunnen opleveren voor de cijfers, welke in onze dagen met zoveel ijver vooral door
de landbouwboekhoudbureaux worden verzameld. In zijn „Boerengoudmijn"
van 1807 merkte S e r r u r i e r reeds op: „ware het sedert honderd jaren
slechts in gebruik geweest, dat elk ordelijk boer aantekening hield van
ontvangst en uitgaaf
dan zouden wij thans niet meer zoo in het donker
rondtasten; wij zouden, door vergelijking van zoodanige registers, uit verschillende oorden, zeer bepaald nopens een aantal onderwerpen in het
zekere onderrigt zijn ; en niet zoo vele proeven behoeven te nemen, zoo
vele gissingen behoeven te wagen, en zoo ve'e stellingen als waarschijnlijk,
maar nog niet volkomen bewezen, behoeven aan te nemen."
2. Geldomzet.
Een groot aantal bedrijven op de zandgrond was in de aanvang van de
vorige eeuw nog vrijwel afgesloten van de markt en voerde een armelijk,
op zich zelf aangewezen, bestaan. Het geld rolde uiterst traag en schaars
het bedrijf binnen en was juist voldoende om pacht en belasting te betalen.
Daar geid een aanwijzing is op een dienst door een ander in de toekomst
te presteren, waren deze boeren dus niet in staat de voordelen te genieten,
welke de arbeidsverdeling elders had te voorschijn geroepen. Nieuwe werktuigen en mest van buiten hun bedrijf waren zij niet in staat aan te kopen
en hun hofsteden bleven dus eilanden van achterlijkheid te midden van een
opkomende vloed van technische vindingen.
Het toenemen van de geldomzet op de hoeven is dan ook van groot
l>elang geweest voor de verbeteringen van het bedrijf, omdat juist die
grotere geldstroom de nieuwe denkbeelden en nieuwe methoden met zich
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STAAT I 5 ).

Jaar

1806
1813
1814.
1815

Plaats

Helmond
Zuidzande (Z.)

Grootte
v. h.
bedrijf
in ha
cultuurgrond
6
45

i8r6
1817
1818

396
3419
3'45
473'
6137
5400

Groningen
1837 Zuid-Beveland
1875 Finsterwolde
1877 iWeidebedrijf N.H.
i8fo iTexel.
'882 iWouw (N.B.)
1896 Wadpolders (Gr.)
1905 Woldstreek (Gr.)
1goo Wouw (N.B.)
1913 Gemengd Bedrijf
'935
'939

Totaal

5'54
3956

1819
1820
1821
1822
1823

1926
1930

Gt'ldomzet
in guldens

50

68
58
21

30
24
100

40
24

4098
1627
2729
3205
10.211

14.791

6000
3362
•2984
17.097
11.834

5165

20
20

Qoerce

»»

29
29
29
•

Bedrijfskapitaal

per ha

Totaal

per ha

66
gemiddeld
90

5000
11.725

64
150

.

255
286
112
124
171
21,6
215

3'3
443
4'3
355
530

100

172

6500
7< 0 0

217
290

9125
9500

228
400

"
287
172
232

meevoerde. Nu is de hoeveelheid geld, waarmee men omgaat en de snelheid, waarmee het zich door iemands bedrijf heen beweegt, niet zonder
invloed op de mate, waarop dat* geld wordt gewaardeerd en op de kunst
om er mee 0111 te gaan. De relatieve zeldzaamheid van het geld in een
landbouwonderneming verklaart de onwennigheid, waarmee de boer er in
de 19e eeuw mee handelde.
'"*
Op het zand was de geldomzet geduren'de de gehele 19e eeuw nog zo
gering, dat de vraag : wat deed de boer met zijn geld ? niet moeilijk was te
beantwoorden. De bestemming van het geld stond van te voren vast ; het
ging op aan belasting, pacht of hypotheekrente. Het benodigde geld werd
meestal verkregen door het fokken van varkens en het verkopen van het
beest op de marktdag voorafgaande aan de vervaldatum van pacht of rente.
Het geld was in deze huishoudingen op het zand zo schaars, dat ruil van
goed tegen goed regel was: de kruidenier nam boter in ontvangst en verstrekte daartegenover huishoudelijke artikelen, veevoeder en later zelfs
kunstmest. Daar de boer geen aantekening hield van deze rekening-courant,
werd hij bedrogen en kwam te kort. Dit soort winkeliers heeft de coöperatie onder de boeren lang tegen gehouden s ) .
Een spreker op een vergadering van de Geklersche Maatschappij van
Landbouw constateerde in 1848: „den onnoozeleu thans nog zoo vastgenestelde stelregel, dat een boer door zijn eigen verbouw regtstreeks in
alle zijne behoeften van voedsel, bemesting, licht en kleeding moet voorzien" °) ; een uitlating, welke eveneens de afwezigheid van geld aantoont.
Op geldschaarste duidt eveneens het bestaan van garfpacht en graanpacht
tot ongeveer i860. De garfpacht was de meest gebruikelijke en bestond
in de levering in nature van '/a van de onzuivere opbrengst der bouwlanden. De graanpacht was niet een evenredig deel, doch een vaste en
onveranderlijke hoeveelheid graan. Om aan ^enig geld te komen werd door
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de boeren in de Achterhoek wel houtskool gebrand ten gebruike van de
aldaar gevestigde ijzersmelterijen 7 ) .
De mens heeft een neiging heersende toestanden als normaal te zien
en afwijkingen daarvan als achteruitgang te beschouwen. Zo werd hetbinnendringen van geld in het boerenbedrijf door sommigen ook met
argwaan bekeken. „Het is een jammerlijk vooroordeel, helaas!" klagen de
vier rapporteurs, die in 1846 een ontwerp pachtcontract moesten samenstellen voor de Geldersche Maatschappij van Landbouw, — „bij vele
eigenaren bestaande, dat een boer niet rijk moet zijn en dat al wat de
pachter overwint, even' zoo veel verlies voor den eigenaar zoude zijn" H ).
Mn in 1880, werd een ondernemend landbouwer nog toegevoegd: „Een
jong landbouwer moet geld in handen hebhen, ja, maar niet te veel, dan
leert hij geen zuinigheid." Déze vrees voor geld in handen van de boeren
is te herleiden tot de zeldzaamheid van liet ruilmiddel in de boerenonderneming. liet omgaan niet geld is ook een kunst, welke moet worden
geleerd. De bestemmingsmogelijkheden van een gulden zijn talrijk. Het ligt
dus voor de hand, dat in een landbouwbedrijf de ondernemer meer moeite
heeft gehad de juiste bestemming voor het hem ter beschikking komende
geld te vinden dan een koopman. A d a m S m i t h wijst in het 11e hoofdstuk van het eerste boek van de Wealth of Nations reeds op de achterstand,
welke de landlieden te dien aanzien hadden ten opzichte van den handelsman. De karakteristieken, welke S 111 it h telkens, verspreid in zijn werk,
van bepaalde beroepen geeft, zijn raak. De grondrente besprekend zet hij
industrieel en handelsman enerzijds tegenover den landbouwondernemer
anderzijds. Deze agrarische ondernemer is in S m i t h's tijd in Engeland
natuurlijk de landedclman. En nu zegt hij : „Aangezien zij (dat zijn de
industriëlen en kooplieden) zich gedurende hun gehele leven bezighouden
niet plannen en berekeningen, is hun verstand in den regel scherper dan
dat van de meeste landedellieden". Ook S m i t h erkende dus, dat de
frequentie van het omgaan niet geld invloed heeft op iemands kijk op zaken •
en op de wereld in het algemeen. De boer heeft dan ook in Nederland in de
19e en 20e eeuw een gehele evolutie doorgemaakt in zijn houding ten
aanzien van het ruilmiddel.
In 1806 gingen slechts ƒ 66.— per ha door de handen van den landman'.
Op de boerderij te Zuidzande variëerdedit bedrag, zoals de staat aangeeft,
van 36 gulden in het slechtste jaar 1821, tot 136 gulden in het voordeligste
jaar 1816; gemiddeld over de 10 jaren, goed en slecht dooreengenomen,
bedroeg de omzet ƒ 90.— per ha. Het voortreffelijk geadministreerde bedrijf
op Zuid-Reveland wist de omloop per ha in 1837 reeds op te voeren tot
/ 150.— en op de hoeve te Finsterwolde steeg dit in 1875 tot / 255.—.
De gevolgen van de landhouwmalaise a'an het einde van de 19e eeuw
komen in de staat duidelijk tot uitdrukking, waarna de omzet langzaam
stijgt. De crisis van 1930 doet weer een terugslag zien, maar het bedrijf
op Goeree geeft weer een bruto-opbrengst van ƒ 530.— per ha.
Behalve de grootte van de omzet per jaar is ook de verhouding van die
omzet tot het bedrijfskapitaal, belegd in de landbouwonderneming van
belang, omdat de omzetsnelheid van het bedrijfskapitaal de mogelijkheid'
bepaalt om nieuwigheden in het bedrijf in te voeren en aldus de ervaring
van den ondernemer te verrijken.
Het totale kapitaal in een landbouwonderneming gestoken, bestaat grotendeels uit grond, grondverbetering en opstallen. Daarnaast wordt een
deel belegd in werktuigen, vee, mest, zaad, veevoer en arbeidsloon. Het
kapitaal belegd in de grond met zijn opstallen wordt grondkapitaal genoemd, het overige heet bedrijfskapitaal. Dit bedrijfskapitaal is dus het
totaal van de in de vlottende activa gestoken middelen. Deze benaming
komt overeen met die van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het
lxxirijfskapitaal van de Zuid-Bevelandse landbouwonderneniing is bekend
en bedroeg ƒ 172.— per ha, een voor die tijd hoog bedrag, zoals wij later
nog zullen zien. Van enkele andere bedrijven, gelijk in Groningen, op
' Texel en te Wouw, is het bedrijfskapitaal door de rapporteurs geschat,
terwijl het bedrag der vlottende activa voor het bedrijf op Goeree is gevonden door het opgegeven bedrag van „rente van de inventaris" niet 25
te vermenigvuldigen, daar van 4 % was uitgegaan. Het wil mij evenwel
voorkomen, dat het nu verkregen bedrag niet alle vlottende activa omvat,
immers het „los geld", waarover een boer behoort te beschikken alleen
reeds om het arbeidsloon te voldoen, is hierin niet begrepen, terwijl toch
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in een groot aantal landlxntwonderneniingen de kostprijs voor ongeveer
de helft bestaat uit arbeidsloon. Voor liet benaderen van het bedrijfskapitaal per ha kan men dan ook waarschijnlijk eerder een beroep doen
op de gepubliceerde boekhouding van de z.g.n. type-bedrijven ").
Beziet men het type-bedrijf No. i in Overijssel, dat ongeveer 24 ha cultuurgrond omvat en telt men op de balans van 12 Mei IQ37 de waarden
toegekend aan werktuigen, veestapel, veldinventaris en voorraden bij elkaar
op, dan verkrijgt men een totaal van afgerond f 7300.— aan vlottende
activa, hetgeen neerkomt op een bedrijfskapitaal van ruim ƒ 300.— per ha
cultuurgrond. Het type-bedrijf No. 2 op de Oostelijke Veluwe, dat ruim
6 ha groot is, blijkt op de zelfde wijze bekeken, een bedrijfskapitaal, van
/ 500.— per ha te bezitten en'het type-bedrijf No. 3 in de Meyerij, dat
bijna 11 ha omvat, niet minder dan ƒ 580.—. De geldomzet van deze drie
type-bedrijven is niet gepubliceerd, zodat rechtstreekse vergelijking van
omzet en bedrijfskapitaal nu niet mogelijk is. liet zou van belang zijn,
indien bij volgende publicaties aangaande deze type-bedrijven deze leemte
zou kunnen worden aangevuld.
Uit de cijfers van het Groninger bedrijf in. 1823 blijkt, dat de honderd
guldens per ha geïnvesteerd in de vlottende activa zelfs in één jaar nog
niet volledig hadden gerouleerd : de bruto-geldopbrengst bedroeg slechts
ƒ 64.— per ha. De verhouding van geldomzet tot bedrijfskapitaal was
daardoor kleiner dan 1. Dit is eveneens het geval op het Bevelandse bedrijf
van 1837. Latere jaren veranderen aan die verhouding niet veel. Betrouwbare gegevens verschaft de hiervoren opgenomen staat overigens niet. daar
de grootheden, waaruit het bedrijfskapitaal is samengesteld niet nauwkeurig
genoeg vaststaan. Hieromtrent dient eerst eenvormigheid te zijn verkregen.
Het wil mij voorlopig voorkomen, dat in het algemeen in een landbouwonderneming de verhouding van geldomzet tot bedrijfskapitaal een constante
is, n.1. 1: 1. Hoezeer de geldsomloop is toegenomen, de geïnvesteerde sommen in de vlottende middelen zijn dat waarschijnlijk in de zelfde mate.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de laatste jaren onderzoekingen gedaan naar de geldomzetten in enkele handelsondernemingen,
waarbij is gebleken, dat het bedrijfskapitaal van een grossierderij in chocolade en suikerwerken gemiddeld zes maal per jaar rouleert. In zulk een
commercieel bedrijf staat dus de geldomzet tot het totaal van de in vlottende activa gestoken middelen als 6:1 "). Men kan in het algemeen dus
zeggen, dat de gulden, welke de boer aan zijn bedrijfskapitaal toevoegt
éénmaal per jaar door zijn hand gaat, terwijl de gulden, waarmee de
koopman zijn vlottende middelen vermeerdert, zesmaal per jaar door
diens vingers glijdt; althans in het bovenvermelde geval. Het ligt dus
voor de hand, dat in een landbouwonderneming de ondernemer meer
moeite heeft de juiste bestemming voor het hem ter beschikking komende
geld te vinden, dan de grossier. De boer krijgt slechts eens per jaar de
gelegenheid een gemaakte fout in de belegging te herstellen, de grossier
heeft die kans volgens voornoemde statistiek eens per twee maanden.
Het geld kan gehoorzamen aan vele bestemmingen; de moeilijkste van
deze is het aannemen van de vorm van bedrijfskapitaal. De Nederlandse
boer heeft in de iQe eeuw eerst een zekere bedrevenheid moeten leren
in het winnen van en vervolgens in het geven van een bestemming aan
geld, vóór hem de betekenis van bedrijfskapitaal duidelijk werd. De onervarenheid, waarmee de boer met het geld omging, blijkt bijvoorbeeld
uit het langdurig vasthouden aan één vorm van geld : het metaal.
3.

De drie «oorten geld in de waardering van den boer.

Het metalen geld, het papiergeld en het giraalgeld hebben zich niet
gelijkelijk in de appreciatie van den landman kunnen koesteren. Tot laat
in de ige eeuw was het metaal het enige geld, dat de boer kende, althans
erkende en het spreekt vanzelf, dat op de boerderijen op het zand deze
•voorkeur voor klinkende munt zich het langst handhaafde. Dit komt tot
uitdrukking in de contracten, welke voor den notaris werden opgemaakt,
dus meestal bij koop en een enkele maal bij huur of bruikleen. Het oudarchief der notarissen te Zutphen, dat ik om dit nog min of meer bekende
feit met bewijzen te staven, raadpleegde, geeft daarvan voorbeelden bij
overvloed. „De kooppenningen moeten worden betaald aan handen van
bovengenoemden Notaris in Nederlandsche Muntspeciën", staat gedrukt
op formulieren voor openbare houtverkopingen op de Veluwe. Overtui99

Sender nop; is een clausule als deze : „De betaling; der kooppenningen zal
plaats hebben aan handen van de verkoopers ten onzen kantore te Twello
in goede grove zilveren Nederlandsche muntspeciën en niet in papieren
geld hoe ook genaamd". Deze bewoordingen trof ik b.v. aan in een contract, waarbij was bepaald, dat de koopsom in één termijn moest worden
betaald, welke som ƒ 3000.— bedroeg.. Bij een koop ten bedrage van
/ 5000.— kwam de eis voor, dat de kooppenningen: „in goede gouden of
zilveren Nederlandsche muntspeciën moeten worden betaald, zonder dat
de debiteur van eenig papieren geld hoegenaamd gebruik zal mogen
maken" ia).
Met deze voorbeelden moge ik volstaan ; de Veluwse en Achterhoekse
notarissen waren vindingrijk in het bedenken van formules om uitdrukking te geven aan de wens van de bouwlieden 'üit hun omgeving klinkende concrete munten te zien en niet te worden beetgenomen 'niet het
in zich zelf waardeloze papier. De door mij geraadpleegde acten zijn gedateerd tussen 1843 en 1873. De bankbiljettencirculatie in eerstgemeld jaar
bedroeg ƒ 30.000.000.— en in het laatstgemelde / 170.000.000, waarbij
nog een bedrag van rond ƒ 10.000.000 aan muntbiljetten moet worden
toegevoegd. Het schatten van de hoeveelheid gemunt geld in omloop is
steeds een hachelijke questie geweest; versmeltingen en afvloeiingen naar
het buitenland ontgaan aan de waarneming. Ten aanzien van de muntcirculatie is één houvast en dit is de berekening van hèt muntcollege, welke
na de muntzuivering in de veertiger jaren der 19e eeuw het bedrag aan
zilveren munten in 1851 schatte op ƒ 142.000.000 " ) .
In het midden der ige eeuw overtrof de hoeveelheid munten verre het
aantal bankbiljetten, terwijl =t 1875; deze beide geldsoorten tegen elkaar '
zullen hebben opgewogen.. Toch blijft ook dan nog op het platteland de
voorkeur voor metaal bestaan. De Nieuwe Landbouw Courant van
20 Aug. 1887 publiceerde een model beklembrief, waarvan art. 3 luidde:
,,De betaling van de jaarlijksche huur zal, evenals die der na te melden
geschenken moeten geschieden ter woonplaatse van den landeigenaar in
grof Nederlandsen zilvergeld en nimmer in eenige geldswaarde hebbende
papieren of effecten". Trouwens op een notariskantoor in de Graafschap
deelde men mij deze zomer mede, dat nog in 1939 de pachten „heel
dikwijls, meestal zelfs" in zilver werden betaald. Op Sint Pieter (22 Februari) ontving dit kantoor zakken zilvergeld, dat steeds de volgende dag
naar de bank werd gebracht.
'
Het bankbiljet heeft in Nederland eerst ruimer verspreiding gevonden
na de hervorming van de Nederlandse Bank in 1863, toen zij verplicht
werd agentschappen in de provincie te vestigen. De uitbreiding van het
spoorwegnet legde afgelegen streken open. Op 1 September 1868 was
de spoorwegverbinding van Holland niet Leeuwarden, op 1 Mei 1870 die
van Holland met Groningen voltooid. Men kan wel zeggen, dat ongeveer
1900 de argwaan van den plattelander jegens het papieren geld in het
algemeen was verdwenen. Toen bij de wet van 1903 de Nederlandse Bank
het recht werd toegekend ƒ 10.— bankbiljetten in omloop te brengen,
terwijl de muntbiljetten werden ingetrokken, zag men onmiddellijk een
stijging van deze coupure, waarmee samenviel een verminderd gebruik
van grof zilver, in het bijzonder rijksdaalders 1 2 ).
Het giraal geld is den landman echter tot 9 Juli 1945 nagenoeg onbekend gebleven. Ter inleiding van de ge'.Jsaneringsmaatregelen moesten
dien datum de bankbiljetten van ƒ 100.— worden ingeleverd bij de banken.
Spoedig daarna volgde het overige papieren geld. De boeren hadden hun
geld dus te brengen naar de boerenleenbank en verkregen nu naast hun
spaarbankboekje en lopende rekening aldaar een girale rekening, zij het
geblokkeerd. Het doen overschrijven van rekening op rekening heeft de
boer nu eerst leren kennen, doordat hij van zijn geblokkeerde bankrekening
bepaalde schulden zoals belasting mag voldoen. Het is niet onmogelijk en
er zijn ook reeds aanwijzingen voor, dat, nu de boer eenmaal met dit
abstracte geld heeft kennis gemaakt, hij van het gemak van het giro
overtuigd geraakt en ook van zijn vrij geld een girorekening zal aanleggen. Bij een tuindersbank, die in de omtrek van Amsterdam zijn klanten
heeft, gaat de ontwikkeling althans in die richting. Dat de grote landbouwondernemers reeds eerder tot het giroverkeer waren overgegaan,
zoals b.v. in Groningen, behoeft geen betoog.
Gaat het gireren er bij de boeren in dan is het verschil tussen stad en
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platteland wat de gebruikmaking der verschillende geldsoorten betreft,
verdwenen en zal daarmede zijn aangetoond, dat de boer de achterstand,
welke hij oorspronkelijk had in de bedrevenheid om in geld te denken,
hebben ingehaald '").
4.

Wat deed de boer met zijn geld ?

