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DeGelderselandbouwomstreeks1825

Woord vooraf
Wieenigszinsbekend isin de kraamkamer van het historisch onderzoek weet dat
bronnenuitgaven de neiging hebben lang op zich te laten wachten. Op die regel is
ook ditboek geen uitzondering, want het wordt reeds in 1981aangekondigd in de
literatuuropgave van G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel, Landbouwkundige beschrijvingen uit denegentiende eeuw, deel II. Het succes van de beide delen Landbouwkundigebeschrijvingen, die in de serie Agronomisch-historische bijdragen van
de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis uitgekomen zijn als deel 9(1979)en 10
(1981),bleek groot; zij voorzagen duidelijk in een behoefte.
Dit succesisvoor ons de aanleiding geweest de heruitgave van een uitgebreide
landbouwkundige beschrijving van Gelderland uit omstreeks 1825 ter hand te
nemen. Deze beschrijving komt voor in de Statistieke beschrijvingvan Gelderland,
uitgegevendoorde commissievan Landbouw indatgewest (1826).We zijn deze werkzaamheden begonnen als zogenaamd stopwerk; allerlei omstandigheden hebben
er vervolgens toebijgedragen dat het werk eraan langzaam vorderde, een aantal
jaren zelfs vrijwel stilgelegen heeft.
Het werk van Kocksen Van der Poelheeft model gestaan voor de wijze waarop
wij deze publikatie opgezet en ingericht hebben. Uiteraard zijn er verschillen,
veroorzaakt door het specifieke karakter van debron en de eigen opvattingen van
de bewerkers. Wat echter niet verschilt, is dat ook deze bronuitgave bedoeld is
vooreenbrede groeplezers.Hetinleidend hoofdstuk, deverklarende aantekeningen en de registers zijn gericht op gebruikers met uiteenlopende belangstelling of
specialisatie.Wijdenken daarbij aan landbouwhistorici, historisch geïnteresseerde
landbouwkundigen, aan historisch-geografen, sociologen, ecologen, taal- en
volkskundigen, maar bovenal aan belangstellenden in de geschiedenis van
Gelderland inmeer algemene zin. Wijhopen en verwachten dat velen van hen in
dit werk iets van hun gading zullen vinden.
Erzijn drie redenen waarom niet de gehele Statistiekebeschrijvingvan Gelderland
uitgegeven wordt. Debelangrijkste daarvan is dat speciaal het landbouwkundige
deel, dat oorspronkelijk is bedoeld als een beschrijving van de eigentijdse
landbouw, na 170 jaar een grote landbouwhistorische waarde heeft gekregen. Het
geeft een gedetailleerd beeld van de landbouwpraktijk in de verschillende delen
van Gelderland omstreeks 1825.Het laat ons zien hoe de boeren destijds, zonder
de moderne hulpmiddelen, in staat waren hun bedrijf uit te oefenen en ook
hoezeer zijdaarbij afhankelijk waren van hetfysisch milieu en de 'grote' economie.
Wij krijgen uit deze landbouwkundige beschrijving ookeen indruk van de gecompliceerdheid van het toenmalige landbouwbedrijf en de verfijnde technieken die
de boeren toen toepasten. Erworden tal van teelttechnische bijzonderheden vermeld, die thans reeds lang achter de horizon van de herinnering zijn verdwenen.

Woordvooraf

Voor de overige onderwerpen uit de Statistiekebeschrijving- geografie, natuurlijke
gesteldheid, bevolking, nijverheid, handel, godsdienstige gezindten, onderwijs,
armenzorg, zeden en gewoonten e.d.- ligt het enigszins anders. Hierover staat in
het werk ook veel lezenswaardigs, dat eveneens van belang kan zijn bij
economisch-en sociaal-historisch onderzoek. Maar overdemeestevan deze onderwerpen is de laatste tientallen jaren uit andere bronnen veel meer bekend
geworden en gepubliceerd dan in de Statistieke beschrijvingte vinden is.Een heruitgave van deze gedeelten is daarom minder noodzakelijk. De tweede reden om
niet tot heruitgave van deze gedeelten over te gaan, is dat de publikatie dan zó
omvangrijk zou zijn geworden, dat de uitgave grote financiële problemen met zich
meegebracht zouhebben.Datechter ookeenpersoonlijke voorkeur voor landbouw
en landbouwgeschiedenis een rol gespeeld heeft, valt niet te ontkennen. In het
inleidend hoofdstuk behandelen wij echter wel het totstandkomen van het gehele
werk en plaatsen dit in eenbreed, historisch kader.
Getracht isde gereproduceerde tekst indeeersteplaatstoegankelijk temaken door
de samenstelling van eenuitvoerigAlgemeenregister.Toelichtingen en verklaringen
zijn verwerkt in een daaropvolgende Lijst van landbouwkundige termen enandere
aantekeningen. De hierin opgenomen woorden zijn in het Algemeen register
gemerkt met het teken *.
Omdat in de tekst eenzelfde plant soms met verschillende volksnamen wordt
aangeduid enbovendien veelNederlandse en wetenschappelijke (Latijnse) namen
in de loop der jaren veranderd zijn, is om naamsverwarring te voorkomen een
aparte klantenlijst samengesteld. In het Algemeen register wordt naar deze lijst
verwezen door de afkorting pil. Voor de fauna hebben wij een dergelijke aparte
lijst achterwege gelaten, omdat het probleem van naamsverwarring in de tekst
nauwelijks speelt.Inde gevallenwaar ditwel zois,wordt inhet Algemeen register
aan de oude naam de thans gangbare Nederlandse naam ter verklaring toegevoegd.
De verschillende maten en gewichten die in de tekst en de tabellen worden
genoemd, zijn niet in het Algemeen register opgenomen. Zij worden met hun
metrieke waarde of andere toelichting vermeld in een Lijst van maten en gewichten.
Tenslotte is een Registervan aardrijkskundigenamen samengesteld en is aan het
werk een serie Afbeeldingen toegevoegd ter illustratie en verduidelijking van de
tekst.Aan hethoofd van de registers en lijsten is telkens een handleiding voor de
gebruikers opgenomen.
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Deze bronuitgave met inleiding, commentaar en registers staat op onze naam,
maar is een produkt van veel bredere samenwerking dan alleen van ons beiden.
Ook anderen hebben door grotere of kleinere bijdragen meegewerkt het boek zijn
uiteindelijke vorm te geven.
DePlantenlijst isalineenvroeg stadium samengesteld door dr.D.O. Wijnands,
destijds tuinbotanicus en directeur vande Botanische tuinen van de Landbouwuniversiteit. Helaas ishij in september 1993plotseling overleden, zodat de lijst thans
postuum verschijnt. Zijn opvolger, dr.ir.J.J.Bos,iszovriendelijk geweest deze lijst
taxonomisch te actualiseren, omdat door het grote tijdsverloop enkele namen niet
meer juist waren.
Dr.Jan Bieleman hielp op allerlei momenten met raad en daad en was steeds
bereid tot gedachtenwisseling over landbouwhistorische vragen, die rezen bij het
samenstellen van de Lijst van landbouwkundige termen en andere aantekeningen.
Hierdoor werd zijn inbreng van groot belang, hetgeen ook tot uitdrukking komt
in de laatste paragraaf van het inleidende hoofdstuk. Ook van buiten de vakgroep
Agrarische Geschiedenis hebben wij hulp gekregen bij het samenstellen van de
bovengenoemde lijst. Zo heeft prof.dr.J.C.Zadoks ons behoed voor een aantal
misstappen op planteziektenkundig gebied. Hij heeft ons bovendien laten
profiteren van zijn kennis van de geschiedenis van zijn vak.
Bij het archiefonderzoek heeft de onderzoeksassistente Liesbeth Mensink
gedurende korte tijd geholpen. Zij heeft in het archief van de Commissie van
Landbouw in Gelderland de gang van zaken bij het ontstaan van de Statistieke
beschrijvingnagegaan. Haar verslag was ons tot grote steun.
Inhet bijzonder dient de medewerking van Anne-Marie Evertse-Crince Le Roy
genoemd te worden. Als onderzoeksassistente onderzocht zijop het Rijksarchief in
Gelderland het aldaar bewaarde, nog grotendeels ongeordende archief A.P.R.C.
baronvan der BorchvanVerwolde, 18e-19eeeuw,dateenindruk geeft van de veelzijdige werkzaamheden van dezemarkante persoonlijkheid. Ookbezocht zijop ons
verzoekhethuisarchief Verwolde op hethuis Verwolde te Laren en het archief van
de familie Staring op de Wildenborch teVorden. Zijraadpleegde aldaar de correspondentie van A.P.R.C.van der Borch van Verwolde en van A.C.W. Staring uit de
periodewaarin deStatistiekebeschrijvingisontstaan. Deresultaten van dit onderzoek
zijn opverscheidene plaatsen inhetinleidende hoofdstuk zichtbaar. Bovendien heeft
zij nog een andere, hoogst belangrijke bijdrage aan het totstandkomen van deze
uitgave geleverd door het tijdrovende, technisch-redactionele werk en de volledige
vormgeving van hetboek voor haar rekening tenemen. Voor aldeze werkzaamheden zijn wij haar zeer erkentelijk. De grafisch ontwerper Maarten Sterneberg
ontwierp het omslag en gaf verder nog een aantal nuttige adviezen.
Een woord van dank aan de vakgroep Agrarische Geschiedenis voor de verleende
gastvrijheid en de onmisbare secretariële hulp in de loop der jaren ishier zeker op
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zijn plaats.Prof.dr. Ad van der Woude willen we indit verband noemen vanwege
zijnenthousiaste ondersteuning. Alsvoorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis heeft hij eveneens eenbelangrijk aandeel gehad in de samenwerking
tussen deze vereniging en de Vereniging Gelre, waardoor deze uitgave kan
verschijnen indeAgronomisch-historische bijdragen en inde Werken van Gelre. Als
vertegenwoordiger van de Vereniging Gelre willen wij dr.F.Keverling Buisman
danken voor zijn inzet ten behoeve van deze uitgave. Ook het Staring Instituut te
Doetinchem,dat vanaf hetbeginbijdit project betrokken is geweest, mogen wij ten
slotteniet onvermeld laten.

Wageningen/Doetinchem,januari 1996
H.K. Roessingh
A.H.G. Schaars
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De statistiekebeschrijvingvan Gelderlandinhistorischperspectief
In 1826verschijnt bijPaulus Nijhoff inArnhem een voor die tijd belangrijk werk:
Statistiekebeschrijvingvan Gelderland,uitgegevendoordeCommissievan Landbouwin dat
gewest. Met platen en tabellen.Hetwerkisverdeeldinzes afdelingen:
I. Ligging,grootte,zamenstelling,verdeeling
II. Natuurlijke gesteldheid
III. Bevolking
IV. Toestand vanden landbouw ender landhuishoudkunde
V. Nijverheid en koophandel
VI. Godsdienstige gezindheden. School-enarmenwezen. Zeden.
Devierde afdeling beslaat dehelft vanhetboekengeeft eenbeschrijving van
deGelderselandbouw,zowelinhetrivierkleigebied alsindezandstreken. Vooral
ditgedeeltevanhetwerkheeft als historischebronzijnwaardebehoudenenwordt
daaromthanshieropnieuwuitgegeven,voorzien vanverklarende aantekeningen
enregisters.
Indevolgendeparagrafen zullenwe besprekenhoedeStatistiekebeschrijvingvan
Gelderlandontstaan is. Daarbijzalookwordeningegaanopderolvan de Gelderse
CommissievanLandbouw, terwijl eveneens depersonen dieaanhet totstandkomenmeegewerkthebben,zullenwordengeportretteerd.Tenslottezaldebetekenis
diehetwerkdestijdshad,wordenbesproken enhetbelangvoorde hedendaagse
tijd.
Eerst echter zullen wij aandacht besteden aan de betekenis van de termen
'statistiek'en'statistiekebeschrijving'enaandevoorgeschiedenis,waartoeookhet
reilen en zeilenvan deCommissiesvan Landbouw in deeerste decennia van de
19e eeuw behoort. Het zal duidelijk worden dat het idee van de Gelderse
CommissievanLandbouw omeenstatistiekebeschrijving samen testellennietzo
maaruitdeluchtiskomenvallen.DevoorgeschiedenisspeeltzichafindeBataafse
enFransetijd,alserzichinNederland opveelterreinenvanhet maatschappelijke
leven een strijd aftekent tussen behoud en vooruitgang, tussen régionalisme en
eenheid,terwijlerindiezelfde tijd ookallerleiinitiatieven op sociaal-economisch
gebiedontwikkeldeninganggezetworden.Na 1813 wordthierop voortgebouwd.
Voor het ontstaan van de StatistiekebeschrijvingvanGelderland zijn deze ontwikkelingen vanbelang.

1 Statistiekenstatistieke beschrijving

De termen 'statistiek'en 'statistiekebeschrijving' betekenen in de 19eeeuw iets
totaalandersdan tegenwoordig. Onder statistiek verstaan wijnu incijfers uitge-
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drukte gegevens over meetbare zaken of de wiskundige behandeling van deze
cijfers. Een 'statistieke' beschrijving is volgens deze moderne betekenis een beschrijving, diebestaat uit of gegrond is op een in cijfers uitgedrukte verzameling
van gegevens;een werk dus met inhoofdzaak kwantitatieve informatie en daarop
gebaseerde analyse.
Wiedit van een 19e-eeuwse beschrijving verwacht, komt bedrogen uit want het
woord statistiek heeft een opvallende evolutie doorgemaakt. In de 18e eeuw
betekent hetbeschrijving van de staat en welbetreffende onderwerpen als grondgebied, grootte van de bevolking, wetgeving, bestuur, muntwezen, financiën,
vloot,handel, e.d. 'Statistik' of 'Staatenkunde' is een aan de Duitse universiteiten
beoefende normatieve wetenschap, die zich ten doel stelt een systematische beschrijving tegeven van staatkundige eenheden. Zij is in de 17eeeuw ontstaan uit
de behoefte het overheidsbestuur een meer empirische basis te geven. 1 Het is de
'ars Statistical datgene wat de 'statista', de staatsman, dient te weten. Het woord
statistiek isdus niet afgeleid van staat in de zin van tabel,maar van het Italiaanse
woord 'statista'. 2 Het vak speelt in Duitsland tot in de 19e eeuw een rol bij de
opleiding van hoge beambten.
Deze Duitse Statistik of Staatenkunde bereikt haar hoogtepunt in de tweede
helft van de 18e eeuw in de zogenaamde Göttinger School van Achenwall
(1719-1772) en Schlözer (1735-1809). In ons land is de universitaire statistiek in
de eerste decennia van de 19eeeuw grotendeels op hun denkbeelden gebaseerd.
Statistiek behoort in die tijd tot de staatswetenschappen, dat zijn de wetenschappen die zich met het besturen van de staat bezighouden. Achenwall plaatst
statistiek als volgt in dit geheel: 'staatsleerleert hoe staten moeten zijn; statistiek
beschrijft hoe ze werkelijk zijn; staatsgeschiedenis laat zien hoe ze zo geworden
zijn'.3
De statistiek heeft veelpunten van overeenkomst met geschiedenis. Zo betoogt
Schlözer dat statistiek niet gedefinieerd moet worden als een beschrijving van de
'tegenwoordige' toestand van een staat 'zoals die thans is',maar dat statistiek ook
hetverleden kanbetreffen. Inzijn opvatting bestaat statistiek uit een systematische
beschrijving van één of meer staten ineenbepaalde periode ('stilstaande geschiedkunde'), maar is geschiedenis een aaneenschakeling van dergelijke perioden
('voortloopende Statistiek'). De geschiedschrijver moet zich dan ook niet meer
beperken tot beschrijving van 'de veranderingen der regerende Vorsten, van
oorlogen en veldslagen'. Hij moet tevens 'statist' zijn en de relevante, statistieke
data uit het verleden voor verschillende perioden met elkaar vergelijken. In
hedendaagse taalbetekent dit dat de geschiedschrijver aandacht moethebben voor
economische en sociale geschiedenis of maatschappijgeschiedenis. 'Geschiedenis
ishetgeheel, Statistiek iseengedeelte derzelve', zo typeert Schlözer de samenhang
tussen statistiek en geschiedenis. 4
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Achenwall en veel van zijn navolgers gebruiken weinig numerieke gegevens. Hun
beschrijvingen van ligging, grootte, klimaat, bewoners, bestaansmiddelen, regeringsvorm, militaire kracht etc. van een staat zijn in hoofdzaak kwalitatief van
aard.Alszijalgetallen vermelden, dan spelen deze geen grote rolinhet geheel van
hun staatsbeschrijving. Er bestaat in hun tijd nog weinig of geen cijfermateriaal
over de onderwerpen die zij behandelen. Wat er zich in de archieven bevindt,
wordt bovendien door de overheid veelal geheim gehouden. Als de archieven aan
heteind vande 18eeeuw echter langzamerhand wat toegankelijker worden, begint
een aantal van deze statistici aan cijfermateriaal in tabelvorm een belangrijkere
plaats te geven omdat ze hierdoor de gegevens van verschillende landen snel en
gemakkelijk kunnen vergelijken. Deze nieuwlichters worden door de aanhangers
van de oorspronkelijke Göttinger School 'Tabellenknechte' genoemd omdat zij
niets met woorden, maar alles met getallen willen uitdrukken, hoewel men met
cijfers nooit het wezen van de staten kan beschrijven. Dit verschil van inzicht
ontaardt in een ruzie die de Duitse Staatenkunde in een crisis brengt en die tot
gevolg heeft dat een kwantitatieve benadering in de statistiek nog lange tijd
weerstand ondervindt. 5 In de eerste decennia van de 19e eeuw wordt het echter
meer en meer gebruikelijk dat statistieke beschrijvingen kwantitatieve elementen
bevatten. Tochblijft het voorlopig nog een probleem dat er weinig cijfermateriaal
voorhanden is en dat, voorzover het er wel is,dit veelal onbetrouwbaar is.
Schlözer, die van 1769 tot 1804Staatenkunde in Göttingen doceert 6 , legt meer
expliciet dan Achenwall de nadruk op de economische aspecten van een staat en
hijvindt dat feiten, alsdat mogelijk is,door getallen moeten worden weergegeven.
Zijn werk, Theorieder Statistik, dat in 1804 verschijnt, wordt al in 1807 in het
Nederlands vertaald door H.W. Tydeman 7 onder de titel Theorieder Statistiek of
Staats-kunde. Tydeman vult het werk aan met aantekeningen die op Nederland
betrekking hebben. In 1814verschijnt een ongewijzigde herdruk. Veel Nederlanders maken door middel van dit boek kennis met de (toenmalige) statistiek.8
In ons land isAdriaan Kluit (1735-1807),de eerste hoogleraar in de geschiedenis en oudheidkunde, ook de eerste die statistiek doceert. Kluit is sinds 1779
hoogleraar in Leiden en wordt na de omwenteling in 1795wegens zijn prinsgezindehouding uit zijn ambt ontzet.Hijbegint dan inhet academischjaar 1798/99 met
een striktprivaatcollege statistiek, dat hij aan de universiteit voortzet alshij in 1802
weer in zijn ambt is hersteld. In 1806 wordt statistiek aan zijn leeropdracht
toegevoegd. Hij doceert dit vak in de traditie van de Duitse Staatenkunde en hij
baseert zich in het bijzonder op Achenwall. 9 Dat een historicus als Kluit zich met
statistiek gaatbezighouden, isbegrijpelijk alsmenbedenkt dat geschiedenis en de
Duitse universitaire statistiek sterk verwant zijn, zoals hierboven reeds is
besproken.
Het feit dat Kluit oranjegezind is,spoort met de mening van Van Deursen, die
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in 1971 stelt dat de Nederlandse statistici destijds niet onder de patriotten maar
onder de prinsgezinden tevinden waren. De patriotten voelden zich volgens hem
weinig tot de statistiek aangetrokken en hadden zelfs een afkeer van de statistiek
uit de school vanAchenwall omdat die een reactionaire traditie kende. 10 Boschloo
(1989)-denkthier anders over en heeft hiervoor goede argumenten. 11 Volgens hem
had er weliswaar vermenging van wetenschap en politiek plaats, maar de strijd
tussen de patriotse en prinsgezinde geleerden die zich gespecialiseerd hadden op
het terrein van de staatswetenschappen, ging niet over statistiek of statenkunde,
maar over hetbeginsel van de volkssoevereiniteit. Het is volgens hem onjuist om
één der partijen, de oranjegezinde, speciaal met statistiek te associëren, zoals Van
Deursen doet. De patriotten hadden geen afkeer van statistiek en staathuishoudkunde, maar wilden dezejuist bevorderen. 12
Kluit gebruikt de termen statistiek en staathuishoudkunde als synoniem.
Volgens zijn opvatting is statistiek het bestuderen van de huishouding van een
staat. De statistiek moet zich daarbij richten op alle feiten - zowel economische,
antropologische, sociologische als geografische- met als doel na te gaan in
hoeverre zij betekenis hebben voor de macht en de welvaart van het land. Voor
Kluit speelt het getal geen belangrijke rol. In de statistiek gaat het hem er in de
eerste plaats om een indruk te krijgen van de feitelijke toestand van een staat. Hij
legt daarbij veel nadruk op economische beschrijving, maar overeenkomstig de
Duitse Statistikblijft bij Kluit de staat in het middelpunt van de aandacht staan.13
Tot aan het eind van de 18e eeuw is statistiek uitsluitend de beschrijving van
staatkundige eenheden. Indejaren rond de wisseling van de 18enaar de 19e eeuw
komt hier verandering in en wordt de betekenis van het woord statistiek sterk
uitgebreid, zowel in ons land alselders.Degene diehiermee alseerstebegint, is de
Schotse landbouwpionier Sir John Sinclair in zijn 21-delige werk, The Statistical
Account ofScotland. Drawnupfrom thecommunicationsoftheMinisters ofthedifferent
parishes, dat in de jaren 1791-1799 verschijnt.14 Sinclair schrijft dat hij de nieuwe
woorden 'statistics' en 'statistical' heeft overgenomen van de Duitsers, maar dat
hij er een andere betekenis aan geeft. Want in Duitsland duidt men met statistiek
een onderzoek aan dat tot doel heeft de politieke kracht van een land te bepalen,
terwijl de betekenis die hij aan de term geeft, onderzoek is naar de 'state ofa
country'. 'Daar ikdacht',schrijft hij, 'dat eennieuw woord meer algemene aandacht
zou trekken, besloot ik het over te nemen en ik hoop dat het nu volkomen is
genaturaliseerd en in onze landstaal ingelijfd'.15 Zijn Statistical Account is een
unieke verzameling beschrijvingen van 893Schotse kerspels. De dorpspredikanten
hebben soms kort, maar vaak ook zeer uitvoerig gereageerd op Sinclairs 166
schriftelijke vragen over onderwerpen als geografie, bevolking, landbouw en
andere bestaansbronnen, onderwijs, armoede, kerkelijke zaken en folklore in elk
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kerspel. Zij verstrekken in hun rapporten vaak opmerkelijke details over
verbouwde gewassen, beteelde oppervlakten, wijze van verbouw, werktuigen,
opbrengsten, werkgelegenheid, lonen,prijzen van voedsel en brandstof e.d.
Het nieuwe in Sinclairs Statistical Account is tweeledig: in plaats van een
staatkundige eenheid stelthijeen economisch-geografische eenheid centraal in de
statistiek en hij richt zich daarbij op de stand van zaken in de kleinste van deze
eenheden,de kerspels.Onder invloed van zijnwerk krijgt hetwoord 'statistics' aan
het eind van de jaren 1790 in Groot-Brittannië de betekenis Toeschrijving of
overzicht van een koninkrijk, land of kerspel'. 16
Ook in ons land trekthet werk van Sinclair de aandacht. Van de Graaff prijst in
1807in zijnHistorisch-statistischebeschrijvingvanhetdepartement Braband 'de Ridder
Sinclair' en 'zijn schoon werk'. Het bewijst volgens hem de nuttigheid van
statistischeplaatsbeschrijvingen.17 Of de Engelse literatuur van invloed is geweest
op de uitbreiding van debetekenis van de term statistiek in ons land isniet zeker.
Wellicht heeft ook de ontwikkeling in Frankrijk een rol gespeeld. Hier gaat men in
deze tijd de term statistiek gebruiken voor de ambtelijke beschrijvingen van de
Franse departementen. Schlözer laat zich enigszins denigrerend uit over deze
'Jaarlijksche berigten der Fransche Prefecten, aan welke het hun behaagt bij
uitnemendheid den naam van Statistiekentegeven'.18Voor hem zijn namelijk deze
regionale rapporten geen echte statistiek, maar hoogstens een bron voor de
staatsbeschrijving.
Deze ambtelijke beschrijvingen van de Franse departementen worden vooral in
dejaren 1795-1804 in groten getale samengesteld. Slechts een klein deel ervan is
gedrukt. Het Aperçu sur la Hollande,in 1813samengesteld door de intendant van
Binnenlandse Zaken baron d'Alphonse 19 , is een nakomertje in deze produktie.
Inhoudelijk vertonen deze regionale statistische rapporten een bepaald stramien,
dat wij ook in het Aperçu van d'Alphonse terugvinden. Gewoonlijk bevatten zij
eerst een historische beschouwing en vervolgens geografische, topografische en
klimatologische gegevens, zoals grondsoorten, delfstoffen, rivieren, kanalen,
temperatuur en neerslag. Daarna volgen vaak hoofdstukken over de bevolking
(geboorte, sterfte, ziekten, gewoonten, voeding, kleding), bestuurlijke indeling,
rechtspraak, onderwijs, armenhuizen en monumenten. Tenslotte passeren de
bestaansbronnen (landbouw, nijverheid, handel en verkeer) de revue. Opvallend
is dat de rapporten doorspekt zijn met tabellen, die zowel cijfermatig van opzet
zijn als ook meer beschrijvend van aard.20
Of ernu wel ofnietsprake isvan Engelseof Franseinvloed, inieder geval krijgt
in het eerste decennium van de 19e eeuw ook in ons land de term statistiek een
veelzijdige betekenis.Welmoet hierbij worden opgemerkt dat voor de universitaire statistiek in ons land de Göttinger School maatgevend blijft, zodat de traditionelebetekenis zichvooralsnog handhaaft. Statistiek isechter in het begin van de 19e
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eeuw niet meer alleen beschrijving van de macht en de welvaart van een staat,
maar gaat ookbeschrijving of inventarisatie van de feitelijke toestand van een land
betekenen. Demografische, landbouwkundige en economische gegevens zijn dan
van groter belang dan de staatkundige inrichting. Johannes Goldberg, de Agent
van Nationale Oeconomie (wiens activiteiten wij in de volgende paragraaf zullen
bespreken), omschrijft in 1800statenkunde of statistiek als:'dieuitgebreide kennis
van alle de voordelen, welke een land werkelijk bezit, of kan opleveren ... in het
kort, alleswat het wezen enbestaan des lands,des volks en zijne industrie betreft'.
Het woord 'industrie' gebruikt hij waarschijnlijk in de Franse betekenis van
'arbeidzaamheid'. 21 Hier zien wij aleen verschuiving optreden inde betekenis van
het woord statistiek, want het accent ligt in Goldbergs omschrijving duidelijk heel
anders dan bij Kluit.
Het voorgaande betreft slechts de statistiek van een land. Maar inhetbegin van
de 19eeeuw kan de term statistiekebeschrijving, evenals in Engeland en Frankrijk,
ookbetrekking hebben op kleinere economisch-geografische eenheden, zoals een
provincie, stad of dorp. Tot deze categorie van statistiek behoort de hierboven
reeds genoemde Historisch-statistische beschrijvingvan het departement Brabanduit
1807 en ook de verzameling van statistieke beschrijvingen van de steden en het
platteland van Gelderland uit 1808.22 Op deze Gelderse beschrijvingen, die in
opdracht van koning Lodewijk Napoleon zijn samengesteld, komen wij in paragraaf 5 nog uitvoerig terug. Onze Statistieke beschrijving van Gelderlanduit 1826
kunnen we eveneens totdezecategorierekenen, evenalshet omvangrijke werk van
Arends, Ostfriesland und Jever in geographischer,statistischer und besonderslandwirthschaftlicherHinsicht, dat in de jaren 1818-1820 verschijnt en korte tijd daarna
ook in ons land bekend wordt.
De nieuwe betekenis van het woord statistiek, 'beschrijving van de feitelijke
toestand van een land of van een deel daarvan', sluit aan bij debenaming van de
eerste 'statistische'beschrijving van onsland. Hetbetreft de Tegenwoordige Staatder
VereenigdeNederlanden, een 23-delige serie, die in de jaren 1739-1804 verschijnt.23
Het in de titel voorkomende woord 'staat' betekent 'stand van zaken', een
betekenis die de term statistiek inhetbegin van de 19eeeuw ook krijgt. Het eerste
deel, de Algemeene beschrijving,beschouwt Tydeman, die een aanhanger van de
Göttinger School is, als een voortreffelijke en goede statistiek, in de zin van de
DuitseStaatenkunde.Maar devolgende provinciale delen,die 'breede gewestelijke
en plaatselijke details' behandelen, zijn in zijn opvatting slechts speciaalstatistieken, die alsvoorbereiding en grondmateriaal voor een algemene statistiek
kunnen dienen.24
In deze jaren waaiert de betekenis echter nog veel verder uit. Men begint het
woord statistiek ook te gebruiken voor de beschrijving van de stand van zaken in
een bepaalde sector van het economisch leven. Die betekenis heeft het woord in
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termen als statistiek van de nijverheid en statistiek of statistieke kennis van de
landbouw. Hierdoor is er in de praktijk vaak weinig verschil tussen de termen
'staat van de landbouw' en 'statistiek van de landbouw'. Beide zijn nog overwegend verbale beschrijvingen; 'statistiek' echter iseen wat uitgebreider begrip dan
'staat' omdat het ook debeschrijving omvat van economische en maatschappelijke
factoren die bij de uitoefening van de landbouw een rol spelen.
Binnen een korte periode is de betekenis van het woord statistiek dus sterk
veranderd en uitgebreid. Omstreeks het midden van de 19e eeuw verbreedt de
betekenis zich evenwel nog meer en ontwikkelt zich in economisch-maatschappelijke richting. Statistiek wordt 'de kennis van hetgeen inde maatschappij bestaat
en werkt.'25 Denauwe band met staatkunde wordt definitief verbroken.26 Statistiek
isnietmeer de kennis van een staat, maar heeft nu betrekking op de verschijnselen
van het gehele maatschappelijke leven. Hoewel het kwantitatieve element in de
statistiek in deze tijd toeneemt, is de controverse over de mate van numerieke
behandeling van gegevensnog langniet verdwenen. Eenband tussen statistiek en
staathuishoudkunde blijft voorlopig nog bestaan. Wij zien dit bijvoorbeeld in de
benaming van het Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek, dat Sloet tot
Oldhuis in 1841opricht en dat tot 1875blijft bestaan. Voor Sloet zijn mens en volk
het middelpunt van de statistiek en uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat met
het woord statistiek in deze titel 'beschrijving van de stand van zaken in de
maatschappij' of 'kennis van de samenleving'bedoeld wordt enniet de statistische
methode.
In de tweede helft van de 19e eeuw evolueert de statistiek steeds verder van
breedvoerige beschrijving van de stand van zaken naar weergave van de
bestaande economische en sociale toestand in cijfers en tabellen. Deze numerieke
methode wint het echter pas rond 1930definitief van de kwalitatieve beschrijving.
Pasdanwordt hetvanzelfsprekend dat statistiek uitincijfers uitgedrukte gegevens
bestaat.27
Deovergangvandeoudenaardemodernebetekenisvanstatistiekkunnenwij met
een woordspeling kenschetsen alsdie van beschrijving van deStaat,via beschrijving
van destaat(=stand vanzaken)naarbeschrijving doormiddelvanstaatjes.28De cijfers
zélfwordenstatistiek,hetcommentaar opdecijfers wordt doorandere wetenschappen
gegeven.Zodoende isstatistiekheden ten dage eenmethode geworden, waarvan alle
wetenschappelijke disciplines gebruik maken. De oude statistieke beschrijvingen,
waaronder dievanGelderland uit 1826,moeten we daarentegenbeschouwen als een
voorloper van sociografie of van economische en sociale geografie.29
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2 Het zaad van de revolutie: het streven naar een landelijke welvaartspolitiek