Deze vraag doemt pas op, wanneer de bestemming van het geld niet
van te voren vast staat. De noodzakelijke verkoop van b.v. het varken
teneinde de pacht te kunnen betalen, hebben wij reeds besproken. De
minste verbeeldingskracht vereist het besluit om het geld op te potten.
En dit is dan ook door de boeren vroeger zeer veel gedaan. S l o e t wijst
daarop in zijn tijdschrift van 1861: „In het algemeen kan zich de boer
het kapitaal nog niet anders voorstellen dan onder den vorm van het ruilmiddel. De rijkdom is bij hem uitsluitend het geld. Vandaar dat hij soms
jaren achtereen geld renteloos opspaart, en men bij het openvallen van
boerenerfenissen dikwijls verwonderd is over de hoeveelheid gereed geld,
dat men daar vindt". — De oprichting van boerenleenbanken omstreeks
1900 heeft aan dit aanhouden van een spaarpot een einde gemaakt. Het
inleveren van alle papieren geld in 1945 heeft •— naar een enkele kassier
van een boerenleenbank mij mededeelde — de laatste verstopte spaarkous
te voorschijn gebracht " ) . De grotere geldomzet in het bedrijf heeft den
boer in aanraking gebracht met andere en bewegelijker bestemmingsmogelijkheden dan het starre oppotten.
Toen in de tweede helft van de ige eeuw de boeren een goede tijd
beleefden door hoge vlees- en graanprijzen, werd wel tens.de klacht vernomen, dat de landlieden de welvaart slecht verdroegen en te vaak onnodig
de markten bezochten, fraaie karretjes aankochten en „hun vrouwen en
dochters zich met kleeren en kapsels laten behangen, die op een boerin
passen als een tang op een varken" 1 5 ). Zucht naar weelde heeft de gezeten
boeren toentertijd zeker aangegrepen. De omzet van juweliers en goud- en
zilversmeden in de provinciesteden is in hoge mate afhankelijk van de
welvaart van de boerenstand. De opbrengst van de belasting op goud- en
zilverwerken geeft na 1853 dan ook een niet onbelangrijke stijging te zien.
Eigen welvaart wordt meestal als vanzelfsprekend aanvaard en vindt
geen beschrijver uit eigen aanschouwing, tenzij een vreemdeling zijn reisverhaal vastlegt. De beste beschouwing over onze landbouw tijdens de
goede jaren 1850—1880 danken wij aan den Belg E m i l e d e L a v e l e y e
en deze spreekt met eerbied over de „riche argenterie", welke de boeren
in Holland verzamelden. En een aantal studenten van een Duitse landbouwschool, die in 1863 een studiereis maakten door Nederland beschrijven
de trots, waarmee de pronkkamers in Friesland hun werden getoond l u ) .
Belegging in effecten heeft op het platteland bij geldovervloed eveneens
in ruime mate plaats gevonden. Binnenlandse staatspapieren, Russen,
Oostenrijkers, Amerikaanse spoorwegen waren in de welvarende jaren
van de 19e eeuw bij de boeren zeer gezocht. Bedenkend hoe geheimzinnig
een Nederlander meestal is met zijn geldelijke aangelegenheden, wekt de
verraderlijke en zelfgenoegzame juichkreet, welke is aan te treffen -in de
Landbouw Courant van 28 Maart 1861, des te meer verwondering: „en
wat doet nu de nijvere landbouwer ieder jaar met het overschot der rente?"
Hij belegt het in effecten; ook van die tak van vooruitgang kan noch
mag een landbouwer onkundig zijn, en dit is hij dan ook niet: getuige
daarvan de enorme kapitalen, die in den laatsten tijd door landbouwers
aan Oosienrijksche effecten zijn besteed."
S t a r i n g fulmineert tegen "deze neiging : „Laten ze dit overlaten aan
kapitalisten, geldmannen wier metier het is om niet papierengeld om te
gaan, die er van jongs op bij zijn groot gebragt en zich weten te vrijwaren tegen finantieele stormen". Inderdaad, de afstand tussen het bebouwen van het land en het speculeren met papier was toentertijd wel heel
groot en S t a r i n g had gelijk om te wijzen op de onkunde en onervarenheid van den boer ten aanzien van dit laatste en op het doen afvloeien
van geld uit de landbouw, waar het als bedrijfskapitaal zo broodnodig was.
Een andere niet minder sterke neiging van den boer is steeds geweest
het beleggen van zijn geld in meer grond. De geërfde wenst zijn grond uit
te breiden, de pachter eigenaar te worden. „Hoe meer land, hoe meer
verstand" zegt een rijmpje in Westfriesland, doelende op het stijgen van

de kansen op een zetel in het waterschapsbestuur bij vergroting1 van het
eigen erf. Of de juiste verhouding tussen oppervlak en bedrijfskapitaal
in zijn onderneming- verloren ging en daarmee de 'optimale rendabiliteit,
is voor den boer meestal minder een punt van overweging geweest dan
de bewuste of onbewuste drang zijn sociale positie en dorpsaanzien te
versterken. Op die niet aflatende landhonger is voortdurend gewezen,
zeker niet voor het eerst door S e r r u r i e r in zijn „Boerengoixlmijn".
S t a r i n g geeft als zijn mening- te kennen, dat een welvarende pachtersstand eerder te verwachten is dan een gegoede stand van eigengeërfde,
juist omdat de pachter zijn geld in vlottende activa kan beleg-gen. De
boekhotidbureaux zijn wellicht reeds in staat deze veronderstelling van
S t a r i n g te bevestigen of te logenstraffen.
In de landbouwliteratuur van de ige eeuw keren twee onderwerpen
telkens weer terug: het landbouwonderwijs en het vergroten van het
bedrijfskapitaal in de landboüwonderneming-. En dit is geen wonder, beide
onderwerpen hangen ten nauwste samen. In de voorlichtende landbouwbladen kon de boer steeds vernemen, dat hij betere zaden, beter voer,
beter vee moest kopen, meer werktuigen moest aanschaffen' en meer geld
moest vAgen aan arbeidsloon. Wat betekent dit anders dan het verdubbelen
of verveelvoudigen van zijn bedrijfskapitaal? Maar gelijk het landbouwonderwijs lange tijd door velen overbodig werd geacht en slechts traag
tot 'stand kwam i r ) , zo heeft ook het geld met moeite de vorm van bedrijfskapitaal aangenomen. Dit laat zich niet moeilijk verklaren, liet is makkelijk om wanneer men wat geld over heeft, dit op te potten, zijn schuld
er mee àf te lossen, het naar de spaarbank te brengen of er grond voor
te kopen. Hef beleggen in eigen onderneming in bedrijfskapitaal evenwel
vereist verbeeldingskracht, want men moet een ander schema van werken
bedenken en verhoogde energie, want men moet de hogere kosten er meer
dan uithalen. Deze benodigde fantazie en energie moesten te kort schieten
zolang het landbouwonderwijs deze krachten onvoldoende prikkelde.
Nog een tweede oorzaak verhinderde de groei van de vlottende activa
in de landboüwonderneming en wel het ontbreken van voldoende geldmiddelen. Dit klinkt wellicht wat onwaarschijnlijk ten aanzien van de
welvaartsperioden in de aanvang der ige eeuw en in het derde kwart
daarvan. En toch, er is geen tak van volksvlijt, waar zulk een grote scala
is van grensbedrijf tot optimaalbedrijf als in de landbouw, welk verzamelwoord bovendien een uitgebreide schakering inhoudt van zeer van elkaar
verschillende bedrijfstypen.
Ook in de algemeen welvarende perioden bleven er grensbedrijven,
hetzij omdat het werk onoordeelkundig werd verricht, hetzij doordat de
pachttermijn kort was en de pachtsom regelmatig steeg. De tienden waren
lange tijd* opslokkers van overwinst en duur gekochte gronden bleven
beroofd van voldoende bes'ag om ze economisch te exploiteren : redenen
te over voor het scheppen van marginale bedrijven. In het algemeen
hebben de landbouwvernieuwers in de vorige eeuw weinig oog gehad
voor deze grote groep van geldarme bedrijven. Slechts één schrijver maakt
daarop een uitzondering en dat is de hoofdredacteur van het „Weekblad
van 'Haarlemmermeer", C. E. d e C l e r c q , tevens beherend vennoot van
de Haarlemse Bankvereniging. De nieuwlichters hebben mooi praten,
zo schreef hij, met het aanbevelen van allerhande bedrijfsverbeteringen
en zij kunnen makkelijk de boer voor traag schelden, wanneer hij niet
aanstonds hun raadgevingen opvolgt, maar zij mogen wel bedenken, dat
de meeste boeren het benodigde bedrijfskapitaal missen.
De samenhang tussen techniekverbetering en bedrijfskapitaal werd eerst
algemeen ingezien aan het einde van ue vorige eeuw. Kenmerkend is
b.v. een uiting van K. d e V r i e z e in de Landbouw Courant van i88g:
„'t Is niet te ontkennen, dat de malaise der laatste jaren, bij alle kwaad,'
toch ook, in de toekomst', voor .den landbouwer een voordeelige kant
heeft. Men is namelijk bij 't zoeken naar verbeteringen in den bestaanden
toestand, gekomen tot het bedenken en beoordeelen van zaken, waaraan
men vroeger niet de minste aandacht wijdde. Hoe weinig toch b.v. dacht
en sprak men vroeger over bedrijfskapitaal van den landbouwer."
De schattingen van het gemiddelde bedrag geïnvesteerd in de vlottende
activa per ha in de eerste helft van de ige eeuw lopen niet ver uiteen.
A r t h u r Y o u n g raamde ± 1780 het ten dienste van de landbouw
gebruikte kapitaal in Engeland door elkaar op 80 shilling- per acre, d.i.
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ƒ 120 per ha. Een onbekend schrijver begrootte dit bedrag voor Nederland op ƒ ioo.— per ha 1(t ). Deze raming komt overeen met de exploitatierekening van de Groningse bnuwerij van 1823. Een Velzer landbouwer
berekende de vlottende middelen per bunder op ƒ 116.— 1 9 ). De weiverzorgde landerijen op Zuid-Bevelaud vereisten ƒ 172.^- per bunder in
1837 aan roulerend kapitaal. Het is duidelijk, dat dit bedrijf zeer goed
nioet zijn toegerust in vergelijking tot de meeste andere bedrijven. In de
loop der jaren stijgt het bedrag aan vlottende middelen per ha belangrijk.
De bedragen op de lijst vermeld, worden overtroffen door de getallen ontleend aan de typebedrijven in Overijssel, op de Veluwe en in de Meyerij
hiervoren besproken en waarvan het bedrijfskapitaal per ha oploopt tot
achtereenvolgens f 300.—, ƒ 500.— en bijna ƒ 600.—.
Met de vermeerdering van de geldomzet in het landbouwbedrijf steeg
de ervaring van den boer om met het geld om te gaan en,"gesteund door
onderwijs en voorlichting, heeft hij geleerd er de juiste bestemming aan
te geven, n.1. die van een vergroting van het bedrijfskapitaal. Toen eenmaal
de behoefte aan bedrijfskapitaal werd gevoeld, was daarmee tevens gesteld het probleem van het landbouwcrediet en ook dit onderwerp vult de
kolommen van de landbouwbladen in de tweede helft dér 19e eeuw. Veel
verstandigs wordt hierover evenwel in de bladen niet gezegd; het blijft
bij signaleren van methoden hoe het niet moet: de notarissen zijn te duur,
de suikerfabrikanten met hun voorschotten te karig, grondeigenaars, die
de pacht vooruit eisen, handelen tegen zich zelf,<onderlinge schuldbekentenissen van familieleden blijken dikwijls te riskant ! S t a r i n g
weet de standgenoten, die- bereid zijn elkaar bij te springen geen betere
raad te geven dan: „Geef liever het geld ten geschenke."
De enige schrijver, die de nood tijdig helder zag was weer C. E. d e
C l e r c q . Reeds in 1867 kwam hij op voor coöperatie: „Bankinstellingen,
in de steden gevestigd, zullen moeilijk als geldgeefster voor landbouwers
kunnen optreden,'wijl zij de gegoedheid en het persoonlijk karakter van
al de landbouwers in een ruimen omtrek niet kunnen nagaan." „Tot het
vestigen van het landbouw-krediet behooren zich derhalve onderlinge
kredietvereenigingen onder landbouwers te vormen, die zich gemeenschappelijk aansprakelijk stellen voor de voorschotten aan elk hunner verleend,'
waarvan zij zelven of een door hen gekozen bestuur het bedrag en de
termijnen bepalen, terwijl zij bovendien een .gemeenschappelijk geldelijk
fonds samenbrengen, om daaruit bij wanbetaling op de gestelde vervaldagen te kunnen voldoen" 2 0 ).
Eerst een dertigtal jaren later zoiï de eerste boerenleenbank worden
opgericht.
Óp nog een belangrijke belemmering voor het tijdig en algemeen ontwikkelen van het landlxmwcrediet moet ik hier wijzen en dat was de
boer zelf. De Drenth H a r m T i e s i n g (i$%3—1936) vertelt daarvan:
„Schulden waren schandelijk, om welke reden er een groote mate van
geheimhouding op alle schulden lag. Familiehulp met geld kwam veel
voor, vooral om in het bezit van geërfd land te kunnen blijven en ook
dan bestond die schuld onder geheimhouding."
Maar T i e s i n g heeft in zijn latere jaren ook de veranderde houding
van den Drenthse boer ten aanzien van het geld meegemaakt. De vrees
voor het maken van schulden verdween ook daar. „Het crediet vermeerderde aanmerkelijk. In de kanaalstreken kwamen de hypotheekbanken
op. De joden, die in manufacturen handelden, verschaften gaarne geld
op rente, om daardoor den geldnemer als afnemer van zijn artikelen te
krijgen."
2eer snedig kenmerkt T i e s i n g de totaal omgeslagen houding van
den Drenthse boer betreffende geleend geld door een oud spreekwoord :
„Borgen brengt zorgen" te vergelijken met een nieuw opgekomen gezegde:
„Jong zonder schulden, oud zonder goed" n).
5. Slot.
Overzien wij de gegevens, welke wij in de loop van het betoog hebben
verzameld dan blijkt allereerst, dat in de laatste 150 Jaren de geldomzet
in het boerenbedrijf is toegenomen van laten we zeggen / 66.— tot ten
naaste bij f 500.— per ha. Vervolgens, dat het bedrijfskapitaal is opgelopen van rond ƒ 100.— tot ƒ 300.— à ƒ 600.— per ha. Ten derde, dat de
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afkeer van den boer voor bepaalde geldvormen is verdwenen. Ten vierde
kunnen wij daaraan nog toevoegen, dat bedrijfscrediet door middel van
coöperatie nu beschikbaar is voor elke landbouwonderneming, waarin het
rendement kan worden verhoogd. Dit alles heeft het ruilmiddel in het
boerenbedrijf meer mobiel gemaakt en den leider van dat bedrijf meer
gespitst op het vinden van de juiste bestemming van het hem toevloeiende
geld.
Toen S e r r u r i e r in 1807 betoogde : „De landbouw is een fabriek,
in den eigenlijken zin van het woord. Het oogmerk van den landbouwer
moet dus, even als dat van ieder fabrikeur', zijn — niet om zoo veel mogelijk te fabriceren, maar — om zoo veel mogelijk te winnen." bleef dit
langen tijd daarna nog een postulaat, waarvan de werkelijkheid ver verwijderd lag. De boer bleef denken in quanta producten en niet in geldoffers en geldopbrengst. Eerst bij een duidelijk onderkennen van een
aanzienlijk bedrijfskapitaal is de boer begonnen uitschotten en inkomsten
met elkaar te vergelijken. Hiermee zijn de verschillen tussen landbouw
en industrie niet opgeheven. Zolang in het landbouwbedrijf productiehuishouding en verbruikshuishouding één zijn, doordat het gezin de
arbeidskrachten verschaft, zolang de boer ondernemer en arbeider tegelijk
is, zolang huis en bedrijf niet zijn gescheiden, zolang blijft het geld, hoe
groot de omzet ook moge zijn, onmachtig de hoeve te maken tot een
fabriek.
Tot slot nog een opmerking. Het geld heeft verscheidene functies. Gelijk
in de tijd van het mercantilisme treedt de laatste jaren de taak van het
geld als organisatiemiddel weer meer op de voorgrond.Ten tijde van het
mercantilisme cumuleerde de vorst het goud en wist daarmee een staand
leger en een centraal ambtenarencorps te organiseren. Volgens O n ck en
is het' mercantilisme het „System der landesfürstlichen Wohlstandspolizei".
In onze tijd centraliseert de staat opnieuw het geld in zijn hand en tracht
daarmee de welvaart te bevorderen en te verdelen. Maar niet alleen een
staat cumuleert het geld als organisatiemiddel, ook kartels, trusts en
coöperaties kunnen dat doen. Hoe heeft het geld die organiserende functie
vervuld in de landbouw gedurende de laatste honderd jaren? Na 1850 is
het met krachtige stroom door middel van hoge vlees- en zuivelprijzen
deze jtak van volksvlijt binnengedrongen en heeft goeddeels, maar met
moeite, ten slotte de vorm van bedrijfskapitaal aangenomen. Toen het
in de crisisjaren van 1880—1890 terugebde werd het den landlieden
duidelijk, dat zij het geld niet meer konden missen zonder de hoop op de
nieuwe, kapitaalintensieve, wijze van werken op te geven. Dit dwong de
boeren tot coöperatie, zodat alle sluimerende sommen actief werden
gemaakt, zowel in de boerenbedrijven zelf als in de aankoop-, afzet- en
verwerkingscoöperaties, waardoor de landbouw groeide tot een zelfstandig
organisme, gevoed door een eigen geldcirculatie.
Nu staat weer een nieuwe ontwikkeling voor het bedrijfskapitaal op de
drempel. Mechanisatie met machines, te groot en te kostbaar voor één
bedrijf, zal rendabel zijn bij gezamelijke exploitatie. De vlottende activa
treden daarmee buiten de grenzen van het individuele bedrijf.
Maar daarmee zijn" de organisatie-mogelijkheden van het, wat ik zou
willen noemen, boerengeld niet uitgeput. Deze blijven niet beperkt tot
verbetering van techniek en verhoging van het rendement alleen ; er
wacht nu de wasdom is ingetreden, een sociale en culturele taak, niet
minder groots dan de economische. Dat dit door de boeren zelf ook reeds
wordt ingezien bewijst o.a. de dezer dagen door de Nederlandse Christelijke boerenbond in het leven geroepen leerstoel voor de vorming van de
velerlei functionarissen voor de zo gedifferentieerde landbouwerssamenleving.
Aantekeningen.
' ) Wat aan gegevens binnenkwam vindt men vermeld in Uitkomsten,
deel IV, blz. 47, waar tevens naar de uitvoerige rapporten in de voorgaande drie delen wordt verwezen; zie noot 5.
*) Schetsen, blz. 3. Vraag 14: Hoeveel bedroeg, indien dit is na te
gaan, de som der bedrijfsuitgaven en hoeveel de som der bruto-inkomsten
vóór een 30-tal, een 20-tal en een 10-tal jaren en hoeveel nu?
104

â
) Uitkomsten van een landbouwbedrijf gelegen in de gemeente Zuidzande en wel in de grote Bladelingspolder. Het bedrijf was groot 75 gemeten bouwbaar land met ruim 20 gemeten weiden, hof, tuin, enz. Een
geniet is groot ruim 0.44 ba, zodat de boerderij kan worden geschat op
45 ha. Landbouw Courant 1880 no's 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29
en 32.
*) Handleiding tot het doelmatig boekhouden op een landelijk bedrijf
door I. G. J. v a n d e n B o s c h . 1843. In het voorbericht deelt de voorzitter van de commissie van landbouw in Zeeland mee dat „deze verantwoording de wezenlijke rekening is eener Hofstede in Zuid-Beveland, op
welke deze boekhouding sedert jaren is toegepast". De rekening is die van
1837. De hoeve telde 68 bunders.
6
) De gegevens, in de staat opgenomen, zijn ontleend aan de volgende
werken of rapporten.
1806 S. K o r t e w e g. De landbouw op den zandgrond in het werk van
Prof. Z. W. S n e l l e r : Geschiedenis van den Nederlandschen
Landbouw 1795—1940.
1813 Landbouw Courant (1880) No's 14, 1.5, 17, 20, 21, 22, 2 3 / 2 5 , 28.
29, 32.
1823 Verzameling van te weinig bekende stukken .uit het Provinciaal
•Archief in betrekking tot de graanrechten over de jaren 1823—1851,
bijeengebracht door J. D o o r n b o s c h , lid der Staten van Groningen. Winsum, 1895.
1837 I. G. J. v a n d e n B o s c h . Handleiding tot het boekhouden op een
landelijk bedrijf. 1843.
1875 Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landlxmw
in Nederland, ingesteld door de Landbouwcommissie K.B. Sept.
1886. No. 28. Vierde deel, blz. 150.
1877 Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland: Staatscommissie
voor den landbouw ingesteld bij K.B. 20 Juni 1906 No. 72; blz. 548.
1880 Uitkomsten IV, blz. 48.
1882 Schetsen, blz. 439.
1896 Schetsen, blz. 42.
1905 Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw en
Nijverheid 1904/1905, blz. 58. Dit zijn cijfers ontleend aan een denkbeeldige boerderij, maar de berekeningen zijn opgemaakt door een
deskundige. Genomen is het voorbeeld met de hoge exploitatiekosten.
1906 Schetsen, blz. 439.
1913 Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij K.B. 15 Dec. 1927 No. 34
tot onderzoek verhouding kosten en opbrengst. 1933, blz. 46. Genomen is bedrijf No. 9, het eerste der gemengde bedrijven. Het bedrijfskapitaal is hierbij niet aangegeven.
1926 ibidem.
1930 Ontleend aan het vergelijkend overzicht bedrijfsuitkomsten over
verschillende jaren in Noord- en Zuidholland door het Boekhoudbureau der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Anna Paulowna 20, den Haag. Verondersteld is, dat het bedrijf 29 ha groot is,
een maat, welke niet ver van de werkelijkheid af zal zijn.
Uit de talloze gegevens, welke vanwege de boekhoudbureaux beschikbaar waren, moest ik er één kiezen. De keuze was volkomen
willekeurig.
1935 ibidem.
1939 ibidem.
6
) Eene voorlezing 3 Maart 1848. Mededeelingen en Handelingen van
de Geldersche Maatschappij van Landbouw (1848).
7
) Ibidem, blz. 213.
Een uitstekend rapport over pachtovereenkomsten verscheen in Mededeelingen en Handelingen van de Geld. Maatsch. van Landbouw (1846)
blz. 265. Dat de garfpacht omstreeks i860 verdwenen was, is op te maken
uit „Uitkomsten" 1886, deel IV, blz. 87.
8
) Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den landbouw
1938, No. 2. De economische toestand van den landbouw in 1936/1937 en
andere onderwerpen, blz. 94, blz. 115 en blz. 148.