Nadeomwentelingvan 1795, alsdefederatieve RepubliekderVerenigde Nederlanden
vervangen wordt door de Bataafse Republiek, worden de vroegere, min of meer
zelfstandige,gewesten samengebracht ineennationale eenheidsstaat meteen centraal
bestuursapparaat. De Bataafse omwenteling brengt niet alleen een diep ingrijpende
staatkundige verandering,berustend ophetbeginselvan de volkssoevereiniteit, maar
ookhetprincipiëlestreven vandeoverheid naareenactievewelvaartspolitiek inplaats
van de vroegerepassieve houding.
Alinde18eeeuwlevenindeRepubliekideeënovergrotereeenheid op economisch
gebiedenoverbevorderingvandenijverheid enverbeteringvanlandbouw enveeteelt.
Exponent hiervan is de in 1777 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Allerleimaatregelen die in de Bataafse en later in
deFransetijdgenomenzullenworden,bespreektmenaluitvoeriginde Oeconomische
Tak, die dan ook als patriottisch bekend staat.30 Dit sociaal-economisch patriottisme
richtzichopde opbouw vaneenmaatschappij waarin debestaansmogelijkheden van
bredelagenvan debevolking verbeterd zullen worden door een gerichte stimulering
van het economisch leven.31In aansluitinghierop proberen de Bataven van 1795een
welvaartspolitiek teformuleren diestreeft naareenharmonische ontwikkelingvan alle
bestaansbronnen. In plaats van de eenzijdige gerichtheid op de handel moeten van
regeringswege ook de industrie en de landbouw aangemoedigd worden, om zo de
sociaal-economischestructuur vanhet land teverbeteren en te verbreden.32
Het revolutionaireidealismevandeBatavenbetekent eenvernieuwingsstreven op
alle terreinen van het maatschappelijk leven; het leidt dan ook tot veel initiatieven.
Maarerbestaanverschillenvan inzichthoedenieuwe samenleving eruitmoetzienen
hoe een en ander gerealiseerd moet worden. In de praktijk blijken ingrijpende
koersveranderingen niet te verwezenlijken of vertraagd te worden door politieke
meningsverschillen. Met de staatsgreep van de unitarissen in 1798 wordt het pleit
beslechttengunstevanhetconceptvandeeenheidsstaat.Pasdan wordt ereen aanzet
gegeven toteennationale,sociaal-economischepolitiek.
Indeeconomische artikelenvan deBurgerlijkeenStaatkundige Grondregels uit de
staatsregeling van 1798zijn de desiderata van de patriottenbewegingvastgelegd. Zij
zijn duidelijk gericht op een sociaal-economisch moderniseringsproces van de
Nederlandse samenleving en geven een overheidsprogramma voor eencentrale welvaartspolitiek. Voor het eerst zal er een algemeen economische politiek gevoerd
worden. Ditnieuwe programma houdt in:aanmoediging door de overheid van alle
werkzaamheden op economisch gebied, opheffing van allebelemmeringen van het
economischverkeer,afschaffing vangilden,bevorderingvandeontginningvanwoeste
gronden, toezicht op de diverse wisselbanken, invoering van een uniform metriek
stelselvanmatenen gewichten eneenuniform muntstelsel.33
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Volgens de nieuwe staatsregeling van 1798 moet het Uitvoerend Bewind, bestaande uit vijf Directeuren, ter zijde worden gestaan door acht Agenten, die het
beheer krijgen over de sectoren Buitenlandse Betrekkingen,Marine,Oorlog, Financiën, Justitie, Inwendige Policie (hieronder begrepen Waterstaatstoezicht),
Nationale Opvoeding enNationaleOeconomie.34Metbehulp van deze agentschappen wil men een algemene overheidspolitiek voeren, in tegenstelling tot vroeger,
toen voornamelijk stedelijke, lokale of provinciale belangen behartigd werden.
De Agent van Nationale Oeconomie wordt belast met de zorg voor de koophandel, zeevaart, visserij, fabrieken en trafieken, landbouw en andere middelen
van bestaan. De taak van de Agent isvolgens zijn instructie zeer veelomvattend.
Hijmoet zichbezighouden metbevordering van handel en scheepvaart en ook met
het stimuleren van inpolderingen en van ontginning van woeste gronden;hij moet
toezicht houden op fabrieken, trafieken, visserij en loodswezen; hij moet zich
verdiepen in de problemen betreffende het muntwezen, het metrieke stelsel, de
posterijen, debuitenlandse politiekebetrekkingen en de armenzorg. 35 De Amsterdamse assuradeur Johannes Goldberg, in 1795actief in kringen van patriotten en
revolutionairen, aanvaardt in mei 1799na grote aarzeling en na onder grote druk
te zijn gezet deze veeleisende post van Agent van Nationale Oeconomie.
Goldberg verdeelt zijn Agentschap in drie afdelingen: 1. Landbouw, 2.
Fabrieken en trafieken en 3.Koophandel, zeevaart en visserij. Injuni 1800 wordt
als chef van de afdeling Landbouw een Commissaris tot de Zaken van de Landbouw aangesteld, die rechtstreeks onder de Agent staat. Op deze post, die vergelijkbaar is met de huidige functie van directeur-generaal van de landbouw,
wordt Jan Kopsbenoemd. Hij iseen voormalig doopsgezind predikant en begaafd
amateur-botanicus, die reeds een aantaljaren interesse heeft voor de landbouw en
de ontginning van woeste gronden. De publikatie van een rapport over ontginningsmogelijkheden indeHollandseduinenheeft hem kort tevoren bekendheid
verschaft. Kops heeft dezelfde politieke overtuiging als Goldberg en is een
overtuigd unitaris, met een 'afkeer van het verlammende foederalismus'. 36
Het Commissariaat van Fabrieken en trafieken komt onder leiding van H.W.
Rouppe, een Rotterdamse arts,die sinds 1796een stedelijk lectoraat in de chemie
en farmacie bekleedt.37 Koophandel, zeevaart en visserij houdt Goldberg onder
eigen direct beheer. Het Agentschap van Nationale Oeconomie kan beschouwd
worden als de eerste Nederlandse overheidsinstantie die zich met economische
zaken bezighoudt, maar het heeft in zijn hele bestaan (van 1799 tot 1801) nooit
meer dan 17ambtenaren geteld.38
De driedeling van Goldbergs Agentschap vinden we terug in zijn plan om in
elke stad vanbetekenis drie 'Commissiën van Correspondentie' op te richten, één
voor koophandel,éénvoor fabrieken en éénvoor landbouw. Hijverwacht hier veel
van.Decommissiesmoeten hetAgentschap inlichtingen verstrekken, advies geven
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of voorstellen doen. Het lukt echter niet om bekwame correspondenten aan te
trekken. Voor de landbouw zal Jan Kops dit idee later in gewijzigde vorm
realiseren door de oprichtingvan gewestelijke Commissies van Landbouw; daarop
zullen wij hierna nog ingaan.
Als geen ander is Goldberg zich ervan bewust dat een uitgebreide kennis van
het economisch leven noodzakelijk is om te bepalen hoe een doeltreffende welvaartspolitiek gevoerd moet worden. Maar er is een totaal gebrek aan juiste
gegevens over 'volksgetal,rijkdom en bedrijf'. Op dit punt is er aan het eind van
de 18eeeuw een aanzienlijke achterstand bijandere landen:economische gegevens
ennationaal statistisch materiaal over de verschillende bedrijfstakken bestaan niet.
Men heeft ook geen enkel inzicht in de situatie van de landbouw in al zijn
verscheidenheid. De verhouding bouwland-grasland-woeste grond is totaal
onbekend en het aantal paarden of runderen kent men zelfs niet bij benadering!
Het verzamelen van economisch-statistische gegevens heeft bij Goldberg daarom
dehoogste prioriteit. Nog in 1799zethij een enquête op naar o.a. de aard, ligging,
omvang en eigendom van de woeste gronden en van de gemeente- of markegronden. Diteerste landelijk statistisch onderzoek wordt echter door gebrek aan voorbereiding, door overhaasting en onvoldoende medewerking van de gemeentebesturen een volledige mislukking. 39
Goldbergs oorspronkelijke plan om een statistisch overzicht van de woeste
gronden, de waterstaat en debinnenlandse markten te krijgen, groeit in korte tijd
uit tothet maken van een 'complete statistiekebeschrijving onzes vaderlands', die
als hulpmiddel bij het beleid kan dienen. Voor de uitvoering stelt hij een geheel
nieuwe methode van onderzoek voor. De noodzakelijke kennis moet op twee
manieren, gelijktijdig verkregen worden: door het verrichten van inspectiereizen
èn door het rondzenden van vragenlijsten.40 Goldberg legt de nadruk op het
verzamelen van cijfers over de economische bedrijvigheid. Hij is met zijn
empirische methode,het combineren van reizen met enquêteren en corresponderen, de vertegenwoordiger van de universitaire statistiek, Adriaan Kluit, een stuk
vooruit. Deze baseert zich op de Duitse vorm van statistieke beschrijving en
verricht zijn onderzoek in de studeerkamer (zie paragraaf 1). Goldbergs plan is
echter zó ambitieus, dat het niet binnen tienjaar geëffectueerd kan worden. 41
De allereerste fase,het verkrijgen van een oriënterend overzicht van de sociale
en economische structuur van de Republiek, krijgt zijn beslag in de beroemd
geworden 'huishoudelijke' of 'oeconomische' reisvan Goldberg in 1800.Deze goed
voorbereide dienstreis door de acht departementen van het land, die ettelijke
maanden inbeslagneemt, maakt Goldberg met zijnbeide commissarissen Kops en
Rouppe en met de hoofdambtenaar Immerzeel en een bode. Aan de reis en de
daarmee gecombineerde enquêtes hebben wij de ambtelijke stukken te danken die
later ook in druk uitgegeven zijn en die als bronnen voor de kennis van de
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economische en sociale toestanden omstreeks 1800nog steeds uniek zijn. Het zijn:
1. het JournaalderReize van denAgent van Nationale Oeconomie van de hand van
Goldberg; 2.het VerbaalgehoudendoordenCommissaris vanLandbouw,samengesteld
door Jan Kops;3. de zgn. Goldberg-enquête, de oudste Nederlandse bedrijfsenquête
betreffende handel,scheepvaart enfabrieken;de resultatenhiervan uit twee departementen zijn bewaard gebleven; 4. de binnengekomen antwoorden op de
landbouwenauêtevan Jan Kops.42
Goldberg heeft zijn werk niet kunnen afmaken. Als gevolg van de machtsverschuiving van 1801 wordt het Agentschap voortijdig opgeheven en Goldbergs
voorgenomen 'complete statistieke beschrijving onzes vaderlands' blijft in de
ontwerpfase steken.
De Bataven van 1798 staan politiek en economisch te zwak om het gestelde
programma op korte termijn te kunnen realiseren. Geldgebrek en oorlogsomstandigheden zijn uiteraard ook een oorzaak van vertraging. Dat veel van het
hervormingsprogramma van 1798niet tot uitvoering komt, betekent niet dat de
idealistische ideeën van de unitarische patriotten niet van fundamenteel belang
zijn voor de latere ontwikkelingen. De Bataafse tijd is een periode van voorbereiding: veel van wat in deze periode wordt uitgedacht, komt pas later tot uitvoering in de periode van de autoritaire regimes van Schimmelpenninck, het
Koninkrijk Holland en de inlijving bij Frankrijk. Na 1813,onder koning Willem I,
blijven de grondslagen bestaan die in de Bataafse en ook in de Franse tijd gelegd
zijn. Het Koninkrijk der Nederlanden isvoor eenbelangrijk deel op dit fundament
gebouwd. 43
Door de nieuwe Staatsregeling van 1801 wordt het Uitvoerend Bewind vervangen door het Staatsbewind. Het Agentschap van Nationale Oeconomie wordt
afgeschaft en 'economische zaken' wordt nu een onderdeel van de Raad van
Binnenlandse Zaken. Goldberg wordt ontslagen, maar Kopsblijft in functie.
Het federalisme, dat vooral sterk leeft in de oostelijke provincies en dat door de
staatsgreep van 1798 buiten spel is geplaatst, krijgt nieuwe kansen nu de
departementale besturen door de 'reactie van 1801' bepaalde zelfstandige
bevoegdheden terugkrijgen.
Onder druk van keizer Napoleon komt in 1805weer een nieuwe constitutie tot
stand. Die brengt Schimmelpenninck als raadpensionaris aan het hoofd van de
staat. Hoewel dit autoritaire bewind slechts kort duurt, komen er in die korte tijd
belangrijke wetten tot stand waaraan reeds eerder gelanceerde denkbeelden en
voorbereide plannen ten grondslag liggen. Hieronder vallen ook, zoals we nog
zullen zien, de door Jan Kops voorbereide Commissies van Landbouw.
Vanaf juni 1806 volgt de periode van het Koninkrijk Holland. Lodewijk
Napoleon, die vooral in het begin van zijn regeerperiode zoveel onverzoenlijken
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weet te verzoenen, heeft grote belangstelling voor sociale en economische vraagstukken. Hijprobeert dan ookhet economische leven zoveel mogelijk te bevorderen. Onder zijnbewind ishet staatsapparaat voor een deel bemand met democraten, die hun beginselen in de grondwet van 1798neergelegd hebben. Aan hen is
het te danken dat denkbeelden die al sinds de omwenteling van 1795 gepropageerd worden, vaste vorm krijgen. Zo worden er nu eindelijk eenheidsbevorderende maatregelen doorgevoerd. 44 De welvaartspolitiek van Lodewijk
Napoleon trekt als zodanig de reeds begonnen lijn door, maar de voortdurend
verslechterende economische omstandigheden verhinderen blijvende successen.
Nadat deNederlanden in 1810inhet FranseKeizerrijk ingelijfd zijn, neemt het
Fransebewind veelingrijpende maatregelen: er ontstaat een doeltreffende administratie, de burgerlijke stand en het kadaster worden geïntroduceerd en het tiendelige,metrieke stelsel wordt ingevoerd.
Het Fransebestuur verdiept zichin de economische en socialeverhoudingen en
stelt zich daarvan tot in bijzonderheden op de hoogte. Veel, op zichzelf goede,
maatregelen hebben echter in deze woelige tijden weinig of geen effect. De
economische structuur is ontwricht; de landbouw is het enige lichtpunt in het
economische leven, want in de andere sectoren heerst een diepe depressie, die
steeds verergert. De armoede in de grote steden neemt ernstige vormen aan. Toch
besteedt het Franse bestuur veel zorg aan het welzijn van de bevolking. De
inlijving is echter van korte duur, zodat een aantal nieuwe regelingen nog geen
resultaat kan opleveren, waarbij de afkeer van de vreemde overheersers mede een
rol speelt.45
Het herstel van een eigen, onafhankelijke, Nederlandse staat in dejaren 1813-1814
betekent niet dat 'de oude tijden herleven', al doen na 1813welweer ideeën uit de
oude Republiek opgeld. Koning Willem Ibehoort, wat zijn sociaal-economische
opvattingen betreft, tot de patriots-Bataafse generatie. Vooral in economisch
opzicht sluit zijnpolitiek duidelijk aan op het revolutionaire Bataafse streven naar
een landelijke welvaartspolitiek. Hij is er allereerst op uit de nieuwe bestuurlijke
grondslag die in de Bataafse en Franse tijd gelegd is, te stabiliseren en uit te
bouwen. Allerlei vernieuwingen uit de Franse tijd, zoals die op het gebied van de
burgerlijke stand, het metrieke stelsel en de posterijen, blijven na 1813 grotendeels
instand of worden na enige tijd weer ingevoerd. Het centrale ambtenarenapparaat
dat in de Franse tijd opgebouwd is,wordt door Willem I overgenomen. In veel
functies benoemt hij oud-patriotten, die werkzaam zijn geweest bijhet vormgeven
aan de sociaal-economische denkbeelden in de Bataafse tijd. Deze houding van
koning Willem Iisvan directe betekenis omdat het centrum van het regeringsbeleid de koning zelf is.Conservatieve orangisten nemen hem dergelijke benoemingen weleenskwalijk, omdat daaruit zoublijken dat de koning eenwerktuig zou zijn
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van de mannen van 1795.46Toch isde welvaartspolitiek van de koning niet alleen
een voortzetting, maar vooral ook een verbetering van wat er in de Bataafse tijd
ontworpen isen toen maar zeer gedeeltelijk kon worden gerealiseerd. 47

3 Jan Kopsen zijn Commissies van Landbouw

Zoals in het voorgaande al ter sprake is gekomen, ontstaat er in de Bataafse tijd
voor het eerst bemoeienis van de centrale overheid met akkerbouw en veeteelt.48
Ook komt in deze periode de gedachte op om de landgewesten uit hun isolement
tehalen door infrastructurele maatregelen, zoals de aanleg van wegen en kanalen.
Voor het vervoer van mest en landbouwprodukten en ter bevordering van de
ontginning van woeste gronden zouden deze voorzieningen van grootbelang zijn.
Tochblijft het op dit punt meestal bij pogingen.
Deeerste stap op weg naar een doelbewuste landbouwpolitiek is de instelling
van een veefonds. In 1798dreigt ernamelijk runderpest uit tebreken, een besmettelijke veeziekte, die in de 18e eeuw enige malen een rampzalige veesterfte tot
gevolg heeft gehad. De nieuwe eenheidsstaat met centraal bestuur maakt het nu
voorhet eerst mogelijk over te gaan toteen landelijke bestrijding van de ziekte. Zo
wordt in 1799een wet van kracht tot voorkoming en afwending van runderpest.
Daarin wordt geregeld dat als de ziekte weer uitbreekt, alle besmette runderen
zullen worden afgemaakt om verdere uitbreiding te voorkomen. De veehouders
zullen dan schadeloos gesteld worden uit een landelijk fonds, dat wordt gevormd
door een belasting te heffen van het rundvee.
De hiervóór reeds vermelde benoeming van Jan Kops als Commissaris tot de
Zaken van de Landbouw bij het Agentschap voor Nationale Oeconomie is een
tweede belangrijke stap in de richting van een doelgerichte landbouwpolitiek. De
eveneens hierboven reeds besproken 'oeconomische' reis van Goldberg met o.a.
Kopsheeft de grondslag gelegd voorKops'uitgebreide kennisvan de Nederlandse
landbouw. Tijdens deze reis krijgt hij inzicht in de grote verscheidenheid die de
Nederlandse landbouw kenmerkt. Hij leert ook een aantal 'heren' in de buitengewesten kennen, die zichvoor de landbouw interesseren en van hen leerthij veel.
Deze contacten onderhoudt hij later goed. Als één van de weinige Nederlanders
uit die tijd ontwikkelt hij zich binnen enkele jaren tot iemand die de hele
Nederlandse landbouw min of meer in detail kent. Dat hij door zijn sterke geloof
in de vooruitgang aanvankelijk veel te optimistisch is over de mogelijkheden van
ontginning van woeste gronden en grote verbeteringen in de landbouw, doet
hieraan niets toe of af. Hij deelt zijn overdreven optimisme met de Bataafse
notabelen uit die tijd en de enthousiaste ontginners van het herentype, als
J.M.d'Amblé in Zeist en generaal H.W.Daendels in de Heerder Dellen.49
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Het instellen van Commissies van Landbouw in alle departementen iseen centraal
punt inhet landbouwprogramma van Kops.Jarenlang probeert hij dit te bereiken
en dankzij zijn vasthoudendheid komt tenslotte in 1805 in ieder gewest een
Commissie van Landbouw tot stand. Omdat Kops heel goed begrijpt dat hij voor
de financiering van zijn commissies geen beroep op de berooide staatskas kan
doen,weet hij tebereiken dat het veefonds verruimd wordt tot een meer algemeen
landbouwfonds. Dit zal dan in het vervolg niet meer alleen dienen voor de
bestrijding van de runderpest, maar ook voor andere uitgaven, zoals die ten
behoeve van de Commissies van Landbouw.
Deze commissies krijgen een uitgebreid takenpakket. Zij moeten rapporten
samenstellen over de landbouw in hun gewest en nagaan op welke wijze de
landbouwproduktie kwalitatief en kwantitatief opgevoerd kan worden. Ook
moeten zij voorstellen doen tot verbetering van de landbouw en moeten zij de
regering informatie verstrekken bij dreigende rampen door besmettelijke ziekten
of plagen, zoalsrunderpest, meikeverplagen e.d. Voorts moeten zij medewerking
verlenen aan de uitvoering van de maatregelen die de overheid daarna neemt.
Nadrukkelijk wordt hun opgedragen de toestand van de nog niet in cultuur
gebrachte gronden te onderzoeken en na te gaan in hoeverre ontginning van
overheidswege aangemoedigd kan worden, welke moeilijkheden ontginning oplevert en hoe die problemen opgeheven kunnen worden zonder dat er wezenlijke
schade aan de eigendom van derden aangebracht wordt. 50
Eens per jaar wordt een algemene vergadering van afgevaardigden van de
commissies gehouden. Daarin worden de bereikte resultaten besproken,
ervaringen uitgewisseld en nieuwe voorstellen gedaan, die meestal door Kops
overgenomen worden.
De leden ontvangen geen salaris; er wordt verwacht dat zij het lidmaatschap
vervullen uit 'Vaderlandsliefde en belanglooze zucht ter bevordering van den
Vaderlandschen Landbouw'. Zijkunnen echterwelreis-en verblijfskosten vergoed
krijgen. Ook wordt elke commissie geassisteerd door een bezoldigd secretaris.
Het lidmaatschap van de commissie is dus bedoeld als een ereambt en het
wordt ook als zodanig beschouwd. In de instructie voor de commissies staat dat
de leden 'geoefende landbouwers of anderen bedreven in landbouwkundige
zaken' moeten zijn. Anders dan nu het geval is, duidt men in de intellectuele
kringen van die tijd met het toen nog deftige woord 'landbouwer' bijna steeds
notabele grondeigenaren aan; voor de eigenlijke boerenstand zijn woorden in
gebruik als huisman, landman, bouwman of boer.51 De leden van de commissies
zijn dan ook in hoofdzaak 'heren': aanzienlijke grondeigenaren, landadel,
hoogleraren, juristen, medici en andere notabelen. Zij worden deskundig geacht
vanwege het feit dat zij grondbezit hebben,hoewel dit meestal verpacht is. 'Echte'
boeren zijn zelden lid van de commissies en hierdoor ontbreekt het dan ook vaak
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aan voldoende praktijkkennis. De meeste leden kennen het boerenhandwerk niet
en beschikken ookniet over de van geslacht tot geslacht overgedragen empirische
kennis die de boeren welhebben. Dit leidt dan totverkeerde adviezen en mislukte
plannen. Anderzijds moet men dit ook weer niet al te zwart zien. Er is ook een
categorie leden die zich kritisch opstelt tegenover noviteiten die anderen willen
propageren. Deze groep bestaat uit de landadel en de patriciërs die reeds
generaties lang op het land wonen. Door een jarenlang contact met hun boeren
weten zijwat wèlkan enwat niet.Zijhebbenbovendien begrip van kosten en sterk
wisselende opbrengsten. Nuchtere opmerkingen in de commissies over al te
optimistische plannen zijn vrijwel steeds van hen afkomstig.52
DeCommissies van Landbouw zijn voor Kopshet instrument waarmee hij zijn
maatregelen ter bevordering van de landbouw kan voorbereiden en ten dele ook
verwezenlijken. Talrijke wetten en maatregelen op agrarisch gebied worden door
de commissies voorbereid. 53
Vooral in de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810) zijn de commissies zeer actief, maar onder het Franse bewind dat duurt van 1811 tot 1813,
functioneren zij slecht. De budgetten worden sterk beperkt en voorgestelde
maatregelen worden niet uitgevoerd. Zelfs wordt een aantal totstandgekomen
wetten ingetrokken ofbuiten werking gesteld. Kops' functie van Commissaris van
Landbouw wordt in 1812 opgeheven, waardoor de commissies van elkaar
geïsoleerd raken.Zijhouden zichmet niet veel meer bezig dan het beantwoorden
van vragen van de prefect voor de Franse statistiek en met routinezaken, zoals de
keuringen van fokstieren e.d.
Koning Willem I herstelt in 1813 Jan Kops in zijn oude functie. In 1814 wordt
vervolgens de Commissies van Landbouw nieuw leven ingeblazen. Alle vroegere
besluiten over de organisatie blijven gehandhaafd. Maar als de Zuidelijke
Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg in 1815met het Koninkrijk der
Nederlanden verenigd worden, ontstaat een nieuwe situatie, omdat dergelijke
commissies inhet Zuiden nietbestaan. BijK.B.van 28juni 1818,nr.99,worden in
alle provincies van het koninkrijk Commissies van Landbouw ingesteld.54 De
instructie voor de inrichting en werking van de commissies is,hoewel in andere
woorden, vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke instructie uit 1805.De taak van de
commissies is in de eerste plaats de minister van Binnenlandse Zaken, de
'gouverneur der Staten'en de Gedeputeerde Staten inhun provincie te informeren
en van advies te dienen over landbouwzaken.
Als Jan Kops echter in 1815 benoemd wordt tot hoogleraar in de landhuishoudkunde 55 en kruidkunde in Utrecht, valt de motor van de organisatie in den
Haag weg. Een opvolger wordt niet benoemd. Vermoedelijk spelen daarbij twee
factoren een rol:bezuiniging en de decentraliserende strekking van de grondwet
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van 1815,waarin bepaald wordt dat 'de aanmoediging van den landbouw' tot het
werkterrein van de Provinciale Staten behoort.
Na Kops' vertrek wordt nog slechts één keer, in juli 1823 te Brussel, een
algemenevergaderingvanafgevaardigden gehouden.56Omdat deze bijeenkomsten
daarna niet meer plaatsvinden, wordt de band die de commissies onderling
hebben, verbroken. Elke commissie wordt meer en meer een organisatie die naar
eigen inzicht handelt. De meeste ontwikkelen geen initiatieven meer. Gunstige
uitzonderingen zijn de commissies in Groningen en Zeeland, en aanvankelijk ook
in Gelderland. Zijblijven een rol spelen, vooral als adviesorgaan van Provinciale
Staten, maar op het regeringsbeleid oefenen zij weinig invloed meer uit. In
paragraaf 7zullen wijbespreken hoe de Gelderse Commissie van Landbouw, die
een aantal kundige en actieve leden telt, in de periode na 1818 de Statistieke
beschrijving van Gelderland totstandbrengt, daarin gesteund door de Gelderse
gouverneur,J.C.E. graaf van Lijnden, en de minister van het Publieke Onderwijs,
de Nationale Nijverheid en de Koloniën, A.R.Falck,onder wie de landbouw dan
ressorteert.
Deinvloed van de Commissies van Landbouw op verbetering van de landbouwproduktie inde eerste decennia van de 19eeeuw isniet groot. Onder de heersende
economische en politieke omstandigheden zou dat ooknauwelijks anders gekund
hebben. Maarbovenal ontbreekt het in deze tijd nog aan natuurwetenschappelijke
kennisvan de landbouwproduktie. Om hiervan één voorbeeld uit vele te noemen:
pas in 1840 zal Liebig (1803-1873) ontdekken dat planten gevoed worden met
anorganische stoffen (stikstof, fosforzuur, kali enz.) en pas dan wordt het door
toepassing van deze kennis mogelijk de opbrengsten per ha met kunstmest
aanzienlijk tevergroten. DeCommissies van Landbouw presteren echter wel veel
op organisatorisch gebied. Zezijn vooral ookbelangrijk alsinformatiebron voor de
overheid, terwijl ze tevens het fundament vormen waarop de latere organisaties
in de landbouw voortbouwen.
Vanaf omstreeks 1840ontstaan op particulier initiatief de Maatschappijen van
Landbouw, waarvan ookboeren lid worden. Opmerkelijk isdat de oprichting van
de Zeeuwse en de Gelderse Maatschappij van Landbouw, respectievelijk in 1843
en 1845,totstandkomt op instigatie van leden van de Commissies van Landbouw
in deze provincies.57 De commissies worden overbodig en bovendien raakt het
landbouwfonds uitgeput. Deboeren protesteren ook steeds meer tegen het feit dat
zijde commissies,waarvan zijgeennut hebben, wel zelf moeten financieren door
een belasting op het vee. In 1851 worden de commissies tenslotte officieel
opgeheven.
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4 Hetdepartementaal bestuur van Gelderland en de voorloper van de Gelderse Commissie
van Landbouw (1802-1805)

Door de Staatsregeling van 1801 krijgen de departementale besturen een aantal
zelfstandige bevoegdheden terug en een groterebeleidsvrijheid. Het eerste departementaalbestuur van Gelderland (1802-1805) bestaat uit twaalf leden, waarvan
de meestebehoren tot de oude adel en de aristocratie. Het isfederalistisch gezind
en probeert uit allemacht de gewestelijke autonomie tebehouden en te versterken.
De ruimte die de constitutie de departementale besturen biedt, wordt hiertoe
maximaal uitgebuit. Door verwijzing naar de staatsregeling ziende Gelderse heren
kans in de jaren 1802-1805 veelbeleidsinitiatieven van de nationale overheid op
het gebied van financiën, volksgezondheid en lager onderwijs tegen te werken. 58
Boogman veronderstelt dat dit ookvoor de landbouw geldt59,maar zoalswij zullen
zien, is het juist opmerkelijk dat de Gelderse federalisten zich niet tegen het
Bataafse landbouwbeleid keren, maar integendeel, hiermee instemmen en er
medewerking aan verlenen.
In 1802 benoemt het departementaal bestuur uit zijn midden een permanente
adviescommissie: 'De Commissie tot den Landbouw, Koophandel, Fabrieken en
Traficquen'. Deze moet het bestuur adviseren over de wijze waarop landbouw,
veeteelt, nijverheid en handel in het departement bevorderd kunnen worden. De
commissie telt zes leden; het enige lid dat in theorie en praktijk ervaring met de
landbouw heeft, is de sterk federalistisch denkende landheer-dichter A.C.W.
Staring.60De commissie kan geen zelfstandige beslissingen nemen; deze zijn voorbehouden aanhetvoltalligedepartementaalbestuur.Indemeestegevallenwordt het
advies van de commissie echter integraal overgenomen. Deze 'Commissie tot den
Landbouw etc.' houdt zich in de jaren 1802-1805 vooral bezig met twee vraagstukken: de ontginning van woeste gronden en de uitbreiding van het veefonds.61
Ontginning van woeste grond wordt in het begin van de 19eeeuw beschouwd
alseenbelangrijk middel om de landbouwproduktie teverhogen. Bevordering van
ontginning heeft inde Staatsregeling van 1798alhoge prioriteit gekregen en in de
opeenvolgende instructies van deAgent van Nationale Oeconomieen de Raad van
Binnenlandse Zaken (zieparagraaf 3)wordt dit eveneens nadrukkelijk genoemd.
Als in 1803 de overheid in Den Haag een opgave vraagt van de staat van de
'woeste en inculte gronden' inhet departement en wilweten welke middelen men
het geschiktst achtomdieincultuur tebrengen,vraagt het departementaal bestuur
hierover advies aan de commissie. In het uiteindelijke rapport, dat op 31juli 1805
naar Den Haag wordt gestuurd, houdt het departementaal bestuur een uitvoerig
pleidooi voor een actieve overheidspolitiek en voor uitgebreide overheidsmaatregelen om de ontginning aan te moedigen. Men moet hierbij bedenken dat het
departementaal bestuur voor een belangrijk deel bestaat uit grootgrondbezitters
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die veelal inhetbezit zijn van woeste gronden. Met name de leden Van der Borch
vanVerwoldeen Staringkennen de problemen van ontginning uit de praktijk. Ook
uit andere rapporten blijkt dat het Gelderse departementaal bestuur impliciet de
legitimiteit van een nationale landbouwpolitiek erkent. Men is van mening dat de
overheid de landbouw kan stimuleren door allerleimaatregelen, zoals volledige
afschaffing van de novale tienden, die door Domeinen van nieuw ontgonnen
gronden worden geïnd; op gunstige voorwaarden uitgeven van domeingronden;
verkoop van dominiale tienden;vrijstelling gedurende 25jaar van alle grondlasten
voor nieuw ontgonnen gronden en ook een 25-jarige vrijstelling van 'ordinaire
gemeene lasten' (hoofdgeld, schoorsteengeld, koffy en theegeld) voor 'nieuwe
huisgezinnen' die zich op de woeste gronden vestigen;het treffen van wettelijke
maatregelen zodat de departementale besturen de verdeling en ontginning van
markegronden krachtig kunnen bevorderen; het aanmoedigen van de droogleggingvanmoerassen,het stuitenvan zandverstuivingen, hetbevaarbaar maken van
beken en riviertjes en het graven van kleine kanalen, die het vervoer van mest
minder kostbaar kunnen maken en het bevorderen van onderwijs in de
veeartsenijkunde.62
Een ander vraagpunt waarover de 'Commissie tot den Landbouw etc.' advies
uitbrengt,betreft de uitbreiding van het veefonds tot een algemeen fonds voor de
landbouw. Zoals in de vorige paragraaf reeds is besproken, wil Jan Kops langs
deze weg de door hem gewenste Commissies van Landbouw financieren. Het
Staatsbewind stuurt in december 1802het voorstel van de Raad van Binnenlandse
Zaken over het veefonds om advies naar de departementale besturen inhet land.
Het Staatsbewind is namelijk van mening dat deze besturen over het fonds
gehoord moeten worden, aangezien zijvolgensartikel 71 van de Staatsregeling van
1801 te beschikken hebben over alles wat tot de gewone Inwendige Policie en
Oeconomie van hun departement behoort. Het departementaal bestuur van
Gelderland vraagt op zijnbeurt advies aan de 'Commissie tot den landbouw etc.'
Dezeconcludeert inhaar rapport 'dat inhet generaal dezebelasting allernoodzakelijkst, en allerheilzaamst zijn kan'. Het departementaal bestuur neemt dit onder
bepaalde voorwaarden over en maakt nog een aantal kanttekeningen, die hier niet
ter zake doen. Principiële bezwaren komen alleen van de departementen
Groningen en Utrecht, die voorstellen de kosten van het landbouwbeleid uit de
algemene middelen te financieren. Het departement Overijssel echter reageert
totaal afwijzend en stelt zichstrikt op het standpunt dat de zorg voor de economie
volgens de nieuwe staatsregeling voorbehouden is aan het departementaal
bestuur. Dit staatsrechtelijk argument kan de Raad van Binnenlandse Zaken niet
afdoende weerleggen. Hoewel de Raad onder invloed van Kops de voordracht tot
uitbreiding vanhet veefonds blijft ondersteunen, gaat het Staatsbewind uit respect
voor de gewestelijke autonomie hierniet toeover.63Het veefonds wordt inde jaren
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1802-1805 niet uitgebreid, waardoor de noodzakelijke financiële basis voor het
instellen van de Commissies van Landbouw vooralsnog blijft ontbreken.
Kops plannen lopen in deze jaren dus vast op de klippen van het provincialisme.
Toch ligt dit niet aan het departementaal bestuur van Gelderland, want dit
ondersteunt inhet algemeen debeleidsvoorstellen van de Raad van Binnenlandse
Zaken. Het steunt ook het plan om het veefonds uit te breiden en is zeker geen
principieel tegenstander van de oprichting van gewestelijke Commissies van
Landbouw door de nationale overheid. Het overigens nogal federalistisch
denkende departementaal bestuur van Gelderland is van mening dat op landbouwgebied wel een nationaal landbouwbeleid (in de lijn van Jan Kops) noodzakelijk is.Deze opvattingberust voor een deelop fysiocratische denkbeelden over
hetbelang van de landbouw, die voor verdere ontwikkeling regeringszorg nodig
heeft.64 Maar minstens even zwaar weegt waarschijnlijk de overtuiging van de
grootgrondbezitters dat de Bataafse landbouwpolitiek hun ook persoonlijk
voordeel zal brengen.
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5 DeGelderseCommissievanLandbouwendestatistiekebeschrijvingen uit1808
De gewestelijke autonomie wordt door de nieuwe Staatsregeling van 1805 sterk
ingeperkt. Onder het meer autoritaire bewind van de raadpensionaris Schimmelpenninck krijgt Jan Kops tenslotte de gelegenheid zijn lang gekoesterde plannen
te realiseren. Delandbouw ressorteert thans onder de secretaris van staat voor de
Binnenlandse Zaken,H.van Stralen.Op voorstelvan Kopsnodigt deze vier 'geoefende landbouwers' 65 uit om hem van advies te dienen over de oprichting van de
CommissiesvanLandbouw. VanStralenconfereert eind augustus 1805verscheidene malen met dit viertal,waarbij ook Kops aanwezig is.Op 4september zendt hij
een gemotiveerde 'voordragt' aan de raadpensionaris, waarin wordt voorgesteld
om in alleprovincies Commissies van Landbouw in te stellen. Van Stralen beroept
zichinzijn schrijven op deze deskundige adviezen. De droom vanJan Kops wordt
op 9september werkelijkheid: de raadpensionaris stemt toe in het oprichten van
de commissies en op 30mei 1806verruimt hij ookhet veefonds tot een landbouwfonds, waaruit de commissies in het vervolg gefinancierd zullen worden. 66
Het isvermeldenswaardig dat Van der Borchvan Verwolde,lid van het tweede
departementaal bestuur van Gelderland, één van de bovengenoemde adviseurs
van Van Stralen is geweest en als zodanig dus aan de wieg heeft gestaan van de
Gelderse Commissie van Landbouw. De leden worden op voordracht van Van
Stralen en Kops door de raadpensionaris aangesteld. In de Gelderse commissie
worden in oktober 1805tot lid benoemd: A.C.W.Staring, A. de Beijer, J.van Pallandt van Walfort, F.G.van Lijnden van Hemmen, E.W.van Heeckeren van Molecaten, H.J.Dijckmeester, A.H.van Markel Bouwer, H.W. Daendels, C.G.C.Reinwardt, A.P.R.C.van der Borch van Verwolde, G.F.(A.H.C) van Hugenpoth tot
Aerdt enJ.F.W.van Spaen van Biljoen.67Delaatste drieleden zijn tevens lid van het
departementaal bestuur. Alsbezoldigd secretaris wordt in 1806W.R.Opten Noort
aangesteld.
De Commissie van Landbouw in Gelderland begint haar werkzaamheden op
20november 1805onder voorzitterschap van J.F.W.van Spaen van Biljoen. Voortbouwend op de departementale 'Commissie tot den Landbouw etc.'(zie paragraaf
4)gaat de Gelderse Commissie van Landbouw voortvarend aan het werk. Vooral
op het terrein van de belastingen en de ontginning van woeste gronden doet de
Gelderse Commissie in dejaren 1805-1810voorstellen die tot algemene overheidsmaatregelen leiden.68
Volgens artikel 7en 10vanhun instructie moeten alle commissies een algemeen
rapport over de landbouw in hun departement samenstellen. Zij moeten 'den
tegenwoordigen staat van den Landbouw, en alles wat tot de volkomene kennis
en statistiek van den Landbouw van hun Departement behoort' nauwkeurig
onderzoeken en opsporen.69DeGelderse Commissie ontwerpt hiervoor in 1806een

26

DestatistiekebeschrijvingvanGelderlandinhistorischperspectief

'Schema van onderzoek wegens de Statistiek van den landbouw van eenig
Departement' en presenteert dit op de tweede algemene vergadering van
afgevaardigden van de commissies in mei 1807in Den Haag. 70 Het samenstellen
van een rapport volgens dit schema verloopt echter minder vlot. De commissie
verdeelt de provincie in sectiesen ieder lid zal rapporten maken over de staat van
de landbouw indehem toegedeelde sectie.Een redactiecommissie zalhiervan dan
een geheelmaken, dat daarna aan de minister van Binnenlandse Zaken gezonden
zal worden. In mei 1807zijn de leden echter nog lang niet gereed en blijkens de
notulen zietmen ervooralsnog vanaf tebepalen wanneer de opgaven van de leden
binnen moeten zijn.71
Deze werkzaamheden worden echter begin juli 1808 doorkruist doordat de
landdrost van het departement Gelderland de commissie verzoekt medewerking
te verlenen aan een statistieke beschrijving van het departement. 72
De directe aanleiding voor het samenstellen van een statistiekebeschrijving van
het departement iseenbrief van koning Lodewijk Napoleon van 12juni 1808 aan
de landdrost,J.A.de Vosvan Steenwijk. Dekoning deelt hierin mee dat hij binnen
afzienbare tijd eenbezoek wilbrengen aan het departement Gelderland en dat hij
daarom zo spoedig mogelijk een statistiek overzicht wenst te ontvangen van dit
gedeelte van zijn koninkrijk. Deeisenwaaraan debeschrijving moet voldoen en de
vragen diebijhet onderzoek gesteld moeten worden, zijn in de brief nauwkeurig
vermeld. Zomoeten de geografische liggingen debodemgesteldheid, de stand van
zaken in landbouw, nijverheid en handel aan de orde komen, maar ook de
bestuurlijke organisatie, kerkelijke en liefdadige instellingen, onderwijs en godsdienst. De landdrost zendt naar aanleiding hiervan op 25 juni een brief aan de
kwartierdrosten van Arnhem, Zutphen en Nijmegen met het verzoek om hem zo
spoedig mogelijk, maar zeker binnen twee maanden, een statistieke beschrijving
van hun kwartier te zenden. Hij draagt de kwartierdrosten op de officieren,
burgemeesters, gemeentebesturen, dijkstoelen, enz. aan te schrijven, omdat zij de
lokale gegevens moeten verzamelen, alles volgens een bijgevoegd schema, dat bij
de beschrijving nauwkeurig gevolgd moet worden. 73
Het bezoek van Lodewijk Napoleon aan het departement Gelderland heeft
echter aleindjuni 1808plaats74,dus vóórdat erbeschrijvingen binnen kunnen zijn!
Deze zullen dus niet meer kunnen dienen als studiemateriaal voor Lodewijk
Napoleon ter voorbereiding van zijn bezoek aan het departement Gelderland.
Niettemin worden de werkzaamheden tenbehoeve van de statistieke beschrijving
voortgezet. Misschien is de oorspronkelijke doelstelling veranderd en moet de
beschrijving nu dienen als algemene bron van informatie voor de koning over de
toestand van het departement, al blijkt dit nergens uit. In ieder geval is er uit
bestuurlijk oogpunt grote behoefte aan statistieke kennis van het gewest en de
bovengenoemde brief van de landdrost van 9 juli 1808 aan de Commissie van
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Landbouw is dan ook waarschijnlijk om die reden geschreven.
De landdrost verwijst in zijn brief naar de opdracht van de koning van 12juni
om een 'volledige statistiekebeschrijving' van het departement samen te stellen en
hij noemt ook zijn eigen opdracht aan de kwartierdrosten van 25juni. Maar 'ten
einde des te meer aan de intentie van Zijne Majesteit te kunnen beantwoorden',
verzoekt hij de commissie hem binnen zes weken te willen inlichten over de staat
van de landbouw in de drie kwartieren van het departement. 75 De landdrost ziet
blijkbaar aankomen dat de plaatselijke besturen in hun rapporten onvoldoende
gegevens over de landbouw zullen vermelden, met als gevolg dat in de statistieke
beschrijvingen van de drie kwartieren debelangrijkste bestaansbron in Gelderland
niet goed uit de verf zal komen. Mogelijk heeft Van der Borch van Verwolde, die
sinds 8mei 1807assessor van de landdrost is,dit inschakelen van de Commissie
van Landbouw voorgesteld.
Doordat de leden van de Commissie van Landbouw in 1807 reeds gegevens
over de landbouw in hun sectie of 'district' hebben bijeengebracht, kan de
commissie vrijvlot reageren op de vraag van de landdrost. In de vergadering van
9augustus 1808worden negen door de leden samengestelde rapporten overgelegd
en men besluit dat Van Lijnden, Van Markel Bouwer en de secretaris Opten Noort
hieruit voor resp. het kwartier van Nijmegen, het kwartier van Zutphen en het
kwartier van Arnhem een 'Staat van den landbouw en het geene daar toe
betrekkelijk is'zullen samenstellen.76 Op 20augustus worden deze drie rapporten
aan de landdrost gezonden.
Aan de opdracht van Lodewijk Napoleon uit 1808danken wijdus verschillende
statistiekebeschrijvingen en een aantal rapporten over de staat van de landbouw.
Dit zijn:
1.Debeschrijvingen per plaats,die door de gemeentebesturen zijn ingezonden en
waarin summiere gegevens over de landbouw voorkomen. 77 Deze zijn volledig
uitgegeven in 1986.78
2. De statistieke beschrijvingen van de drie kwartieren, samengesteld door de
kwartierdrosten. 79 Deze overzichten per kwartier zijn een samenvatting van de
bovengenoemde beschrijvingen en geven niet iets nieuws. In de gedrukte uitgave
zijn zij dan ook hooguit als referentie gebruikt.
3. De negen rapporten over de staat van de landbouw, die door de leden van de
Commissie van Landbouw geschreven zijn over de hun toegedeelde sectie. Zij
belichten verschillende aspecten van de landbouw overeenkomstig de vragen van
Lodewijk Napoleon. Deze rapporten zijn niet gepubliceerd en men kan ze vinden
in het archief van de Commissie van Landbouw. 80
4. De landbouwkundige beschrijvingen van de drie kwartieren van het departement Gelderland, die op verzoek van de landdrost zijn samengesteld door de
Commissie van Landbouw. Deze drie beschrijvingen zijn niet louter samenvat-
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tingen van de voorgaande rapporten, maar zij hebben een eigen karakter en
bevatten enkele belangwekkende beschouwingen over de uitoefening van de
landbouw in het begin van de 19eeeuw. Ook deze beschrijvingen zijn niet gepubliceerd en vrij onbekend. Zij zijn aanwezig in het archief van de landdrost en in
dat van de Commissie van Landbouw. 81
In paragraaf 3 is reeds ter sprake gekomen dat de instructie voor de Commissie
van Landbouw, zoals die door koning Willem Ibij K.B.van 28juni 1818,nr. 99,
wordt voorgesteld, inhoudelijk vrijwel gelijk is aan de oorspronkelijke instructie
uit 1805.82Voor de statistiek van de landbouw is speciaal van belang artikel 9 van
dit K.B.:'Zij (deCommissies van Landbouw) onderzoeken nauwkeurig den staat
van den landbouw en van de landhuishoudkunde, en derzelver onderscheiden
takken, en zenden daarvan een algemeen rapport in, aan het departement van
Binnenlandsche Zaken en aan de Gedeputeerde Staten hunner provincie,vóór 1
Januarij 1819.Soortgelijk rapport wordt, vanjaar totjaar, op denzelfden tijd, door
haar ingezonden'. Daarnaast moeten de commissies volgens artikel 14 periodiek
opgaven over de stand der gewassen inzenden.
Uit de notulen van de Gelderse Commissie van Landbouw van 11 mei 1819
blijkt dat een Algemeen Rapport over 1818,overeenkomstig artikel 9van het K.B.,
punctueel op 1januari 1819 ingestuurd wordt naar de minister van het Publieke
onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, waaronder de landbouw
ressorteert. 83 Ook over de jaren 1819 en 1820 zendt de Gelderse commissie
dergelijke rapporten aan de minister.84 Het zijn globale beschrijvingen van de
kwaliteit van de oogst, de invloed van de weersomstandigheden hierop (vorst,
hagelbuien, droogte),het veeen de veefokkerij,bestrijding van zandverstuivingen,
problemen bij de waterlossing in het rivierengebied enz., aangevuld met een
opsomming van de wenselijkheden ter verbetering van de landbouw, zoals markeverdeling, ontginning van woeste gronden, de noodzaak van aanstelling van
veeartsen etc.
De Commissie van Landbouw in Groningen echter maakt veel werk van het
gevraagde rapport over 1818 door een uitvoerige 'Staat van den landbouw' in te
zenden. Minister Falck85 is van oordeel dat deze onder de overige rapporten
uitmunt door inrichting en volledigheid en geheel en al in de geest isvan artikel
9 van het K.B.Hij machtigt daarom de Commissie van Landbouw in Groningen
deze 'Staat van den landbouw' telaten drukken voor particuliere rekening, terwijl
hij voor rekening van het Fonds voor de Landbouw intekent voor 100 exemplaren.86Alsdit rapport in 1821verschijnt87, verdeelt de minister een groot aantal
van de bestelde exemplaren over de andere Commissies van Landbouw. Hij wil
hen hierdoor niet alleen op dehoogte brengen van de Groningse landbouw, maar
hijhoopt ook dat zijdit Groningse rapport alsmodel zullen gaan gebruiken bij het
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samenstellen van toekomstige eigen rapporten.
Het is dan ook dit Groningse rapport dat aanvankelijk als voorbeeld dient bij
het plan van de Commissie van Landbouw inGelderland om ook een uitgebreide
'Staatvan denLandbouw' samen testellen.Maar alspoedigwordt de opzet breder
en ontstaat er een voor die tijd unieke economisch-geografische beschrijving van
de provincie:Statistiekebeschrijvingvan Gelderland, uitgegevendoordeCommissie van
Landbouw in datgewest (1826).