105

•) C. B. S. Distributie-statistiek van de grossierderij in chocolade,
suikerwerken enz.; 1938, blz. 25, Tabel X en die van de grossierderij in
koloniale waren enz. 1939, blz. 30.
,0
) Door mij werden geraadpleegd o.a. het archief van notaris Mr
J. N. E v e r t s te Twello, van wie de acten van 11 Jan. 1847 en 30 Juni
•1857 zijn aangehaald. Notaris J a c o b J a n d e R a a d t drukte de boerenvoorkeur aldus uit: „de betaling.... zal moeten worden gedaan in goede
op des Rijkskantoren gangbare muntspeciën". (18 April 1843). Notaris
W. G. v. d. D u s s e n te Brummen: „De betaling zal geschieden in goede
klinkende Nederlandsche munt" (1 Mei i860). Ook het kantoor van
notaris W. H . Y s s e l d e S c h e p p e r te Olst schreef: „te betalen in
goed grof Nederlandsen gemunt geld".
" ) Verslag van het Nederlandsche Muntwezen door Dr A. V r o l i k ,
voorzitter van het Muntcollege 1853, tabel 5 achterin.
' Aan oude zilveren Provinciale en Generaliteitsmunten waren in 1816
volgens V r o l i k (blz. 108) ruim honderd millioen gulden aanwezig. Op
blz. 116 wordt het bedrag aan gemunt goud genoemd.
" ) Dr C. H o i t s e m a . Economist (1908) blz. 156.
blz. 199.
" ) Ook in de literatuur viel de voorkeur van den boer voor „hard"
geld op. B. v. H. A. W y n n e , De Nederlandsche Bank en de Provinciën,
1863, blz. 10 en 46. Zie ook G. V i s s e r i n g , De Nederlandsche Bank
als centrale bank, Jaarboek Kon. Akad. van Wetenschappen 1929—1930,
blz. 199.
14
) De verplichte inlevering van alle bankpapier is door twee oude
boeren en een plattelandsslager in de omgeving van Zutphen zo zwaar
opgenomen, dat zij zich niet konden heenzetten over het uithanden geven
van het appeltje voor de dorst, dat zij zo zuinig hadden bewaard. Zij
waren niet in staat het tijdelijke van de maatregel in te zien en voelden
zich zodanig beroofd en hulpeloos, dat zij de een na den ander zelfmoord
pleegden. Deze mededeling werd mij gedaan door een notaris, wiens hulp
al eerder was ingeroepen om één van de drie oude mensen nog wat op
te beuren.
16
) S t a r i n g in Almanak voor den Landman, Twaalfde jaargang
(1859). Geldbeleggingen, blz. 56 v.v.
" ) E m i1 e d e L a v e 1 e y e in de Revue des Deux Mondes van 1863
en Weekblad van Haarlemmermeer 1863, blz. 131. In het Weekblad van
1867 No. 24 wordt het werk van L a v e 1 e ye besproken en met een
.zekere voldoening een vertaling gegeven van het stuk handelende over de
boerenrijkdom.
1T
) J. B a e r t , Het landbouwonderwijs in Nederland vóór 1876. Landbouwkundig Tijdschrift Aug. 1944—Dec. 1945 en Jan.—Febr. 1946.
1
") Bijblad van de Landbouw-Courant 1867, blz. 288.
19
) Over bevordering van landbouw in Nederland en verschaffing van
arbeid aan Nederlanders 1848 door J. S t u a r t , landbouwer onder de
gemeente Velzen, bij J. B. van Loghem Jr. te Haarlem.
'") C. E. d e C l e r c q; Het Krediet voor den landbouw; Bijblad van
de Landbouw Courant (11867), blz. 167; het artikel is overgenomen uit
4 nrs van het Weekblad van Haarlemmermeer van Sept.-Oct. 1866.
21
) De aanhalingen v a n ' T i e s i n g zijn te vinden in: „De geschriften
van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk
Drenthe", verzameld door Prof. Dr C. H. E d e l m a n (1943) blz. 258
en 264.
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O V E R D R U K UIT HET LANDBOUWKUNDIG T'JDSCHRIFT
MAANDBLAD V/H. NED. GENOOTSCHAP VOOR LANDBOUWWETENSCHAP
ORGAAN V/H NED. INSTITUUT VAN LANDBOUWKUNDIG INGENIEURS
59ste JAARGANG No. 709/710
JUNI/JULI 1947

De bereiding van houtskool in de Achterhoek
door
II. J. H U L S H O F ' ) .
Tot de bezigheden, die van grote betekenis waren in het Achterhoekse
boerenleven in de vorige eeuw, behoort ongetwijfeld het z.g. „kolenbranden".
Naast de opbrengsten, welke het boerenbedrijf in die tijd opleverde aan
wat boter, geslachte varkens, of alleen de hammen ervan en somtijds wat
lijnzaad, is vooral het „kolenbranden" het middel geweest om de
beschikking te krijgen over enige geldmiddelen.
Als grondstof voor het kolenbranden diende voornamelijk elzenhout,
daarnaast echter ook dat van de berk en de eik.
Tot een der houtdorado's kunnen we dan rekenen het dorp Zieuwent in
de Gelderse Achterhoek, dat ver in de omtrek bekend is om zijn grote
houtproductie, „'s Winters ziet het er zwart en des zomers groen van al
dat hout", zo zei men.
Verschillende gegevens uit die „kooltijd" gaven aanleiding hier eens
iets mede te delen.
Zo was o.a. aanwezig een dagboek van zulk een „kolenbrander"
benevens een foto, genomen ter gelegenheid van het laatste kolenbranden
in 1905. Die foto laat zeer duidelijk de rokende „koolhopen" zien, doch is,
iammer genoeg minder geschikt voor reproductie.
Het dagboek beschrijft de jaren 1840-1S70 en is van de hand van den
vakman bij het kolenbranden, E im e r t P a p e n b u r g , die daarin een
résumé geeft van de omvang, opbrengst en bestemming van het eindproduct
de „kool".
Ten einde een en ander zo duidelijk en volledig mogelijk op schrift te
stellen hebben we bij verschillende oude boeren, bij welke het kolenbranden
nog als vers in het geheugen ligt, ons licht opgestoken.
Zoals reeds gezegd, werd het elzenhout het meest gebruikt. Somtijds
werd het aangeplant en wel voornamelijk op gronden, waar de berk
dreigde te overheersen en wat meestal arme gronden zijn. Daarnaast
zorgde de natuur voor een zeer welige opslag van els, voornamelijk op
wat lagere, voedselrijke gronden, welke dan ook bij uitstek geschikt waren
voor de groei der els.
Grondanalyses van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te
Groningen toonden aan, dat de voor de els zo geschikte gronden veelal
alkalisch zijn. Thans vindt men daar de beste graslanden.
Om over te gaan tot de bouw der koolhopen dient te worden vermeld,
dat dit geschiedde onder direct toezicht van den „kolenbrander". De
opzet was van zeer groot gewicht voor het doen slagen van het kolenbranden, want onkundig opzetten gaf ongelijkmatige of onvoldoende verkoling, hetgeen dan van invloed was op de prijs van het product.
Het volgende kan enig idee geven van omvang en inhoud van de
koolhoop.
Als dikte (omvang) werd in _ de regel aangehouden 45—47 voet, als
hoogte 8 à 9 voet. Een totale inhoud dus van 11—13 vaam hout. Een
vaam is een kubus met een ribbe van 90 cm.
De bodem van een koolhoop bestond uit z.g. „kwaddenbossen". Dit zijn
takkenbossen zonder dik hout, veelal kwainen hiervoor -dennen in
aanmerking.
In het midden werd in de grond een stevige paal geplaatst tot =b 90 cm
boven de grond en daaromheen lang disselhout (dik hout uit takkenbossen).
*) Karteerder bij de Stichting voor Bodemkarteering te Wageningen.
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Dan kwam het eigenlijke koolhout aan de beurt om zijn plaats in de
koollioop te krijgen. Het „koolhout" werd gezaagd ter lengte van 90 cm,
terwijl de dikte van minder belang was, maar minstens 10 cm doorsnee
moest bedragen, werd dan verticaal geplaatst om de ± è m dikke zuil,
welke om de paal gevormd was door liet disselhout.
De tweede laag werd eveneens 90 cm, doch daarin kwam het koolhout
horizontaal te liggen. Boven de zuil werd in het midden een holte gelaten
van d= i m doorsnee, die de „schoorsteen" werd genoemd, waardoor
later de koolhoop „gevoerd" moest worden. De kanten werden wat schuin
opgezet, waardoor de omvang naar boven toe geringer werd. De derde
en laatste laag kwam weer verticaal te staan, met uitzondering van het
midden, om de „schoorsteen" in figuur te houden. Zo is dan de koolhoop
„vol" en dan volgt het afdekken, dat zeer nauwkeurig moet gebeuren,
daar het geheel luchtdicht moet worden afgesloten.
Eerst wordt de koolhoop dan toegelegd met z.g. lang disselhout, waarvan
op de buitenkant de takken op 10 cm zijn afgesnoeid, om daardoor het
afglijden der eerste bedekkingslaag, de graszoden, tegen te gaan. Op de
graszoden komt een grondlaag van 15 cm, die door bevochtiging en
aanplakken luchtdicht wordt gemaakt, uitgezonderd op de schoorsteen,
die alleen met dikke graszoden wordt toegedekt, omdat die op geregelde
tijd losgenomen moet worden om te „voeren".
Is men zo ver gevorderd, wat inmiddels 3 à 4 dagen werk heeft gekost,
clan kwam de tijd dat het „branden" zou beginnen. Het gehele verkolingsproces stond ook onder direct toezicht en leiding van den kolenbrander,
die in de werkzaamheden door de knechts van den boer werd bijgestaan.
Allereerst worden dan met behulp van een lange stok, de z.g. „koolstok",
luchtgaten gemaakt in de grondwand van de koolhoop, waarvan het eerste
ter hoogte even boven de bodem van kwaddenbossen komt.
Het aansteken geschiedt door op de losgenomen schoorsteen een paar
takkenbossen in brand te steken, die dan door de schoorsteen heenvallen
op de zuil van disselhout, welke eveneens gaat branden. Door het weer
dichtdekken van die schoorsteen wordt de luchttoevoer voor verbranding
zeer beperkt. Dit kan dan alleen maar plaats hebben door de luchtgaten,
die in de wand zijn aangebracht, waardoor tevens rook wordt afgevoerd.
De eerste 2 à 3 dagen wordt door de schoorsteen de koolhoop 4—5 maal
„gevoerd" niet stuk gehakte disselbossen om de vuurgloed, ontstaan door
verbranding van het disselhout, in stand te houden. De volgende dagen
wordt het aantal keren, dat gevoerd wordt, geleidelijk minder.
Het koolhout verkoolt door de grote hitte van de vuurgloed, terwijl
de verbranding vanwege de geringere luchttoevoer beperkt blijft tot het
disselhout.
De eerste tijd laten de luchtgaten een witte rook uit, die blauwer wordt,
naarmate de verkoling vordert. Het blauw worden van de rook is voor
den kolenbrander het teken, dat in dat gedeelte het hout „gaar", dus verkoold is. Een voet hoger worden dan nieuwe gaten aangebracht en de
vorige zorgvuldig gesloten. Hiermee gaat men door totdat de gehele
hoop „gaar" is, wat steeds een tijd vraagt van negen dagen en nachten.
De nog niet gesloten luchtgaten worden gedicht en het geheel opgehoogd
met een ± 40 cm aangetrapte en bevochtigde grondlaag, waardoor luchttoetreding niet meer mogelijk is en de vuurgloed al vrij gauw vermindert.
De kolenbrander heeft dan zijn werk gedaan en zijn geld (ƒ 6.— à
/ 7.—) verdiend.
De periode voor het branden was van Juni tot en met September.
Een enkele maal kwam het wel eens voor, dat de luchttoevoer te groot
werd, niet als gevolg: branden van het koolhout. Dit was veelal het gevolg
van een fuifje, dat bij dergelijke gelegenheden nogal gebruikelijk was en
waardoor de kolenbrander niet op zijn quivive was. Dan werd met man en
macht gewerkt om de vuurgloed door dichten der luchtgaten wat te
dempen, teneinde totale verbranding te voorkomen.
In het najaar en de winter werden de kolen afgeleverd. De grootste
afnemers waren de ijzergieterijen, terwijl daarnaast de fijnere kolen ook
afgenomen werden door goud- en zilversmeden, doktoren, apothekers,
distillateurs, kleermakers en koperslagers.
De hoeveelheid kool, die zo'n hoop opleverde, varieerde van 10—13 ton
(1 ton = 10 hl) al naar gelang van de hoeveelheid g-ebruikt. hout. De
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prijs was in de jaren 1840—1855 van ƒ 6.—: tot ƒ 7.— per ton, daarna
hoger, van ƒ 8.— tot ƒ 9.— franco .ijzergieterij te Keppel of Deventer.
Een gemiddelde hoop van b.v. 12 ton kostte aan vervoer destijds (met
paard en wagen 7 à 8 maal rijden) naar Deventer ƒ 18.—
Zo'n hoop bracht dan bruto in de eerst genoemde periode ƒ 70.— à
f 80.— op, hetgeen toen een behoorlijk kapitaal was, daar een volwassen
koe destijds ƒ 25.— à ƒ 30.— waard was.
Voor de ijzergieterij was elke houtsoort als koolhout geschikt, zelfs
gerooide stompen. •
De fijnere en duurdere kolen kwamen van elzenhout. De prijs hiervan is
zelfs ƒ 12.— per ton geweest. In de koolhopen van elzenhout werden dan
ook geen andere houtsoorten gebruikt. Goud- en zilversmeden namen voor
hun gebruik enkel kool van els, daar dit geen walm gaf, die op goud
en zilver zou kunnen neerslaan.
Doktoren en apothekers gebruikten de fijnste kool van elzenhout voor het
filtreren van water voor de medicamenten.
Distillateurs in Schiedam betrokken ook steeds voor filtratie van distillaten kool van elshout uit de Achterhoek.
Verdere afnemers waren nog de kleermakers, die het nodig hadden voor
de strijkijzers, de koperslagers voor de veldsmidse, en de plaatselijke
smeden.
Meerdere boerderijen en percelen hebben hun naam te danken aan
de „Kooltijd", zooals b.v. „Koolstee", „Kolenbrander", „Kools",
„Koolhoek".
Door de opkomst der steenkoolindustrie en de ontwatering der gronden
verminderde de houtcultuur sterk, terwijl de gronden toen bruikbaar
werden voor bouw- en weiland. Zo was dan het „kolenbranden" al in
het begin dezer eeuw van weinig of geen betekenis meer.
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In het begin der vorige eeuw was de streek in liet Noordoosten van Overijssel één
onafzienbare heidevlakte. De boeren van het oude boerendorp Avcrcest, tot welke gemeente ook het dorp Dedetnsvaart behoort, en van de stad Ommen staken er wat turf
voor huisbrand en de heren uit de omtrek gingen er jagen. Overigens lagen deze gronden
woest en ongebruikt.
Met is aan het initiatief van één der jagers, de heer YV. J. Baron v a n D e d e m , te
danken, dat een begin werd gemaakt met de ontginning van deze gronden. Uit stukken
van zijn overleden schoonvader, de heer v a n M a r i e , was hem gebleken, dat deze
reeds vroeger moeite had gedaan voor ontginning van de IYz à 2 m dikke veenlaag. Na
veel moeite en teleurstelling, voornamelijk door de tegenwerking van de vroede vaderen
van Zwolle, kreeg de heer v a n D e d e m eindelijk concessie van Koning L o d e w i j k
N a p o l e o n voor het graven van een kanaal, dat later de Dedemsvaart werd genoemd.
Op 9 Juli 1809 werd de eerste spade in de grond gestoken te Hasselt. Toen men oostwaarts was gekomen tot Balkbrug, waar zich de veenlagen bevonden, begon men niet
het graven der zijkanalen in zuidelijke richting, zover er veen was. dat met voordeel kon '
worden geëxploiteerd. De bovenste laag ter dikte van V2à 1 111,de zgn. bolster, had destijds geen waarde en bleef dus op het terrein achter. De vaste veenlaag werd vergraven,
de turf in de zon gedroogd ?n per schip door de pas gegraven kanalen naar de grote
steden vervoerd om als brandstof te worden gebruikt. Men groef gewoonlijk zo lang in
de diepte door, tot men aan het vaste zand kwam, tenzij het grondwater dit belette.
Na de vervening kwam dus de laag bolster op het zand té liggen. Zoals in de meeste
veenkoloniën kwamen ook hier de zijkanalen, wijken genoemd, op een afstand van 150 à
too m evenwijdig aan elkaar te liggen. Het land werd aldus verdeeld in vierkante stukken
van plm. 1 ha door middel van <Kvarssloten op onderlinge afstanden van plm. 100 m.
Het zand uit deze dwarssloten, alsmede uit de wijken, werd daarna over het gehele terrein
J
) P . v a n H o e k schreef in het Voorwoord van „De Nederlandsche Landbouw
in het tijdvak 1813—1913": „Ten slotte zij opgemerkt, dat bij de samenstelling van verschillende hoofdstukken is gebleken, hoe nuttig het zou zijn, indien ervaren ppucttsche
landbouwers uit verschillende deelen des lands op gevorderden leeftijd zich neerzetten
tot opteekenen van hunne herinneringen omtrent de economische ontwikkeling hunner
omgeving. Juist zodanige persoonlijke herinneringen geven dikwijls een beteren kijk
op hetgeen er onder de bevolking op het land leeft dan officiële rapporten en statistieken."
Het bestuur van de Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw dacht aan deze
woorden, toen het de heer B. Ruys, van wie bekend was, dat hij» gegevens over de
geschiedenis van zijn, thans 60 jaar bestaande, bedrijf had verzameld, vroeg deze in een
artikel voor het Landbouwkundig Tijdschrift te verwerken, opdat dit later in één der
Agronomisch-Historische Jaarboeken opgenomen zou kunnen worden.
Namens het Bestuur,
J. A. v. d. L o e f f, secr.

uitgespreid, nadat dit zo goed mogelijk was geëgaliseerdi. Volgens <leze methode kwam
er flus plin. 10 cm zaml op liet veen te liggen.
De grond was nu cultuurrijp geworden en na de bemesting kwam de bewerking, die
bestond in het omploegen en eggen, zodat er een dunne laag van het veen door het zand
werd gemengd. Als eerste gewas werden meestal aardappelen gepoot. In het najaar, als
deze waren gerooid, werd gewoonlijk rogge gezaaid, waarin in het voorjaar gras- en
klaverzaad. Na de roggeoogst bleef dan de grond een jaar als grasland liggen voor weideof hooibouw. Door het daarna weer omploegen en de verbouw van andere gewassen,
vormde zich door deze wisselbouw op de duur een goede laag teelaarde, die voor allerlei
gewassen kon worden gebruikt. De bemesting was in die tijd niet zo eenvoudig, daar de
kunstmeststoffen eerst in de jaren na T88O in gebruik kwamen. De boeren, die er geen
flinke veestapel op na hielden, gebruikten compost, die met schepen uit de steden als
Kampen, Zwolle, Groningen, enz. werd aangevoerd.
2.

D E EERSTE KWEKER.

In 1872, toen de grond langzamerhand ook voor tuinbouwproducten geschikt begon te
worden, vestigde zich hier als eerste kweker de heer A. M. C. Jo n g k in d t C o n i n c k,
die zijn kwekerij „Tottenham" noemde naar de woonplaats van zijn schoonvader, de
heer T. S. W a r e , die een kwekerij had te Tottenham bij Londen. Men kan dus zeggen,
dat J o n g k i n d t C o n i n c k de pionier was op tuinbouwgebied in deze streek. Naar
het voorbeeld van zijn schoonvader specialiseerde hij zich in vaste planten, die toen in
ons land nog weinig bekend waren. Bovendien kweekte hij vruchtbomen, heesters, Coniferen, Rhododendrons en andere siergewassen voor de volle grond. Door veel reclame
had hij zijn zaak in een jaar of tien niet alleen in ons land, maar ook in nagenoeg geheel
Europa en Noord-Amerika grote bekendheid gegeven en exporteerde hij naar diverse
landen met succes. Het bleek dus wel, dat de grond voor kwekerij in deze streek bijzonder
geschikt was. Daar de heer J o n g k i n d t C o n i n c k ook jongelui, zowel theoretisch
als practisch, opleidde voor het tuinbouwvak (destijds was hier te lande geen tuinbouwschool) sprak het bijna vanzelf, dat toen ik kweker wilde worden, miin vader mij in 1882.
na mijn schooljaren als leerling plaatste oi> bovengenoemde kwekerij.
3-

H E T ONTSTAAN' VAN „ M O E R I I E I M " .