6 De leden van de Gelderse Commissie van Landbouw

In deze paragraaf zullen we de personen die lid zijn van de Gelderse commissie
in dejaren dat de Statistiekebeschrijvingsamengesteld wordt - de periode 1822 tot
1826- de revue latenpasseren. Wijzullen daarbij vooral aandacht besteden aan de
vraag waaruit hun band met de landbouw bestaat en wat van elk van hen de
activiteiten op landbouwkundig of op aangrenzend gebied zijn. Dit is van belang
omdat wij hierdoor inzicht krijgen in welke mate de leden in staat zijn geweest
gegevens voor het werk te verstrekken of kennis aan te reiken op specifieke
gebieden die de landbouw raken.
In de genoemde jaren bestaat de Commissie van Landbouw uit de volgende
personen, die hier naar anciënniteit vermeld worden:
J.F.W.baron van Spaen van Biljoen (1746-1827), Biljoen bij Velp. Lid vanaf 1805.
H.van Westervelt (1756-1831),Harderwijk. Lid van 1809tot 1824,het jaar waarin
hij wegens zijn leeftijd verzoekt niet meer opnieuw benoemd te worden.
A.Raedt (1760-1833),huis Morren bij Oosterwolde (gem. Doornspijk). Lid vanaf
1807.
J.A.L.F.C.baron van Nagell van Wisch (1762-1831), huis Wisch bij Terborg. Lid
vanaf 1820.
Jhr.C.H.(=H.C.C.B.) van Nispen tot Pannerden (1764-1829), huis 't Hoek te
Zevenaar. Lid vanaf 1808.
A.P.R.C.baron van der Borch van Verwolde (1766-1836),huis Verwolde bij Laren.
Lid vanaf 1805.
A.C.W.Staring (1767-1840), de Wildenborch bij Vorden. Lid vanaf 1805.
H.J.Dijckmeester (1771-1850),Tiel. Lid vanaf 1805.
A.de Beijer (1773-1843), Nijmegen. Lid vanaf 1805.
J.baron van Pallandt van Walfort (1776-1844), huis Klarenbeek bij Arnhem. Lid
vanaf 1805.
P.E.van Hangest baron d'Yvoy (1776-1843), huis Salentein bij Nijkerk. Hij volgt
in 1825H.van Westervelt als lid op.
F.C.Th,baron van Isendoorn à Blois(1784-1865),de Cannenburch bijVaassen. Lid
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vanaf 1821.
J.H.graaf van Rechteren vanAppeltern (1787-1845),de VoorstbijEefde. Lid vanaf
1820.
W.J.E.baron van Lijnden van Hemmen (1791-1860), huis Hemmen. Lid vanaf
1816.
Het secretariaat vervullen:
W.R.Opten Noort (1771-1824), Arnhem, die van 1806 tot zijn overlijden in 1824
secretaris is.
CS.W.J.baron vanNagellvanWisch (1798-1849),Arnhem, diein 1825W.R. Opten
Noort als secretaris opvolgt.
J.F.W.vanSpaenvanBiljoen

Van Spaen isde nestor van het gezelschap. Bijhet verschijnen van de Statistieke
beschrijvingishij 80jaar oud. In de jaren 1823en 1824ishij lid van de Provinciale
Staten van Gelderland en vanaf 1825tot zijn dood in 1827lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal.88
Zijn interesse gaat in het bijzonder uit naar tuinarchitectuur. Rond het huis
Biljoen en tegen de heuvels van de Oostelijke Veluwerand laat hij een landschap
aanleggen, waarin de idealen van de vroege landschapsstijl op een voor die tijd
nog ongekende wijze gestalte krijgen. Dit 'Geldersch Arkadia' is in zekere zin zijn
levenswerk. 89
Over de landbouw die hij op zijn landgoed uitoefent, kan als bijzonderheid
vermeld worden dat hij in tijden van hoge tabaksprijzen tabak verbouwt 90 en dat
hij als pachters enkele Zwitsers in dienst heeft, die Zwitserse kaas voor hem
maken. 91
H.vanWestervelt

Na Van Spaen isVan Westervelt het oudste lid van de Commissie. In 1824 -hij
isdan 68jaar- ziet hij af van een nieuwe benoeming. In de jaren 1803-1809 is hij
zandgraaf van Veluwe geweest. Het bestrijden van de zandverstuivingen is daar
een groot probleem, dat ook voor de landbouw zwaar weegt.92 Van Westervelt
bezit bouw- en weiland, boerderijen, bos, waardelen in Veluwse bosmarken en
tienden in verschillende Veluwse gemeenten. 93 Hij is eigenaar van het landgoed
SalenteinbijNijkerk, waar hij in 1831overlijdt. Inhet begin van dejaren '20 woont
hij echter in Harderwijk.
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A. Raedt

Raedt, de bewoner van het huis Morren, wordt in april 1807tot lid benoemd,
alsopvolger van generaal H.W. Daendels die dan als Gouverneur-Generaal naar
Oost-Indië vertrekt. Raedt is in de jaren 1820-1828 lid van Provinciale Staten94,
maar overigensambteloos.Hijhoudt zichop zijnruim 100ha grote landgoed bezig
met landbouw en veeteelt, in het bijzonder met het fokken van rundvee en
vermoedelijk ook met de vetweiderij van ossen. De door hem opgebouwde
veestapel geniet een zekere bekendheid. 95 Met ontginning en verbetering van
schrale wei- en plagvelden en met bebossing ishij al in 1796 op zijn goederen in
Doornspijk en Oldebroek begonnen. 96 Door zijn vroegere functies als advocaatfiscaal van hetjachtgericht van Veluwe (1787) en als 'Officier van de jacht' (onder
Lodewijk Napoleon) ishij waarschijnlijk goed op de hoogte van jachtzaken.
J.A.L.F.C.van Nageilvan Wisch

VanNagell ishoofdschout (districtscommissaris) van Bredevoort en lid van de
Provinciale Staten van Gelderland.97Of hijeen speciale kennis ofbelangstelling op
het gebied van de landbouw heeft, is ons niet bekend, maar evenals de meeste
andere leden zal hij in ieder geval als landeigenaar en bezitter van het landgoed
Wisch in algemene zin in land- en bosbouw geïnteresseerd zijn.
C.H.van Nispentot Pannerden

Oorspronkelijk isVanNispen militair,maar in dejaren '20ishij landrentmeester
van Bergh en provisioneel rentmeester van Pannerden, Millingen en de Bijland
(1802-1823), hoofdschout (districtscommissaris) van Zevenaar (1817-1829) en lid
van de Provinciale Staten van Gelderland (1818-1829). Hij koopt in 1803 de
heerlijkheid Pannerden enbreidt zijnbezit uit door aankoop van Berghse goederen
inde Binnenpolder van Pannerden en op de Pannerdense Waard. Hijverwerft een
positie als grootgrondbezitter na het loskomen van verschillende boedels van de
familie van zijn vrouw.98
Dat zijn praktische ervaring op het gebied van agrarisch recht gewaardeerd
wordt,blijkt uit zijn benoeming in 1811in de adviescommissie inhet Departement
van de Boven IJssel, die het ontwerp voor een Code ruralmoet onderzoeken. Hij
heeft hierin zitting met Van der Borch,Staring en F.G.van Lijnden van Hemmen. 99
Ook met polderzaken heeft hij uiteraard bemoeienis: in de jaren 1810-1814 is hij
ringcommissaris van de dijkring van de Bovenrijn en Bovenijssel en in de jaren '20
is hij lid van een commissie uit de Provinciale Staten, die onder voorzitterschap
van Van Rechteren een reglement op het beheer van de rivierpolders moet
ontwerpen. 100
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3.HethuisVerwoldeomstreeks 1825,nogzonderdeuitbouwaanderechterkant uit1890.
Landschappelijke parkaanlegrondhethuisvanomstreeks 1800doorJ.P.Posth(1763-1831).
Gewassentekening, anoniem.

A.P.R.C. vanderBorchvan Verwolde

Het meest invloedrijke lid van de commissie isVan der Borch.Voor Gelderland
is hij een zeer belangrijke figuur omdat hij veel bestuurlijke en vertegenwoordigende functies bekleedt, zowel vóór 1795,als ook in de Bataafse en Franse
tijd en na 1813.101 In de periode van het totstandkomen van de Statistieke
beschrijvingishijhoofdschout (districtscommissaris) van Lochern (vanaf 1817), lid
van de Provinciale Statenvan Gelderland (vanaf 1814)en lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal (vanaf 1820).Door koningWillemIwordt hijin 1820 benoemd
tot Staatsraad inbuitengewone dienst.102
Decruciale rol die Van der Borch speeltbijhet totstandkomen van de Statistieke
beschrijvingvan Gelderland komt hierna nog ter sprake. Voor goed begrip van die
bemoeienis en van zijn persoon vermelden wij hier in het kort een aantal van zijn
veelzijdige activiteiten op agrarisch gebied.
Van der Borch studeert rechten en promoveert in 1786 op een onderwerp
betreffende het landrecht inde Graafschap Zutphen. Zijnbelangstelling gaat echter
uit naar de landbouwkunde en vooral de bosbouw, die hij op zijn landgoed
Verwolde en op zijn bezittingen in de Baronie van Breda (de landgoederen
Hondsdonk en Luchtenburg) ook actief beoefent. Lebrun, de gouverneur-generaal
van hetbij Frankrijk ingelijfde voormalige Koninkrijk Holland, roemt in 1813 Van
der Borchs deskundigheid op landbouwkundig gebied. G.D.J.Schotel noemt hem
in 1849'een grondig kenner en ijverig beoefenaar der hoogere landbouwkunde'. 103
Van der Borchsoordeelwordt dan ookvaak gevraagd enhijheeft inde loop der
jaren zitting inverscheidene,niet alleen Gelderse,maar ook landelijke adviescommissies op het gebied van de landbouw in ruime zin. Zo hebben wij in de vorige
paragraaf algezien dat hijin 1805behoort tot de vier 'geoefende landbouwers' die
de secretaris van staat, H.van Stralen, adviseren over de oprichting van de
gewestelijke Commissies van Landbouw. 104 Op de eerste algemene vergadering
van de afgevaardigden van deze Commissies van Landbouw wordt hij benoemd
ineencommissie adhocomhet ontwerp vooreenbeknopt landbouwleerboek voor
de lagere schooldoor H.Ponse tebestuderen en aanwijzingen voor veranderingen
aan Ponse te geven.105 In 1811 maakt hij deel uit van de reeds bij Van Nispen
genoemde commissie voor de Code rural.106
Met E.F. van Heeckeren van Enghuizen is Van der Borch een drijvende kracht
bij de pogingen tot oprichting van een veeartsenijschool te Zutphen. Deze school
heeft officieus bestaan van 1808 tot 1813.Het heeft maar weinig gescheeld of de
veeartsenijschool die in 1821in Utrecht gevestigd wordt, was in Zutphen terechtgekomen.107 Ook de oprichting van de stoeterij te Borculo stimuleert hij. Verder
willen wijnoemen zijn lidmaatschap van een commissie die op voordracht van de
algemene vergadering van de Commissies van Landbouw in 1823ingesteld wordt
voor het ontwerpen van een concept-wet met reglement voor ontginning van
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4.A.C.W.Staring(1776-1840). Litho naareenschilderijvan Louis Moritz (1773-1850) uit 1826.
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woeste grond.108In dejaren 1824tot 1829heeft hijbemoeienis met een inventarisatie van de terreinen in de noordelijke provincies van het koninkrijk die voor
bebossing of andere wijze van ontginning in aanmerking komen.109
Veel belangrijker dan het bovenstaande echter zijn de kennis en ervaring van
Van der Borch op bosbouwkundig gebied.110 Sedert 1792 plant en zaait Van der
Borch grove dennen en ook andere soorten dennen en lariksen. Hijneemt proeven
met het ontginnen en bebossen van schrale zandgronden. Ook behoort hij tot de
personen die door het Staatsbewind in de beginjaren van de 19e eeuw worden
aangezocht om Amerikaanse boomzaden op tekweken om te zien of hieruit onder
Nederlandse omstandigheden bruikbare boomsoorten kunnen voortkomen. Hij
experimenteert met de Amerikaanse eik en met populierensoorten. Zijn kennis op
het gebied vannaald- en loofboomsoorten iswaarschijnlijk in zijn tijd onovertroffen. Inzijn geschriften111 geeft hijniet alleenblijk van praktische kennis van zaken,
maar eveneens van theoretische kennis, gebaseerd op Duitse, Franse en Engelse
literatuur. Op de ontwikkeling van de bosbouwkundige kennis in Nederland
oefent hij een aanwijsbare, wezenlijke invloed uit.112
Opmerkelijk is dat Van der Borch bestuurlijk steeds een figuur van het tweede
plan blijft en vermoedelijk ook wil blijven met het oog op zijn vele particuliere
bezigheden. Hij isvooral de deskundige adviseur en de werker in commissoriaal
verband, die langs deze weg zijn ideeën vorm kan geven en zijn invloed kan doen
gelden. Eenbiografie of een studie over de werkzaamheden van deze belangwekkende en voor Gelderland zo belangrijke figuur ontbreekt helaas nog steeds.
Ondanks nasporingen ishet ons niet gelukt een portret van hem te vinden.
A.C.W. Staring

De dichter-landheer van de Wildenborch iséén van de weinige leden die door
studie en uit eigen ervaring een behoorlijke kennis van de landbouwpraktijk
heeft.113 Na zijn rechtenstudie in Harderwijk verblijft hij in de jaren 1787-1789 in
Göttingen voor een op landbouw en landbeheer gerichte studie aan de universiteit
aldaar. In die tijd isdat voor landgoedbezitters in Nederland zeer uitzonderlijk.114
Toegerust met de beste landbouwkundige opleiding van die tijd, ontwikkelt hij
zich door veel inspanning en hard werken tot een succesvol ontginner, die door
zijn goed bedrijfseconomisch inzicht er in slaagt van woeste gronden en broeklanden renderende landbouwgrond en bos te maken.
Van grote betekenis is dat hij er onafgebroken naar streeft de Graafschap
Zutphen van de regelmatig terugkerende wateroverlast te bevrijden. Want, de
moerassige, laaggelegen gronden bij de Wildenborch hadden van ouds in de
wintermaanden tot vaak ver in het voorjaar en soms zelfs tot in de zomer
wateroverlast. Door de vele overstromingen was een goed grondgebruik onmogelijk. Grotendeels op eigen kosten laat Staring daarom een afwateringskanaal
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door het LochemseVeennaar de Berkel graven, de zogenaamde Veengoot. Daarbij
moethijgrotetegenstand overwinnen. Alslidvan de Gelderse Staten dringt hij ook
herhaaldelijk bij het provinciaal bestuur aan op verbetering van de waterafvoer
van de Berkel.Zoheeft hij met de gedeputeerden Opten Noort en Van Rechteren
en met Swaving, de burgemeester van Zutphen, in 1823-1824 zitting in de
zogenaamde Berkelcommissiedie een plan moet opstellen waardoor dit riviertje een
betere waterafvoer kan verkrijgen.
Naastbestrijding van de wateroverlast stimuleert Staring de verdeling van de
marken van Barchem en Vorden. Hij houdt zich bezig met het verbeteren van
bouw- en weiland, ontginning en bebossing en hij neemt proeven met nieuwe
gewassen. Hij verzamelt verschillende boomsoorten en vergelijkt de groei door
proefaanplantingen, om daarna de beste op grote schaal aan te planten. Veel
proeven doethijinoverleg met Van der Borch,metwiehijin de loop derjaren veel
contactheeft en uitvoerig correspondeert over o.a. landbouwkundige zaken, maar
ook over privé-zaken.115Beiden hebben van 1802tot 1805zitting in het (federalistisch getinte) eerste departementaal bestuur van Gelderland (zie paragraaf 4). Zij
zitten vaak samen in allerlei commissies, zoals bijvoorbeeld in 1810 in de
commissie van verdeling voor de marke Vorden (waarin beide gerechtigd zijn), en
in de reeds genoemde adviescommissie voor de Coderural.116Samen met Van
Rechteren enGptenNoort lezenStaringenVan der Borchenkele Franseen Engelse
tijdschriften.
Staring profiteert van Van der Borchsbosbouwkundige kennis en activiteiten.
Zo ontvangt hij van hem populierenplantgoed, o.a. van de zgn. Topulus
heterophylla' of 'Virginische popel', die Van der Borch omstreeks 1800 gekregen
heeft van de bezitter van het landgoed Ypenburg.117 Dit is de Euro-Amerikaanse
hybride Populus'Marilandica', die korte tijd daarvoor in ons land geïntroduceerd
was en vermoedelijk uit Frankrijk komt. Zij wordt in de 19e eeuw veel in de
IJsselstreek en de Achterhoek aangeplant en daar meipeppel of Virginische
populier genoemd.118 In de jaren 1930 is dit naast de 'Graafschapse zwarte'
(Populus 'Serotina') de belangrijkste gebruikspopulier (o.a. voor de klompenmakerij) in het gebied Zutphen-Deventer-Apeldoorn. 119 Spelen Van der Borch en
Staring een rolbij de aanvankelijke verspreiding van deze Virginische populier in
hun omgeving? Dit is niet na te gaan, maar het lijkt wel waarschijnlijk.120
MetVan der Borch,dieindeeersteplaatsbosbouwer is,en misschien Raedt, die
zichvooral op rundveeteelt toelegt,behoort Staring tot de meest deskundige leden
van de Commissie van Landbouw. Het belang van zijn bijdrage aan de Statistieke
beschrijvingvan Gelderlandzal in de volgende paragraaf nog ter sprake komen.
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H J . Dijckmeester

Dijckmeester is een bekwaam rechtsgeleerde, die publiceert over juridische
onderwerpen. 121 Hij is officier van justitiebij de rechtbank van eerste aanleg122 te
Tielen van 1819-1821 lid van Provinciale Staten van Gelderland. Vanaf 1821is hij
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Alsdijkgraaf van Tielen Zandwijk
heeft hij kennis van waterschapsrecht en van de waterstaatkundige toestanden in
het Gelders rivierengebied, hetgeen voor de Commissie van Landbouw ongetwijfeld van belang is.Hijheeft grondbezit bij Tiel,o.a. in Zandwijk bij de Konijnewal
(deHoven). Dit zijn in die tijd debeste en duurste gronden van Tiel.Zij liggen op
een stroomrug, op de plaats waar thans het verzorgingstehuis Walstede staat.123
Vermoedelijk heeft hij een deel van deze gronden als tuin in eigen gebruik en
verhuurt hij het overige.
A.deBeijer

De Beijer is een kenner van de inlandse flora. In 1801, hij is dan secretaris van
de stad Nijmegen, beantwoordt hij devragenlijst van de landbouwenquête van Jan
Kops voor het district Nijmegen. In het begeleidend schrijven verontschuldigt hij
zichvoorhet feit dat zijn landbouwkundige kennisenervaring tekort schieten. Als
reden daarvoor voert hij aan dat hij zich op het gebied van de kruidkunde
bezighoudt met het onderzoek naar wilde, inlandse planten. Hij vertrouwt dus
maar op de inlichtingen die hijbij ervaren landbouwers ingewonnen heeft.124
De Beijer mag dan minder goed op de hoogte zijn van de praktische landbouw,
zijn kennis van grassen en onkruiden is groot en dit is voor de Commissie van
Landbouw zeer waardevol. Hij is een gewaardeerd kenner en verzamelaar van
wilde planten. Velen raadplegen hem dan ook. In 1806 bijvoorbeeld roept
A.C.W.Staring, eveneens een 'liefhebber der botanie', maar zichbewust van zijn
onkunde op het gebied van de grassen, per brief de hulp in van De Beijer 'om
tenminste een negental metzekerheid te leren kennen'.
Staringsbrief iseen typisch voorbeeld van de wijze waarop inhet begin van de
19eeeuw floristische kennisverspreid wordt. Staringvraagt DeBeijernamelijk van
elk van de negen metname genoemde grassen drie à vier halmen bijeen te binden
in een genummerd reepje papier en van alles te zamen een pakje te maken, dat
door ander gras tegen uitdrogen beschermd moet worden. Hij verzoekt een lijstje
metnamen bijtevoegen, 'zo zoude mijeen en ander met de wagens van Nijmegen
enArnhem teZutphen kunnen geworden,vanwaar mij allewoensdag en zaterdag
kan geworden wat de Arnhemsche wagen den vorigen dag heeft aangebracht,
waarom ik dan ook de planten volkomen frisch hier [op de Wildenborch] zoude
kunnen krijgen'.125
Ook met Kops staat De Beijer in verbinding. In het voorbericht van deel 2 van
de Flora Batava(1807) dankt Kops De Beijer voor het toezenden van zijn aanteke-
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ningen en voor de nauwkeurige lijsten van de planten rond Nijmegen. Verder is
De Beijer betrokken bij de oprichting van de Medicinale Kruidtuin te Nijmegen in
1821 (die tot 1828blijft bestaan).126 Hij is verder correspondent van de botanicus
H.C. van Hall. Deze schrijft in de voorrede van zijn in 1825 verschijnendeFlora
BelgiiSeptentrionalis -Flora van Noord-Nederland:'De Heer de Beijer gaf mij, onder
de planten, welke hij bij Nijmegen vond, verscheidene soorten op die vóór hem
nooit in onze gewesten waren opgemerkt'. Ook in de Flora Neomagensis-Flora van
Nijmegen (1848) wordt hij vele malen genoemd wegens zijn kennis van de wilde
planten rond Nijmegen. Zijn herbarium laat hij als legaat na aan Van Hall.
Daardoor bevindt zich nu een groot aantal van zijn planten, samen met het
herbarium van Van Hall in het Rijksherbarium te Leiden.127 Ook zijn enige door
hemverzamelde planten via de collectieW.C.H.Staringinhet Herbarium Vadense
(Wageningen) opgenomen. 128
DeBeijers activiteitenbeperken zichechter niet alleen tot de floristiek. Hij bezit
bouw- en weiland en een huis met tuinen en bos in Ubbergen, waar hij o.a. een
proef neemt om acacia (robinia) alshakhout te exploiteren.129 In 1806en 1807 laat
hijrobiniazaad uit Frankfurt komen. Ook andere zaden, zoals van Engels raaigras,
van 'gele klaver' (= hopklaver) en van verschillende uitheemse boomsoorten,
ontvangt hij in die periode uit het buitenland. Correspondentie uit 1806 en 1807
wijst uit dat anderen dergelijke zaden door zijnbemiddeling kunnen verkrijgen.130
Zijn belangstelling voor boomteelt komt tot uiting in een artikel dat hij later, in
1834, schrijft over de groei van in-en uitheemse boomsoorten. 131
J. van Pallandt van Walfort

Van Pallandt isvan 1814totzijn dood in 1844lid van Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Hij isook kamerheer inbuitengewone dienst van koning Willem I.132
In het kwartier van Zutphen (in de omgeving van Groenlo) heeft hij grote
bezittingen. Zijn landgoed Klarenbeek bij Arnhem, dat hij in 1807 koopt, is
omstreeks 1825ongeveer 250ha groot. Het aangrenzende landgoed Rennenenk,
aan de Zutphense weg tussen Arnhem en Velp,issinds 1820ook zijn eigendom. 133
In latere jaren vergroot hij zijn bezittingen in de gemeente Arnhem met vele
honderden hectares134 door verdere aankoop van aangrenzende gronden (de
landgoederen Bekenkampen Angerenstein) en door het verwerven van de rechten
van schaapsdrift. Zijn omvangrijk grondbezit maakt het aannemelijk dat hij goed
op de hoogte is van grond- en pachtzaken. Hij heeft ook belangstelling voor
boomteelt en voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van ontginning van
heidegronden.
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P.E. d'Yvoy

Als d'Yvoy in 1825 Van Westervelt als lid van de Commissie van Landbouw
opvolgt, zalhij weinig of niets meer aan de Statistieke beschrijvinghebben kunnen
bijdragen omdat deze dan algrotendeels gereed is.d'Yvoy woont in die tijd op het
huis Salentein, het landgoed van Van Westervelt, de vader van zijn in 1811
overleden eerste vrouw. Hij is secretaris van curatoren van de in 1812 opgeheven
Hogeschool teHarderwijk geweest. Van 1814-1823en van 1825-1842 ishijlid van
de Provinciale Staten van Gelderland, terwijl hijvan 1827-1832 districtscommissaris van Neder-Veluwe is.135
F.C.Th, van Isendoornà Blois

VanIsendoorn iséén van de rijkste grondbezitters inGelderland. Een twintigtal
boerenbedrijven in de omgeving van de Cannenburch, in de gemeente Epe, vormt
de kern van zijn bezit, maar daarnaast heeft de familie nog veel andere bronnen
van inkomsten.136 Van Isendoorn houdt zich, anders dan bijvoorbeeld Van der
Borch,RaedtenStaring,zelf niet erg actief met de landbouw bezig.Zijn kennis van
de praktijk van de landbouw is vermoedelijk ook niet erg groot. Een door hem
gestimuleerde ontginning van hoge zandgronden tot bouwland in het begin van
de 19e eeuw mislukt. Vier verpachte, kapitale boerderijen raken wegens gebrek
aan mest inverval enhet korenland verandert weer ineen woestenij.137Zijn kijk op
de mogelijkheden van ontginning contrasteert dan ook met die van een man als
Van der Borch, die zich er in die tijd zeer van bewust is dat de ontginning van
schrale zandgrond weinig of in het geheel niet rendabel is en dat dit vooral
veroorzaakt wordt doordat de mestvoorziening te kort schiet of te duur is.138 Van
der Borch ziet terecht meer mogelijkheden in bebossing met grove den ter
verbetering van arme zandgronden. 139 In later tijd beperken ook Van Isendoorn en
anderen zich hiertoe.
Van Isendoorn heeft overigens wel een open oog voor de economische positie
van de boeren op de marginale zandgronden. Door het verpachten van zijn
bouwland voor de vierde garf (25%van de oogst) deelt hij in dejaarlijkse wisselvalligheden van het bedrijf en draagt hij een deel van het oogst- en prijsrisico. In
andere gevallen verleent hij boeren die in grote problemen zitten, zonodig uitstel
van betaling of gedeeltelijke kwijtschelding van de pacht.140 Onder de heersende
natuurlijke eneconomischeproduktie-omstandigheden op de zandbedrijven is zijn
wijze van handelen volkomen rationeel: het gaat erom de bedrijven op lange
termijn gezond tehouden. Dit kan met garfpacht omdat die het landbouwbedrijf
een zekere flexibiliteit geeft, waardoor de boeren zich ook in economisch
ongunstige perioden staande kunnen houden. 141 Het toepassen van garfpacht op
de arme zandgronden door Van Isendoorn en anderen in dejaren '20van de 19e
eeuw isdus geenszinseenbewijs dat zijverouderde opvattingen op landbouwkun-
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7.J.baronvanPallandtvanWalfort(1776-1844).
Geschilderdportretuit1820doorC.Cels(1778-1859).

8.J.H.graafvanRechterenvanAppeltern(1787-1845),
geschilderdinambtskostuumin1831nazijnbenoemingtotgouverneurvanOverijssel, door
J.B.vander Hulst(1790-1862).

dig gebied huldigen, zoals later vaak gesteld wordt. 142
J.H. van Rechteren van Appeltern

Alsgrootgrondbezitter inhet Land van MaasenWaalheeft VanRechteren grote
belangstelling voor en belang bij de waterlossing van het ambt Maas en Waal en
de staat der grote rivieren en dijken. Hij is in de jaren '20 lid van Gedeputeerde
Staten van Gelderland enheeft indie functie veelbemoeienis met landbouwkundige zaken en met waterstaatsproblemen. 143
Van 1812totzijn dood in 1845- m a a r vooral in dejaren ' 2 0 -strijdt hijmet grote
ijver voor verbetering van de gebrekkige waterlossing van de landen tussen Maas
en Waal. Een ingrijpend plan hiervoor van de ingenieur M.G. Beyerinck uit 1818
verdedigt hijmet kracht. Door tegenstrijdige belangen van de dorpspolders wordt
hier echter een kwart eeuw lang over gepraat zonder dat er iets wezenlijks tot
stand komt.144
Van Rechteren spant zich als gedeputeerde ook in voor een betere organisatie
ophet gebied van de waterstaatszorg. Zowordt hijin 1820voorzitter van een commissie uit de Staten voor herziening van de bestaande dijk- en polderreglementen
en voor het ontwerpen van een soort algemeen grondreglement. Vooral dit laatste
punt roept grote weerstand op. De tijd is nog niet rijp voor een moderner
waterschapsbeleid en de progressieve Van Rechteren verliest dan ook grotendeels
de strijd. Hoewel Gelderland in 1838wel zijn eerste Rivierpolderreglement krijgt,
verandert er in de praktijk nog niet veel.145
Ook op landelijk niveau is Van Rechteren actief in een adviescommissie voor
verbetering van het dijkstelsel van de grote rivieren. De denkbeelden die hij over
deze materie heeft, zet hij in 1830in een verhandeling uiteen.146
Van 1822tot 1831, in welkjaar hij als gouverneur van Overijssel uit Gelderland
vertrekt, woont hij op de Voorst147; daar leert hij ook de problemen van de landbouw op de zandgronden van nabij kennen.
W.J.E. van Lijnden van Hemmen

VanLijnden wordtin1816totlid van de Commissie van Landbouw benoemd, als
opvolgervanzijnvader F.G. vanLijnden vanHemmen (1761-1845).Dezeisvanaf 1805
eenwerkzaam lid van de Commissie,maar in 1816vertrekthijnaar DenHaag.In de
jarenwaarin deStatistiekebeschrijvingtotstandkomt, isVanLijnden burgemeester van
Hemmen, lidvanhetpolderbestuurvanOver-Betuwe enlidvan deProvinciale Staten
vanGelderland.148Evenalsveelanderelandgoedbezittersheeft hij eenalgemene kennis
van de landbouw. Zijn belangstelling gaat ook uit naar bos-en boomteelt, die hij in
Hemmen envermoedelijk ookinhetNijmeegse Nederrijkswald en op de Wageningse
Berg(hetbezitvanzijnvader149)indepraktijk toepast.In 1827 publiceert hij een artikel
over 'winterwikken' als groen stalvoer voor zijn ossen en in 1834een artikel over de
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W.R.OptenNooit

Debezoldigd secretaris W.R. Opten Noort woont in dejaren 1820in Arnhem151,
maar verblijft ookwel op zijn landgoed de Brink inWorth-Rheden, waartoe bouwen weiland en bosbehoort.152 Hij is lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
maar als hij in november 1823 lid wordt van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, bedankt hij als gedeputeerde en gaat weer in zijn vaderstad Zutphen
wonen. Afgesproken wordt dat als hij in Den Haag is,de griffier van de Staten
(M.J.Vitringa),hem als secretaris zal vervangen.153 Hij sterft echter al in november
1824.154
C.S.W.J.vanNagell