Na enige jaren op die kwekerij en verschillende andere kwekerijen in binnen- en
buitenland als volontair te hebben gewerkt,- vestigde ik mij in het voorjaar van 1888
in Dedemsvaart als kweker en noemde de kwekerij „Moerheim", naar de naam van mijn
ouderlijk huis. Dit huis met 10 ha uitmuntende grond had mijn vader gekocht, toen hij
nog in Kampen woonde. Nadat hij zijn zaken aan kant had gedaan, wijdde hij zich in
hoofdzaak aan de exploitatie en ontginning zijner landerijen in Dedemsvaart.
Mijn vader zegde mij toe dat ik, als ik mij hier vestigde, over zoveel grond als ik dacht
nodig te hebben, kon beschikken en hij bood mij ook het benodigde bedrijfskapitaal ter
leen aan. Dit was voor mij natuurlijk een groot voordeel.
Het was echter nog de periode van de landbouwcrisis van 1880, zodat ik het niet raadzaam vond om op grote schaal met het kweken van s ; erplanten te beginnen. Daarom nam
ik het grootste gedeelte van de 2^2 ha die ik het eerste jaar van mijn vader huurde, in
gebruik voor de teelt van groenten en klein fruit. Ik kocht tevens van de heer J o n g k i n d t C o n i n c k kleine partijtjes vaste planten, rozen, Rhododendrons, enz. om daarvan verder te kweken.
,
Alles groeide uitstekend, doch daar hier en in de omtrek geen veilingen waren, kostte
het heel wat moeite om de groenten aan de man te brengen. Ik besloot daarom het volgend jaar de groenteteelt er aan te geven en meer uitbreiding te geven aan de teelt van
groentezaden en bloemzaden. Ook de kwekerij van vaste planten en rotsplanten en andere
siergewassen werd toen belangrijk uitgebreid. In dat jaar gaf ik ook een eigenhandig
vermenigvuldigd prijscourantje van groente- en bloemzaden en enkele planten uit en
had met de verkoop van deze artikelen enig succes. Mijn oude schoolkameraad van de
Lagere School. W i l l e m W a l Ie g l e n, was bit mij als opzichter over de weinige
arbeiders, die ik toen had, in dienst getreden en hielp in winter en voorjaar niet het
afwegen der zaden en met het inpakken der planten.
In de loop der jaren nam de afdeling groentezaden in omvang toe. In i8<)6- slaagde
ik er in, er een terrein van-16 ha in de buurt bij te huren, hetwelk voor de zaadtelerij werd bestemd. Ik verkocht deze zaden in hoofdzaak aan Duitse zaadhandelaren
doch ook in het binnenland en naar Engeland en Frankrijk.
4 . ' U I T B R E I D I N G VAN DR A F D E L I N G S I E R P L A N T E N .

Omstreeks 1893'had de afdeling sierplanten een dergelijke omvang gekregen, dat het
tijd werd om naar een chef in die afdeling om te zien. Ik vond die in de tuinbaas op een
der grote tuinen alhier, J. v. d. M e u l e n, die na zijn 50-jarig jubileum in 1943 werd
gepensionneerd. '

Tot dusver had ik mijn afnemers voor planten hoofdzakelijk in het binnenland gezocht.
Voor dat doel had ik sinds 1890 een gedrukte prijscourant uitgegeven, die behalve zaden,
ook een grote collectie vaste planten en heesters, vruchtbomen enz. bevatte en deze zoveei
mogelijk onder eigenaars van tuinen verspreid. Toen langzamerhand de voorraden te
groot werden om uitsluitend aan particulieren te verkopen, begon ik in 1894 relaties
te zoeken met kwekers in Engeland. Ik bezocht daar verschillende kwekers eri gaf een
eenvoudig prijscourantje uit in de Engelse taal. Voortaan besteedde ik een gedeelte van
de maanden Mei, Juni,en Juli om in het buitenland te reizen. Toen ik langzamerhand
afnemers kreeg in diverse landen, werd de handelscatalogus in de vier moderne talen
uitgegeven. Ik verkocht namelijk in het buitenland alleen aan kwekers of handelaren.
Ook werd aan uiterlijk en omvang van de Nederlandse detailcatalogus meer aandacht
besteed en deze werd van illustraties voorzien van planten en heesters naar foto's in
de kwekerij genomen.
In 1896 gewerd mij van H.M. Koningin Emma de titel van Hofleverancier, terwijl in
19,04 het praedicaat „Koninklijke" werd verleend.
In 1902 maakte ik in een hotel in Engeland toevallig, kennis met een Amerikaans
handelsreiziger, die het zogenaamde Card Index System verkocht met daarbij behorende
ladenkasten. Dit was toen hier te lande nog weinig bekend. Ik voerde dit systeem in en
sedertdien worden alle planten en ook de zakenadressen op kaarten opgenomen en
geadministreerd.
Iedereen, die een nieuwe 'zaak heeft opgericht zal het met mij eens zijn, dat een van
de moeilijkste dingen is het vinden van de juiste en beste adressen van mogelijk toekomstige klanten, vooral in het buitenland. Ik ben op dat punt nogal gelukkig geweest,
want sedert ik in 1904 werd gevraagd als jurylid van de Internationale Tuinbouwtentoonstelling te Düsseldorf, heb ik later aan de meeste Internationale Tentoonstellingen
als jurylid mogen deelnemen. Dit was voor mij een uitstekende gelegenheid om relaties
met de voornaamste buitenlandse kwekers aan te knopen.
In 1905 werd de eerste kas gebouwd, speciaal voor het enten van Rhododendrons,
Coniferen, seringen en diverse moeilijk te kweken heesters. Ook werd grote uitbreiding
gegeven aan het aantal broeibakken voor het zaaien, stekken en opkweken van allerlei
gewassen.
In 1909 wer,d er een kas bijgebouwd, voornamelijk voor het snel vermeerderen van
rozen. Langzamerhand werden de houten broeibakken omgezet in bakken van gewapend
beton. Dit complex van kassen en bakken (deze laatste met ong. 1400 ramen in gebruik),
geeft geregeld werk aan 12 à 14 personen.
De laatste vier jaren vóór de eerste wereldoorlog waren een tijd van grote bloei voor
de zaak en de kwekerij kon steeds worden uitgebreid. In 1906 zag ik in, dat het verstanr
diger zou zijn om de zaadtelerij er geheel aan te geven, daar de*zaadoogst te veel samen
viel met drukke werkzaamheden in de kwekerij. De vrij komende gronden konden dientengevolge worden gebruikt voor de kwekerij.
5.

H E T W I N N E N VAN N I E U W E V A R I Ë T E I T E N .

Van het allereerste begin der kwekerij af was het mijn streven om nieuwe zaden of
planten te winnen. Reeds het eerste jaar was ik zo gelukkig in een bed met roodbloeiende
peulen één stam te vinden met witte bloemen, die enorm grote peulen voortbracht. Ik
oogstte de zaden afzonderlijk en na drie jaar had ik er 300 kg van gekweekt. Ik
beschouwde deze soort als een nieuwigheid met grote toekomst, vooral voor Duitsland,
daar de Duitsers houden van alles wat groot is. Ik reisde met een monster naar de firma
I. C. S c h m i d t te Erfurt, destijds een der meest bekende en grootste zaadhuizen van
Europa, en slaagde er in mijn gehele voorraad, behalve het door mij benodigde zaaizaad
voor het volgende jaar, te verkopen tegen een hoge prijs, niet de verplichting er de naam
aan te geven van „Moerheim's Riesen-Zuckererbsen". Deze nieuwigheid heeft toen grote
opgang gemaakt, vooral in Duitsland, en dit was een goede reclame voor de zaak. In
latere jaren volgden nog enige nieuwigheden op het gebied van groenten, zoals bonen,
bieten, enz.
Ook met het winnen van nieuwe planten ben ik zeef gelukkig geweest. In 1896 vond
ik in een zaaibed van Campanula pcrsicifol'.a één plant met enorm grote, halfdubbele,
zuiver witte bloemen, die ik Campanula pcrskifolia Mocrhcxmi noemde. In 1898 had ik
daarvan voldoende voorraad om ze als nieuwigheid in de handel te brengen. Deze soort
maakte dadelijk in binnen- en buitenland grote opgang. Wat de Moerheim's Reuzenpeul
was voor de zaadhamlel, is deze nieuwe Campanula voor de kwekerij geweest. Beide
hebben er veel toe bijgedragen om de naam Moerheim in tuinbouwkringen te vestigen.
Als resultaat van kruisingen en selectie hebben talrijke nieuwe variëteiten haar ontstaan aan Moerheim te danken en als er in het buitenland een goede nieuwigheid werd.
aangelxxleii, werd deze aan de collectie toegevoegd. Een der interessantste kruisingen is
wel die niet het geslacht Astilbc (ook wel Spiraea genoemd) waarbij uit omstreeks
10.000 zaailingen een tiental van de mooiste w-erden geselecteerd, die een ongelooflijke

variatie van kleur en vorm vertoonden. Deze werden in-1914 in de handel gebracht,
maar ten gevolge van de oorlog eerst enige jaren later algemeen verbreid. De merkwaardigste is de variëteit „Koning Albert" niet bloemstengels tot 2 m hoog, niet een
menigte kleine witte bloempjes. Een andere, bijzonder interessante kruising is die van
Dclphinum datum met Delphinium nudicaulc, die tot dusver door tal van botanici en
kwekers was geprobeerd, maar nooit gelukt. Na terugkruising en selectie is daaruit
tenslotte een rose ridderspoor ontstaan, de Delphinium Ruysit Pink Sensation, die de
gehele zomer door bloeit met prachtig rose bloemen, terwijl er ook sommige bij waren
niet licht- en donkerrose bloemen.
6.

D E HANDEL.

Door de oorlog van 1914—1918 verloren wij de export van het ene land na het andere.
Vooral het verlies van Amerika in IQ16 was een grote tegenvaller. Door bijzonder grote
export naar de drie noordelijke landen, vooral naar Denemarken, welk land toen veel van
de oorlog heeft geprofiteerd, kon dit wel enigszins worden gecompenseerd.
Van 1804 af heb ik steeds getracht, zowel door reizen als door catalogie zoveel mogelijk
relaties te verkrijgen in verschillende landen. Dit heeft het voordeel, dat men niet van
één land afhankelijk is. Een nadeel zijn echter de verschillende talen, zodat op ons kantoor
in 7 talen moet worden gecorrespondeerd. Vóór de oorlog werden de catalogie gedrukt
in het Nederlands, Engels, Zweeds, Spaans, Frans en Duits. In de laatste jaren werd de
Zweedse uitgave ook naar Denemarken gezonden.
Toen in 1916 de export naar diverse landen uitviel, achtte ik het wenselijk om de
binnenlandse handel zo sterk mogelijk uit te breiden. Tot dat doel verbond ik een afdeling
Tuinarchitectuur aan de zaak en verschillende tuinarchitecten hebben daaraan hun medewerking verleend. Door vele advertenties en door reclameplaten aan de stations naar
ontwerp van de schilder P J e t v a n d e r H e m werd de aandacht hierop gevestigd. In
1926 kwam deze afdeling onder leiding van mijn dochter Mejuffrouw M i e n R u y s, die
vele tuinen in ons land en ook in België heeft aangelegd.
In 1920 werd de zaak omgezet in een N.V. met als naam : Kon. Kwekerij Moerheim
v/h B. Ruys N.V. Resp. in 1925 en io.lï traden met mij in dé directie dezer familievennootschap mijn beide zoons Dr J. D. R u y s en T h . R u y s , nadat beiden zich
theoretisch en practisch in het tuinbouwvak hadden bekwaamd. Zij hebben, evenals mijn
dochter, zeer veel tot de bloei der zaak bijgedragen. Toen ik in 1942 de tijd gekomen
achtte, mij wegens hoge leeftijd uit de dagelijkse leiding der zaak terug te trekken, trad
mijn dochter als lid der directie voor mij in de plaats.
In 1921 kwam er weer een tijd van opleving en het bleek, dat niet voldoende kon
worden gekweekt om aan de grote vraag te voldoen, De gelegenheid deed zich toen voor
om de kwekerij Tottenham aan te kopen, waardoor de oppervlakte tot 42 ha kon worden
uitgebreid. Deze kwekerij was inmiddels in 1891 omgezet in een N.V. met als directeuren
de reeds genoemde heer J o n g k i n d t C o n i n ç k en zijn neef de Heer A. M. C. v a n
d e r E i s t . Enige jaren later trok eerstgenoemde zich echter uit deze firma terug.
Na enige goede jaren, doordat in 1921 in Engeland en in 1924 in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije de invoer van planten weer mogelijk werd en ook de export naar sommige andere landen weer werd toegelaten, kon in 1928 het 40-jarig jubileum in dankbare
stemming worden gevierd.
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D E CRISISJAREN.

De voorspoed zou echter van korte duur zijn, want in 1930 door de crisis en in 1931
door het verlaten door Engeland van de gouden- standaard, werd de omzet zo sterk verminderd, dat op alle manieren moest worden bezuinigd en 'de oppervlakte der kwekerij
moest worden ingekrompen. De vrijgekomen gronden moesten worden gebruikt voor de
voedselvoorziening van ons land, volgens voorschrift van de Regering. Ook het aantal
arbeiders, dat in 1930 circa 200 bedroeg, moest worden ingekrompen en aan de grondbewerking kon niet meer zoveel aandacht worejen besteed als wel gewenst was. Er werd
getracht hierin te voorzien door de aanschaffing van een tweetal fraismachines. Deze
werden echter.na een paar jaar weer afgeschaft, daar ze op onze gronden niet voldeden.
De grond wordt namelijk te fijn geslagen en als er spoedig na de bewerking flink regen
komt. slaat de grond dicht. In plaats van spitten met de hand is er toen veel geploegd.
Het ergste van de crisisjaren duurde tot 1935, toen de zaak zich langzamerhand aan
de omstandigheden begon aan te passen. Grote surplus-voorraden waren door de van
Regeringswege ingestelde Sierteelt-Centrale afgenomen. Een deel daarvan werd ter
beschikking gesteld van het Gemeentebestuur alhier voor een park bij het Gemeentehuis.
In IQ38 kon men zeggen, dat de zaak de achteruitgang in de crisisjaren weer te boven
was gekomen. Op 15 Maart van dat jaar was het 50 jaar geleden, dat ik op kleine schaal
was begonnea

De laatste jaren vóór de tweede wereldoorlog; kenmerkten zich weer door vooruitgang;;
maar toen ons land in 1040 door <le Duitsers werd overvallen, was het duidelijk, dat de
kwekerij de moeilijkste tijd van haar bestaan tegemoet zou gaan. Gelukkig bleef de afzet
in het binnenland nogal op peil en er werden veel afgesneden bloemen, bloemstukken en
kransen verkocht, hetgeen het totale verlies van de export enigszins goedmaakte. Reeds
in het najaar van 104=; kon niet de export weer een begin worden gemaakt en nu wordt
weer uitgevoerd naar Groot-Britannië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland,
Frankrijk, Ver. Staten van Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Argentinië,
maar nog niet naar Midden- en Oost-Europa.
Reeds van de oprichting <ler kwekerij af heb ik een specialiteit gemaakt van de cultuur
van vaste planten en rotsplanten. In 1888 was de kwekerij Tottenham de enige in ons
land, die deze planten in enig quantum kweekte, maar deze verkocht alleen aan kwekers,
voornamelijk in het buitenland. Ik was toen de eerste, die afnemers zocht onder eigenaars
van tuinen en tot dat doel de eerste beschrijvende Catalogus uitgaf op dit gebied. In die
jaren waren de vaste planten hier weinig populair. Men zag in de meeste tuinen slechts
enkele perkjes met pioenen, Phlox of dergelijke en verder werden deze gevuld met
Pelargoniums, Fuchsia's of bloembollen. De moderne wijze van tuinaanleg heeft daarin
echter een grote verandering teweeggebracht en vooral de rangschikking van vaste
planten in borders, welke in Engeland zeer geliefd is, heeft er veel toe bijgedragen, deze
planten populair te maken. Later, vooral na de eerste wereldoorlog, kwam er een grote
vraag naar dit artikel, waardoor ook verschillende andere kwekers in den lande deze
cultuur hebben ter hand genomen én wel in zo'n sterke mate, dat er enige jaren geleden
zelfs een Vereniging van Vaste-Planten-kwekers is opgericht.
8. ÜE GROENTETEELT IN DEDEMSVAART.
Er rest mij nog een woord te zeggen over de groentecultuur hier ter plaatse. Zoals ik
reeds heb vermeld, had ik in de eerste jaren de cultuur van deze gewassen er geheel
aan gegeven wegens de grote moeite om de producten te verkopen. Ongeveer 30 jaar
geleden zijn echter een paar ondernemende warmoezeniers met deze teelt begonnen. Zij
vervoerden de groenten met de stoomtram en later met vrachtauto's naar Zwolle en later
ook naar Coevorden, waar ze op de veilingen werden verkocht. De Coevordense veiling
is echter naar Dedems.vaart verplaatst en men kan wel aannemen, dat de groentecultuur
daardoor belangrijk zal toenemen. Het veilinggebouw is in 1046 geopend.
Het laat zich aanzien, dat hier op de duur een belangrijk centrum van tuinbouw zal
komen. De grond is voor allerlei soorten van gewassen uitstekend geschikt, zowel voor
kwekerij als voor zaad- en groenteteelt, klein fruit als aardbeien, frambozen, aalbessen
enz. Een groot voordeel is, dat door de vele sluizen in de Dedemsvaart het water in de
kanalen steeds op een constant peil kan word.en gehouden en de grond zelfs in tijden van
grote droogte door de veenlaag onder de bouwgrond voldoende vochtig blijft.
Dedemsvaart, November 1946.
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INLEIDING.

Hout- of vvildwallen werden oorspronkelijk aangelegd ter bevestiging van eigendom,
het keren van vee en wild, als windscherm en soms ook om andere redenen (houtvoorziening), van belang voor de landbouw geacht. Later heeft men deze nuttige eigenschappen dikwijls vergeten en meer aan de nadelen gedacht en is men in vele gevallen
tot opruimen overgegaan. Nieuw aangelegd werden ze toen niet meer. In de allerlaatste
tijd is'men echter het nut er van weer meer gaan inzien en heeft men daarom alvorens tot
opruimen over te gaan, de voor- en nadelen meer tegen elkaar afgewogen. Daarbij is
ook de aesthetische zijde van het vraagstuk meer naar voren gekomen. Niet dat men
daaraan vroeger niet dacht of dat onze voorouders geen. oog voor natuurschoon hadden,
maar rnen schreef er minder over.
Thans komt, mede omdat de beschouwingen over natuurschoon in de laatste tientallen
jaren meer ingang gevonden hebben bij de gemiddelde Nederlander, vooral bij de
stedeling, deze zijde van het vraagstuk meer naar voren, waarbij de belangen van de
landbouwer echter wel eens wat in het gedrang komen ( v a n M e e l — 31). Dit maakt,
ook al omdat op de windschade in de laatste jaren meer de aandacht is gevaljen. het
vraagstuk weer actueel, en men wil nu niet meer zomaar overgaan tot het opruimen der
wallen, integendeel, er is een streven ze in kaart te brengen en voor geval tot geval te
beoordelen, of ze al of niet dienen te verdwijnen.
Achtereenvolgens worden besproken het ontstaan, de gebruikte beplantingen, <le nadelen en de voordelen der wallen. Hoewel er wel hier en daar naar verwezen is, is weinig
aandacht geschonken aan de invloed op het microklimaat, daar hierop o.m. betrekking
heeft de belangrijke studie van N ä g e l i (34) over windschermen, welke reeds door
F r a n se n (21) en dóór D r o s t (18) uitvoerig gerefereerd is, zodat het geen zin heeft,
de door hen .genoemde literatuur nog eens uitvoerig te herhalen. Parallel aan het vraagstuk der houtwallen loopt dat der beplantingen langs wegen, waarop kort is ingegaan.
Daar men in het probleem der hout- en wildwallen in de laatste- jaren meer belang
ging stellen, en er diverse publicaties over verschenen in de land- en bosbouwpers, is
men er tenslotte toe overgegaan het in studie te geven aan het „Instituut voor toegepast
biologisch onderzoek in de natuur" („Itbon") te Hoenderloo (thans te Oosterbeek). Op
initiatief van de Landbouworganisatie T.N.O. is thans een werkgroep waarvan verschillende onderzoekers deel uitmaken, gevormd ter bestudering van het vraagstuk. De uitkomsten van dit onderzoek, waarbij ook zeker het mi roklimaat en de ecologische zijde
van het vraagstuk aan de orde zullen komen, dienen nu te worden afgewacht.
2.

H E T ONTSTAAN.

Over het ontstaan der hout- en wildwallen lopen de meningen- uiteen.
D.r o e s e n (17') wijst erop, dat men omstreeks 1800 in N.-Brabant bij ontginningen'
van gemeentegronden de akkers met een wal of heg omgeven moest, om recht te hebben
op schadevergoeding, indien vreemd vee de vruchten verwoestte. De wallen zijn 2 à 3 ni
breed,*met hakhout bezet en aan weerszijden een sloot, van waaruit ze werden opgeworpen.
C a m p e r (8) had reeds in 1764 gewezen op „de wenselijkheid om bij het ontginnen
van geest, heyde en dor land hout te planten om de kampen". Dit hout kon 's winters
gehrfkt worden en gaf 's zomers luwte aan het vee. Voor bouwland achtte hij het minder
geschikt.
x
Ook B l i n k (4) maakt hiervan melding.
S t a r i n g (44) wijst erop, dat reeds seJert enige eeuwen te Staphorst en Rouveen
de kanten der akkers op ontgonnen dalgronden bezet worden met elzen, berken en hier
en daar lijsterbessen.
B o u w m e e s t e r (7), snjekende over akkermaalshout op het diluvium, zegt „dat dit
sedert ovleroude tijden is aangeplant, als heggen, meestal rondom hoge kampen bouwland".
O o s t i n g (35, 36) behandelt de wildwallen die omstreeks 1600 aangelegd werden
als bescherming der akkers tegen het wild in het bos, dat tevens diende tot schaapsdrift .
en als varkensweide.