C.S.W.J.van Nagell is de zoon van het commissielid J.A.L.F.C.van Nagell van
Wisch.155In 1825ishijhet die Opten Noort alssecretaris opvolgt, hoewel er nog elf
andere sollicitanten naar deze functie zijn, o.a. de oudste zoon van Van der Borch
en de jongere broer van Van Rechteren.156 Het werk isblijkbaar als nevenfunctie
aantrekkelijk, ook al omdat de bezoldiging (ƒ600per jaar157) redelijk is.De jonge
Van Nagell is vanaf 1821 rechter in de rechtbank van eerste aanleg in Arnhem,
waar hij ook woont; 's zomers echter brengt hij geregeld enige tijd door op het
ouderlijk huis Wisch in Terborg.158
Uithet bovenstaande zien wij dat er onder de leden enige landgoedbezitters zijn
die zich actief bemoeien met de landbouwproblemen in hun streek en/of met de
landbouw op hun landgoed. Een aantal van hen is op het land opgegroeid. Zij
hebben door jarenlange contacten met boeren een algemene kennis van de landbouw, zoals die inhun streek uitgeoefend wordt. Dat grondbezitters dievrijwel al
hun land verpachten soms minder inzichthebben in de praktische problemen van
de landbouw, ligt voor de hand. Ditbehoeft echter niet uit te sluiten dat zij kennis
hebben van bepaalde aspecten van de landbouw. Begrijpelijk voor landgoedbezitters is ook de vaak grote belangstelling voor bosbouw of boomteelt. Dat de
Statistiekebeschrijvingeen uitgebreid hoofdstuk overbossen enbomenbevat, hangt
hier dan ook ongetwijfeld mee samen.
Opvallend isook dat in dejaren 1820ruim de helft van de leden van adel is en
dat deze leden allen lid zijn van Provinciale Staten. Twee ervan, Van Pallandt en
Van Rechteren, zijn tevens lid van Gedeputeerde Staten en Van der Borch is ook
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In Gelderland, meer dan in de
overige provincies, bezit de adel in de eerste helft van de 19e eeuw een sterke
sociaal-politieke machtspositie. De helft of meer van de leden van Provinciale
Staten,van Gedeputeerde Staten en van de Gelderse kamerleden komt uit adellijke
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kring.159Deze machtspositie van de adelweerspiegelt zich in de samenstelling van
de GelderseCommissie vanLandbouw. Voor een goedbegrip moet echter worden
opgemerkt dat deze sociaal-politieke machtspositie van de adel inGelderland niet
samengaat met een overheersende positie van het adellijke grootgrondbezit. De
edelen zijn wel de belangrijkste grondeigenaren, maar zij zijn niet van zoveel
gewicht dat de plattelandsbevolking van de adel afhankelijk is om toegang tot het
land te kunnen krijgen.160

7 Hettotstandkomen van de Statistieke beschrijving

Kortna de gebruikelijke najaarsvergadering van de Commissie van Landbouw in
Gelderland arriveert er begin november 1821 een brief van minister Falck, te
zamen met vijf exemplaren van de Groningse Staat van den landbouw. Zoals in
paragraaf 5reeds isbesproken, isde minister zeer ingenomen met dit rapport van
de Groningse Commissie van Landbouw. Hij hoopt dat de andere commissies dit
zullen navolgen. 161 Van der Borch van Verwolde, die dan voorzitter is (het
presidium wisseltjaarlijks) gaat voortvarend te werk. Hij laat vier exemplaren ter
informatie onder de commissieleden circuleren en verzoekt hen elk in zijn eigen
sectiegegevens teverzamelen. Op de eerstkomende voorjaarsvergadering in mei
1822zaldan besproken kunnen worden ofhet samenstellen van eenverslag als dat
van Groningen mogelijk is.162Op 4januari 1822schrijft Van der Borch aan Falck
dat diensbrief enhet Groningse verslag aan de leden ter kennis gebracht zijn, maar
dathet onmogelijk ishetAlgemene Rapport over 1821op zo'n korte termijn anders
in te richten dan over dejaren 1818tot 1820.163
In de voorjaarsvergadering, die van 14 tot 17 mei 1822 gehouden wordt, bespreken de leden één en ander. Er wordt besloten een commissie tebenoemen 'ten
einde eenen staat op temaken ingericht naar het verslag van dat van Groningen'.
Na schriftelijke stemming worden in deze subcommissie benoemd: Van der Borch,
Staring,Van Pallandt,Van Rechteren enRaedt. Detaak van deze subcommissie is
een rapport samen te stellen uit de gegevens die de leden haar zullen toezenden
en uit andere teverzamelen stukken en inlichtingen. Het eerstbenoemde lid, Van
der Borch,treedt op alsvoorzitter van deze 'commissie voor de statistiek', zoals de
subcommissie al spoedig genoemd wordt. Alle leden van de Commissie van
Landbouw moeten de gegevens van hun sectie vóór of op 1augustus toezenden
aan Van der Borch. Ook besluit men de gouverneur van de provincie om hulp te
vragen voor het verkrijgen van gegevens uit de ambtelijke stukken in het
provinciaal archief betreffende de geografie van de provincie, de bevolking, de
verhouding tussen de oppervlakte bouwland, weiland en bossen en die van de
ongecultiveerde gronden, de aantallen stuks vee, de hoeveelheid geproduceerd
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graan,het verbruik en de uitvoerhiervan, de staatvanbossen en woeste gronden,
e.d. Ook deze gegevens zullen aan Van der Borch toegezonden worden. De
subcommissie zaltijdig vóór denajaarsvergadering bijeenkomen om de eindredactievasttestellen.Dezetekstkan dan indievergaderingbehandeld en aangenomen
worden, zodat het verslag vóór 1januari 1823aan de minister en aan Gedeputeerde Staten gezonden kan worden. 164
Uit correspondentie blijkt dat Van der Borch in de maanden juni tot augustus
enige malen aan de gouverneur informatie vraagt over o.a. de zandverstuivingen,
de bossen, de daglonen, de graanprijzen en de toe-en afneming van de bevolking.
Ook verzoekt hij dehoofdschouten hem vóór eind augustus een opgave te willen
zenden van de diverse soorten landerijen.165 Alle informatie bekijkt hij kritisch en
hijvraagt zonodignadere inlichtingen. Hijvergadert enkele malen met Staring en
Van Rechteren op hethuis Verwolde, de Wildenborch of de Voorst.166 Vervolgens
ontvangen in augustus 1822 alle leden van de Commissie van Landbouw het
schema dat de subcommissie alsleidraad bij de redactievan de 'landbouwkundige
statistiek' wil volgen. Daarbij gaat een verzoek aan de leden hun informatie over
lokale bijzonderheden vóór 15 september aan Van der Borch te willen zenden,
want slechts één lid heeft zich gehouden aan de in mei afgesproken datum van 1
augustus! 167
De gouverneur heeft tot nu toe al veel informatie verstrekt, meestal in
tabelvorm. Het materiaal uit de ambtelijke stukken is verzameld en bewerkt door
de archivaris Is.An. Nijhoff, die hierbij zeer creatief te werk gaat. Maar het
bijeenbrengen van andere gegevens en het samenstellen van de 'Statistiek' zoals
het teschrijven rapport genoemd wordt,blijkt minder eenvoudig dan aanvankelijk
gedacht wordt. In denajaarsvergadering in oktober 1822deelt Van der Borch dan
ookmee dat hetnietmogelijk zalzijn om, ter voldoening aan artikel 9,de Statistiek
op 1 januari 1823aan de minister tezenden. Inplaats daarvan zal een korte schets
worden ingezonden. De reeds ontworpen stukken voor de Statistiek zullen in
afschrift circuleren en de leden moeten hun reacties aan Van der Borch zenden. 168
In mei 1823ismen echterblijkens een rapport van de subcommissie aleen heel
eind verder gevorderd met het verzamelen van 'bouwstoffen'. Dankzij de
welwillendheid van de gouverneur heeft de archivaris Nijhoff uit het archief van
de provincie veel materiaal voor de Statistiek kunnen leveren. Van niet minder
belang zijn de gegevens die verscheidene leden verstrekt hebben, zo deelt de
commissie inhet rapport mee. De door haar uit de diverse stukken samengestelde
bouwstoffen worden in de voorjaarsvergadering van 13-15 mei voor de leden ter
visie gelegd, met het verzoek om schriftelijk commentaar te leveren.169
Het rapport is deels een verantwoording van wat de subcommissie tot nu toe
gedaan heeft en deels ook een soort plan van actie.De denkbeelden over hetgeen
in de Statistiek behandeld moet worden, zijn sinds de najaarsvergadering in
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oktober 1822 enigszins gewijzigd. De commissie streeft naar een uitgebreidere
behandeling van de stof dan aanvankelijk de bedoeling was voor een rapport
volgens art. 9 van het K.B.De Groningse Staat van den landbouwbeschouwen de
leden als te oppervlakkig. De gedachten gaan steeds meer in de richting van een
bredere 'statistiekebeschrijving' van Gelderland, alzal deze hoofdzakelijk gericht
blijven op de landbouw. Minister Falckblijkt in maart 1823'zeer content' over de
activiteiten van de Gelderse Commissie van Landbouw en is van mening dat de
commissie 'methet opmaken van een Statistiek van Gelderland een moeilijk doch
nuttig werk' onderneemt. 170 Dat de moeilijkheden inderdaad erg groot zijn, heeft
de subcommissie alvanaf hetbegin ondervonden, omdat - zo schrijft zij- over de
landbouw volstrekt niets samenhangends voorhanden is, zelfs geen goede
plaatsbeschrijving of kaarten, maar 'alleen eenige ruwe opgaven zonder
zamenhang, in verschillenden vorm, uit verschillende epoques'. Graag had zij in
de overgelegde stukken meer enbetere details willen geven over de oppervlakte
van het cultuurland, maar haar pogingen hiertoe zijn vruchteloos gebleven. Veel
moet noodgedwongen op schattingen blijven berusten. 171 Ook is het niet gelukt
betrouwbare opgaven te verkrijgen over de uitgebreidheid en het toe- of afnemen
van de verschillende Veluwse zanden,hoewelbekend isdat de zandverstuivingen
zeertoegenomen zijn.Nog minder istevinden over de mate van afslag van de kust
van de Zuiderzee, waar veel land door de zee is verzwolgen, tot nadeel van de
landbouw en vooral van de veeteelt.
Veelmoet ernog verzameld worden, ook over de onderwerpen die niet in direct
verband met de landbouw staan, zoals: 'vestingen, den krijgsdienst, de som der
belastingen, fabrieken, trafieken, school en gezondheidsaanstalten [= instellingen],
verhouding der godsdienstige gezindheden, gewestelijke regering, regterlijke magt,
dijk-enpolderbesturen,enwatdiesmeerzij'.Desubcommissieisoptimistisch gestemd
overdemogelijkheden omhierover nauwkeurige opgaven uithetprovinciaal archief
te verkrijgen. Ook de leden van de Commissie van Landbouw bezitten ter zake
dienend materiaal, terwijl de besturen en ambtenaren in de provincie die met deze
zakenbelast zijn, zekerbereidwillig zullen zijn opgaven te verschaffen.
De subcommissie realiseert zich de problemen 'om uit onvolledige, onderling
dikwijls zeer uit een loopende opgaven, een goed geheel temaken, en vele punten
op tehelderen en toe te lichten, welke tot dus ver in diepe duisterheid verscholen
waren'. Maar aan het slot van haar rapport schrijft de commissie dat als de bouwstoffen eenmaalbijeen zijn gebracht en het zou lukken een geschikt persoon voor
het redigeren daarvan te vinden, er zeker 'een de publieke aandacht niet geheel
onwaardigebijdrage' samengesteld kanworden. Zijvraagt daarom de vergadering
haar op tedragen bij de minister en de gouverneur van de provincie 'de noodige
demarches te doen, om dit oogmerk te bereiken'. 172
Het is duidelijk dat de gedachten van Van der Borch en zijn medeleden in de
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subcommissie dan al gaan in de richting van Nijhoff als redacteur; wellicht is hij
kort daarna reeds gepolst. Als twee maanden later - v a n 16 tot 21juli 1823- de
Algemene Vergadering van de Commissies van Landbouw plaatsvindt in Brussel,
isVan der BorchvanVerwolde daar alsafgevaardigde van de Gelderse Commissie
aanwezig. Hijmaakt van de gelegenheid gebruik om met minister Falckte spreken
over de inspanningen die men zich in Gelderland getroost om te komen tot een
Statistiekebeschrijving van Gelderland, die voor het publiek verkrijgbaar zal zijn.
Hij informeert Falck dat daartoe in beginsel een groot aantal 'bouwstoffen'
voorhanden is,maar dat deze gegevens verzameld en bewerkt moeten worden.
Hiervoor is de hulp nodig van een bekwaam persoon, die zich enige tijd volledig
aan dit werk moet kunnen wijden. Hij licht de minister in dat er voor deze taak een
geschikt persoon is,namelijk de archivaris Nijhoff, die de nodige kundigheden
bezit en die met het redigeren van het werk belast zou kunnen worden onder
directie van de subcommissie.
Minister Falck, die steeds probeert de Commissies van Landbouw te activeren,
is met dit plan ingenomen. Van der Borch schrijft ter plaatse een verzoek en de
minister belooft zijn invloed bij de koning aan te wenden voor het verkrijgen van
een 'billijke belooning voor de Heer Nijhoff'.173
Nog geen twee dagen na de vergadering in Brussel doet minister Falck zijn
toezegging reeds gestand: de Commissie van Landbouw voor Gelderland wordt
gemachtigd om Nijhoff de door de subcommissie bijeengebrachte bouwstoffen
voor de Statistiek te laten bewerken. Na de voltooiing hiervan zal het rapport,
eveneens onder Nijhoffs supervisie, gedrukt worden 'tot zoodanig getal exemplaren als nader zal worden opgegeven'. Nijhoff zal 'hiervoor genieten eene
belooning, in tijd en wijle op voorstel der Commissie van Landbouw in redelijkheid te bepalen'. 174
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10.Is.An.Nijhoff (1795-1863).
Portretuit 1840doordeinArnhemwerkzameschilder
Gijsbert BuitendijkKuyk(1805-1884).

Is.An. Nijhoff als redacteur

Eenbeterebeslissing dan Van der Borch en Falck genomen hebben, is moeilijk
denkbaar. Isaac Anne Nijhoff, de later door zijn baanbrekend werk zo bekend
geworden Gelderse geschiedschrijver175, is dan 27jaar oud. Hij is de zoon van de
boekhandelaar, uitgever en drukker Paulus Nijhoff en op zijn zeventiende jaar
komt hij in de zaak van zijn vader. Vijf jaar later, in 1817,wordt hij deelgenoot,
terwijl zijn benoeming in dat jaar tot 'opzichter over het provinciaal Archief' nog
een ander en nieuw veld van werkzaamheid voor hem opent. In 1820 publiceert
hij twee aantrekkelijke boekjes: Wandelingen in een gedeelte van Gelderlandof
geschiedkundigeenplaatsbeschrijvende beschouwingvan deomstrekenderstad Arnhem
en GelderschArkadia ofwandeling overBilioenen Beekhuizen.176Het eerste werk, met
een oplage van 431 exemplaren, is binnen een paar maanden al uitverkocht en
wordt in 1821gevolgd door een herziene druk van 595exemplaren en zo komen
er tot 1836vijf drukken. Van GelderschArkadia verschijnt in 1821ook een herdruk
en in 1825iseenderde druk nodig.177Bovendien ziethij ooknog kans om naast zijn
bezigheden in de boekhandel en uitgeverij in deze jaren een schoolboek over de
algemene geschiedenis te schrijven, dat in 1823-1824 verschijnt en vele drukken
beleeft.178
Van der Borch is ongetwijfeld op de hoogte van Nijhoffs enorme werklust en
werkkracht. Hijheeft ook Nijhoffs originaliteit en vindingrijkheid van nabij leren
kennen, toen Nijhoff de tabellen samenstelde, die de subcommissie van de gouverneurheeft ontvangen.Maar wat Van der Borchvermoedelijk hetbelangrijkste punt
vindtbij het aantrekken vanNijhoff alsredacteur, iszijn vermogen om nauwkeurig
tebeschrijven en dat ineen stijl die een breed publiek aantrekt, zoals blijkt uit zijn
Wandelingen. Een schrijver met ervaring en een goede pen, zoals Nijhoff, is als
redacteur van doorslaggevende betekenis voor het slagen van het project. Dat
anderzijds deze schrijver niet veel beginnen kan als er al te veel lacunes in het
grondmateriaal zitten, is evident. En hier komt de rol van Van der Borch naar
voren, dieblijft sturen en stimuleren, zoals hij dat van hetbegin af algedaan heeft.
In denajaarsvergadering van 14-15 oktober 1823dienen Van der Borch, Raedt en
Staring een rapport in over de vorderingen van de subcommissie. Zij leggen opnieuw bouwstoffen over, o.a. een schets van zeden en gewoonten, tekeningen van
boerderijen, bijdragen over het schoolwezen en geneeskundige inrichtingen, over
de papiernijverheid en over boomgaarden. Als de vergadering een en ander
goedkeurt, zullen deze stukken, aangevuld met informatie uit het provinciaal
archief, 'genoegzamen voorraad opleveren, om door den heer Nijhoff het werk te
doenaanvangen'.179Desamenstellers van dezebouwstoffen - Vander Borch, Raedt
enStaring- doenhet voorstel om voor de subcommissie tweeboeken aan te kopen,
die 'zeer geschikt zijn om daarvan voor het opmaken der Statistiek gebruik te
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11. Briefvan Nijhoff aanVander BorenvanVerwoldeoverdevoortgangvanzijnwerkzaamheden aande
StatistiekebeschrijvingvanGelderland,7nov. 1824.