Ook B a a s e n (3) beschrijft deze soort wallen, die al van zeer oude datum zijn, van
voor de Romeinen. Hij wijst ook op houtstroken, die een gevolg waren van het rond
ploegen van de akkers, waardoor grensvoren ontstonden, die rliet hout beplant werden,
omdat ze te nat waren voor bebouwing. De eigenaars van aangrenzende akkers deden
dit ieder voor zich, zodat men steeds een dubbele strook aantreft. Deze houtaanplant werd
bevorderd door de landsregering', die het aanplanten van hout nodig oordeelde, omdat
het oude bos reeds lang verdwenen was (brandhout in streken, waar geen veen was,
boerengeriefhout, hout voor wegen en voor het bouwen van molens en verdedigingswerken ; tot het leveren van hout voor het laatste doel waren de boeren meestal verplicht). Over een verplichting tot planten in de oude tijd spreekt ook de Contactcommissie
voor Natuur- en Landschapsbescherniing in zijn Mededeling No. 7' (12).
M a i s c h (30) wijst op de houtwallen of randbeplantingen in de groenlanden langs de
beekjes in Drenthe en Brabant, gaat r op het ontstaan ervan echter niet verder in. Evenmin
doet M u n t in g a (35) dit, als hij spreekt over de beplantingen van eikenhakhout rondom de akkers in Westerwolde. •
'
.
D i n g e r (14) zegt, dat, wanneer er een sloot voor afscheiding gegraven wordt, de
eigenaar de kanten vaak beplant met els, soms met eik.
In S l o e t - t i j d s c h r i f t van 1861 (2) wordt gesproken van de eswal als bescherming tegen de beesten, in het bijzonder de schapen, welke wal stond onder de schouw
van z.g. Volmagten.
T ie s in g (19) beschrijft deze wallen om korenessen, die omstreeks 1870 vaak werden
geslecht en vervangen door een grote wal rondom de gehele es. Men trof de wallen ook
aan rond groenland op hoge gronden, waar ze als afscheiding aangelegd werden in
plaats van sloten en beplant niet hout om de wal meer stevigheid te geven. ,
Op de wallen rond bouwland werden soms eerst aardappels verbouwd', zulks in het
begin van de aardappelcultuur, toen men de aardappels uit vrees voor opslag niet op het
bouwland wilde hebben. Op de wallen was dit geen bezwaar, omdat deze later met hout
beplant werden.
O ve r d ij k in k (38) is eveneens van mening, dat de wal oorspronkelijk aangelegd
is als grensscheiding of afscheiding. De verhogingen werden daarbij opgeworpen van de
naastliggende grond, waardoor de sloot of greppel ontstond aan beide zijden van de wal.
T r o m p Mees t e r s (47) denkt, dat de houtwallen resten zijn van vroeger veel
uitgestrektere bossen, die steeds meer zijn ingekrompen.
V a n V l o t e n (51) komt hier tegen op en zegt, dat de wallen en windsingels „bedachtzaam boeren-handwerk" zijn en haalt daarbij het artikel van F r a n s M y n s s en
(in „Vervlogen dagen" 1938) over Z.Limburg aan, waarin deze schrijft: ,,ln die tijden
(omstreeks 1870) waren tic landen nog omgeven door b°Se heggen van ahornhout, omdat men er van overtuigd was, dat de veldvruchten daardoor beter beschermd werden".
Volgens v a n W i j k (54) treft men in het oudste gedeelte van Boskoop z.g. houtakkers aan, welke dienen ter beschutting-van de vroeger meer aangekweekte iaan- en
vruchtbomen.
V e n e m a (49) is van mening, dat de beplanting op de eikenwallen als het ware vanzelf ontstaan is uit overgebleven voedselvoorradei. (eikels) van muizen. Later bleek
dan, dat deze walbeplanting zeer geschikt was om de vruchten van het bouwland tegen
de invloed van de wind te beschermen.
L ö h n i s (20) daarentegen wijst op de bewuste aanleg van houtwallen tussen het land
van elke geërfde op de markgrond. De^geérfde genoot daarbij het weke bout (es, berk,
wilg), terwijl het eikenhout behoorde'aan de mark (akkermaalshout betekent hout van
akker = eikel, behorende aan de maakchap of mark).
d e W e ic h s d e W e n n e (S3) zegt, dat in het verleden de heggen en wallen rond
nieuw ontgonnen velden werden aangelegd, als bewijs van bezitneming en ter bescherming tegen wind.
V a n 11e r s o n (27) bespreekt uitvoerig de elsenheggen om bouwland, speciaal in
de Meyerij van Den Bosch.. Deze zijn kunstmatig aangelegd, soms is als houtsoort ook
eik gebruikt.
S t a r i n g (43) wijst erop, dat de els vooral voorkwam langs de grenzen van groenland, omdat deze houtsoort bestand was tegen de vernietiging door het vee.
In het algemeen kan men wel zeggen, k t de beplantingen, al dan niet op wallen, aangelegd zijii als grensscheiding en met het doel de percelen te beschermen tegen vreterij
van vee en wild en tegen de schadelijke invloed van de wind. Soms heeft ook de houtproductie een belangrijke rol gespeeld.
3-

G E B R U I K T E HOUTSOORTEN.

Bij de keuze van de houtsoorten ismen niet alleen uitgegaan van de waarde als grensscheiding en windkering, doch ook van de waarde van het hout zelf, terwijl ook wel
aandacht geschonken werd aan de invloed van het houtgewas op het bouwland. Zo was
250

de eik van belang: wegens zijn waarde als hakhout en die van de schors voor de leerlooierijen. Toen dit laatste product g-een aftrek meer vond, doordat er betere en goedkopere looistoffen gevonden werden, kreeg de eik "minder betekenis als houtgewas.
De' els was in aanzien, omdat de wortels ervan zich in tegenstelling niet die van ander
houtgewas weinig vertakken in het bouwland en daaraan dus geen voedsel onttrekken.
Daarbij kwam, dat het blad van de els door zijn hoog stikstofgehalte waarde had als
bemesting. Volgens de boeren was het elsenblad vet *) en mestte de els zichzelf ( C a m - ,
p e r — 8), ( D i n g e r — 14), ( v a n 11e r so n — 27). Ook was de els bestand tegen
vernietiging door het vee ( S t a r i n g —- 43).
Als hakhout komen,verder in aanmerking es, berk en wilg ( L ö h n i s — 29'). In de
Meyerij van Den Bosch werd volgens v a n I t e r s o n (27)'de els veel gebruikt om
kampen, waar vaak kroml>ekbonen verbouwd werden. Het hout van de els was daarbij
zeer geschikt voor staken.
*
Daarnaast kwamen ook andere houtsoorten in aanmerking, zoals beuk, esdoorn, vlier,
hazelaar, acacia, lijsterbes, vogelkers, populier, alle als hakhout te gebruiken. Als haag^
zag men verder ook meidoorn (vaak een broedplaats voor ongedierte, en "daarom wel
vervangen door liguster), hulst, taxus, brem, gaspeldoorn, enz. Deze houtsoorten zijn
ook voor windkering te gebruiken. In het buitenland zijn hiervoor ook nog andere gewassen van belang. Een uitvoerige lijst daarvan vindt men in het artikel van A. B. — Sur
les méfaits du vent. Les plantes employe's pour, brise vent dans les divers pays. Revue
Internationale d'Agriculture, (1).
4- VOOR- EN NADELEN.
Het is moeilijk de voor- en nadelen der hout- en wildwallen zuiver tegen elkaar af te
wegen, daar l>eide te zeer samenhangen met de tijd, waarin de vraag gesteld wordt.
Oorspronkelijk meestal met een bepaald doel geplaatst,'heeft men ze later vaak uit sleur
laten staan, zonder de voor- en nadelen altijd zuiver te beseffen. Later werden ze wel
eens uit winstbejag opgeruimd ( S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r O y e — 41) (zie
ook p. 253 (46)).
Ook hebben veranderde tijden andere omstandigheden meegebracht; wat eens een
voordeel was, was dit later soms niet meer. Men denke maar aan de behoefte aan gerief- '
hout «MI de waarde van de eikenschors.
Eens opgeruimd, werden de houtwallen zelden weer aangelegd. Eerst in de tegenwoordige tijd, toen door het opkomen van de landbouwwetenschap de groeiomstandighedon van het gewas nauwkeuriger werden nagegaan, kwamen de voordelen, zoals b.v.
windbescherming, meer naar voren, zodat men ging waarschuwen tegen het opruimen
van de houtwallen.
• •
Ook de waardering van de houtwal als element van natuurschoon wisselde nog al eens.
al naar de tiid dat meebracht. Tegenwoordig speelt deze waardering weer een grotere
rol, vooral bij de stedeling. Daartegenover staat het gebrek aan land, vooral bij de kleine
boer.
'
Om nu meer in bijzonderheden te treden, worden eerst de nadelen genoemd, om vervolgens de voordelen te bespreken.
5.

NADELEN.

- Als nadeel noemt F r a n s e n (21), als hü de windschermen bespreekt, de mogelijkheid,
dat ze de uitvoering van noodzakelijke cultuurtechnische maatregelen en rationalisatie
der bedrijven verhinderen: iets wat te verhelpen ware door ze te vervangen door andere,
beter aan de moderne bedrijfsvoering aangepaste windschermen.
V a n M e e l (31) wijst op de grote vraag naar grond, waaraan door het opruimen
der wallen tegemoet te komen ware.
^ F r a n s e n (21) wijst op een verminderde opbrengst der akkers, die een gevolg kan
zijn van wortelconcurrentie en op de bescherming.
Volgens D i n g e r (14) zendt eikenhakhout wiid vertakte wortels door de bouwlaag
en trekt uit de_bemeste landen de kostbaarste stoffen tot zich.
O v e r dij k i n k (38) noemt naast vele voordelen de nadelen van de geringere ontwikkeling en het later riip worden van het gewas, minder snel drogen van de oogst,
wildschade en het beletsel voor een betere indeling der akkers.
T r o m p M e e s t e r s (47) noemt o.m. het grondverlies, de wortels, de schaduw, de
overlast van vogels en het slecht drogen van de oogst.
M e e Ik e r (32) wijst op dezelfde bezwaren, alsmede op de broedplaatsen voor schadelijke insecten.
*) Tijdens de oorlosr verscheen een artikel over de waarde van boombladeren als
voedsel, F r en s, A. M. — Boombladeren en -twijgen als veevoeder. Landb. Tijdschr. 55,
(I94Z), 377—tf7• '
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R o b ij n (40) heeft bezwaar tegen <le meidoorn, omdat deze onderhevig- is aan vee)
ziekten, <lie ook op het fruit voorkomen, en tegen de iep, die een uitgebreid wortelstelsel
heeft, en daardoor veel Voedsel onttrekt aan de boomgaard. Hetzelfde geldt voor de
populier.
Ook II i11 e R i s L a m be r s (26) heeft bezwaren van phytopathologische aard.
De Redactie van Fruitteelt (22), schrijvende over de nachtvorstschade van 1044, is van
mening, dat een windscherm soms ongunstig kan werken door belemmering der luchtbeweging, waardoor menging van koude lucht vlak boven tie grond met warmere uit
hogere luchtlagen wordt tegengegaan. De windschermen kunnen echter ook banken van
koude lucht tegenhouden. Vooral is dit het geval in heuvelachtige landschappen.
V a n I t e r s o n (27) acht het onttrekken van voedsel bij een elzenheg niet gr/>ot;
zelfs tegen de eik heeft hij in dit opzicht geen bezwaar. Schade zou veroorzaakt kunnen
worden, doordat het koren meer tegen de grond slaat ; dit is minder, wanneer de kampen
een behoorlijke uitgestrektheidsnebben. Men zou ook graan kunnen bouwen in het jaar,
/lat de'heg gekapt wordt. Insectenschade komt volgens deze schrijver voor, ook schade
van vogels; de vogels zijn echter aan de andere kant nuttig., ,
F r a n s e n (21), in zijn referaat van het artikel van Nägeli, vindt de klachten over
insectenschade overdreven; deze zijn te voorkomen door winterbespuitingen.
Ook leven er op heggen vijanden van schadelijke insecten, zoals Onze Lieveheersbeestjes, sluipwespen, roofwantsen, enz..
Volgeus het Verslag van de werkzaamheden .van de I'lantenziektenkundige Dienst
over het jaar IQ.V) (.V)) vond men schade aan bieten in de buurt van struiken (van
essenhakhout),. veroorzaakt door een wants, waarvan de eieren op het hakhout overwinteren. Een dergelijke schade kwam in IQ40 voor op vlas.
H i l l e R i s L a mb e r s (26) beveelt daarom aan het verminderen van dood hout
en het scheiden van beplanting en perceel door een behoorlijke, met water gevulde sloot.
6.

VOORDELEN'.

De voordelen zijn van tweeërlei aard, nl. die, welke in geld en cijfers zijn uit te drukken, en die, waarbij dit niet het geval is.
Tot de eerste behoren de bescherming tegen vee, wild en wind, tot de tweede die van
aesthetische aard, zoals natuur- en landschapsbescherming.
Over bescherming tegen het vee schrijft D r o e s e n (17) in zijn studie ovtr de
gemeentegronden van N.Brabant; O o s t i n g (35, 36) wijst op de waarde van de wildwal, T i e s i n g ( I Q ) acht de houtwal als afscheiding voor het vee, vooral op hoge
gronden, doelmatiger dan een sloot en minder kostbaar in onderhoud.
S t a r i n g (43') vindt in dit verband de els een zeer geschikt gewas.
Over de bescherming tegen wind is zeer veel geschreven. V a n I t e r s o n (27) wijst
reeds op de waarde van elzenheggen voor dit doel; minder uitdroging der akkers, waarvan het vochthouctend vermogen gering is, meer afzetting van dauw, terwijl de wind
aldaar niet de door zon verwarmde luchtlagen, die rijk zijn aan waterdamp en aan vruchtbaarheid gevende gassen, kan verdrijven ; meer gelijk.natige temperatuur 's nachts en
overdag. Ook valt in een streek met veel heggen, meer regen dan in vlakke landstreken,
waar weinig hout groeit. N ä g e l i (34) gaat in zijn artikel, dat gerefereerd is door
D r o s t (18) en door F r a n s e n (21), uitvoerig op'de windschade in, waarbij Verschillende waarnemingen en cijfermateriaal uit diverse landen aangehaald worden.
D r o s t (18) vat het probleem in de volgende punten samen:
1. Liet probleem is nog niet voldoende opgelost.
2. Vergelijkingen met verhoudingen in eigen land met klimatologische verschillen en
andere factoren gaan niet steeds op. "3. Op open terreinen wordt bij sterk overheersende windrichting door doelmatige
aanleg van windschermen inderdaad een verzwakking van windsnelheid geconstateerd.
Was deze alleen maatgevend, zoo zouden zonder twijfel overal opbrengstvermeerderingen verwacht kunnen worden.
,
4. Hij het aanbrengen van windschermen treden plaatselijke veranderingen van het
klimaat op. Het totale beeld van de veranderingen is echter moeilijk te overzien.
5. De invloed van de windverzwakking is in de eerste plaats afhankelijk van de hoogte
der beplante strook. Over de breedte van de stroken bestaat-verschil van mening.
6. Bij de aanleg van windschermen is de keuze van de houtstroken voor de beplantingen van grote ktekenis. Men verlieze niet uit het oog, dat een bosopstand,
waar de wind zwak doorstromen kan, heter aan het doel beantwoordt dan een ondoordringbare beplanting. De breedte van de windschermen is in zoverre van betekenis, dat zekerheid omtrent het voortbestaan der schermen aanwezig moet zijn".
F r a n s e n (21) resunveert:
„Hoewel de hier besproken gegevens niet direct op ons land van toepassing zijn,
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maken zij liet toch waarschijnlijk, dat ook hier de opbrengsten der landbouwgewassen op
vele plaatsen verhoogd zullen worden door de aanwezigheid van heggen, bermen, windsingels en windmantels.
Deze uit landschappelijk oogpunt zo waardevolle attributen van het platteland, mag
men ook uit landlxnnvkundig oogpunt stellig niet als louter bodemverspilling beschouwen.
Een onderzoek naar den invloed, die zulke windschermen, in de verschillende stroken
van ons land op de diverse land- en tuinbouwgewassen hebben, is gewenscht.
Eveneens zouden wij gaarne weten, welke invloed een dicht net van deze mantels heeft
op het locale klimaat".
Ook in de Revue Intern. d'Agriculture ( i ) wordt deze aangelegenheid vrij uitgebreid
besproken.
'
V a n W ij k (54) noemt als windscherm de Z.R. houtakkers in Boskoop.
R o b ijn (40) wijst op de waarde van het windscherm bij fruitaanplantingen.
De uitspraak van M ij n ssen [art. van V a n V l o t e n ( s i ) ] werd reeds eerder
vernield.
Ook door O v e r d i j k i n k (38) wordt op de waarde van de'houtwal als windscherm
gewezen.
De Mededelingen van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming
bevatten uitvoerige gegevens over dit vraagstuk (10).
Ook het Gemeentebestuur van Enschede wijst hierop in zijn circulaire' (20) van
October IQ4.V
'
Hetzelfde doet V a n W a t e r s c h o o t v a n d e r G r a c h t (52).
Al deze schrijvers wijzen op de bescherming tegen het uitdrogen en het verplaatsen
van zand- en ook van vruchtbare grond. Anderen vermelden ook het tegenhouden van
onkruidzaden en zwamsporen, zoals v a n I t e r s o n (27), die ook wijst op het belang
van de luwte voor het vee.
•
Een voordcel, dat vooral in de oude tijd gegolden heeft, maar dat ook vaak aanleiding
is geweest tot het opruimen der wallen in tijden van schaarste en om andere redenen b.v.
omdat gerooide houtwallen op de Veluwç tiendvrij waren (46), is de houtproductie
( S c h i m m e l p e n n i n c k v a n d e r O y e — 41; T i e s i n g — IQ).
Oorspronkelijk was deze zeer van belang, niet alleen voor brandhout, maar ook voor
het boereiigeriefhout, vooral in streken, waar verder geen houtteelt bedreven werd.
B a a s e n (3) bericht hierover en wijst erop, dat de boeren destijds vaak tot het planten
van hout verplicht werden en daarvan ook aan de overheid leveren moesten.
In de Meyerij van den Bosch werd het hout van de els veel gebruikt als staakhout bij
de teelt van krombekbonen. Na dit gebruikt kon het nog ajs brandhout verkocht worden,
zoals v a n I t e r s o n (27) schrijft.
C a m p e r (8) schreef echter in 1764 reeds: „Hout uit de Veluwe had geen waarde,
omdat het niet afgevoerd kon worden. Het planten van hakhout is niet langer voordeelig,
sedert wij zooveele honderden schepen dagelijks om hout zenden naar het Noorden,
waarmede het brandhout voor stuwing' en bijna voor niet met al aangevoerd wordt". De
waarde van het hout was dus zeer van de plaats van gebruik afhankelijk.
Reeds werd gewezen op het artikel van L ö h n i s (2g), waarin ook het houtgebruik
behandeld wordt. Het kappen van het hout gaf werk in de tijd, dat het veldbedrijf stilstond [ B o u w m e e s t e r ( 7 ) ] .
V a n V l o t e n ( s i ) wil de houtteelt bij de boerderijen weer'doen herleven en acht
het uitgeven van een boekje over boerenhoutteelt voor leerlingen van landbouwscholen
en -cursussen gewenst.
V a n D i s s e l (16) bepleit het opnieuw beplanten van wallen in het belang-van de
r
inlandse houtproductie.
.
Behalve voor het hout zelf, was de houtteelt zoals gezegd van belang voor de productie
van eikenbast voor de leerlooierijen, welke âinds de vorige oorlog veel van zijn waarde
verloren heeft.
/
7-

NATUURBESCHERMING.

Over deze zijde van het vraagstuk, die ook op het behoud der wallen gericht is, is
veel geschreven.
Te wijzen is op de publicaties van de Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming (10—13), de circulaire vaiï het Gemeentebestuur van Enschede (20), de
artikelen in het Natuurbeschermingsnumnier van het Landbouwkundig Tijdschrift (42),
waarin het vóór en tegen van natuurbescherming besproken wordt en het pleidooi van
V e r d e n i u s (so) ervoor.
Verder waarschuwt T i e s i n g ( i g ) in zijn artikel over Bos en Hout tegen het
slechten der wallen „dat een ondergang van het natuurschoon zou geven en een knak
aan het antieke aanzien van het landschap".
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Ook O v e r d i j k i n k (38) behandelt dit punt uitvoejig en vraagt zich daarbij af,
of het opruimen van houtwallen wel verantwoord is.
. S t o f f e l s (45) is van mening, dat beplantingen een verhoging- van levensgenot
geven en tegemoet komen aan het verlangen der boeren om het levensbcstaan op een
hoger peil te brengen.
Dikwijls zijn hier zeer persoonlijke, waarderingen in het spel, waarderingen voor het
landschap, die meer van de kant van de stedeling dan van die van de landbouwer komen,
hoewel de laatste lang niet altijd ongevoelig is voor deze zijde van het vraagstuk" doch
in het belang van zijn eigen bestaan ook de geldelijke zijde ervan wel in aanmerking
moet nemen.
8.

B E P L A N T I N G E N ' LANGS W E G E N .

Een vraagstuk, dat nauw met het bovenstaande verwant is, is dat der beplantingen
langs wegen. Ook daär heeft men ongeveer mirt dezelfde voor- en nadelen te maken.
Geklaagd wordt ook daar o.a. over de schade, die bomen veroorzaken door voedsel aan
de akker te onttrekken, de schaduw, die de bomen geven, waardoor het koren slecht
afrijpt (legerachtig koren met slechte korrel) en niet goed droogt, iets, wat te Voorkomen zou zijn door bij de O.-W. lopende wegen alleen te planten op de Zuidelijke berm.
Gewezen wordt op de schade door vogels, echter ook op hun nut. De .vogelschade wordt
het meest veroorzaakt door mussen, die meestal dicht bij huizen voorkomen en, daar wel
bestreden kunnen worden.
Een voordeel der beplanting is het tegenhouden van de wind en de beschutting tegen
nachtvorsten.
Dit alles is beschreven in een rapport in de Handelingen van het Genootschap voor
Nijverheid in de Provincie Groningen in 1880/81 (23). Later, u dit punt bij de Groninger Mij. van Landbouw en Nijverheid.nog eens aan de orde gekomen, in de jaren
1015 en 1Q16 (24/25), waarbij men hetzelfde opmerkte.
Veel hangt af van de wijze van planten.
Om de schade, door de wortels veroorzaakt, te voorkomen, kan men behoorlijke sloten
langs de bomen graven.
In deze Handelingen komt de factor „natuurschoon" ook al naar voren. Velen zouden
de bomen om die reden niet gaarne missen.
In 1042 verscheen een artikel van B b o d t (6) over dit vraagstuk, dat o.m. de wegbeplanting in de Wieringermeer behandelt. De schrijver slaat de nadelen niet zo hoog
aan en acht ze grotendeels te voorkomen.
Hij wijst er verder op, dat niet veel schadelijke vogels in de beplantingen voorkomen,
en bun bestrijding- wel uit te voeren is, terwijl de nuttige vogels er op hun plaats zijn.
Iets voorzichtiger had enige jaren tevoren l a g e r G e r l i n g s (28) zich over hetzelfde vraagstuk uitgelaten. Deze wijst meer op de bezwaren, aan het planten verbonden.
Uitvoerig is het vraagstuk aan de orde gekomen bij de besprekingen in 1041 en 1042
in Zeeland, waar een adviescommissie voor de beplantingen van het Provinciale Bestuur
van Zeeland een en ander in al zijn onderdelen besproken heeft. In deze crwnmissie
werkten mede de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdienst, het Instituut voor Suikerbietenteelt, de Provinciale Waterstaat, de Provinciale Zeeuwse Schoonheidscommissie, de
Nederlandsche Heide Mij., de Plantenziektenkund ge Dienst, het Staatsbosbeheer en
vertegenwoordigers van land- en tuinbrfuw in Zeeland (vO9-

SAMENVATTING.

Hout- en wildwallen werden aangelegd om wild te keren, ter bevestiging van eigendom,
om te voorzien in de behoefte aan hoirt en eikenschors en om de schade, die door de
wind veroorzaakt werd, tegen te gaan. De invloed op het microklimaat is nog niet volledig bestudeerd, terwijl het natuur- en-Iandschapsschoon een belangrijke rol speelt, die
echter niet in geld is uit te drukken.
Tegenover deze voordelen staan echter ook nadelen, zoals het legeren en het slechte
drogen van het gewas, soms een schade door nachtvorst en door plantenziekten en plagen.
Ten opzichte van deze laatste kan een wal echter ook voordelig werken. Ten behoeve
van de productie van hout en schors, voor grensafsluiting en ter bescherming tegen
wild heeft het geen zin weer een wal aan te leggen of een oude te behouden.
Bij een nieuwe aanleg en bij het opruimen van de wallen zal men echter wel rekening
moeten houden met de uitkomsten van het ecologisch onderzoek en met de invloed op
het natuur- en landschapsschoon.
10.
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V

Nog maar enkele jaren geleden is er van gezaghebbende zijde meer dan eens op gewezen, dat in ons land de wetenschappelijke beoefening van de geschiedenis van de
landbouw tot dusver niet die daadwerkelijke belangstelling heeft ondervonden, welke zij
stellig verdient.
«
Zo heeft in 1940 Prof. S n e l l e r de opmerking gemaakt, dat van de drie onderdelen,
waarin de economische geschiedenis verdeeld kan worden, hier te lande die van handel en
scheepvaart met zekere voorliefde is verzorgd, doch die van de landbouw nog maar
weinig intensief en slechts in verspreide onderdelen is beoefend, terwijl die van de
nijverheid, wat de daaraan geschonken aandacht betreft, daar tussen in staat *).
En in het Jaarverslag over 1943 van de Vereniging „Het Nederlands EconomischHistorisch Archief" — belangrijk centrum voor de beoefening van de economische
geschiedenis — te Amsterdam, komt de opmerking voor, dat juist de geschiedenis van
landbouw en veeteelt e.d. in ons land zeer stiefmoederlijk bedeeld is geweest bij het
vorsen en bewerken der bronnen, in vergelijking met andere aspecten van het economisch
leven *).
Gelukkig zijn er thans echter enkele verschijnselen waar te nemen, die er op
wijzen, dat deze achterstand eerlang en wellicht reeds spoedig, zal worden ingehaald.
In de eerste plaats kan worden vastgesteld, dat' de belangstelling voor de geschiedenis
van de landbouw hier te lande, zowel bij de landbouwkundigen als bij de historici, in de
laatste jaren zichtbaar groeiende is; de toeneming van het ledental van onze Studiekring
vormt daarvan een onmiskenbaar getuigenis. Maar hoe verheugend deze groeiende belangstelling ook moge zijn, zij alléén is niet voldoende om werkelijke vooruitgang in
deze te bereiken.
Daarvoor is in de eerste plaats nodig, dat er in ons land instellingen komen tot daadwerkelijke, systematische, wetenschappelijke beoefening van de agrarische geschiedenis.
Doch ook op dit stuk nu, zijn er hoopvolle tekenen waar te nemen.
Eén der desiderata, die onze Studiekring van den beginne af voor ogen heeft gestaan,
is deze, dat aan de Landbouwhogeschool, door het vestigen van een daaraan gewijde
leerstoel, ook de geschiedenis van de landbouw systematisch beoefening zou vinden.
En nu schijnt het, indien niet alle voortekenen bedriegen, waarschijnlijk, dat de verwezenlijking van deze aloude en ook buiten de Studiekring- wel gekoesterde wens thans
inderdaad naderbij komt.
Ik moge hier de hoop uitspreken, dat onze verwachtingen dienaangaande niet te hoog
gespannen zullen blijken te zijn en deze wens spoedig in vervulling zal gaan.
Hiernaast mag als een verheugend verschijnsel worden aangemerkt de stichting aan de
Rijksuniversiteit te Groningen, in de nieuwe faculteit der economische wetenschappen,
van een leerstoel in de sociale en economische geschiedenis, en zulks wel om twee
redenen.
De eerste daarvan is, dat de Groningse Universiteit, meer dan enige andere in ons
land, al vanouds goede en nauwe betrekkingen met de landbouw heeft onderhouden.
De meer dan veertigjarige werkzaamheid van de Vereniging voor Hoger Landbouwonderwijs is daarvan wel een sprekend getuigenis. Zo mag derhalve juist de Groningse
Universiteit wel bij uitstek een milieu worden geacht, waarin de beoefening van het
agrarische deel van de economische geschiedenis geheel tot haar recht zal kunnen komen.
Een tweede, niet minder belangrijke en volkomen bij de eerste aansluitende reden tot
verheugenis vormt nu de bezetting van deze nieuwe leerstoel.
Dat hiertoe Dr S u c h e r v a n B a t h — onze inleider van aanstonds — geroepen
' ) Prof. Dr Z. W. S n e 11 e r, Rotterdams Bedrijfsleven in het verleden, 1940, bl.'229.
*) Economisch-Historisch Jaarboek, Deel X X I Ï I , bl. X X X .

is, kan ons tot grote voldoening: stemmen en ik .moge hem van deze plaats hiermede van
harte gelukwensen.
Immers, wij kennen.de grote belangstelling van Dr S l i c h e r v a n B a t h voor de
agrarische geschiedenis reeds uit zijn belangrijk proefschrift van 1945: „Mensch en Land
en de Middeleeuwen"; zij wordt ons door het houden van zijn inleiding hedenmiddag
opnieuw bevestigd.
'
•
Ik meen mij clan ook niet aan onvoorzichtige speculaties 'te wagen, indien ik niet
slechts de hoop, maar ook het vertrouwen uitspreek, dat bij de beoefening van de economisch geschiedenis aan de Groningse Universiteit, het agrarische onderdeel de aandacht
zal genieten, die het aozeëy verdient.
. . . .
Zo zijn er dus met betrekking tot de wetenschappelijke beoefening'van de geschiedenis
van de landbouw in Nederland thans enkele verschijnselen aan te wijzen, die ons omtrent haar toekomst hoopvol gestemd kunnen doen zijn.

DE BETEKENIS VAN HET ARCHIVALISCH ONDERZOEK
VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE LANDBOUW
DR B. H. S L I C H E R VAN B A T H
Hoogleraar in de Sociale en Economische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
te Groningen.
1. A C H T E R S T A N D VAN DE L A N D B O Ü W G E S C H I E D E N I S .

Bij een beschouwing van de geschiedschrijving in de vorige eeuw ziet men, dat de
belangstelling der historici zich over een breder terrein van het verleden gaat uitstrekken dan alleen dat van de staatkundige geschiedenis. Een verbreding, welke verrijking
van kennis en verdieping van inzicht in het historisch gebeuren ten gevolge had. Zij
ging echter tevens gepaard met een specialisatie der onderzoekers. Naast de staatkundige
geschiedenis werden godsdienstgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, kunstgeschiedenis, economische en sociale geschiedenis, enz., afzonderlijke vakken van wetenschap. Bij deze
opleving der historische wetenschappen heeft de geschiedenis van de landbouw — vergeleken bijvoorbeeld met die van handel en nijverheid — slechts een stiefmoederlijk
plaatsje in de harten der historici weten te veroveren. Begrijpelijk, indien men bedenkt,
dat in de tweede helft van de 19e eeuw de handel zich op een ongekende schaal uitbreidde
en er daarnaast een grote industriële ontwikkeling plaats vond. De vooruitgang van de
landbouw, hoewel ook van groot belang, was minder opzienbarend, minder „spectaculair".
Hoe ernstig de achterstand van de landboüwgeschiedenis is, blijkt o.a. bij een beschouwing van de bronnen-uitgaven van 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Men vindt in
de beide seriën der R.G.F., tezamen 118 delen omvattende, 18 delen betreffende bronnen
tot de geschiedenis van de handel en 8 delen betreffende de nijverheid, dus ca. 22 % van
het geheel. Een .uitgave van bronnen tot de geschiedenis van de Nederlandse landbouw
zal men tevergeefs in deze Publicatiën zoeken. Hetzelfde is het geval met de uitgaven
van het Nederlandsch Economisch Historisch Archief. Ook hier vindt men niets aangaande de landbouw. Zelfs bij bronnen-uitgaven, welke velerlei gegevens voor de agrarische geschiedenis bevatten, zoals bijv. de uitgave der rekeningen van het bisdom L'trecht
door M u l l e r en H e e r i n g a in de Werken van het Historisch Genootschap, zijn
de bewerkers van deze uitgaven door andere motieven geleid dan die om materiaal te
leveren voor de landboüwgeschiedenis. Op de voorgrond stond toch bij deze laatste uitgave het onderzoek naar het financieel beheer in het bisdom Utrecht.
In de laatste decennia is er in de geringe belangstelling voor de landboüwgeschiedenis
enige verbetering getreden, vooral dank zij de archaeologie en de bodemkunde Nieuwe
methoden van onderzoek, toegepast in Duitsland, Denemarken, Engeland en Nederland
hebben onze historische horizon verruimd. Het knappe werk van geleerden als G u d m u n d H a t t , C u r w e n en V a n G i f f e n heeft een geheel nieuw hoofdstuk aan
onze jonge geschiedenis toegevoegd, waarin juist de ontwikkeling van de landbouw een
grote rol heeft gespeeld. Ruim twintig jaren geleden kon een schrijver van de geschiedenis van de landbouw zijn eerste hoofdstuk beginnen met de bekende berichten van
C a e s a r en T a c i t u s over de Germaanse toestanden. Thans moet hij zijn beginpunt
omstreeks 2000 voor het begin onzer jaartelling stellen. Naar de tijdsduur gerekend
betekent dit een verdubbeling van de periode, waarover onze kennis reikt..

Hoe verheugend de verhoogde belangstelling voor de geschiedenis van de landbouw,
juist van dit allervroegste tijdperk ook moge zijn, toch schuilt er gevaar, en wel, dat
thans alle aandacht en werkkracht naar dit veelbelovende en vruchtbare gebied van
onderzoek getrokken worden. De veronachtzaming van de gegevens uit de tijd, waarvoor
ons schriftelijke bronnen ten dienste staan, zou wel eens blijvend kunnen zijn. Hoewel
het laboratoriumonderzoek en het werk in het open veld misschien aantrekkelijker zijn
dan een studie in oude charters en folianten, is dit laatste werk toch niet van minder
belang dan het eerstgenoemde.
2.

ARCHIEVEN.

Voor een onderzoek der schriftelijke gegevens zal men bijna steeds bij de archieven
terecht komen. Slechts een klein deel van het bronnen-materiaal is gedrukt; voornamelijk is dit geschied met oorkonden en rekeningen van ca. 700—1300. Voor de tijd van
1300 tot het midden van de 16e eeuw kan men'gebruik maken van de regesten-lijsten,
welke als bijlagen gedrukt zijn bij de inventarissen van goed geordende en beschreven
archieven. Deze regesten-lijsten bestaan uit verkorte inhoudsopgaven van de oorkonden, '
in chronologische orde gerangschikt. Hoewel de regesten een belangrijk hulpmiddel
vormen, moet men er toch rekening mede houden, dat bij ieder diepergaand onderzoek,
vooral voor onderwerpen van na 1300, raadpleging van de schriftelijke gegevens noodzakelijk is. Dit schriftelijke materiaal bevindt zich in Rijks- en Gemeente-archieven, of
in de archieven van waterschappen, polders en marken of in particuliere verzamelingen.
In mijn lezing wil ik trachten de volgende vragen te beantwoorden :
ie. wat is een archief?
2e. welke archieven zijn er en hoe kan men deze raadplegen?
3e. welke bronnen kan men in de archieven vinden, die speciaal van belang zijn voor
ons onderwerp en welke gegevens kan men uit deze bronnen putten?
3- WAT IS EEN ARCHIEF? In de officiële terminologie wordt een onderscheid gemaakt tussen een archief-bewaarplaats en een archief. Men spreekt vaak van een archief,
wanneer in werkelijkheid een bewaarplaats' van archieven bedoeld wordt. Onder een
archief verstaat men „het geheel der geschreven, geteekende en gedrukte bescheiden,
ex officio ontvangen bij of opgemaakt door eenig bestuur of een zijner ambtenaren, voor
zover deze bescheiden bestemd waren om onder dat bestuur of dien ambtenaar te blijven
rusten". Een archief ontstaat dus ten gevolge van de werkzaamheden van een college of
een ambtenaar, het is als het ware de neerslag van de functiën van dat college of van die
ambtenaar. Zo kan men bijv. spreken van het archief van een departementaal bestuur,
van een rechterlijk college, van de ontvanger der convooien en licenten, niet
echter van een familie-orc/iiff. In dit laatste geval kan men dergelijke collectie
stukken beter aanduiden als een „Verzameling van stukken betrekking hebbend op, of
afkomstig van de familie X".
Archiefbewaarplaatsen zijn er in grote getale. In alle provinciale hoofdsteden bevindt
zich een Rijksarchief, terwijl te 's-Gravenhage het Algemeen Rijksarchief gevestigd is.
Ook de meeste steden bezitten een eigen archiefbewaarplaats ter opberging van het oudarchief, terwijl zulks eveneens het geval is met vele gemeenten, waterschaps- en polderbesturen en enige kerkelijke besturen.
4-

W E L K E A R C H I E V E N Z I J N ER EN HOE KAN M E N D E Z E R A A D P L E G E N ?

Tot

de

archieven, die ons in het bijzonder van dienst kunnen zijn, behoren voor de tijd der
middeleeuwen vooral de landsheerHjke archieven, bijv. het bisschoppelijk archief in
Utrecht, dat ook de stukken betrekking hebbend op Overijssel en Drente omvat, het
grafelijk archief in Holland, het hertogelijk archief in Gelderland. Tijdens de Republiek
is de taak van de vroegere landsheren overgenomen door de Staten en zo zijn de Statenarchieven en de archieven der Gedeputeerden voor dit tijdperk de belangrijkste. Tot deze
groep behoren ook de archieven van de (provinciale) rekenkamer, van de provinciale
leenkamer,, van de Ridderschap. Van 1795—1815 zijn er verschillende landelijke en
gewestelijke bestuursorganen opgetreden en zij hebben alle hun archieven achtergelaten :
de Departementale Besturen, de landdrostambten en de préfectures.
Naast de archieven van de bestuursorganen kent men de archieven van de provinciale
en locale rechterlijke colleges, zoals de provinciale of departementale hoven, de drostengerichten, de stadgerichten, de landgerichten en de hofgerichten ; onder vigeur van de
Franse wetgeving sedert 1811 de hoven van assises, de rechtbanken van eerste aanleg
en de vredegerechten. Verder zijn er notariële archieven, archieven van steden, gemeen-.,
ten, heerlijkheden, kerspelen, waterschappen, polders, marken, maatschappen, gilden en
broederschappen. Ook bestaan er archieven van kapittels, kloosters, kerken, gasthuizen,
weeskamers, enz.

ô m île inhoud van deze archieven te leren kennen heeft men de hulp nodig van inventarissen. Kortgeleden is een zeer nuttig werk verschenen, een Repertorium van (gedrukte) inventarissen van Nederlandsche archieven, samengesteld door Dr W. J.
F o r nis m a en Mr B. v a n 't H o f f (1947). Binnen afzienbare tijd zal een overzicht
van de inhoud van alle Rijksarchief-depots het licht zien. Reeds eerder zijn verschenen
een overzicht van de inhoud van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, door
1'rof. Mr R. F r u i n (1924) en van het Rijksarchiet-depot in Gelderland door Jhr Mr
A. H. M a r t e n s v a n b e v e n h o v e n (1927). Een overzicht van alle archieven,
welke in de provincie Overijssel aanwezig zijn, vindt men in de Archiefgids van Overijssel door Dr W. J. F o r n i s m a (1942;. Tenslotte bestaat er nog een Gids voor de
archieven van gemeenten en waterschappen in Nederland (1945).
Voor vele gemeente-archieven heeft men de beschikking over afzonderlijk gedrukte
inventarissen. Van 1878 tot 1927 werden nieuwe inventarissen van archieven in Rijksarchief-bewaarplaatsen geregeld gepubliceerd in de „Verslagen omtrent 's Rijks oude
archieven"; van 1928 tot en met 1931 verschenen deze inventarissen in een serie, getiteld
'„Inventarissen van Rijks- en andere archieven". Tengevolge van de bezuiniging is na
1932 de uitgave van inventarissen door het Rijk gestaakt, doch sedert 1946 weer hervat.
Alhoewel de inventarissen buitengewoon nuttig zijn, zo is het toch niet mogelijk om
dadelijk uit de beschrijving van een inventaris-nummer te zien of zich hierin gegevens
bevinden, die voor de agrarische geschiedenis van belang zijn. Bij een beschrijving als
„Registers van de verkopingen van het hout op de domeinerven in Twente", of als
„Registers van de verpachting van de door de hofhorigen te verrichten diensten" is dit
zonder meer duidelijk. Doch bijv. in een serie rekeningen kunnen zich allerlei belangrijke
gegevens bevinden zonder dat dit in de beschrijving tot uitdrukking komt. Bij de beschrijving van rekeningen wordt alleen vermeld door wie de rekening is gehouden, over
welke jaren zij loopt, en door wie en wanneer zij is afgehoord. Voor de bewerkers van
inventarissen is het onmogelijk om op te geven of zich in rekeningen materiaal bevindt,
dat voor onderzoekers van een speciaal gebied — de landbouwgeschiedenis, de kunstgeschiedenis, of de genealogie — van belang zou kunnen zijn. Ook de meest uitvoerige
inventarissen kunnen derhalve het raadplegen van de 'bronnen zelve niet overbodig
maken.
Door wie moet een dergelijk bronnen-onderzoek geschieden? Uit schriftelijke en mondelinge vragen is mij wel eens gebleken, dat men soms de mening is toegedaan, dat een
archivalisch onderzoek door de archivaris dient te geschieden. Zo bereikte mij enige tijd
geleden de vraag om alle namen van erven, landerijen, etc. uit het Overijsselse archief
op te geven, welke op houtrijkdom wezen. Indien men nu weet, dat alle archieven in de
Overijsselse archief-bewaarplaats tezamen ongeveer 1300 meter planklengte beslaan,
dan begrijpt men, dat met een volledige beantwoording van deze ene vraag een groot
aantal jaren gemoeid is. Zulk een arbeid behoort niet tot de taak van de archivaris, de
onderzoeker zelf zal zich de moeite moeten getroosten om dergelijke gegevens te verzamelen. Volgens de archiefwet is de beheerder van een archief-bewaarplaats alleen
verplicht om, behoudens enkele beperkende bepalingen, aan een ieder, die zich daartoe
bij hem aanmeldt, gelegenheid te geven de onder zijn beheer gestelde archieven kosteloos
te raadplegen en te diens koste daaruit afbeeldingen, afschriften of uittreksels te maken
of te doen maken. In de regel zal de archivaris iedere bezoeker met welwillendheid tegemoet treden en hem behulpzaam zijn bij zijn onderzoekingen. Ter andere zijde zal men
echter moeten begrijpen, dat deze hulp slechts binnen beperkte grenzen geboden kan
worden.
5- W E L K E BRONNEN KAN M E N IN DE A R C H I E V E N V I N D E N , VAN BELANG VOOR D E
G E S C H I E D E N I S VAN DE LANDBOUW EN W E L K E G E G E V E N S KAN M E N U I T D E Z E