f'*J• t-'f&uCLis

maken', namelijk: Friedrich Arends, Ostfriesland und Jeveren Schlözer, Theorieder
Statistiek.}*0Nu besloten is de Statistiek veel uitgebreider en breder temaken dan
de oorspronkelijke opzet, moeten deze beide boeken blijkbaar als inspiratiebron
dienen, want zij worden door de secretaris voor de commissie besteld.181
Ook in de hierop volgende voorjaarsvergadering van 12 mei 1824 krijgen de
leden 'ingrediënten' terbeoordeling voorgelegd door de subcommissie (i.e. door
Van der Borch, Raedt en Van Pallandt). Deze betreffen 'oudheden en gedenkteekens' met bijdragen over de opgravingen in de fortificaties van Nijmegen, die de
commissie van generaal Krayenhoff gekregen heeft. Na lezing gaat de vergadering
hiermee de volgende dag accoord en de stukken worden naar Nijhoff gezonden.182
In oktober 1824rapporteren Van der Borch,Raedt en Van Rechteren dat Nijhoff
de zeshoofdstukken voor de eerste twee afdelingen van het toekomstige werk in
manuscript gereed heeft. Deze beschrijven de aardrijkskundige ligging van
Gelderland, grenzen, grootte, geschiedenis, plaatselijke indeling, zee, rivieren,
beken,bodemgesteldheid, klimaat etc.183De geografie, topografie en geschiedenis
worden veel uitgebreider behandeld dan strikt genomen voor de aard van het
werk isvereist. Ditisgebeurd om tegemoet tekomen aan de wens van de minister
en de gouverneur, die willen dat dit gedeelte van het werk zal dienen als
vervanging van verouderde stukken in het deel Gelderland van deTegenwoordige
Staatder VereenigdeNederlanden, dat uit 1741 dateert.184
Nijhoff heeft ook een korte schets gemaakt van de afdeling over de landbouw,
zoalshij zichvoorstelt deze te schrijven. Hijheeft de schetster goedkeuring aan de
subcommissie gezonden, die deze aan de vergadering voorlegt. Van der Borch,
Raedt en Van Rechteren schrijven inhun rapport dat er weinig valt aan te merken
op het werk van Nijhoff en zij zwaaien hem lof toe voor zijn nauwgezetheid. De
leden moeten hun opmerkingen binnen twee maanden aan Van der Borch zenden.
Nijhoff hoopt tegen de voorjaarsvergadering in 1825het manuscript van het deel
over de landbouw (de vierde afdeling van het werk) klaar te hebben.185
Van der Borch blijft organisatorisch een centrale functie vervullen. Dat het
verkrijgen van gegevens van de leden niet altijd vlot verloopt, zien wij uit de hier
gereproduceerde brief vanNijhoff aanVan der Borchuit november 1824.Van der
Borchheeft de leden eindjulivragen toegezonden over de landbouw, maar Nijhoff
heeft innovember van slechts zeven leden antwoord ontvangen. Inhet bijzonder
zit hij verlegen om het antwoord van Van Lijnden over de teelt van de gewassen
op de kleigronden, zoals tarwe, gerst, oliezaad enz., die hij uitgebreid wil
behandelen. Staring en Raedt, schrijft hij 'hebben de goedheid gehad, de wijze van
verbouwing van onze zandvruchten fraai te ontwikkelen en gedetailleerd op te
geven'. Hijvraagt dan ookinbeleefde bewoordingen of Van der Borcher voor kan
zorgen dat hij denodige inlichtingen over de kleigewassen vanVan Lijnden en ook
van Van Nispen ontvangt (afb. 11).186
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Blijkbaar lukt het Van der Borch om Nijhoff de gegevens te verschaffen, want in
mei 1825heeft Nijhoff de vier eerste en verreweg grootste hoofdstukken van de
afdeling over de landbouw inmanuscript gereed. Hij schrijft in zijn memorie 187 ter
toelichting van zijn werkzaamheden dat hij gebruik heeft gemaakt van 1. de
bijdragen en inlichtingen van de leden van de Commissie van Landbouw; 2. de
inlichtingen die hij zelf van tijd tot tijd ter aanvulling heeft moeten inwinnen bij
allerlei personen; 3. gegevens uit het 'Resolutieboek' van de Commissie van
Landbouw; 4. een hoeveelheid oudere en jongere statistieke opgaven die op de
griffie van het gouvernement en elders voorhanden was. Hij wijst erop dat de
samenstelling van vooral deze afdeling hem 'eene bijna ongelooflijke moeite en
inspanning gekost heeft'. Het was niet eenvoudig om de veelvuldig elkaar
tegensprekende oudere en nieuwere berichten uit verschillende delen van de
provincietevergelijken, tebeoordelenenteschiften enom 'destatenvan veestand,
van middelprijzen, inhetbijzonder van de grootte der bij het kadaster opgemeten
sectiënder verschillende gemeenten, en diergelijke, op tetellen,tereduceren en tot
een geheel te brengen'. Niet minder moeite heeft hem in dit opzicht ook de
afdeling over debevolking gekost, die thans eveneens gereed is.De tabellen heeft
hij moeten samenstellen uit meer dan 150verschillende staten, afkomstig van de
hoofdschouten, burgemeesters en officieren van justitie. 'Boven alles', schrijft hij
vervolgens, 'heb ik mij overal zoo veel mogelijk op naauwkeurigheid en eenen
duidelijken stijltrachten toeteleggen,zoodat ikmijvleijen durf, dat,zoo ten dezen
aanzien, als ten aanzien van volledigheid, deze Statistiek de vergelijking met die
van veel anderen, onlangs in naburige Rijken uitgegeven, niet zal behoeven te
schroomen'.
Hij hoopt tegen oktober of november het gehele manuscript gereed te hebben
en hij adviseert zo spoedig mogelijk met het drukken van de goedgekeurde
gedeelten tebeginnen, om tijd te sparen. Demeeste gegevens en berekeningen zijn
immers gebaseerd op dejaren 1823en 1824en wanneer het drukken een lange tijd
in beslag neemt, loopt men het gevaar reeds enigszins verouderde gegevens te
publiceren. Hij legt de subcommissie een ontwerp ter uitgave van de Statistieke
beschrijving voor.188 Tenslotte herinnert hij de commissie er aan, in de beleefde
omhaal van woorden die in deze tijd gebruikelijk is,dat hijde kosten van drukken
en uitgeven weliswaar uit de verkoop op den duur zal terugkrijgen, maar dat zijn
beloning voor het samenstellen en schrijven van het werk hierin niet is begrepen.
Hij wijst ophet aanmerkelijke tijdverlies en de grote moeite en zorg,diehij aan het
werk sinds anderhalf jaar besteed heeft. Dit heeft hem van andere bezigheden
afgehouden ennoodzaakte hem 'reedsmeer dan éénwinstbeloovend plan te laten
varen'. Hijvertrouwt dan ookdat de subcommissie hem eenbeloning zal toewijzen
in overeenstemming met de ten koste gelegde tijd en moeite.189
Uithet rapport van Nijhoff190 dat op 12oktober 1825door Van der Borch, Raedt,
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Van Rechteren en Van Pallandt aan de ledenvergadering wordt voorgelegd, blijkt
dat de tot nu toe ontbrekende hoofdstukken van de vierde afdeling, nl. over de
woeste gronden en over de toestand der landbouwers, thans ook klaar zijn, zodat
de afdeling over de landbouw dus compleet is.Nijhoff moet nu alleen nog enkele
gedeelten uit de vijfde afdeling overnijverheid en koophandel aanvullen. Hij voert
hierover nog correspondentie met fabrikeurs.191 Deze hebben in 1824 van de
Commissie vanLandbouw een vragenlijst ontvangen overde aard van hun bedrijf,
gebruikte grondstoffen, produktie enz.192Nijhoff heeft echternogniet alle gegevens
die hij wenst.
In deze vergadering wordt ook het contract met de drukker en boekverkoper
Paulus Nijhoff besproken. 193 'Het werk zal gedrukt worden in groot Octavo, met
eenenieuwe dessendiaenletter en garmond noten, op goed drukmediaan papier;
24 of 25exemplaren daarenboven tot presenten aan gedistingueerde persoonen,
op best plaatdruk of schrijfmediaan papier'. De prijs zalberekend worden tegen
15cent voor ieder veldruks en de drukker zal zonder kosten present-exemplaren
leveren tot een maximum van 50 exemplaren. De Commissie van Landbouw
garandeert de afzet van tenminste 300 exemplaren. De oplage zal 'zoo sterk
gemaakt worden, dat een genoegzaam aantal naar de voornaamste plaatsen des
koninkrijks ten verkoop kan verzonden worden, ten einde aan het werk de meest
mogelijke publiciteit te geven, alles voor rekening van den drukker'. 194
Ook wordt besloten de beloning voor Nijhoff op ƒ 500 te stellen en hem 'het
genoegen dezer Commissie over de vlijt, ijver en zorgen, aan de gepaste en
naauwkeurige volvoering van den hem opgedragen taak besteed, te betuigen'. 195
Inmei 1826deelt een optimistische subcommissie mee dat het drukken in volle
gang isen dat het werk hopelijk binnen enkele weken kan verschijnen. In de tekst
zijn geen wezenlijke veranderingen meer aangebracht, maar welzijn enige tabellen
over de omvang vanbedrijven, de aantallen schoolgaande kinderen en dergelijke
weggelaten, omdat zijte onnauwkeurig bleken.196Nijhoff iser dus in geslaagd om
naast zijn andere werkzaamheden in twee en een half jaar zijn opdracht te vervullen, een opmerkelijke prestatie.
Het ishier de plaats om een onjuistheid inde literatuur over de redactie van het
werk recht tezetten.Zoals inhet voorgaande isuiteengezet, heeft Nijhoff gebruik
gemaakt van stukken die de subcommissie voor de Statistiek en de andere leden
van de Commissie van Landbouw hebben aangereikt over allerlei onderwerpen,
speciaal ook over de landbouw. Daarnaast heeft Nijhoff uitgebreid onderzoek in
het provinciaal archief verricht en van recente stukken gebruik gemaakt, die op de
griffie van het provinciaal bestuur en elders aanwezig waren. Voor aanvullingen
vaneenenanderheeft hijverscheidene deskundigen enbetrokkenen geraadpleegd
enmethen gecorrespondeerd. Van der Borchheeft alsvoorzitter van de commissie
voor de Statistiek hierbij een belangrijke rol gespeeld, niet alleen door het ver-
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zamelen van materiaal,maar vooral ook door het leggen van allerlei contacten en
door het aansporen en stimuleren van de leden van de Commissie van Landbouw
en anderen. Ditblijkt ook uit een bedankbrief die Nijhoff later aan Van der Borch
schrijft, waarin hij over de Statistieke beschrijvingzegt: 'aan den door UwHWGeb.
gebaanden weg tot het bekomen van belangrijke bouwstoffen en mededeelingen
van allerlei aard heeft het een groot deel van zijne waarde te danken'. 197 Bij het
redigeren heeft Nijhoff volledigevrijheid enhijkan zelfstandig tewerk gaanbij het
herschrijven en indelen van de stof.Ookneemt hijbepaalde stukken niet op, zoals
bijvoorbeeld die over oudheden en opgravingen. Waarschijnlijk vindt hij dat ze te
veelbuiten het kader van het werk vallen en te ver voeren. Hij heeft goed overleg
met de subcommissie, maar deze maakt weinig of geen opmerkingen over zijn
gereedgekomen tekst.
Deze, vrij onbekende, gang van zaken rond het vervullen van het redacteurschap door Nijhoff hebben wij in deze paragraaf uitvoerig belicht, omdat in
levensbeschrijvingen vanA.C.W.Staringsoms een andere visie gegeven wordt. Zo
schrijft Starings vriend enbewonderaar Lulofs in 1843in zijnbiografie van Staring
over de Statistiekvan Gelderland: 'wier zamenstelling en redactie toch grootendeels
van hem is'.198 Lulofs heeft dit hoogstwaarschijnlijk ontleend aan een opstel dat
Staringszoon Winand kortna de dood van zijn vader in 1841geschreven heeft, om
gemakkelijk tekunnen voldoen aan de velevragen om inlichtingen over het leven
van zijn vader. Ook andere,latere schrijvers hebben van dit stuk gebruik gemaakt,
dat getiteld is:'Levenswijze en karakter van A.C.W. Staring' en dat in 1944 door
A.Staring is gepubliceerd. Winand schrijft hierin over zijn vader: 'Bij de meeste
Collégien enCommissiën waarvan hij lid isgeweest, was hij de pennenvoerder of,
tenminste, de corrector der stukken van eenig aanbelang. Vandaar, onderanderen,
was hij voor het grootste gedeelte auteur der Statistiek van Gelderland, door de
commissie van landbouw uitgegeven'.199In de catalogus van de familiebibliotheek
op de Wildenborch, die indertijd door de familie Staring is samengesteld, is het
werk Statistieke beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de Commissie van
Landbouw in dat gewest dan ook opgenomen in de rubriek geschriften van
A.C.W.Staring en men heeft erbij aangetekend: 'Merendeels het werk van de
secretaris I.A.Nijhoff en Mr. A.C.W.Staring'. Dit komt overeen met de gelijkluidende losse aantekening die inhet werk ligt, waarin tevens wordt verwezen naar
'Lulofs,p.39'.200Zo isdeze onjuistheid over auteurschap en redactie in de wereld
gekomen en lange tijd gebleven, want in 1952 bijvoorbeeld, schrijft mevrouw
Hacke-Oudemans nog in een opstel over Staring: 'De hoofdstukken over de
landbouw inhet grotewerk "deStatistieke Beschrijving van Gelderland", zijn van
zijn hand'. 201
Bij dit alles wordt echter over het hoofd gezien, dat Lulofs achterin zijn werk
een aantekening heeft opgenomen ter correctie van hetgeen hij geschreven heeft:
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'Wat de StatistiekvanGelderlandbetreft, van ditbelangrijk boek heb ikte onbepaald
de zamenstellingen redactie grootendeels aan Staringtoegeschreven. Meer andere
bekwame mannen hebben daartoe hunne bijdragen geleverd, [....]. De eigenlijke
Redacteur van het geheel is, meen ik, de doorkundige Archivarius I.A.Nijhoff
geweest'.202
Eind juli 1826 is Paulus Nijhoff klaar met het drukken van het werk en op 9
augustus wordt een in rood marokijnleer gebonden exemplaar aan koning Willem
I gezonden. 203 Daar de Administratie voor de Nationale Nijverheid heeft
ingetekend op 100exemplaren àƒ6,-per exemplaar en ook gemeentebesturen en
andere autoriteiten op verzoek van de gouverneur van Gelderland hebben
ingetekend, komt Paulus Nijhoff ruim uit zijn kosten en blijven er van de totale
oplage van 571exemplaren een 250 over voor verkoop in het land. Voor Paulus
Nijhoff en zijn zoon isde uitgave financieel een succes.204
Alleslijkt dus nu tot een goed einde te zijn gekomen, zowel voor de Commissie
van Landbouw alsvoor deNijhoffs, maar de uitbetaling vanƒ500,-aan Isaac Anne
Nijhoff voor zijn 2Vijaar redactioneel werkblijft achterwege, omdat koning Willem
I bezwaar heeft. Hij laat zich eerst gedetailleerd voorlichten over de gang van
zaken bij het totstandkomen van de 'Statistieke Staat' van zowel Groningen als
Gelderland. Hetbezwaar van de koning richt zichniet tegen hetbedrag vanƒ500,zelf,maar hijisvan mening dat dit niet op het fonds voor de landbouw behoort te
drukken. Dit fonds is toch al bezwaard met de kosten van intekening op 100
exemplaren. Bovendien meent de koning dat de vervaardiging van de Staat eigenlijktotdewerkzaamheden van deCommissie vanLandbouw ófvan haar secretaris
behoort. Daar komt dan nog bij 'dat voor het opmaken van den Statistieken Staat
der Provincie Groningen geene aanvrage totbelooning van den bedoelden aard is
gedaan'. Debeloning voor Nijhoff moet maar bekostigd worden uit de opbrengst
van de verkoop van de exemplaren van de Staat die voor het publiek verkrijgbaar
zijn gesteld. De koning wenst dat de Commissie van Landbouw in Gelderland
daartoe, voor zover nodig, door de minister gemachtigd wordt. 205
Als de Gelderse Commissie van Landbouw van deze mening en wens van de
koning op de hoogte wordt gebracht, is zij het daar uiteraard niet mee eens.206 De
commissiebesluit eenbrief naar Den Haag te zenden om 'de gegrondheid der aanspraken van den Heer I.A.Nijhoff tebetogen'. De commissie beroept zich daarbij
op de opdracht die Nijhoff in 1823van de toenmalige minister, A.R. Falck, heeft
gekregen en legt een kopie over van het contract met de uitgever-boekdrukker
Paulus Nijhoff. Hieruit blijkt dat deze het risico van de uitgave op zich heeft
genomen.Alleswatbetreft de redactie enhet drukken enuitgeven isgeheel anders
behandeld dan inGroningen.207 De zuinige koning moet tenslotte wel toegeven.208
Hij wil echter geen precedent scheppen en in het K.B.dat hij 30 oktober onderte-
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schapen met Spaanse merino's bijvoorbeeld, waarvan velen in de Bataafse tijd
wonderen verwachtten, wordt nu meer overeenkomstig de werkelijkheid geoordeeld (pp.287-288).Nieuwe werkwijzen van een landbouwpionier alsVan Brakell
van den Eng ('een grotelandeigenaar inde Neder-Betuwe') vermeldt Nijhoff in het
kort(pp.164en203),maar hetdoen enlaten vande 'gewone'boerblijft hoofdzaak.
Daar is de beschrijving op gericht en niet op de uitzonderlijke gevallen.217 In het
hoofdstuk overbomen enbossen ligthet ietsanders.Landgoedbezitters hebben uit
de aard der zaak vaak specialebelangstelling voor boomteelt en bosbouw. Vooral
bijhen iskennisen ervaring op dit gebied aanwezig. In de tekst worden bijzondere
bomen en aanplantingen op landgoederen dan ookverscheidene malen met name
genoemd.
Opvallend is ook dat over 'schadelijk gedierte' veel genuanceerder gedacht
wordt dan inde tweede helft van de eeuw, wanneer bij landbouwvernieuwers het
idee van 'beheersen' van de natuur meer naar voren komt. Spectaculaire plagen
in de eerste decennia van de 19e eeuw zijn die van meikevers en veldmuizen
(pp.351-355 en 363-364),waartegen men machteloos staat. Daardoor iser meer
aandacht voor het herstel van evenwichten door de natuur zelf. Er wordt in de
tekst gewezen op het grote aandeel van vogels en vleermuizen in de vermindering
van voor land- en bosbouw schadelijke insekten (pp.360-361). Huismussen,
roeken, kraaien, kauwen, eksters, spreeuwen en spechten vangen een grote
hoeveelheid kevers en andere insekten en 's avonds nemen uilen en vleermuizen
dit over. Men volgt dan ook allang niet meer het voorbeeld van de Duitse jagers
en houtvesters, maar spaart een aantal vogels 'die onze oostelijke naburen te
onbedachtzaam pogen uit te roeijen'. De vos, de bunzing, de wezel en de steenmarter jagen op veldmuizen, ratten en mollen en bewijzen goede diensten 'door
derselver getal binnen zekere grenzen te houden'. Vossen en bunzings richten
schade aan door het stelen van kippen en ander pluimvee van de boeren en door
op wild te jagen, maar om het eerstgenoemde nut 'schijnt hunne te strenge
vervolging en geheele uitroeijing geenszins buiten bedenking te wezen' (pp.366-367).
Ontginning van woeste gronden heeft -evenals in de Bataafse tijd- nog steeds de
bijzondere aandacht van hen die verhoging van de totale landbouwproduktie een
landsbelang achten. Men is er zich van bewust dat de oogstopbrengsten per
hectare in het algemeen nauwelijks, maar in ieder geval slechts zeer geleidelijk
verhoogd kunnen worden en zeker niet op korte termijn. Verhoging van de
landbouwproduktie zal daarom dus vooral moeten komen uit een vergroting van
het totale areaal cultuurgrond, dus door ontginning. In de landbouwbeschrijving
wordt dan ook veel aandacht besteed aan het aanbreken,aanmaken,aangraven of
afgraven van woeste grond, zoals ontginning genoemd wordt. Debespreking van
de landbouwtechnische, economische en institutionele belemmeringen voor
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ontginning (p.397 e.v.) is eveneens realistisch in vergelijking met veel beschouwingen uitvroeger dagen toener ontginningen van grote omvang op touw werden
gezet, die vervolgens mislukten.218
Opmerkelijk is dat naast verdeling van markegronden vooral ook het belang
van infrastructurele verbeteringen (wegen, kanalen) wordt benadrukt (p.398).
Nijhoff schrijft dat het aanleggen van straatwegen, als die van Deventer en van
Zutphen naar Amersfoort en gedeeltelijk ook die van Arnhem naar Wageningen,
ontginning van heidegronden heeft bevorderd, hetgeen vooral in de gemeenten
Apeldoorn, Barneveld en Renkum te zien is.Wegenaanleg is een middel om de
landbouw te stimuleren (p.396).
De strekking vanhet stuk isdat ontginning langs lijnen van geleidelijkheid tot
stand komt (zoals alles in de landbouw) en dat boeren ondanks ongunstige
prijsverhoudingen steedsdoorgaan kleinestukjes van gemeente-en markegronden
te ontginnen. Het geschetste wenkend perspectief van markgenootschappen die
opgeheven zijn, dorre heidevelden die metbossen zijn bedekt en broeklanden die
door behoorlijke afwatering zijn omgezet in goede hooilanden en veeweiden
(p.402onderaan),isniet geheelirreëel,maar tochverder weg dan de schrijver zich
vermoedelijk voorstelt.219
Na deze meer algemene opmerkingen over het karakter van het werk, willen wij
tot slotvan dit inleidende hoofdstuk enkele opvallende punten uit de beschrijving
naar vorenhalen ter illustratievan de toenmalige landbouw. Vooreen goed begrip
zullen wij zeconfronteren met enige onjuiste opvattingen die later zijn ontstaan en
die een taai leven hebben geleid tot inhet jongste verleden.
De andere kijk op de landbouw die uit Nijhoffs beschrijving naar voren komt,
hangt ongetwijfeld samen met de sterk dalende graanprijzen na 1817. De hoge
(oorlogs)prijzen uit de Bataafse en Franse tijd behoren tot het verleden. Catharina
de Grote, keizerin van Rusland, heeft aan het eind van de 18e eeuw de landen
noordelijk van de Zwarte Zee bij het Russische rijk gevoegd en in 1792 de
havenstad Odessa gesticht. Als daarna in 1794 Rusland het recht verwerft van
doorvaart door de Bosporus voor koopvaardijschepen, komen na het einde van de
Napoleontische oorlogenjaarlijks grote hoeveelheden graan uit het gebied van de
Zwarte Aarde naar de Middellandse Zee en later ook naar West-Europa. De
gronden inhet nieuwe produktiegebied zijn zóvruchtbaar, dat zij geen bemesting
nodig hebben en zijzijn zóuitgestrekt dat zij- n u zijvoor het verkeer toegankelijk
zijn geworden- Europa overvloedig van graan kunnen voorzien.220 De grote
graanaanvoer uit de landen om de Zwarte Zee leidt in 1818tot een ineenstorting
van de graanprijzen in West-Europa en tot een langdurige landbouwcrisis, die in
dejaren '20zijndieptepuntbereikt. Decrisisblijft echterbeperkt totde akkerbouw,
maar in die sectorbrengt de prijsontwrichting veel ellende en verarming. Pas als
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de regering in 1825een vrijhoog invoerrecht opbuitenlands graan instelt, kunnen
de prijzen in ons land weer aantrekken.
Nijhoff wijst in zijn beschrijving verscheidene malen op veranderingen in de
landbouw in dejaren '20tengevolge van deze dalende prijzen. Groteboeren in het
rivierkleigebied hebben in de periode toen zij hoge prijzen voor hun produkten
ontvingen, hun boerderijen verfraaid, verbouwd of zelfs geheel vernieuwd. Veel
pachters zijn toen ook door aankoop eigenaar van hun bedrijf geworden, tegen de
toen geldende koopprijzen. De zware onderhoudskosten, de inmiddels sterk verhoogde grondlasten en de hoge rente voor het geleende kapitaal zijn nu door de
lage landbouwprijzen een 'verpletterende last' voor hen geworden. Veel
aanzienlijke landbouwers zijn door hun schuldeisers gedwongen tot verkoop over
te gaan voor maar nauwelijks de helft van de geleende hoofdsom, zodat zij 'tot
eenen staat van volslagene armoede gebragt zijn' (pp. 407-408, 421,426). Ook
verpachters hebben het moeilijk, omdat de pachten zó sterk dalen dat zij hieruit
soms alleen maar de grondlasten kunnen voldoen en onderhoud achterwege moet
blijven (p. 420). Er is ook minder werk voor de dagloners, waardoor de armoede
onder hen eveneens toeneemt (p. 428).221
De invloed van de graanprijzen doet zich in meer of mindere mate ook op
andere wijze gelden, zoalsbijvoorbeeld inkleine,maar opvallende veranderingen
in het cultuurlandschap van het rivierkleigebied. Dit komt treffend tot uiting in
hetgeen Nijhoff meedeelt over de elzenpassen aldaar. Dit zijn enigszins laag
gelegen stukken grond inhet rivierkleigebied diemet elzen zijnbepoot. Inhet Rijk
van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Neder-Betuwe, de Tielerwaard en
het Land van Buren 'worden gansche bunders met deze houtsoort beplant en om
de vijf jaren gehakt'. In de tijd van de hoge graanprijzen zijn veel van dergelijke
elzenpassen gerooid en totbouwland gemaakt, maar bij de voortdurend dalende
prijzen tijdens de landbouwcrisis verandert men weer meer bouwlanden in
elzenpassen (p.333).
Het bijzondere bij deze gang van zaken is dat door de teelt van elseen bodemverbetering optreedt en de grond geschikter wordt voor bouwland. De els kan
namelijk atmosferische stikstof vastleggen en benutten door middel van stikstofbindende bacteriën in wortelknolletjes. Dit proces is vergelijkbaar met het
stikstofbindend vermogen van vlinderbloemige gewassen. De elzen verrijken de
bodem met deze stikstof viahun bladstrooisel. Dit verteert goed, maakt de bodem
humeus en hoogt deze tevens op. In deze tijd heeft men nog geen weet van
stikstofbindende bacteriën, maar uit de tekstblijkt dat de boeren uit ondervinding
wel degelijk debijzondere werking van elzeblad alsbemesting kennen. Wij lezen
namelijk dat men elzen graag langs de sloten plant 'om de vettigheid, welke het
elzenblad aan de slootaarde mededeelt, die om zekere jaren uitgegraven en over
het land gebragt wordt' (p. 333). Ook vermeldt Nijhoff dat men met goed gevolg
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appelboomgaarden aanlegt in jonge elzenpassen 'wier afvallende bladeren den
grond verbeteren'. Als de appelbomen uitgegroeid zijn, worden de elzen gerooid
en gaat men de boomgaard tevens als weide gebruiken (p.346).
In de zandgebieden zijn de gevolgen van de landbouwcrisis in het algemeen
minder ernstig, maar zeker niet afwezig. Zo gaat bijvoorbeeld het aanzienlijke
vermogen van veel grote scholteboeren inhet kwartier van Zutphen in deze jaren
wel niet geheel te gronde, maar het vermindert wel aanmerkelijk (p.422). De
invloed van de lage prijzen doet zich in het bijzonder gelden in streken die ver
verwijderd zijn vanbevaarbaar water, zoals sommige gedeelten van de Veluwe en
vooral van het kwartier van Zutphen. Graan uit het oostelijk gedeelte van het
kwartier van Zutphen, bijvoorbeeld uit Winterswijk of Aalten, dat voor de markt
is bestemd, moet eerst met paard en wagen naar Zutphen of Deventer worden
vervoerd. Moet het nog verder, naar Amsterdam, dan kan dit per schip,maar de
totale vervoerskosten bedragen dan vrijwel evenveel alsdievoor het graan dat uit
de Oostzeelanden over zee naar Amsterdam komt! 'Geen wonder dus', lezen wij
dan ook in de landbouwkundige beschrijving, 'dat onze landman in die streken
zijn graan hoe langer zoo meer tot eigen gebruik behoudt, en zich steeds minder
op den graanbouw toelegt' (pp.194-195).
Ook bij de teelt van aardappels spelen de vervoerskosten een rol.Op de hoge
Veluwe en in 'het binnenste gedeelte' van het kwartier van Zutphen worden niet
meer aardappels verbouwd dan voor eigen gebruik nodig is, omdat de prijs die
men kan maken vrijwel nooit tegen het kostbare vervoer opweegt (p.207).
Aardappelteelt voor de markt vindt men dan ook dichter bij de grote steden.
Deboeren moeten zichbij grote economische afstand totde belangrijkste vraagcentra - de Hollandse steden- op andere produkten voor de verkoop toeleggen.
Zij doen dit door meer van hun graan en aardappels voor het rundvee en de
varkens tebestemmen en zotot grotere waarde tebrengen, want de prijzen van de
veeteeltprodukten blijven beter op peil. Inhet kwartier van Zutphen worden veel
kalveren gemest. Ookwordt jongvee in debroekstreken gefokt en dan vervolgens
voor vetweiderij naar elders verkocht. De verkoop van vette kalveren en mager
jongveeisdan ookaanzienlijk (p.277).Op denajaarsmarkten worden vette beesten
verhandeld, waarvan een deelnaar Holland, de zuidelijke Nederlanden, Frankrijk
en Duitsland gaat (p.278).Naast het mesten van één of meer varkens voor eigen
gebruik mesten deboeren een veel groter aantal voor de verkoop. Uithet kwartier
van Zutphen wordtjaarlijks een grotehoeveelheid gerookt en ongerookt spek voor
huishoudelijk gebruik en voor scheepsvoorraad naar Holland gezonden. Het Oostgelderse spek is stevig en duurzaam en daarom zeer geschikt voor dit laatstgenoemde doel. Beroemd zijn ook de gerookte hammen, die als 'Westfaalse' naar
Holland en elders vervoerd worden (pp.294-295).Verder houdt men veel ganzen
inhet oostelijk en zuidelijk deelvan het kwartier van Zutphen, voor het verkrijgen
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van veren en om ze, tegen de winter, gemest naar de markt tebrengen. De vette
ganzenmarkt innovember teZutphen geniet een zekere vermaardheid. De ganzen
worden ook uit het naburige Overijssel aangevoerd en grotendeels naar Holland
gezonden (p.297).
Meer dan voor eigen gebruiknodig is,wordt inhet kwartier van Zutphen ook vlas
verbouwd onder Eibergen, Borculo, Lichtenvoorde en Neede (p.232). Dinxperlo
isbekend om zijnhennepteelt. Op de hennepmarkt aldaar op 21september wordt
de hennep door touwslagers uit Deventer, Zutphen en Doesburg opgekocht. Een
gedeelte van de hennep gaat ook naar Pruisische plaatsen aan de Rijn (pp.235,
237).Onder Keppel,AngerloenDoetinchemwordt veel klaver verbouwd om zaad
te winnen, dat naar Holland wordt verkocht en dat grotendeels naar Engeland
wordt verzonden (p.231).
Deopvatting - d i e ooktegenwoordig nogvaak gehuldigd w o r d t - dat de boeren
vroeger generaties lang allesbij het oude lieten en niet reageerden op de markt,
blijkt niet te kloppen. Het is het taaie geloof aan de historische mythe van een
onveranderlijk platteland en vanboeren die generaties achtereen alles in de 'voorvaderlijke sleur' deden en afkeer van veranderingen hadden. Er zou van de middeleeuwen tot in de tweede helft van de 19e eeuw weinig in de landbouw veranderd zijn. Men leefde - vooral in de Achterhoek- geïsoleerd, zelfgenoegzaam,
vrijwel zonder contact met debuitenwereld. Ditbeeld - dat zeker niet uit Nijhoffs
beschrijving naar voren k o m t - is later in het leven geroepen door landbouwvernieuwers uit de tweede helft van de 19een vroege 20eeeuw, die de landbouw in
hetverleden alsstatischen traditioneel afschilderen om de vernieuwingen en vooruitgang diezijpropageren des tebeter te laten uitkomen. Zo groeit ookde mening
dat allebelangrijke veranderingen in de landbouw zich pas in de periode nâ 1880
hebben voorgedaan. 222 Latere auteurs, waaronder volkskundigen, sociologen en
ookhistorici,hebben ditbeeld van het onveranderlijke platteland overgenomen en
uitgedragen tot in de jaren '50 en '60.223 Het wordt daarna nog vele jaren gekoesterd door hen, die met een zekere nostalgie naar de pre-industriële wereld
kijken enhet rustige,eenvoudige landleven van toen. Zo'n idylle wordt in de landbouwkundige beschrijving niet geschilderd. Het agrarisch-historisch onderzoek
van de afgelopen decennia tekent eveneens een geheel ander beeld. Het laat zien
dat de landbouw inde zandgebieden van ons land in de loop der eeuwen aan veel
meer veranderingen onderhevig is geweest dan lange tijd is aangenomen en dat
de plattelandseconomievan de zandgronden reeds in de 16een 17eeeuw in steeds
sterkere mate vervlochten is geraakt met de stedelijke en groeiende economie in
de kustprovincies. 224
Het reageren op de prijzen door de zandboeren vinden wij ook terug in hun
wisselende keuze van voedingsmiddelen voor het gezin en voor het vee. Het
stereotiepe beeld van deboerenvoeding op de zandgronden in de 19eeeuw is het
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gebruik van veel boekweit, in de vorm van boekweitepannekoeken en boekweitepap. Dit is in zijn algemeenheid beslist onjuist, zoals uit de tekst blijkt. In
gewonejarenbehoudt de zandboer vandeboekweit slechtseenklein gedeelte voor
eigen gebruik enverkoopt hijzoveelmogelijk ervan.Isde oogstechter overvloedig
en zijn de prijzen laag, dan behoudt hij niet alleen zijn rogge, maar ook de
boekweit grotendeels voor eigen gebruik. Omgekeerd, bij misgewas of in 'dure
jaren' (alsde graanprijzen hoog zijn),voeden deboeren zichmeer met aardappels,
andere knol-en wortelgewassen en paardebonen en bestemmen het relatief dure
graan voor de verkoop (pp.183, 187).225 Meer dan elders zijn in de Gelderse
zandstreken aardappels het voedsel van de boeren en de minvermogenden, die
-vooral wanneer de graanprijzen hoog zijn- twee of driemaal daags aardappels
eten (p.207).
Wat betreft de aardappelteelt in het rivierengebied willen wij speciaal de
aandacht vestigen op hetgeen wordt vermeld over de Bommelerwaard en de
Tielerwaard. Hier worden grote hoeveelheden aardappels voor de markt geproduceerd. Deze worden door rondreizende handelaren bij de boeren opgekocht en
per schip naar elders vervoerd of zij worden door de boeren zelf ter markt
gebracht in Utrecht, Gorinchem, 's Hertogenbosch en andere steden (p.207). Het
is opmerkelijk hoe intensief de aardappelteelt hier wordt bedreven. In dit lager
gelegen, westelijk deel van het rivierengebied, waar meer grasland is en de mest
minder schaars dan in het oostelijk deel, is de braak (de 'zomervaag') vrijwel
geheel teruggedrongen, terwijl dit elders inhet rivierengebied niet of veel minder
het gevalis (pp.162-163).Vaakverbouwt men enigejaren afwisselend aardappels
en tarwe, soms onderbroken door een jaar paardebonen, erwten of haver. Een
eenzijdige teelt van een aantal jaren aardappels achterelkaar, met jaarlijkse
bemesting,komt eveneens voor (p.158,163). Uit andere bron weten wij dat in de
Franse tijd in de Bommelerwaard aleen derde van het areaal bouw- en tuingrond
met aardappels wordt bepoot. De oppervlakte aardappels neemt daarna nog
belangrijk toe ten koste van de graanteelt.226
Twintig jaar later, in de jaren 1845-1848, heerst de beruchte aardappelziekte
(Phytophtora infestans),die overal in Europa de aardappeloogsten geheel of gedeeltelijk te gronde richt. Inhet lichtvan het voorgaande ishet geen wonder dat in ons
land die ziektejuist inde Bommelerwaard en de Tielerwaard catastrofale gevolgen
heeft voor de vele aardappels telende kleine boeren en landarbeiders. In veel
gemeenten bestaat in 1845meer dan 60%van het areaal bouw- en tuingrond uit
aardappels, oplopend totzelfs 89%inNederhemert.227 Er ontstaan in dejaren 1845
en 1847in deze regiowerkelijk 'Ierse toestanden': grote verarming, acute hongersnood en hoge sterftecijfers.228 We zien hier dat in de 'oude landbouw' zeker niet
altijd zoecologisch uitgebalanceerd gewerkt wordt alstegenwoordig wel eens verondersteld wordt door mensen die uit onvrede met de huidige, gangbare
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landbouw teruggrijpen op een geïdealiseerd agrarisch verleden.
Van groot belang is hetgeen in de beschrijving wordt meegedeeld over de
vruchtopvolging, dat isde opeenvolging van gewassen op een akker van jaar tot
jaar,over debemesting en overhet zonu en dan dries ofbraak liggen van het land.
Vooral op dit gebied zijn later in de 19eeeuw een aantal onjuiste denkbeelden en
voorstellingen ontstaan, waarop wij inhet volgende de aandacht willen vestigen.
Uit de tekstblijkt dat omstreeks 1825de voornaamste gewassen op de zandgronden
rogge, boekweit en aardappels zijn en dat op de beste gronden in plaats van
boekweit ook wel haver, zomergerst of zomertarwe wordt verbouwd (pp. 160
-161). Anders dan vaak nog gedacht wordt, volgen de boeren op de zandgronden
geen vaste,driejaarlijkse cyclus van tweemaal rogge en éénmaal boekweit, waarbij
dan inhet eerstejaar gemest wordt. Erbestaat een grotere variatie, die afhankelijk
isvan debodemkwaliteit. Vooral deze laatste factor bepaalt in welke verhouding
de gewassen verbouwd worden en hoeveel oogsten men kan winnen na éénmaal
mesten (pp.157-158,160-161,202). Het armstebouwland moetjaarlijks of om het
andere jaar gemest worden om een redelijke rogge- of boekweitoogst te geven.
Andere gronden, de zogenaamde drieslanden, laat men drie of vier jaar onbebouwd (dries) liggen, als weidegrond, waarna ze gescheurd worden en dan met
een halve bemesting een goede rogge-, boekweit- of haveroogst kunnen geven
(p.160).Uitandere bron weten wij dat dergelijk wisselland in vroeger eeuwen van
grotebetekenis is geweest en een essentieel onderdeel van het landbouwsysteem
op de zandgronden vormde. 229 Hetgeen in de beschrijving vermeld wordt over
drieslanden (p.160)is een overblijfsel van deze cultuurmethode.
Vermeldenswaardig is ook dat de term 'drieslagstelsel' niet in de tekst
voorkomt. Deze term is pas in de jaren '50 en '60 van de 19e eeuw in de Nederlandstalige literatuur geïntroduceerd door de geoloog en landbouwkundige
W.C.H.Staring (1808-1877).Hij gebruikt deze term om het landbouwbedrijf op de
zandgronden te typeren enbedoelt er een driejarige opvolging van gewassen mee,
met als grondregel het telen van rogge tweemaal achter elkaar en vervolgens
boekweit inhet derdejaar.230 Dit 'drieslagstelsel' zou volgens hem sinds de 'grijze
oudheid' op de Gelderse zandgronden bestaan hebben, met alleen dit verschil, dat
een braakjaar231 vroeger de plaats innam van de boekweit, toen deze nog niet
bekend was. W.C.H.Starings naamgeving en definitie van dit landbouwstelsel is
latereenbron van verwarring geworden en lijktmeer een produkt van 19e-eeuwse
kamergeleerdheid dan een adequate weergave van de toenmalige landbouwpraktijk.232 Ook tegenwoordig leidt het gebruik van de term 'drieslagstelsel' door zijn
onduidelijkheid nog steeds tot misverstanden. Iedere driejarige vruchtopvolging
mettweemaal graan achterelkaar, gevolgd door eenbladgewas,wordt vaak foutief
een 'drieslagstelsel' genoemd. Wij pleiten er dan ook voor deze term in de
historische literatuur te vermijden en alsmen hem gebruikt, duidelijk aan te geven
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wat men ermee bedoelt.
Voor de Heigronden vermeldt de beschrijving een grote verscheidenheid in de
vruchtopvolging (pp.161-163).Veel factoren van biologische, bedrijfstechnische
en economische aard spelen een rol bij de juiste keuze van de opeenvolging der
gewassen.233Deboeren weten in die tijd echter uit overgeleverde ervaring hoe zij
moeten handelen. Vaak meent men dat het hierbij dan gaat om zogenaamde
'traditionele' vruchtopvolgingen, waarbij de boeren te werk gaan volgens vaste,
uniforme, onveranderlijke schema's. Dit is echter beslist niet het geval. Nijhoff
vermeldt ook nadrukkelijk dat er geen vaste regels bestaan, maar dat allerlei
omstandigheden, zoals de bodemgesteldheid, het weer, wateroverlast, overstromingen en dergelijke, dikwijls veranderingen in de vruchtopvolging noodzakelijk maken (p.164). Hetzelfde geldt voor het al of niet inschakelen van een
braakjaar (met of zonder bemesting). Ookhiervoor bestaan geen vaste schema's of
'traditionele' regels waaraan star wordt vastgehouden (p.159).
Wij vinden in de tekst ook niets dat wijst op de zeer langdurige vruchtopvolgingscycli van 10, 15 of zelfs 18 jaar met maar éénmaal bemesting, zoals G.
Wttewaall die in 1834 voor het aangrenzende rivierkleigebied van zuidoostelijk
Utrecht vermeldt.234 Waarschijnlijk hebben dergelijke lange rotaties nooit echt
bestaan. Het zijn vermoedelijk constructies, die gemaakt zijn voor de classificatie
van de gronden inverband met de voorbereiding van het Kadaster235 en die door
Wttewaall als reëel beschouwd zijn. Latere auteurs volgen hem hierin na en beschouwen de door hem vermelde rotaties typerend voor het lage peil waarop de
landbouw in zijn tijd in dit gebied staat.
Eengrootdeelvanhetrivierkleigebied ondervindt vaakveeloverlast van water als
de rivieren buiten hun zomerbedding treden. Het rivierwater kwelt dan onder de
rivierdijken door en vult de sloten tot aan of over de rand. Door de onvoldoende
ontwatering zijn veellanderijen inhet voorjaar zónat, dat zeniet geploegd kunnen
worden of dat de wintergewassen verrotten. Vee kan inhet voorjaar vaak niet in de
wei. De totaal onvoldoende ontwatering maakt een krachtige bestrijding van het
onkruid uiterstmoeilijk. Men teeltdaarom naar verhouding veel granen, die ook op
vuil land nog een redelijke opbrengst geven. Van de wintergewassen is tarwe het
meest tegen kwelwater bestand (pp.165-166).
Eenjaar volle braak, waarin in de zomer een aantal malen geploegd en geëgd
wordt, kan op de rivierkleigronden na een kortere of langere periode op veel
plaatsen niet gemist worden. Vooral als er veel kwel optreedt, vervuilt het land
sterk door onkruid en is ditbraken ('zomervagen' of 'zomervoren') noodzakelijk
om het land goed te zuiveren van onkruid, voor verbetering van de bodemstructuur en ter bevordering van het herstel van de bodemvruchtbaarheid (pp.
158-159,245).
De kwel dwingt de boeren tot een extensief gebruik van het land, want een
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intensievere bewerking verhoogt wel de kosten, maar nauwelijks de opbrengsten.
De strijd tegen het onkruid is vaak hopeloos. De akkerbouw wordt dan ook veel
extensieverbedreven dan op de zeekleigronden inZeeland of op de Zuidhollandse
eilanden. Minder intensieve grondbewerking, minder mest en veel onkruid resultereninaanzienlijk lagere oogstopbrengsten perha dan op de zeekleigronden, naar
schatting zo'n 20à30%lager. In feite isdit verschil echter minder groot dan het zo
oppervlakkig gezien lijkt. Dergelijke lage oogstopbrengsten worden namelijk ook
met minder arbeid en kosten verkregen. 236
Deboeren inhet Gelderse rivierkleigebied handelen rationeel. Onder de gegeven
omstandigheden moet de akkerbouw wel extensiever beoefend worden dan op de
zeekleigronden. In de crisisperiode van dejaren 1820,met lage graanprijzen, is dit
trouwens eerder een voordeel dan een nadeel. Men kan zonodig zonder diep
ingrijpen een deel van zijn arbeid en uitgaven op andere bedrijfsonderdelen
richten,want debedrijven zijn gemengd enhebben meer pijlers waarop zij rusten.
In de landbouwkundige beschrijving komen deze bedrijfsonderdelen en hun
produktie voor de markt dan ook telkens ter sprake:paardenfokkerij (pp.260,266,
419), vetweiderij van ossen of van koeien of vaarzen in de uiterwaarden (pp.277-280, 419),produktie van boter (pp.280-282,420), varkensmesterij voor
het veelgevraagde Gelderse spek (pp.291,419),fokken vanbiggen (p.295),houden
van kalkoenen (pp.296-297), winnen van hooi voor de handel (pp.256,257) en
fruitteelt (kersen, appels, peren) in boomgaarden die door vee beweid worden
(pp.339-340,345-346).
Het rivierkleigebied isin landbouwkundige zin geen eenheid en de landbouw
heeft er zich ookniet overaleenzijdig inextensieve richting ontwikkeld. Zo wordt
in de tekst het kweken van vruchtbomen genoemd, dat in enkele plaatsen van
belang is (pp.348-349). Opheusden bijvoorbeeld ontwikkelt zich tot een boomteeltcentrum.237 De arbeidsintensieve aardappelteelt op kleine bedrijfjes in de
Bommelerwaard en de Tielerwaard hebben wij hierboven reeds besproken. In de
Over-Betuwe enhet Land van MaasenWaalbestaan enkele centra van tabaksteelt.
Het dekblad uit Valburg is vermaard en wordt door de Franse sigarenindustrie
veelgevraagd (pp.217-218).Vlas,een ander arbeidsintensief gewas,wordt op veel
plaatsen niet of niet alleen voor eigen gebruik geteeld, maar voor de markt
(232-233,234-235). Hennepteelt is in de Bommelerwaard, in het Land van Maas
en Waal en in de Tielerwaard van enigbelang (pp.235, 237).Hop wordt op kleine
schaal in de Bommelerwaard verbouwd, in Ammerzoden, Well en Nederhemert
(pp.237,242).
Dit alles toont hoe dynamisch het agrarisch-economisch leven is en dat de
veranderingen in de landbouw aan deze streek niet voorbij gaan.238 Landbouwschrijvers uit de tweede helft van de 19eeeuw zien echter het vele onkruid en het
handhaven van een jaar volle braak als een bewijs van het 'onverstand' van de
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boeren. Het is vooral W.C.H.Staring die fulmineert tegen het onkruid en de
slordigheid van de boeren.
Staring ziet 'onkunde der landbouwers' als één van de hoofdoorzaken van
onderontwikkeling van de landbouw op de Gelderse kleigronden. In een verslag
van zijn hand over de toestand van de landbouw in Gelderland uit 1850, wemelt
het van opmerkingen over onkunde, zorgeloosheid en nalatigheid van de boeren
in hun bedrijfsvoering, waarbij hij speciaal de aandacht vestigt op de OverBetuwe.239Dat deboeren vasthouden aan dehierbovenbesproken extensieve vorm
van akkerbouw met relatief veel graan inhetbouwplan en eenbraakjaar, verklaart
hij ook uit onkunde. De boeren weten volgens hem niet hoe elders gehandeld
wordt. 'Het isonkunde', zoschrijft hij, 'wanneer dieboeren zichniet schamen over
de heerlijke gewassen van hederik, klaprozen, korenbloemen, bolderik en
dergelijke planten, welke zij op hunne akkers telen'. En hij voegt hieraan toe dat
deze planten met hun mooie bloemen de akkers wel zeer schilderachtig maken,
maar dat zij 'een gruwel' zijn in de ogen van hen, die weten dat de Zeeuwen,
bijvoorbeeld, deze onkruiden reeds alleinhet vroegevoorjaar door wieden uit hun
tarwe en koolzaad verwijderd hebben, 'terwijl onze kleiboeren er nog niet aan
denken om eene hand naar hunne gewassen uit te steken'.240
Starings vergelijking met Zeeland is onterecht, want de Betuwe is juist een
voorbeeld van een streekwaar een intensief bedrijf niet op zijn plaats is.Onder de
hier geldende ongunstige omstandigheden moet het bedrijf juist niet worden
ingericht zoals in Zeeland. De landbouwers in het Gelderse rivierkleigebied zijn
niet onkundig;de landbouw iser 'anders'. Datblijkt ook uit het feit dat Zeeuwse
boeren die zich later in de Betuwe vestigen en die proberen het onkruid krachtig
tebestrijden en de cultuur op een peil tebrengen, zoals zij dat tevoren in Zeeland
gewend waren, deze pogingen weer moeten opgeven.241
Door de grote autoriteit die Staring later geniet, worden zijn opvattingen vaak
vrijwel zonder kritiek overgenomen en zo ontstaat de mythe van een achterlijk
landbouwgebied, met slordigeboeren, die vasthouden aan verouderde methoden
en weinig geneigd zijn iets nieuws te aanvaarden. 242
Staring lijkt gefascineerd door intensieve bedrijfsvormen. Zijn mening dat
kennis hiervan voor de boer beslissend is bij zijn keuze van het meest rationele
landbouwstelsel, isnietjuist. Het gehele complex van omstandigheden waaronder
de boer leeft, geeft de doorslag.243 En onder 'omstandigheden' moeten wij niet
alleen fysisch-geografische en bodemkundige, maar ook markt-economische en
socialefactoren rekenen. Voor zover deboer ongunstige omstandigheden niet kan
verbeteren, moet hij zijnbedrijf erbij aanpassen en dat zien wij in de geschiedenis
dan ook steeds gebeuren. 'En degene, die ergens een stelsel aantreft, dat weinig
intensief is of minder op de hoogte van de tijd schijnt te zijn, doet verstandig de
oorzaakniet aanstonds bijdeboer te zoeken. Invele gevallen ligtde oorzaakbij de
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omstandigheden'. Deze raad van de landhuishoudkundige G.Minderhoud uit
1954 kunnen ook beoefenaren van de plattelandsgeschiedenis thans ter harte
244