BRONNEN PUTTEN? In de middeleeuwse maatschappij nam de landbouw een veel groter
plaats in dan in de huidige. Grondbezit was vrijwel de enige vorm van rijkdom. Door
deze overheersende betekenis van de landbouw in de toenmalige maatschappij zijn bijna
alle schriftelijke overblijfselen uit de middeleeuwen van belang voor de agrarische geschiedenis van die tijd. Bewaard zijn gebleven een groot aantal charters, verder inkomstenregisters en cartularia. De charters zijn veelal eigendomsbewijzen van erven en
landerijen, welke de landsheren, de adellijke geslachten, kloosters of andere kerkelijke
instellingen door schenking, ruil of koop verworven hebben. In hoe grote getale de
charters ook bewaard zijn gebleven, toch zijn er zovele verloren gegaan, dat men de
inhoud van vele oorkonden slechts uit afschriften kan leren kennen. Deze afschriften
zijn reeds vroegtijdig verzameld in de cartularia.
a. Inkomstcnrcgistcrs, rekeningen, oorkonden.
Voor de landbouwgeschiedenis zijn de inkomstenregisters, waarin de inkomsten van
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de klooster- of domeingoederen vermeld worden, van het grootste gewicht. Zij verschaffen ons een inzicht in het beheer van het grootgrondbezit gedurende de middeleeuwen.
Bekend is, dat ge/lurende lange tijd door de horigen landbouw-producten in natura geleverd moesjen worden. Met behulp van de inkomstenregisters kan men nu vaststellen,
welke landilxniwproducten in bepaalde streken geleverd moesten worden en in welke
hoeveelheden dit diende te geschieden. Op de Oostelijke zandgronden was rogge het
lxdangrijkste product, daarna kwamen haver en, in veel geringer hoeveelheid, gerst.
Slechts éénmaal heb ik vlas vermeld gevonden, in Zeddam. Tot de dieren en de dierlijke
producten behoren varkens,.kippen, eieren en honing. In de Noordelijke kuststreken en
Staphorst daarentegen vormden boter, kaas en huiden het voornaamste deel van de te
leveren naturalia. In enige rekeningen van i<x)6—1700 van de rentmeester van de tot
Overijssel behorende Bentheimse goederen te Nijenhuis (Neuenhaus) worden bij de
jaarlijks te leveren naturalia de volgende hoeveelheden opgegeven: ong. 600 mudden
rogge, ong. 220 mudden gerst, eveneens ong. 220 mudden haver, ong. IS mudden boekweit en ong. 15 mudden spilzaad.
Met behulp van rekeningen uit later tijd zou men de verhouding tussen akkerbouw en
veeteelt in verschillende delen van ons land kunnen nagaan.
Aan de hand van inkomstenregisters en rekeningen kan men de overgang bestuderen
van de levering in natura naar de betaling in geld.,In het Oosten des lands vond deze
overgang in de 14e eeuw plaats, alhoewel in sommige gevallen de levering van naturalia
nog gedurende zeer lange tijd in gebruik bleef. In Maanderen bestond er al, vóór de
14e eeuw een belangrijk geldverkeer, terwijl de Noordelijke kuststreken in dezen een
geheel afzonderlijke plaats innamen. Met de verruiming van de geldmiddelen hangt ook
de opkomst van de pacht samen. In de 14e en 15e eeuw worden hoven en horige goederen als pachtgoederen uitgegeven; in de plaats van de (hof)meyer ziet men soms de
rentmeester komen.
Door middel van de inkomstenregisters kan men de organisatie van het middeleeuwse
landbpuwbedrijf leren kennen: in welke streken het grootgrondbezit overheerste en in
hoeverre dit grootgrondbezit met behulp van een hafsysteem beheerd werd. De hoven
vindt men over ons gehele land verspreid, met uitzondering Tan Noord-Holland boven
het IJ, Friesland en de Groningse Ommelanden. In deze streken komt slechts sporadisch
een hof voor. Het Noordwest-Duitse kustgebied toont eenzelfde beeld.
Men kan nagaan of het grootgrondbezit uit grote, aaneengesloten landerijen bestond,
zodat gehele buurtschappen aan één grootgrondbezitter behoorden, of dat het bezit over
verschillende plaatsen verspreid lag. Op de Veluwe en in Oost-Utrecht kwamen de grote
comolexen voor,, in Holland en in Oost-Nederland overheerste daarentegen het verspreide grootgrondbezit.
>
De vraag naar het bestaan van eigenerfd bezit naast het grootgrondbezit is in vele
gevallen uiterst moeilijk te beantwoorden, omdat juist de bewaard gebleven archivalia
afkomstig zijn van de grootgrondbezitters. Liis'en van gewaarden, d.w.z. gerechtigden
tot de markegronden kunnen ons soms inlichtingen verschaffen over het gehele aantal
erven in de mark. In enkele gevallen kan het mogelijk 7ijn vast te stellen, welke van deze
erven aan grootgrondbezitters behoorden: de overblijvenden kunnen dan eigenerfden
geweest zijn.
Tn de oorkonden en de.inkomstenregisters vindt men nog een andere belangrijke bron
voor de agrarische geschiedenis, nameliik de plaats- en veldnamen. Namen 00 -haar,
-berer. -broek, -veen, -goor duiden de bodemgesteldheid aan. 'erwijl namen op -lo, -holt,
-vvold. -horst op de plantengroei en de houtrijkdom wijzen. Uit de rode-namen kan men
de voortschrijdende ontginning constateren.
Tenslotte bevatten de oorkonden en de inkomstenregisters no*r allerlei gegevens voor
de geschiedenis van de landmaten en van de grewichten. Om duidelijk te maken van welk
belang de kennis van de oude landmaten is, behoef ik slechts te herinneren aan de verschillende oovattingen over de groot'e van dp mansus. de hoeve en de koningshoeve, en
aan de regelmatige verdeling der percelen bij ontginningen in waterrijke streken.
b. Resolutieboeken en plakkaten.
Een andere belangrijke bron voor de agrarische geschiedenis, welke men in de archieven kan vinden, zijn de resolutieboeken van kerspelen, marken, maalschappen, waterschappen, dijk- en polderbesturen. Ook hiervan zijn er verschillende bewaard gebleven.
Men kan er het gemeenschapsleven op het platte land in bestuderen. In de buurwilkeuren
treft men bijv. bepalingen aan betreffende het buurwerk. de verbouw van gewassen, enz.;
in de markerechten vindt men in den beginne alleen besluiten inzake het gebruik van
de woeste gronden, de markegronden. Later hebben de markgenootschappen de regeling•
van alle kerspel- en buurschapszaken tot zich getrokken. De archieven van de waterschappen, polder- en dijkbesturen zijn belangrijk voor de studie van de strijd tegen het
water, die hier te lande reeds zo lang gevoerd wordt. Alleen door de beheersing van het
5

peil van de waterstand is de landbouw in vele streken van ons land eerst Mogelijk
geworden.
liet merendeel van de marke- en polderarchieven bevat materiaal voor de agrarische
geschiedenis van de 16e tot de iSe eeuw. We hebben hiermede de grens van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd reeds overschreden. Van het 17e en 18e eeuwse archivalisch
materiaal is — in tegenstelling tot de middeleeuwse gegevens — lang niet alles van
helang voor de landbouvvgeschiedenis. Onder de resolution van de Staten en de door hen
uitgevaardigde plakkaten ontmoet men slechts weinige, die op agrarische zaken betrekking hebbeu, bijv. betreffende hengsten, veepest, vergraven landen. Meer belangstelling
toonden de Staten voor de belastingen op de landbouw en de landbouwproducten, de
z.g. generale middelen, n.1. het gemaal, het geslacht, de bezaaide landen en het hoorngeld, het paardengeld en de belasting op de reliqua (d.w.z. de schapen, de varkens en de
bijen). In de rekeningen van de ontvangers der zo juist genoemde belastingen en van de
ïentmeesters der domeingoederen kan men velerlei belangrijk materiaal vinden, zoals
ik zelf bij een onderzoek naar de veepest in Overijssel gedurende de 18e eeuw mocht
ervaren. In de statistieken en grafieken van de opbrengsten van de belasting op de
geslachte beesten en van het hoorngeld in de verschillende buurschappen kan men met
grote nauwkeurigheid de jaren aanwijzen gedurende welke de veepest gewoed heeft. Een
resultaat, dat men bevestigd ziet door cie resolutiën en plakkaten betreffende de veesterfte door de Staten van Overijssel uitgevaardigd. Bovendien zijn van sommige plaatsen
over enkele jaren registers bewaard gebleven, waarin de gestorven beesten met de
namen der eigenaren zijn opgetekend.
c.

Requestor.
De requesten van horigen en pachters der domeingoederen — hoewel een zeer droge
en eentonige stof, daar zij in de meeste gevallen alleen verzoeken om pachtvermindering
inhouden — bevatten in enkele gevallen toch belangwekkende gegevens, zo betreffende
het verlaten van door water bedreigde landen, betreffende het verbouwen van boekweit
op de heidegronden, waartegen de markgenoten protesteerden, betreffende bijzondere
weersomstandigheden, welke van invloed zijn geweest op de opbrengst van de oogst en
betreffende de veesterfte. Een merkwaardige vondst in de verzameling requesten was een,
klacht van de pachter van de koren-tiende in het schout-ambt Vollenhove over de toeneming van de verbouw van aardappelen,- in het midden van de 18e eeuw. Hij klaagt,
„dat eenige baatzoekende menschen het land de voorschrevene thiende subject niet met
koorn, maar met aardappelen, wortelen, kool, etc. bezaajen en beplanten, niet alleen voor
haar huyshoudinge, maar bij een groote menigte daar van verkopen en negotie drijven
waar door den Remonstrant in zijn pachtinge word benadeelt, en in het vervolg indien
zulks doorging de voorschrevene thiende minder zoude ränderen en opbrengen als van
te vooren" l). Men trachtte blijkbaar de betaling van de koren-tiende te ontduiken door
aardappels te verbouwen in plaats van het vroeger gebruikelijke koren.
In de oude rechterlijke archieven vindt men in de registers der vrijwillige zaken akten
van verkopingen, hypotheken, testamenten, huwelijkse voorwaarden, magescheidingen,
momberschappen, enz. Al deze akten zijn meer van belang voor de locale geschiedenis,
de geschiedenis van een bepaald erf dan voor die van de landbouw in het algemeen.
Evenzo is dit het geval met de notariële archieven.
Jammer genoeg zijn de archieven van de hofgerichten slecht bewaard gebleven. Zij
schenken een inzicht in de gang van zaken in de gemeenschappen der hofhorigen, welke
zich in het Oosten des lands nog tot het einde van de 18e eeuw handhaafden. Deze
archieven van de hofgerichten bevatten o.m. de hofrechten der hofhorigen, hofvrijen en
kamerlingen, de registers van de erven en landerijen met de daarop drukkende lasten, de
registers van in- en uitgangen der hofhorigen bij opvaart, versterf, erfwinning en vrijkoop, en tenslotte de protocollen van het hofgericht, waarin de hofrichter met twee
keurnoten rechtsprak.
d.

Kaarten.
Een belangrijke bron voor onze kennis zijn de kaarten: kaarten van de markegronden,
kaarten van percelen, waarvan tienden verschuldigd waren, enz. Een onschatbare collectie vormen in Overijssel de kaarten van de domein-erven, welke aan het einde der
j8e eeuw van de in Twente gelegen domeingoederen vervaardigd zijn. Hierop zijn de
grootte en de ligging der percelen aangegeven. Zelfs de vormen van de boerenwoningen,
met de aangebouwde lijftochthuisjes zijn duidelijk herkenbaar ! Deze kaarten zijn niet
alleen van belang, omdat men hieruit de ligging van de tot de domeinerven behorende
percelen in de 18e eeuw kan bestuderen, maar door de geringe wijzigingen, welke het
domeinbezit gedurende de 17e eeuw ondergaan heeft, krijgt men tevens het beeld van
' ) 14 October 17S4, Statenarchief, no. 1244, Stolte en Scriverius, inv.' domeinen,
no. 1284.
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een veel oudere toestand voor ogen. Helaas is de oorspronkelijke verzameling van 180
kaarten slechts ten dele bewaard gebleven. Omstreeks i8f>o waren er, toen het Domeinarchief overgebracht werd naar het Provinciale (latere Rijks-) Archief, nog maar 43
aanwezig. De overigen waren in 185s tezamen met de boedel van de Fiscaal van Domeinen publiek verkocht. Door een gelukkig toeval zijn in 1930, veertig kaarten teruggevonden op een boerenerf, waar kinderen niet enkele exemplaren aan het spelen waren. In
1044 kwamen nog weer twee kaarten te voorschijn, zodat thans bijna de helft der 180
kaarten weer bijeen is en een veilige bewaarplaats gevonden heeft.
Dit laatste leert ons, dat niet alleen de studie van de oude stukken van belang is, maar
ook hun bewaring en verzorging. Archivalia, welke thans nog particulier eigendom
zijn, lopen voortdurend het gevaar vernietigd te worden. Alleen door deze naar archiefbewaarplaatsen over te brengen, is men er van verzekerd, dat zij goed en veilig bewaard
worden, en tevens, dat zij door een ieder te allen tijde geraadpleegd kunnen worden.
Bij de discussie werd van verschillende zijden gewezen op andere voor de geschiedenis
van de landlxjuw belangrijke archiefstukken: de verpondingskohieren (prof. E d e l m a n ,
Wageningen), de rapporten betreffende de gardes d'honneur (H. D. L ou w e s, Ulrum),
aantekeningen in sommige doop- en trouwboeken (E. J. W e r k m a n,- Assen), het
archief van de Nassause domeinen in West-Brabant en Limburgse archivalia in buitenlandse archieven (prof. D e w e z , Wageningen).

HET OUD-DRENTSE BOERENLEVEN IN DE SPIEGEL DER
MARKERECHTEN
DR J. NAARDING.
i- OORSPRONG DER MARKEREGELIXGEN.

Zover onze kennis kan teruggrijpen is het oud-Drentse boerenleven, althans dat in de
zanddorpen, gebonden geweest aan markeninstellingen. Reeds in de 13e eeuw was dat het
geval en de mogelijkheid van veel hoger ouderdom is vanouds verondersteld. In de
laatste tijd begint men te twijfelen aan dit laatste; in plaats van praehjstorische Germaanse
organisaties zouden het vrij jonge, 12e- en 13-eeuwse vormen zijn. Vooral Prof. Dr
B. H. S l i c h e r v a n B a t h heeft voor deze zienswijze zeer sterk overtuigende bewijzen aangedragen. Op dit twistpunt kunnen we hier niet ingaan; wij hebben slechts te
doen met de markeregelingen zoals we die kennen, waarvan de oudstbewaarde, die van
Roden, dateert uit 1492 en de jongste uit de vorige eeuw. Ze geven dus een kijk op
300 jaar Drents boerenleven, vooral wanneer we ze kunnen aanvullen met van elders
bekende gegevens. Want, daar ze alle min of meer „crisismaatregelen" inhouden, zijn
ze eenzijdig; nooit bestrijken ze het gehele terrein van het boerenleven in zijn markenomlijsting. Bijna alle zijn geboren uit de nood der tijden, zoals de aanhef ook dikwij's
zegt: Anlo bv. (1653) treft maatregelen: „tot onderhoudinge van goeden ordre en voortplantinge van 't genieene beste"; (1654) „tot conservatie van haere mareke ende affweeringe van het ongeregelde gebruick van Jeselve" ; (1669): „tot conservatie van 't
gemene beste en billijck gebruick der marke; (1700): „om voor te koomen alle disordres, die nu seer veel in swangh sijn.; Bonnen onder Gieten (1613): omdat men „van
jaere tot jaeren" kon „spoeren ende mareken het uterste voerdarff onses buirschaps
hetwelcke niet alliene tot merckelijcken nadiell van uns is streckende maer oickVan onsen
naecomelinghe."
Al deze „verordeningen" hebben tezamen een stempel gedrukt op het leven der markgenoten, doordat ze doorgaans voor lange tijd kracht behielden, en daar ze een door de
toenmalige staatswetten nauwelijks gekend bedrijf, de boerderij, raken, bevatten ze voor
de geschiedschrijver daarvan aardige gegevens.
2.

W A T IS E E \ MARKE?

Onder marke moeten we verstaan het territorium van een dorp of groep van dorpen,
dat in economische zin een autonoom staatje vormde. In de loop der tijden is hun aantal
groter geworden, doordat de districten ervan, de „kluiten", zelfstandigheid hebben verworven.

a. De markcfjrcnsçn.
De grenzen der 'marken, aangegeven door palen of grote zwerfkeien, de z.g. markestenen, zijn doorgaans van vrij late tijd. Aanvankelijk waren het grenszones, door de
natuur gevormd, liet gevolg daarvan is, dat niet alleen het gewest Drenthe, doch ook
zijn gemeenten grotendeels nog natuurlijke grenzen bezitten en dat hier en daar, vooral
•op Drenthes oostgrens, Amerikaans aandoende, „moderne" rechte lijnen op de kaart zijn
getrokken. De scheiding met Groningen, de zg. Semslinie, dateert van 1605; die met
Duitsland is 18de- en zelfs K)de-eeuws.
De historie spreekt van voortdurende conflicten en gewapende hotsingen op de rnarkegrenzen. A d i a a n G. W i l d e r v a n c k bv. is daardoor eens als gevangene der
Drenthen in de toren van Rolde vastgezet. Nog in 1705 spreekt het wilker van Ken onder
Norg van de mogelijkheid van algemene mobilisatie der mannelijke markgenoten om de
grenzen gewapend te verdedigen. Voor ouder tijden gewagen de Drentse sagen van grensconflicten, ook in Drenthe zelf. De mooiste ervan is die van „Dove I'ieter en Dove
Wander", spelend op de „scheid" van Zweelo en het gehucht Wezup.
liet zijn de landmeters geweest, die tenslotte de grensstenen hebhen geplaatst. Tot
beloning voor hun vredestichtend werk zijn ze door beide teleurgestelde en tekortgedane,
partijen vervloekt. Sinds leven ze in de overlevering als boze geesten voort, vurige
spoken, „glende kerels", die bij nacht en ontij rondwaren in de hoop hun slechte grens te
kunnen verbeteren en zo rust te krijgen.
Intussen waren de gelegde grenzen onschendbaar. De overlevering houdt staande,
dat de leiders der marke, de volmachten, ze eens per jaar controleerden in gezelschap
van de opgeschoten jongens. Na elke gunstig uitgevallen inspectie van een markesteen
kregen deze jongens een stevige draai om de oren, „opdat de juiste plaats onuitwisbaar
vast in hun geheugen werd geslagen".
b. De ontwikkelingsgang der marken.
De niarkewillekeuren of „zvilkers" kennen het begrip marke nog in andere zin dan de
vermelde. Ze verstaan er nl. ook onder het geheel van mandelig bezit binnen de markegrenzen. Buiten deze communale ma r ke, gewoonlijk boermarke geheten naar het geheel
der eigenaars, de boer, vielen de erven met de erop geplaatste hoeven, de z.g. bu\r->
plactscti, buersteden, ook scü-, sol- en soltstedcn geheten, verder de (/aarden, d.i. moes.tuinen en de essen. Dit private bezit groeide overal geleidelijk aan, totdat in de
ige eeuw vrijwel alle buurgrond is verdeeld. Slechts wat wegen, zandverstuivingen en
heel vaak de dorpsbrinken zijn thans nog mandelig bezit. Over deze laatste, tevens de
terreinen der grote dorpsjaarmarkten en kermissen, ontstaan wel eens conflicten met de
gemeentebesturen.
;
Zolang het territorium naar alle zijden onbegrensd was en het aantal bewoners der
marke klein, zal ieder hebben geleefd in liet volle beschikkingsrecht erover. Maar toen
een toenemende bevolking de opbrengsten steeds meer moest uitbuiten en de grensregelingen met naburige marken aan expansie over groter gebied halt toeriepen, moest men
het markegebruik reglementeren. Die tijd was in se nmige marken al aangebroken in de
13e eeuw; elders geschiedde het later. De namen der hoeven vertellen van die aanwas
van bewoners. Vau 63 hoeven in Drenthe, alle eigendom van het St. Pieterskapittel te
Utrecht, doen dat rb 1300 maar twee, het Nibrinkehus te Uffeite (Haveltc) en Olthovinge in Wittelte (Diever). Maar van de 33 in Zuid'aren vermelde hocenamen horen
in 1284 niet minder dan 14 to* het tvpe : Nieludinge, Oldeludinge, Osterpalinge, Westerwiltinge, Middelstehovtinge: de splitsing van bestaande hoeven was begonnen, daar er
voor nieuwe gerechtigden geen plaats meer bestond.
G r o t e b o e r e n . Men heeft nl. op een zeker, onbekend moment, het bestaande aantal boerhuizen gefixeerd, naar het schijnt, en onder deze de marke gelijkelijk verdeeld.
Ieder hunner kreeg een vol waar of waardeel. zoals dat heette. De marken van Zuidlaren
was zo al vóór 1264 in handen van 28 aeivaardeelden. die van Uffelte had er 20, van Anlo
15. van Peelofonder Assen)maar 2, althans in later tiid.Want hoe gelijksoortig de organisatie in Drenthe ook is geweest, gelijktijdig verliet) ze vrijwel ner»ens. Dat wijst erop.
dat de marke een product is van trroei, van zdf^tandiee ontwikkeling en niet van een
regeling, door een of andere machthebber ongeleed. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat
vreemde personen of cornoraties, de geestelijken bv. der kloos'ers en Utrechtse kapittels,
dé grootgrondbezitters in Drenthe, geen invloed daarop hebben gehad, al merkt men
daarvan rechtstreeks weinig.
De toestand, dat elke hoeve een vol waardeel bezat, is slechts in Uffelte, onder kerkelijke invloed, bewaard. Overal elders is men door bevolkingsaanwas gedwongen tot splitsing van hoeven en waardelen, zodat tensln'to in de 17de eeuw als regel is aanvaard, dat
de volburg-er van Drenthe en voltrerechtiede in de marke in het bezit moest zijn van een
hoeve met 14 waardeel. Wie dat was hoorde tot de groen der eigem'rtden, in de markewilkeuren ook wel eigenaren genoemd. Zij waren in burgerrecht de gelijke van de
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geboorteadel. Vandaar zeker, dat ze in 1945 in Roden worden betiteld met „heerschap";
111Ruinen, waar een echte edelman, de lieer van Ruinen en Ruinerwold, „eerste" markgenoot was, moesten ze echter tevreden zijn met de naam van bouwludeu.
K l e i n e b o e r e n e n n i e t-1a n d b o u w e r s. Naast de eigenerfden, dé markegenoten bij uitstek, leefde een groep van minder gewaardeelden, op de duur van allerlei
rechten uitgesloten en daardoor vervloeiende in de groep van kcittcrs, koters of katers,.
Dit waren bewoners van een kote, een koothuis, een boerderij zonder waardeel. Een
deel hunner, bv. 'de ambachtslui, zullen met opzet door de eigenerfden zijn toegelaten.
Dit blijkt o.a. uit mededelingen omtrent de keuters van L'tfclle en Ruinen, waar ze aan
de heer speciale verplichtingen hadden, o.a. bewakings- en wagendiensten. Ook enkele
gewone boerenarbeiders zullen welkom zijn geweest. Alaar in de uithoeken van sommige
marken vestigde zich kolonies van vrijbuiters, stropers, enz. En in het begin der 17de
eeuw had de kerkvoogdij van Anlo enige keuters ingehaald, zodat ze leefden op kosten
der marke in plaats van op die der diakonie. Heel veel verschil maakte dat wel niet
want tenslotte was elke volleboer in de marke het ook in de karke, doch men wilde graag
zuivere verhoudingen. Vandaar, dat ze hier in 1610 zijn uitgebannen: men vreesde at te
veel eters aan de markedis, die door hun aantal lastig konden worden en rechten veroveren. Slechts in Ruinen hadden ze deze vanouds als „meier" van de heer. Elders hebben
ze op den duur overal rechten gekregen, toen ze een meerderheid gingen vormen met de
mindergewaardeelden, wier aantal steeds wies, terwijl dat der volgercchtigde gewaardeelden verminderde. In Rolde was de markegerechtigheid in I8CK> vrijwel gelijkelijk
verdeeld tussen eigenerfden of „tweepaardsboeren" en keuters of „eenpaardsboeren".
P a c h t b o e r e n . Naast boeren en keuters stonden de pachters of meiers, die als
volmacht hunner pachtheren of herschappen, vanouds medezeggenschap hadden in de
marke, doch van officiële functies waren uitgesloten, zoals het lidmaatschap van Staten
of Etstoel en het optreden als getuige bij stoklcgging (de overdracht van vastgoed).
3.

H E T BESTUUR VAN DE

MARKE.

Een vast besturend college had de marke vanouds niet: de groep barer bewoners, de
boer, wonend in één of enkele dorpen of boerschappen, was klein evenals hun gebied.
Voor bepaalde opdrachten heeft men commissies ad hoc benoemd; zo bv. in 1402 in
Roden ter bescherming van de bossen. Naast deze holtuwen of hoUvoogden had men
er enige schuthcerden, die vreemd en loslopend vee moesten schutten, een taak, die aanvankelijk — en dat is zeer begrijpelijk — was" opgedragen aan de dorpsherders, waat
keerde is 't oud-drentse woord voor-herder. In andere marken met veel waterstaatsaangelegenheden kende men dijkrechters, o.a. in Peize, dat al in 't begin van de 14e eeuw
afwateringskwesties heeft geregeld met het klooster \van Aduard. In de contracten daaromtrent is dijkrechter.een synoniem van het Groningse cijhvst. Naar de eed die de heren
aflegden, heetten ze öok wel gezworenen, sivoren en szvaren, doch een algemeen voorkomende en zeer juiste benaming is die van volmachten.
Van hun ambtsduur is weinig bekend; meestal zaten ze een jaar, naar het lijkt. Erge
lust tot het ambt was er weinig vanwege de erdoor geschapen kans op conflicten. Vandaar, dat anibtsweigering werd beboet, in Assen bv. in 1748 met 5 goudguldens. Trouwens, Amsterdam kende nog in 't laatst der 16e eeuw iets dergelijks!
Om de tegenzin tegen het volmachtschap te ondervangen ging het soms over van buur
op buur, zeker volgens de regel „met der sonnen omme". Een beloning was er niet aan
verbonden. Pas laat nam men een aanloopje in die richting. In 1692 bv. gaf het in Ruinen
I stuiver 's jaars voor elke korf bijen in de marke. Blijkbaar was de bijenhouderij een
winstgevend bedrijf, dat die last kon dragen ! Misschien trok de volmacht nog enige baten
uit de hengst, stier, dekbeer, enz., die bij hem waren gestald en dus ook met het ambt
rondgingen. Dat „rondgaan" was al zeer geliefd: zo „at" de scheper „rond" bij de
eigenaars zijner kudde, de schoolmeester bij de ouders zijner leerlingen.
In handen van de volmachten lag het dagelijks bestuur der marke, maar vooral de uitvoering der markewillekeuren. Verwaarlozing van plicht was daarin dan ook evengoed
strafbaar gesteld als overlast bij het uitoefenen ervan. Overtredingen werden beboet,
nieestal met een hoeveelheid bier. Wie weigerde te b«talen werd gedwongen door pandneming, het zg. penden. Ook de landsoverheid deed dat ; haar dienaar heette dan ook
pander, thans benaming voor de oproeper op verkopingen. Doorgaans pendde men onmisbare gebruiksartikelen, bv. keukengereedschap of de koffiekan, zodat de huishouding in
de war liep!
4- D E B O E R E N V E R G A D E R I N G A L S DE W E T G E V E N D E M A C H T .

Eén der volmachten was in 't bezit van het boerhoorn en heette daarom de hoornboer ;
doorgaans was het tegelijkertijd de bolboer. (bol(le) = stier). Met het boerhoorn riep
hij de boer samen ter boervergadering op de brinkhof of het kerkhof, later in de school

of in een boerenhuis. Door de plaats der samenkomst, alsmede door het feit, dat de
besluiten dikwijls door kcrkcnspraak, d.i. afkondiging van de preekstoel, werden gepubliceerd en oudtijds in het missaal geregistreerd, terwijl soms de kerk aandeel had in de
boete, is het waarschijnlijk, dat deze laatste enige invloed heeft gehad op de markenorganisaties. De gewone „jaarvergadering" had in het voorjaar plaats, oudtijds vaak op
St. I'ieter (22 Febr.), toen het begin van het boerenjaar. De opkomst was verplicht. Veel
nalatigheid zal er niet zijn geweest: de samenkomst werd tevens besteed om de boeten
te innen en gezamenlijk te „verdrinken".
De boervergadering stelde zelf uit eigen macht haar wilkers vast. In Ruinen moest Je
heer ze wettigen. In later tijd zien we eklers iets dergelijks doen door Drost en Gedep.
St. van Drenthe (bv. Dwingelo, 1768). Het recht van willekeur is reeds uitdrukkelijk
vastgelegd in art. I van het Drentse Landrecht van 1412 en niet als nieuwigheid, doch
oude gewoonte ; dit veronderstelt een vrij langdurige traditie.
5.REGELINGENENVOORSCHRIFTEN.
Alles tezamen maakte de marke tot autonoom staatje met eigen defensie. (Een, 1705),
eigen jurisdictie, eigen financieel beheer (Assen, 1748, 1800), eigen hoofdelijke omslag en
andere belastingen (Assen 1800), eigen waterstaat, enz. Ten behoeve van „publieke
werken" kon de boer worden opgeroepen tot zg. boerwerk, vooral voor wegen en wateren,
een toestand, die vele dorpen nog kennen !
Al de genoemde onderwerpen worden in de verschillende wilkers aangesneden.
a. Omtrent wegen en verkeer.
Zelfs zijn er sporen van een wet op het verkeer. Ruinen bv. verbood aan vreemde
voerlui zittend op hun wapen het dorp te passeren en gelastte hen alleen gebruik te
maken van de reewegen, de vrij goed onderhouden wegen naar het kerkhof. Ook de'
handel had zijn bescherming, zelfs in dit zuiver agrarische markerecht : bij 't schutten
van vee moest „discretie" worden betracht, „sunderlinge niette reisende koepluiden".
(Ruinen). Slechts een klein deel der verordeningen beperkte het gebruik van het individuele bezit der markgenoten : hun huis met erf, moestuin en esgrond. Ze moesten bv.
alle heggen en heiningen in goede staat houden, opdat de mandelige marke vrij kon
worden gebruikt. In het voorjaar moest dus de estuin worden nagezien, de met betuiningen en hekken gesloten beboste omwalling der essen. De sluiting had half Mei plaats,
nadat in de laatste weken de.mceheerdc, d.i. Mei-herder, op de korenakkers en het braakland de lammerooien had gehoed. Na de sluitkig was ook het mennen over de es verboden.
'
b. Omtrent de oogst.
Was 't koren rijp, dan werd in een daartoe belegd • boervergadering de dag van de
aanvang van de oogst vastgesteld. Alleen keuters mochten één dag maaien vóór die
datum, om tijdig klaar te zijn tot hulp aan de boeren. Ook wie gebrek had aan broodgraan,
mocht een beetje halen; hoogstens één vyme, 100 schoven, besliste men in Witten
(Assen) in 1556. Dit tevoren geoogste droeg de veelzeggende naam van hongerhokken.
De oogst zelf geschiedde onder leiding van de hoornboer, die met zijn hoorn — in
de oogsttijd hier en daar zvilkcr geheten! —, 't sein gaf van beginnen en eindigen. Ook
't intrekken had op dezelfde dag plaats, zodat ieder vrijwel tegelijk klaar was. Dat was
nodig, omdat na 't ontbloten van de stoppel de es mandelige weide werd, vooral voor de
schapen. Ieder gewaardeelde mocht ze één nacht op zijn stoppelakker houden in de
schaaphekken of vaalte: de achtergelaten mest gaf zekerheid van een goede nieuwe
oogst. Ook om andere reden was gelijktijdig handelen op de es gewenst: er waren haast
geen wegen en zo moest men over naburige akkers mennen.
Het maaien van het koren geschiedde met de zeis, zende of zwae geheten, in groepjes
van drie werkers, ook zende of zwae genoemd: een maaier, weller en binder. Oudtijds
heeft men, evenals in praehistorische dagen, waarschijnlijk ook de sikkel gebruikt,
't Wilker van Witten van 15.56 spreekt nl. van stro knippen op de es na de oogst: bij 't
gebruik van een zeis is dat nutteloos, daar slechts een korte stoppel op de akker overblijft.
De plicht tot omtuining, 't verbod van beweiding in de zomer en de communale stoppelweide na de oogst beperkten de individuele rechten op de esgrond, doch werden enigszins
goedgemaakt door het schaap- of nachlHggcn, d.i. het recht van de vaalte.
Uiteraard plantte en zaaide de bezitter op zijn akkers, wat hij wilde; vandaar dat de
wilkers over de gewassen weinig vertellen. We weten, dat reeds in de Middeleeuwen
winter- en zomerrogge, gerst en haver werden verbouwd en dikwijls ook mank zaad, d.i.
een mengsel van korensoorten. Dit maakte de risico van de oogst even kleiner ; vandaar
dat men het nog wel ziet, ook in ons land, doch in Drenthe bij mijn weten niet meer.
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Roden gelastte in 140S de verbouw van bonen op de e s ; minstens 1 schat, lA 'hl moest
door alle eigenaren worden gezaaid. Dit is het eerste mij bekende voorbeeld van een
teeltvoorschrift in Drenthe. Van veenboekweit rept Havelte omstreeks 1640; boekweit
op de es en aardappels noemt Rolde in 1800. Over vlas spreken Ruinen (1640) en Asser.
(1748), doch slechts zijdelings: het bewerken ervan bij vuur en licht wordt wegens
brandgevaar verboden. Dergelijke verordeningen op de brandweer treft men meer aan !
Natuurlijk betekent de vermelding van vorengenoemde jaren niet, dat deze producten
toen voor het eerst in Drenthe zijn verbouwd, al geven ze wel enige aanwijzing over hun komst. Deze dwong nl. tot verordeningen op de beweiding der essen
en het gebruik der venen. Aardappelen en boekweit op de es toch waren een belemmei ing
bij het stoppehveiden, terwijl de veenboekweit, 7 à 10 jaar op hetzelfde perceel uitgezaaid, noodzaakte tot persoonlijk bezit daarvan gedurende die periode. Evenals de es
werd ook het hooiland bevredigd. Natuurlijk moest elk der deelhebbers daar een perceel,
een stuk in verhouding tot de grootte van zijn waardeel,' tot zijn beschikking hebben.
Vandaar de naam Stukken, nog zoveel voorkomend in Drenthe. Na de hooiing werd
het land weer mandelige weide, totdat de stukken zijn „gescheiden" en persoonlijk bezit
geworden. Later volgde de rest van het groenland en het allerlaatst de heide. -±: 1600
was er in Coevorden, Eelde en Peize geen mandelige marke meer; dr 1000 heerste die
toestand overal.
d. Omtrent het aandeel in de opbrengst.
Zoals men eens het aantal gewaardeelden heeft vastgelegd, heeft men in later tijd ieders
aandeel in de opbrengst der marke nauwkeurig moeten beperken.
V e e b e z e t t i n g . Witten stond bv. in 1556 toe, zoveel vee te houden, als men
's winters kon voeren; zo ook Ruinen in 1600 en Anlo in 1610. Weldra werd dit echter
anders, zeker door de bevolkingstoename tengevolge van de vrede (1648). Overal maakte
men zettingen omtrent de opslag, d.w.z. er werd bepaald, hoe groot elks veestapel mocht
zijn per vol waardeel. Dit varieerde, de paarden van 4—8, de runderen Van 8—35, de
schapen van 40—100, de varkens van 8—25, met een motte met biggen.. Men bedenke
bij deze getallen, dat de volle boer vaak bezitter was van J4 waardeel ! Deze veebeperking
werkte veel scherper dan de huidige, door de regering opgelegde, door de intensiever
controle: het was immers ieders eigen belang, dat de buur zijn „taks" niet overschreed !
Als crisis-contróle-ambtenaren dienden bovendien de volmachten, die telling hielden,
van het rundvee ± 1 Mei, 't begin van de weidetijd, van de schapen d= 1 November, als
de lammeren volwassen waren, van de varkens eind September op St. Michiel, na welke
datum het houden van biggen was verboden. Kippen hield men op zijn erf; de markerechten noemen ze dus weinig. Anlo staat er 12 toe per waardeel: een bewijs, dat de
hoendertcelt niets betekende. Een oud-drents spreekwoord noemt als reden : „hoener krabt
aaltied achteroet". Het houden van ganzen was in vele marken geheel verboden, zeker,
omdat ze zoveel gras verteerden, dat altijd in te weinig voorraad aanwezig was. Vandaar,
dat het steken van groene plaggen overal was verboden.
Voor paarden had men hier en daar afzonderlijke „paardemveiden", vooral zeker voor
de jonge beesten. De koeien graasden onder toezicht van de beestchcerde op groenland
en heide en in het bos; de sehefer dreef zijn schapen vooral op de heide; de sanenchcerde
hoedde zijn kudde in het eikenbos, vooral in de herfst, als er akers of eikels waren. Doch
dan alleen de mestelzwienen, voor welke dieren elke gewaardeelde zijn aandeel had in
die bosvruchten, zijn zg. ekkelschcer. De vazelzwienen of fokdieren moesten maar elders
hun maag vullen. Eer ze in het voorjaar mee mochten met de kudde, gingen de volmachten rond om de varkens te krammen of kremfen. Wrant de boomwortels in het bos
moesten worden beschermd ; het hout verminderde toch al zo schrikbarend snel. Vandaar dat men hier en daar de aanplant gelastte: in Roden moest ieder, die zijn vee in
het bos weidde, jaarlijks per 2 runderen één boom zetten (1520); in Schipborg (Anlo)
had ieder gewaardeelde de plicht per jaar 4 eiken telgen te planten en „aan te houden".
B r a n d s t o f . Brandhout kappen in het bos werd verboden, zelfs het halen van
boerengeriefhout beperkt tot het zg. duf- of duishout. de weke houtsoorten. Roden bv.
stond als uiterste gunst toe het voor eigen gebruik kappen van ,,enen rijvenstok ofte enen
swadeboem van den elshout", dus een elzen steel in de hark of boom in de zeis!
Voor zijn vuur was de Drent aangewezen op de venige heideplaggen, de sodden, en het
turfveen. Zodden mochten worden gegraven in beperkte hoeveelheid, in Anlo slechts
24 voer per waardeel. En het plaggenmaaien voor strooisel in de stallen werd alleen
op bepaalde delen der marke toegelaten, waar het de „weide" niet schaadde. De turfgraverij was in Drenthe al bekend in het laatst der i^e eeuw. Ze leidde in het mandelige veen vaak tot onenigheid, waaraan de namen Kibbelveen en Kibbelgaarn herinneren. Tenslotte is, evenals in bet hooiland, aan elk der gerechtigden een vast terrein
aangewezen, voorloper van de laatste scheiding en overgang naar particuliere eigendom.

e.

Veiliqlieidsvoorschriften.
Over maatregelen tegen brandgevaar is reeds geschreven. Een, bepaling daaromtrent
in Ruinen (1640) gelast de sworen toezicht op de plaatsing van de „kleine deuren",
„waerdeur met harde wint tvuijr offte de funcken van dien naet stroo oftte hoij vliegende schaede konde causeret werden". Blijkbaar is in deze tijd in het oudsaksische
„losse hoes" een „zieddeur" of „baovendeure" aangebracht! En ook de bakovens ziin
verbeterd op dé boerenerven door een stenen rookgang te eisen (Ruinen, 1640).
f. Diverse i'oorschriften.
Over maatregelen tegen schadelijk wild (wolf, ekster, kraai) en windhonden (Westerbork, 1640) en ter bevordering van de jacht, een recht der eigenerfden, moeten we
zwijgen ; ook over de reglementen op begrafenissen en grafmalen, waarin zelfs het menu
is voorgeschreven (Roswinkel, 1744). Zeer modern doet ons aan de controle op maten
en gewichten, de vaststelling van maximumprijzen en het verbod van vasthouden
van bepaalde artikelen (Roden, ,1495). Een •verschil met het heden is, dat de prijs- weliswaar werd vastgelegd, doch niet de hoeveelheid. Een brood bv. kostte sinds 1495 in
Roden 1 stuiver, maar men kreeg daarvoor 6 à 12 pond, al naar de prijs der rogge
varieerde tussen =fc 50 cent en ƒ 1.— per mud. Dikwijls doen.de markerechten aan onze
tijd denken, doordat ze alles en nog wat reglementeerden en ordenden. Het was echter
een ordening, in hun eigen belang tot stand gebracht door de betrokkenen zelf, terwijl de
huidige landbouwcris^smaatregelen ons hele volk, dus ook niet-boeren, van nut moeten
zijn. En daar deze laatste de meerderheid vormen en hun belangen en die der boeren niet
altijd dezelfde zijn, heerst er bij de laatsten wel eens wat wrok en een geest van verzet.
Teruggrijpend op de Drentse geschiedenis zou men ietwat ondeugend kunnen zeggeni
thans wreken zich de niet boeren, de keuters, over de vroegere eigengerechtigheid — in
letterlijke zin — der boeren. Laten we hopen, dat de spanning, een oorlogsverschijnsel,
spoedig verdwijnt en de ordening alleen datgene overlaat, wat de boer en zijn bedrijf
van nut is en hij dus uit welbegrepen eigenbelang aanvaardt. Zeker is dit : ordening als
zodanig is in Drenthe zo oud als de marke, d.i. minstens 7 à 800 jaar !
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