nemen.
De ook tegenwoordig nog veel gehoorde mening dat deboeren in de 19e eeuw,
evenalsinde eeuwen ervoor, vrijwel geen veranderingen inhunbedrijf aanbrengen en aan verouderde methoden vasthouden uit gehechtheid aan het oude en uit
vooringenomenheid tegen het nieuwe, is niet in overeenstemming met de historische feiten en slechts schijnbaar juist. Deboeren waren ook vroeger niet afkerig
van verandering, maar zij waren voorzichtig bij het aanvaarden van grote
veranderingen ineens in hun bedrijf. In plaats van 'onwillig' of 'dom', zoals
landbouwschrijvers als Staring en anderen dit noemen, is het juist verstandig en
rationeel. In dit verband moeten wij bedenken dat er in de pre-industriële maatschappij slechtseen smalle margebestaat tussen schaarste en overvloed en tussen
dood en leven. Dedood issteeds dichtbij en men isop alle gebieden van het leven
onderworpen aan voor ons thans onvoorstelbaar grote risico's en kwade kansen.
Het vermijden van nieuwe onzekerheden en extra risico's inhet bedrijf is dan van
overwegend belang. Een boer kan zich in die tijd niet permitteren dat een nieuwigheid mislukt, omdat hij geen reserves heeft. Maar dit betekent nog niet dat hij
daarom star vasthoudt aan de oude methoden en allesbij het oude laat, want dat
iseveneens riskant.Wat deboer indietijd in de eersteplaats zoekt, is bestaanszekerheid. Hij ziethet landbouwbedrijf dan ook niet zozeer alseen onderneming die
een zo groot mogelijke winst moet opleveren.
Deboeren werkten inhetverleden empirisch enprobeerden voortdurend kleine
technische verbeteringen in hun bedrijf aan tebrengen, om zo produktie en produktiviteit beetje bij beetje te vergroten. Voor een oppervlakkige waarnemer zijn
de resultaten hiervan vaak onzichtbaar, waardoor de indruk ontstaat van onveranderlijkheid en stilstand. Maar dan vergeet men het belang van het gehele complex van allerlei kleine, elkaar aanvullende en onderling sterk samenhangende
veranderingen, waaraan telkensnieuwe toegevoegd worden.Juistdieveelheid van
elkvoor zichhéél kleine veranderingen is de motor achter de groei die de boeren
uiteindelijk weten te realiseren.245
Uit ervaring wisten de boeren heel goed dat zij een enkele op zichzelf staande
verbetering niet zomaar 'ongestraft' konden invoeren, omdat door neveneffecten
dieniet tevoorzien waren, hun risicoonevenredig sterk vergroot kon worden. Het
beloofde voordeel van de verbetering kan dan grotendeels verdwijnen of zelfs in
het tegendeel omslaan. Vandaar dat deboeren steeds stap voor stap te werk gaan,
niet op één punt maar in een breed scala van mogelijkheden. En altijd houden zij
er rekeningmee dat een gedane kleine stap weer ongedaan gemaakt moet worden,
als hij ongunstig blijkt. Richtsnoer bij de uitoefening van hun bedrijf is een
verbazingwekkende ervaringskennis, diebestaat uit de overgeleverde ondervin-
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dingen van voorgaande generaties, aangevuld met die van henzelf en van de
boeren inhun omgeving. De kennisoverdracht iseen uiterst langzaam en collectief
gebeuren. Men kijkt in de boerengemeenschap hoe de ander het doet en men leert
al doende van elkaar. De ervaring van eeuwen wordt daarbij van geslacht tot
geslacht doorgegeven en telkens verrijkt met nieuwe ervaringsfeiten, waardoor
langzamerhand een onmiskenbaar vakmanschap wordt opgebouwd uit de
combinatie van traditie, ervaring, inzicht en scholing op het ouderlijk bedrijf.246
In de 19eeeuw wordt vaak schamper gesproken over deze ervaringswijsheid
en ook later isditnogal eens het geval.Het isde arrogantie van de studeerkamergeleerden die klagen dat er zo 'onwetenschappelijk' geboerd wordt. Want men
moet niet te gering denken over deze ervaringswijsheid. Nog in 1952, aan de
vooravond vande grotenaoorlogse technologische veranderingen inde landbouw,
noemt de Wageningse hoogleraar in de landhuishoudkunde, G. Minderhoud,
traditie één van de factoren die de inrichting van het landbouwbedrijf bepalen.
'Veelvan wat wijthans zien,moet uit historische gronden worden verklaard. Men
veroordele het bestaande evenwel niet te spoedig, ook al lijkt het soms minder
doelmatig. Een ervaring van eeuwen is veelal de basis van hetgeen onze hedendaagse kennis niet vermag te verklaren', schrijft hij.247
Er treden dus wel degelijk steeds veranderingen op:nieuwe gewassen komen
in gebruik, werktuigen en gereedschappen worden verbeterd en in de cultuurmethoden worden telkens kleine wijzigingen aangebracht. Heel geleidelijk, op
lange termijn, leidt dit alles tot hogere oogstopbrengsten per ha. De voorzichtigheid van deboeren isdoor de landbouwschrijvers nietbegrepen en vaak versleten
voor onwil of domheid. Zij hebben zich niet gerealiseerd dat de boeren over een
buitengewoon aanpassingsvermogen en een grote creativiteit moeten beschikken
om zicheconomisch staande tehouden in ongunstige tijden en omhun bestaanszekerheid te handhaven. Het recente landbouwhistorisch onderzoek laat telkens
weer zien hoeboeren zichweten aan te passen en hoe zij gebruik weten te maken
van nieuwe economische mogelijkheden die de markt hun biedt.
Tegen deze achtergrond van agrarische verandering die zich langzaam in een
continu proces voltrekt, moeten wij ook de thansvolgende,herdrukte beschrijving
van de Gelderse landbouw uit omstreeks 1825 bezien. Hierin wordt veel
beschreven dat al in de 17e en 18e eeuw -of al veel eerder- ontstaan is,maar wij
kunnen eveneens de aanzet herkennen van nieuwe ontwikkelingen diena ca. 1840
verwezenlijkt zullen worden. Voor de geschiedenis van de Gelderse landbouw in
lange termijn perspectief verwijzen wij de lezer naar de meest recente landbouwhistorische literatuur.248 De hier opnieuw uitgegeven tekst beschrijft de Gelderse
landbouw gedurende een korte periode en geeft zodoende één enkele schakel uit
het steeds doorgaande proces van agrarische verandering.

8 DeGelderselandbouwbeschreven:waarderingvroegerenbelangnu

73

74

DestatistiekebeschrijvingvanGelderlandinhistorischperspectief

Noten

Afkortingen
ARA
Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage
CvL
Commissie van Landbouw in Gelderland
GA
Gemeentearchief
RAGeld. Rijksarchief in Gelderland, Arnhem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Stamhuis, 'CijfersenAequaties' (1989), pp.47-48. Cullen, Statistical movement (1975),
pp. 10-11. Van der Woude, 'De Goldberg-enquête' (1992),pp. 22-23.
Pearson, History ofstatistics (1978),pp.2 en 4.
Achenwall, Statsverfassung I (17816),pp.4 - 5 .
Schlözer/Tydeman, Theorie der statistiek (18142), pp.93, 99-100. Boschloo, De
productiemaatschappij(1989),pp. 31-32.
Stamhuis, 'CijfersenAequaties' (1989),pp.53-55.
Schlözerdoceert in dezejaren ook Weltgeschichte in Göttingen. Voor die tijd ishij van
1765-1767hoogleraar in de Russische geschiedenis in Sint-Petersburg. Zie over hem
en zijn veelbewogen leven:AllgemeinedeutscheBiographie Bd. 31 (1890),pp. 567-600.
Tydeman is in dezejaren hoogleraar aan de Akademie te Franeker en doceert daar
o.a. rechtsgeschiedenis. Van 1818-1848 is hij hoogleraar in de staathuishoudkunde
en statistiek teLeiden.Zie over hem: Boschloo,Deproductiemaatschappij(1989),pp. 36
-37, 258-259.
Stamhuis, 'CijfersenAequaties' (1989),pp.49-50.
Over Kluit en zijn colleges: Boschloo, Deproductiemaatschappij (1989),pp. 17-18,
28-30, 33-36, 257.Stamhuis, 'CijfersenAequaties' (1989),pp. 134,137-144.
Van Deursen, 'Geschiedenis en toekomstverwachting' (19812),pp. 113,122-127.
Boschloo, Deproductiemaatschappij(1989),pp. 28-37.
Idem, pp.33-35.
Stamhuis, 'CijfersenAequaties' (1989),pp. 141-142.
Sinclair isde eerste president van de in 1793opgerichte BoardofAgriculture. Zie over
hem en over zijn landbouwkundige activiteiten en publikaties: Handley, Scottish
farming (1953),pp.172-175.Mitchison, Agricultural Sir John(1962).
Sinclair, Statisticalaccount,vol.20(1798),p.XIII.Pearson, Historyofstatistics(1978),pp.
8-9.
Cullen, Thestatistical movement (1975),p.10,verwijst hiervoor naar deEncyclopaedia
Britannica (3rd. edn.; Edinburgh, 1797),XII,p.731.
Van de Graaff, Historisch-statistische beschrijving van het Koninkrijk Holland, 1:
Departement Braband(1807),p.XXIX.
Schlözer/Tydeman, Theoriederstatistiek (18142),p. 91.
F.J.B.d'Alphonse (1756-1821),intendant van Binnenlandse Zaken van 1810-1813. Hij
maakt drie inspectiereizen door de Nederlandse departementen ter voorbereiding van
zijn Aperçusur la Hollande (1813).Enige hoofdstukken hieruit (waaronder dat over de
landbouw) zijn in 1900uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Van der Woude, 'Ontstaan Goldberg-enquête' (1992), p.25.

Noten

75

21. Zappey, Goldberg (1967),pp.47en 217noot 7.
22. Debeschrijvingen per plaats zijn volledig uitgegeven: Statistieke beschrijvingen vande
stedenenhetplatteland van Gelderlanduit 1808,3dln. (1986).Zie par. 5.
23. Deel 3:Gelderland is in 1741 verschenen.
24. Schlözer/Tydeman, Theoriederstatistiek (18142),pp.5 en 89-90.
25. Stamhuis, 'CijfersenAeauaties'(1989),p.155.Zijvermeldt hier de formulering van het
begrip statistiek die Vissering geeft. Deze isvan 1850tot 1878hoogleraar te Leiden in
de staathuishoudkunde, de statistiek en de staatkundige geschiedenis.
26. In Duitsland verdwijnt het vak Staatenkunde; de onderdelen worden geïntegreerd in
vakken als staatswetenschap, staatsrecht, politieke economie en geschiedenis.
27. Stamhuis, 'CijfersenAeauaties' (1989),p .5.
28. Groenman, Methoden dersociografie (1960),p.34.
29. Naar vorm en inhoud heeft de oude statistiek het langst voortgeleefd in de gemeenteverslagen. Dezedateren uit het midden van de 19eeeuw en houden in dejaren 1930
op te bestaan.
30. Rentenaar, Van Swindens vergelijkingstafels, dl. II (1971), pp.5-6. Bierens de Haan,
OeconomischeTak(1952),pp.70-76.
31. Van den Eerenbeemt en Hannes, 'Economische en sociale verhoudingen', Alg.
Geschied, derNed. dl. 10(1981),pp. 141-142.
32. Van den Eerenbeemt, '1813' (1963),p.176.
33. Zappey, Goldberg (1967),p. 31.
34. De Bataafse 'Agent' kan men het best vergelijken met 'secretaris-generaal van een
departement' en niet met een huidige minister of staatssecretaris. De Agent was
volledig ondergeschikt aan het Uitvoerend Bewind; hij droeg geen politieke verantwoordelijkheid en was geen beleidsfiguur, maar een raadsman, een ambtenaar.
Zie:Zappey, Goldberg. (1967),pp.31-32.
35. Idem, p.33.
36. Zappey, 'Levensberigt Jan Kops' (1970),pp. 131,136,137 en 150.
37. Zappey, Goldberg (1967),p.36noot 8.
38. Idem, p.36.
39. Idem, pp.45-46.Magazijn vaderl.landbouw 1(1804),pp.84-85.
40. Zie over dit 'systhema' van Goldberg:Van der Woude, 'Ontstaan Goldberg-enquête'
(1992).
41. Zappey, Goldberg (1967),p.47-48.
42. Het journaal van Goldberg is (niet feilloos) gedrukt in het Tijdschrift voor staathuishoudkundeenstatistiek 18 (1859) en 19 (1860).De landbouwkundige passages zijn
heruitgegeven door L.S.Meihuizen inHistoriaagriculturae5 (1959).Het Verbaalvan Jan
Kops is onvolledig afgedrukt in het Tijdschrift voorstaathuishoudkunde enstatistiek 19
(1860) en 20 (1861). Een volledige, moderne heruitgave door L.S. Meihuizen is
verschenen in Historiaagriculturae5(1959).De resultaten van de Goldberg-enquête in
het departement van Texel (omvattende al het gebied benoorden de lijn LeidenVleuten-Hilversum-Blaricum, met uitzondering van het gebied van Amsterdam en
omgeving, dat te zamen het departement van den Amstel vormde) zijn uitgegeven
door A.M. van der Woude in A.A.G. Bijdragen 18 (1973). De uitkomsten in het
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45.
46.
47.
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50.
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52.
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55.

56.

departement van de Oude IJssel (omvattende al het gebied benoorden de lijn NijkerkEnschede,met uitzondering van de voormalige provincie Groningen en het grootste
deel van Friesland) zijn gepubliceerd door Th.L.M. Engelen, J. Folkerts en F.M.M.
Hendrickx alsdeel 23in de serie:Uitgavenvan hetRijksarchiefin Overijssel (1990). Van
de binnen gekomen en bewaard gebleven antwoorden van de landbouwenquête van
1800 zijn 33 uitgegeven door J.M.G. van der Poel in Historia agriculturae 1 (1953), 2
(1954)en 3 (1956).Kort geleden zijn nog 14 antwoorden teruggevonden, nl. 12uit de
provincie Utrecht, één uit de provincie Zeeland en één uit de provincie Groningen.
Deze verloren gewaande antwoorden zullen waarschijnlijk binnenkort ook
gepubliceerd worden in Historia agriculturae.
Van den Eerenbeemt, '1813' (1963),p.188.
Ditbetreft bijvoorbeeld het definitief vaststellen van de lengtevan de Rijnlandse roede
als grondslag van vergelijking tussen de Hollandse en Franse (= metrieke) maten.
Rentenaar, Van Swindens vergelijkingstafels (1971), dl.II,pp.30en 50.
Van den Eerenbeemt, '1813' (1963),pp. 187-188.
Ibidem, p.189.
Ibidem, p.189-191. Van den Eerenbeemt en Hannes, 'Economische en sociale
verhoudingen', Alg. Geschied, derNed. dl.10 (1981),pp. 149-152.
Over het begin van staatszorg voor de landbouw, Jan Kops en de Commissies van
Landbouw, zie: Van der Poel, Heren en boeren (1949). Idem, 'Landbouw in de
Noordelijke Nederlanden 1770-1840', in: Alg. geschied,der Ned. dl. 10 (1981), pp.
164-167. Het volgende is grotendeels aan de publikaties van deze auteur ontleend.
Van der Poel, 'De landbouw in de Bataafse tijd: illusie en werkelijkheid' (1972).
Deinstructie voor de Commissies van Landbouw uit 1805is opgenomen in:Van der
Poel,Herenen boeren (1949),pp.175-179, Bijlage II.
Van der Poel,Herenen boeren (1949),pp.64noot 2,p.83noot 1,pp.87-88.
Van der Poel, 'Bataafse tijd' (1972),p.79.
Van der Poel,Herenen boeren (1949),hfst. VII.
Luttenberg, Chronologischeverzameling (1844), p.72. Van der Poel, Heren enboeren
(1949),p.120.
Landhuishoudkunde behoort in de eerste helft van de 19e eeuw tot de wis- en
natuurkundige wetenschappen. Men verstaat dan onder landhuishoudkunde
namelijk ietsheel anders dan aan het eind van de 19een in de 20eeeuw. In de tijd van
Kopsishet debenaming voor landbouwkunde in algemene zin;hoe men met het land
moet huishouden. Door de ontwikkeling van de wetenschap ontstaat denoodzaak de
landbouwkunde in verschillende onderdelen te splitsen. Alleen dat deel van de
landbouwkunde dat zichbezig houdt met dewelvaart diedoor middel van landbouw
wordt verkregen, behoudt de oude naam landhuishoudkunde. Tegenwoordig geeft
men echter de voorkeur aan de (wat beperktere) benaming agrarische economie.
Minderhoud, Inleiding totdelandhuishoudkunde (19542),pp. 1-2.
Deze vergadering vindt plaats op instigatie van twee leden van de Commissie van
Landbouw in Gelderland, A.P.R.C.van der Borch van Verwolde en H.J. Dijckmeester.
Huisarchief Verwolde, huis Verwolde te Laren, brief nr.2929 (Brussel, 15dec. 1822)
en brief nr.2942 (Brussel, 5 maart 1823) van Dijckmeester aan Van der Borch.
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57. Bouwman, Geschiedenisvan den Zeeuwschen landbouw (1946), pp.395-398. Van der
Poel, Van Brakeilvan den Eng (1959),hfst.III.
58. Pfeil, 'Gelderland en het Bataafse landbouwbeleid' (1984),p.104.
59. Boogman e.a., Staring (1990),p.22.
60. Idem, pp.20-22 en 63.
61. Zie over de activiteiten van deze departementale commissie in de jaren 1802-1805:
Pfeil, 'Gelderland en het Bataafse landbouwbeleid' (1984).
62. Idem, pp.106-109.RAGeld.: Archieven Bataafs-Franse tijd (inventaris Hofman e.a.),
inv.nr. 1647, Verbaal depart, bestuur Geld., 31 juli 1805 nr.5; inv.nr. 1558, Verbaal
depart, bestuur Geld., 10dec. 1802nr.5;inv.nr. 1573,Verbaal depart, bestuur Geld.,
6 mei 1803nr.9,pp. 13-14.
63. Magazijnvaderl. landbouw 1 (1804),pp.416-417. Van der Poel,Herenen boeren (1949),
pp. 74-77. Pfeil, 'Landbouwbeleid' (1984),pp. 105-106.
64. Vergelijk devolgende ontboezeming over het belang van de landbouw, die het departementaal bestuur citeert aan het eind van zijn rapport over de staat van de woeste
gronden en de gewenste overheidsmaatregelen: 'De schitterende glans van den
Koophandel,waardoor oppervlakkige Staatsmannen tejammerlijk verblind worden,
moet ons zijnen korten duur en vergankelijkheid niet doen voorbijzien! Men kan
alleen zulke Staaten als voorspoedig en in het veilig bezit van hunnen rijkdom
beschouwen, daar eene gepaste aanwending van het Nationaale vermogen den
Landbouw tot den hoogsten graad van volmaaktheid brengt, waarvoor dezelve
vatbaar is.' RAGeld.: Archieven Bataafs-Franse tijd, inv.nr. 1647,Verbaal dep. best.
Geld., 31juli 1805no.5.
65. Notabele grondeigenaren worden in deze tijd bijna altijd aangeduid met het woord
'landbouwers'. Zie par.3,noot51.
66. Van der Poel,Herenen boeren (1949),pp.79-81 en 99-100.
67. Magazijn vaderl.landbouw 3 (1807),p.57.
68. Zie over de activiteiten van de Gelderse Commissie van Landbouw in de jaren
1805-1810:Pfeil, 'Landbouwbeleid' (1984),pp.111-117.Zijn mededelingen op p.115
over de 'Statistieke beschrijvingen' uit 1808zijn echter niet geheel juist.
69. De instructie uit 1805 is opgenomen in: Van der Poel, Heren en boeren(1949), pp.
175-179, Bijlage II.
70. RAGeld.: Archief CvL, inv.nr. 1, 9 aug. 1806, pp.39-43; inv.nr. 8, stuk nr. 63. Het
schema is gedrukt in:Magazijn vaderl.landbouw 4 (1808),pp. 136-146.
71. RAGeld.: Archief CvL, inv.nr. 1, 25 maart 1807, p.110; inv.nr. 1, 20 mei 1807, pp.
138-139.
72. RAGeld.: Archief CvL,inv.nr.10,stuk nr.290 (brief van 9juli 1808,nr. 121);inv.nr. 1,
notulen 9 aug. 1808,pp.296-297.
73. Statistieke beschrijvingen van destedenenhetplatteland van Gelderlanduit 1808,1, pp.
12-30. Het schema isvermeld op pp.26-28.
74. Idem, p.14(noot 26).
75. Zie noot 72.
76. RAGeld.: Archief CvL, inv.nr. 1,9 aug. 1808,pp. 296-297.
77. RAGeld.: Archieven Bataafs-Franse tijd, inv.nrs. 2674-2724.
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78. Statistieke beschrijvingen van desteden en het platteland van Gelderlanduit 1808, 3 dln.
(1986).Debeschrijvingen van de steden en ambten in het kwartier van Nijmegen zijn
ook aleerder gepubliceerd door P.D.Keijmel: 'Statistieke beschrijving van de steden
en het platteland van Gelderland uit 1808', in Bijdragen en mededelingen van de
Vereniging'Gehe',in dejaren 1954-1970.Deze zijn in 1971ook gebundeld uitgegeven.
79. RAGeld.: Archieven Bataafs-Franse tijd, inv.nrs.2726-2728.
80. RAGeld.: Archief CvL, inv.nr. 1, 10 aug. 1808, pp.300-356. Ook in inv.nr.82. De
sectie-indeling uit 1806-1807 is vermeld in inv.nr. 1,pp.41-43 en inv.nr. 8, stuk nr.
63sub B;de sectie-indeling uit 1808is vermeld in inv.nr. 1,pp.214-215.
81. RAGeld.: Archieven Bataafs-Franse tijd, inv.nr.2833.RAGeld.: Archief CvL, inv.nr.
1,26nov. 1808,pp. 365-390.
82. Zie noot 50en 54.
83. Het rapport istevinden in RAGeld.:Archief CvL,inv.nr. 18,stuk nr. 1080.Het wordt
echter niet aangetroffen onder de 'Staten van den Landbouw en der Landhuishoudkunde' over 1818van andere provincies in ARA: Archief ministerie Binn.
Zaken, afd. Nijverheid 1813-1877 (inv.2.04.23).
84. RAGeld.:Archief CvL,inv.nr.20,stuk nr.1222(2jan. 1820)en inv.nr.21, stuk nr. 1349
(17febr. 1821).
85. A.R. Falck (1777-1843) isper 1april 1818door koning Willem Ibenoemd tot minister
van het Publieke onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën. Voor die tijd
(1813-1818) was hijsecretaris van Staat en als zodanig het hoofd van de Staatssecretarie. Hij werd in 1818in die functie opgevolgd door J.G.de Mey van Streefkerk.
86. ARA:Archief Staatssecretarie,bijlage exh.30-10-1826 nr.164,secretaris-generaal van
Binn. Zaken aan de koning, d.d. 14 aug. 1826.
87. Staat van den landbouw en derlandhuishouding, in derselveronderscheidene takken,in de
provincie Groningen, indenjare 1818 (Groningen, 1821).
88. Zie over hem: Hofman, Archieven Bataafs-Franse tijd, dl.I (1982), p.89. Van der Aa,
Biogr.Wb. 17",p.876.Aalbers en Prak (eds.), Debloem dernatie (1987),pp. 107-109.
89. Zie hierover: Mehrtens en Tromp, De aanlegvan Biljoen en Beekhuizen (1984) en het
daarin alsbijlage IIIin facsimile opgenomen werkje: (Is.An.Nijhoff), GelderschArkadia
(Ie druk, 1820).
90. Roessingh, Inlandse tabak (1976), p.357. RAGeld.: Familie-archief Van Spaen, tak
Biljoen(inventaris Schimmelpenninck van der Oije), inv.nr. 187en 188.
91. Mehrtens en Tromp, Deaanlegvan BiljoenenBeekhuizen (1984),p.17.
92. Zieover Van Westervelts werkzaamheden alszandgraaf: Buis,Historiaforestis (1985),
pp. 380-388.
93. Duinkerken, SchepenenaandeZuiderzee (1990),pp.221-223 (geeft ook genealogische
bijzonderheden over de familie Van Westervelt).
94. Uittrekselen registernotulen Prov. Staten (1864).
95. Warner, 'Het huis Morren' (1942),pp.134-136. Dat Raedt een van de oprichters van
de Gelderse Maatschappij van Landbouw is geweest (p.134), is natuurlijk een
vergissing van Warner, want die oprichting heeft plaats in 1845 en Raedt sterft in
1833. Zijn grote belangstelling en het geven van zijn beste krachten, zoals Warner
vermeldt, kan dan ook niet op die Maatschappij slaan, maar zal betrekking hebben op
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de Commissie van Landbouw.
'Berigten wegens ontginningen' (1808), deelrapport van A. Raedt, pp. 470-471.
Uittreksel notulen Prov. Staten (1864). Molhuysen, Nieuw Ned. Biogr. Wb. VIII (1930),
kol. 1201-1202.
Zie over hem:Van Nispen tot Pannerden, DekoopenverkoopvanPannerden(1968), p30
en noot 13. Van Dalen en Van Nispen tot Pannerden, De Van Nispens enBergh(1969),
pp. 40-70. Buurman, 'Schetsbestuursindeelingen' (1958),pp.47en 49. Zijn voorletters
geven soms aanleiding tot verwarring over zijn identiteit. Hij noemt zich Carel
Herman en ondertekent met C.H. v. Nispen of alleen met v. Nispen; de voorletters
H.C.C.B.van zijn doopnamen gebruikt hij niet of zeer zelden.
Van der Poel, 'Mislukte codificatie van landbouwrecht' (1955),pp.42en 47 (C.M. van
Nispen =C.H. van Nispen).
RAGeld.: Archief huis Sevenaer (inventaris Bolten), inv.nr.751en 753.
Zie: Homines novi, deel Zutphen en Nijmegen (in voorbereiding). Hofman e.a.,
ArchievenBataafs-Pransetijd,dl. I (1982),p.74Van der Aa, Biogr.Wb. 2",pp. 905-906.
Buurman, 'Schetsbestuursindeelingen' (1958),pp. 46en 49.
Frijhoff, 'Veeartsenijschool teZutphen' (1978/1979),pp. 100-101.Zappey, 'Levensberigt Jan Kops', p.152, noot 5 (Schotel geeft deze typering van Van der Borch in de
necrologie van diens jongste zoon ,W.F.E. van der Borch van Verwolde, in 1849).
Zie par. 5,noot 65.
Van der Poel, Herenenboeren (1949),p.154.
Zie noot 99.
Frijhoff, 'Veeartsenijschool te Zutphen' (1978/1979), p.99-100.
Zappey, 'Levensberigt Jan Kops', p.152,noot 7.
Buis,Historiaforestis(1985),p.909.RAGeld.: Archief Van der Borch (grotendeels nog
ongeordend).
Buis,Historiaforestis (1985),pp.581-582, 613,874-875, 909-910.
'Berigten wegens ontginningen' (1808),deelrapport van A.P.R.C.van der Borch, pp.
476-484. Van der Borch, 'Proeven wegens het aanleggen van onbebouwde gronden
tot dennen- of sparre-bosschen (1802).Idem, 'Verhandeling over de Schotsche spar [=
grove den] in dorre zandgronden (1807).Idem, 'Verhandeling over de Nederlandsche
woudboomen' (1820).Zie ook de tekst van zijn lezing gehouden voor de Eerste klasse
van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in
1810: 'Schetsvan den toestand van den landbouw in dorre en afgelegen streken van
het koningrijk Holland'. Deze getuigt ook van zijn belezenheid en kennis van
buitenlandse literatuur (Arthur Young, Adam Smith).In kopie aanwezig in RAGeld.:
Archief J.C.E.van Lijnden (inventaris Buurman), inv.nr. 169.
Buis,Historiaforestis (1985),p.909.
Over de persoon, zijn leven en zijn werk, zie: Boogman e.a. (red.), A.C.W. Staring
(1990).Indit werk is ook een volledige bibliografie van en over Staring opgenomen,
samengesteld door G.T. Hartong. Staring als landbouwkundige is beschreven in:
Veldink, 'Het leven en de landbouwkundige betekenis van Mr.A.C.W. Staring' (1967)
en Demoed, 'De landbouwkundige activiteiten van A.C.W. Staring' (1990).
Uit Göttingen neemt hij herbariummateriaal mee, dat later als onderdeel van de
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123.
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125.
126.
127.

128.
129.
130.

131.
132.
133.

collectie W.C.H.Staring inhet Herbarium Vadense (Wageningen) is opgenomen. De
Bruijn, 'Herbarium Vadense' (1980),pp. 89-90.
Archief van de familie Staring, De Wildenborch te Vorden (inventaris Hartman),
inv.nr. 10c, kopieën van brieven van A.C.W. Staring aan A.Ph.R.C. baron van der
Borch van Verwolde, 1795-1836 (originelen in het archief van huis Verwolde).
Zienoot 99.
Van der Borch, 'Schotsche spar' (1807), p.16. Idem, 'Woudboomen' (1820), p.248.
Statistieke beschrijving (1826), p.324. A.C.W.Staring, 'Aanplanten van populieren'
(1834),p.968.
Houtzagers,HetgeslachtPopulus(1937),pp.117,119/120,125. Van Haaren, Populieren
inNederland (1987),p.98.
Houtzagers, HetgeslachtPopulus (1937),p.12 (kaart).
Thans isde P.'Marilandica' met haar watbochtige stam, die aan dewindzijde meestal
een of meer kenmerkende, zware zijtakken heeft, grotendeels verdwenen uit het
landschap in de IJsselstreek en de noordwestelijke Graafschap. Door de grote
gevoeligheid voor bladziekten is de aanplant steeds geringer geworden en is zij
vervangen door andere Euro-Amerikaanse hybriden.
Zie over hem: Homines novi, deel Zutphen en Nijmegen (in voorbereiding). Hofman
e.a.,Archieven Bataafs-Franse tijd,dl.I (1982),p.76;dl.VII (1983),p.2127.Van der Aa,
Biogr.Wb.4,pp.456-458. Molhuysen, Nieuw Ned. Biogr.Wb. IV (1918),kol.546-547.
Kist, 'Levensberigt van H.J.Dijckmeester' (1850).
Na de wijziging van de rechterlijke organisatie in 1838wordt de rechtbank in eerste
aanleg vervangen door de arrondissementsrechtbank.
Vriendelijke mededeling van de heer H.van Heiningen, Tiel.
'De landbouwenquête van 1800',Historiaagriculturae2 (1954),p. 171.
RAGeld.: Archief van de familie De Beyer (inventaris Van Schilfgaarde), inv.nr.80,
brief van Staring aan De Beijer, 10juni 1806.
Oomen, 'Een hortus botanicus te Nijmegen' (1960),p.202.
RAGeld.: Memories van successie, kantoor Nijmegen, gemeente Ubbergen (0034),
inv.nr. 74 (t 5 febr. 1843,ingeleverd 7 april 1843).Jansen e.a., 'Personalia V' (1943),
p.234.
ProdromusfloraeBatavaeI(1901),p.XXVII.De Bruijn, 'Herbarium Vadense' (1980), pp.
89-90.
Statistieke beschrijving(1826), pp. 335-336.
RAGeld.: Archief De Beyer, inv.nr.80,brief van F.G.van Lijnden van Hemmen aan
De Beijer, 28 maart 1806 en van Van der Borch van Verwolde aan De Beijer, 29 dec.
1806. Het antwoord van De Beijer op deze laatste brief is aanwezig in Huisarchief
Verwolde, huis Verwolde te Laren,brief no.1730,4jan. 1807.
De Beijer, 'Opmerkingen omtrent den wasdom' (1834).
Zieover hem: Hofman, Archieven Bataafs-Franse tijd, dl. I (1982),p.86. Molhuysen,
Nieuw Ned. Biogr.Wb. IX (1933),p.750.
(Nijhoff), Wandelingen in Gelderland (18243), pp.95-96 en 102-105, beschrijft het
landschap bijRennenenk en Klarenbeek zoals eenwandelaar dit ziet en geeft daarmee
tevens een beeld van de beleving van de natuur in die tijd. Over de verdere
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lotgevallen van Klarenbeek zie:Rhoen, Klarenbeekin dewandeling (1986).
134. Hofman, 'Ontginning in de gemeente Arnhem' (1983),pp.117-118 en121.
135. Zie over hem: Van der Aa, Biogr. Wb.dl.21 (1878),p.27. Molhuysen, Nieuw Ned.Biogr.
Wb. VII (1927),kol.528.Buurman, 'Schets bestuursindeelingen' (1958),pp.46en 49.
136. Zie over de Van Isendoorns en het beheer van de bezittingen: Verstegen, 'Het
grootgrondbezit bij de Cannenburg' (1984). Idem, 'Heren en vrouwen van de
Cannenburch' (1990),pp. 138,142-144.
137. Verstegen, 'Heren en vrouwen van de Cannenburch' (1990),p.143.'Berigten wegens
ontginningen' (1808),deelrapport van E.W.van Heeckeren van Molecaten, p.468.
138. Zie Van der Borchsnuchtere uiteenzetting in zijn deelrapport voor de Commissie van
Landbouw over de ontginning en verbetering van de woeste gronden: 'Berigten
wegens ontginningen' (1808), pp.478-481. Volgens zijn gegevens is voor het
ontginnen van 1ha de jaarlijkse stalmest van minstens 6 koeien nodig en dan is het
resultaat nog matig.
139. Van der Borch, 'Verhandeling over de Schotsche spar' (1807), pp.5-14. Zie ook:
Statistieke beschrijving (1826),p.315.
140. Verstegen, 'Het grootgrondbezit' (1984),pp. 139-145.
141. Roessingh, 'Garfpacht' (1968/69), pp.78-85.
142. De aanhangers van het opkomend economisch liberalisme en de landbouwvernieuwers in het midden van de 19e eeuw hebben weinig goede woorden over voor
garfpacht of voor welkevorm van deelpacht dan ook als wijze van grondgebruik. Zij
beschouwen de garfpachten als schadelijke overblijfsels uit een primitief ontwikkelingsstadium van de landbouw. Zie de vorige noot.
143. Zie over hem: Nieuw Ned. Biogr. Wb. IX (1933), kol.844-847. Van Beekum, 'Van
Rechteren' (1958). Verkade, Thorbecke (1974), pp.157-159. Hij is niet in Voorst
geboren, zoals Verkade meent, maar in Appeltern. Hij is de kleinzoon van Joan Derk
van der Capellen tot den Pol, heer van Appeltern (1741-1784).
144. Van Heiningen, Tussen Maas en Waal(1971),hfst. 17.
145. Van Beekum, 'Van Rechteren' (1958),p.236.
146. Van Rechteren, Verhandeling overdenstaat van denRijn [etc.](1830).
147. Het huis de Voorst is de bezitting van zijn tweede vrouw, A.M.Ch. Bentinck van
Rhoon, waarmee hij in 1822 trouwt. De Graaf, 'De Voorst' (1918),p. 70-71.
148. Zieover hem:Van der Aa,Biogr. Wb. 11,p.816.Molhuysen, Nieuw Ned. Biogr.Wb.VII
(1927),kol.809.Buurman, 'Schets bestuursindeelingen' (1958),pp.48 en 50.
149. In het Nederrijkswald onder Nijmegen heeft F.G.van Lijnden in 1798 750 morgen
(=640 ha) gekocht en deze bebost met dennen en eikenhakhout. 'Berigten wegens
ontginningen' (1808), p.452. Zie over het bezit van de Wageningse Berg (het latere
Belmonte): (Nijhoff), Wandelingen in Gelderland (18243), p.74 en Driessen, 'De
buitenplaats Belmonte' (1952),pp. 107-108.
150. V(an) L(ijnden), 'Over dewinterwikken' (1827).Van Lynden, 'Over de acacia' (1834).
Winterwikke iseen door natuurlijke selectie verkregen wintervorm van voederwikke,
Viciasativa.Dezewordt reeds in de 16een 17eeeuw in de Zuidelijke Nederlanden en
in Engeland verbouwd (Lindemans 1,1952, pp.425 en 446. Kerridge, 1967, passim).
Van Lijnden gebruikt winterwikkezaad uit Engeland en zaait dit,gemengd met rogge,
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167.
168.
169.
170.

171.
172.
173.

in de herfst uit.Hijverkrijgt dan van eind april totbegin juni, als de klaver nog te jong
isom gesneden te worden, groen stalvoer voor zijn ossen. Winterwikke heeft in ons
land geen ingang gevonden. Het is minder winterhard dan de later in gebruik
gekomen zandwikke, Vicia villosa (Staat van den landbouw 1824, p.115.Reinders II,
1901,pp.207, 365-366).
Hij woont in de Oeverstraat B nr. 16 blijkens een hypotheekacte, waarbij hij zijn
landgoed inWorth-Rheden bezwaart met ƒ6.000,- hypotheek (GAArnhem: Notarieel
archief, notaris Wentholt, acte d.d. 29febr. 1820,nr.14).
RAGeld.: Archief Brantsen (inventaris Wartena), inv.nrs.624en 628-632.
RAGeld.: Archief CvL, inv.nr.4,16 okt. 1823,pp.48-50; 25nov. 1823,p.57.
Zie over hem: Molhuysen, Nieuw Ned. Biogr.Wb. VII (1927),kol.932-933.
Molhuysen, Nieuw Ned. Biogr.Wb. VIII (1930),kol. 1200-1202.
F.W.van der Borch en J.D.van Rechteren. RAGeld.: Archief CvL, inv.nr.4,15 febr.
1825,pp.161-163en 166-168.Huisarchief Verwolde,huis Verwolde teLaren, brieven
nrs.3027,3034,3041,3043, 3074.
ARA: Archief Staatssecretarie, K.B.30maart 1825,nr.28.
Verkade, Thorbecke (1974),p.131. Zie ook noot 122.
Beekelaar, 'Adel en ridderschap in Gelderland' (19873),pp.12-16 en 20.
Verstegen, Gegoedeingezetenen (1980),p.123.
RAGeld.:Archief CvL,inv.nr.22,stuk nr.1488(brief van Falckd.d.3nov. 1821nr. 2n).
Zie ook de noten 85-87.
Archief CvL, inv.nr.22, stuk nr.1489 (brief van Van der Borch d.d. 24nov. 1821 nr.
2/18); inv.nr.3,pp. 364-366.
Archief CvL,inv.nr. 23, stuk nr. 1535a.
Archief CvL,inv.nr.3,notulen van 14en 17mei 1822,pp.364-366 en 378;inv.nr.23,
stuk nr. 1549(brief aan de gouverneur d.d. 29mei 1822nr. 1/8).
Archief CvL, inv.nr.82.
Archief CvL, inv.nr.24,stuk nr. 1642 (reisdeclaraties).
Archief CvL,inv.nr. 82 (brief gemerkt no.1/43, gedateerd De Voorst, 22aug. 1822).
Archief CvL, inv.nr.3,p.402,427-428.
Archief CvL,inv.nr.82,stuk gemerkt No.25v Cat (rapport van de commissie voor de
Statistiek, 13mei 1823);inv.nr. 3,notulen 13mei 1823,pp.457-458.
Huisarchief Verwolde, huis Verwolde te Laren, brief nr.2929 (Brussel, 15dec. 1822)
en brief nr.2942 (Brussel, 5 maart 1823) van H.J.Dijckmeester aan A.P.R.C.van der
Borch van Verwolde. Dijckmeester verblijft als lid van de Tweede Kamer in Brussel
en heeft aldaar, na overleg met Van der Borch, over verschillende zaken een gesprek
met minister Falck gehad, waarover hij in brief nr.2942 verslag doet. Zie over dit
gesprek ook noot 56.
Men bedenke hierbij dat de kadastrale opmetingen in deze jaren nog slechts
gedeeltelijk gereed zijn.
Zie noot 169.
ARA:Archief Staatssecretarie, bijlage ach. 30-10-1826 nr. 164,secr. gen. Binn. Zaken
aan de koning, 14aug.1826.ARA:Archief ministerie Binn.Zaken,afdeling Nijverheid
1817-1877, inv.nr. 116, beschikking van minister Falck, exh. 23-7-1823, n r . 8 / 6 n
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(repertoriumnr. 10578).Ibidem,bijlage bijdeze beschikking, verzoek van A.P.R.C.van
der Borch van Verwolde dd. 21 juli 1823. Zie ook noot 85 en Colenbrander,
GedenkschriftenA.R. Falck (1913),p.229.
174. RAGeld.:Archief CvL,inv.no.4,p.39.ARA:Beschikkingvan minister Falck,exh.23-71823,nr. 8/6n (zievorige noot).
175. Zijn hoofdwerk is: Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (6 dln;
1830-1875).Deel Igeeft als inleiding ietsgeheel nieuws: 'De toestand van Gelderland
in de eerstehelft der veertiende eeuw'. Het eerste hoofdstuk hieruit (pp. X-XLVIII),
getiteld 'Land en Volk', is een economisch- en sociaal-historische beschrijving van
Gelderland, zonder de in die tijd gebruikelijke romantische vaagheid. Integendeel,
elke mededeling wordt met bronnen gestaafd. Zie P.J.Meij, in: Meij en Alberts,
Mr. IsaacAnne Nijhoff1795-1863 (1964),p.13.
In Nijhoffs beschrijving van economische,sociale en maatschappelijke toestanden kan
men Schlözers opvatting over de samenhang van geschiedenis en statistiek
herkennen, die wij in paragraaf 1besproken hebben (zienoot 4).Misschien is Nijhoff
op dit punt door Schlözers publikatie beïnvloed; Schlözers mening dat een historicus
tevens 'statist' moet zijn, heeft hij in ieder geval in moderne zin in praktijk gebracht,
zonder een navolger tezijn.Ook Schlözers opvatting dat geschiedenis hetgeheelis en
statistiek eengedeeltedaarvan, kan men in Nijhoffs werk terugvinden.
Zieover Nijhoff en zijn werk: P.G.Aalbers,'Mr.IsaacAnne en Paulus Nijhoff' (1992).
Meij en Alberts, Mr. Isaac Anne Nijhoff 1795-1863 (1964). Alberts, Geschiedenis van
Gelderland (1966),pp.259-262. (W.Nijhoff), DeArnhemsche boekverkoopersen uitgevers
Nijhoff'(1934). (H.W.van Tricht),Het Arnhemsche geslachtNijhoff'(1931), pp. 22-26.
176. Zie de noten 89en 133.
177. (W.Nijhoff), Arnhemsche boekverkoopers (1934),pp.62-64 en 126-127.
178. (Is.An.Nijhoff), Kortoverzigt deralgemeenegeschiedenis(1823-18241).
179. Archief CvL, inv.nr.25,stuk nr. 1722"(14 okt. 1823);inv.nr.4,pp. 30-32.
180. Zieover aard en betekenis van Schlözers boek paragraaf 1en noot 6 - 8 . Zie ook noot
175.
181. Archief CvL, inv.nr.4,p.32.
182. Archief CvL, inv.nr.26, stuk nr. 1887; inv.nr.4, pp.98-101 en 110. Een en ander is
echter door Nijhoff niet in de Statistieke beschrijving opgenomen.
183. Archief CvL, inv.nr.27,stuk nr.1959.
184. Archief CvL, inv.nr.4,p.267. Statistieke beschrijving (1826),p.V.Zie ook paragraaf 1,
noot 23.
185. Archief CvL, inv.nr.27,stuk nr. 1959 (13okt. 1824);inv.nr.4,pp. 143-144.
186. Huisarchief Verwolde, huis Verwolde te Laren, brief nr.3024.
187. Archief CvL, inv.nr.28,stuk nr.2077 (9mei 1825).
188. Archief CvL, inv.nr.28, stuk nr.2078;inv.nr.4,pp.243-244.
189. Zienoot 187.
190. Archief CvL, inv.nr.4,pp. 269-270.
191. Archief CvL, inv.nr.4,p.270.
192. Archief CvL,inv.nr.28,stuk nrs. 1994-1997;inv.nr.4,pp.179-180 (10mei 1825).
193. Archief CvL, inv.nr.4,pp.266,268,271-273.
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195.
196.
197.
198.
199.
200.

201.
202.

203.
204.

205.

206.

207.

208.
209.
210.

Archief CvL,inv.nr.30,bijlage bij stuk nr.2231(getekend contract, d.d. 25aug. 1825).
Archief CvL,inv.nr.4,pp.268-269 en 273-274.
Archief CvL, inv.30,stuk nr.2231; inv.nr.4,pp. 335-336.
Huisarchief Verwolde, huis Verwedde te Laren, brief nr.3154 (2dec. 1826).
Lulofs, Gelderlands voortreffelijkedichter (1843),p.39.
W.C.H.Staring, 'Levenswijze en karakter van A.C.W.Staring (1841)' (1944),p.78.
Zie noot 198.Onze dank gaat uit naar ir.D.M.W.Staring, die als beheerder van het
archief van de familie Staring en de bibliotheek van het huis de Wildenborch inzage
heeft verleend in archiefstukken en boeken.
Hacke-Oudemans, 'Staring' (1969),p.248.
Lulofs, Gelderlandsvoortreffelijkedichter (1843),pp.281-282. In het voorwoord van de
Statistiekebeschrijvingwordt trouwens nadrukkelijk vermeld: 'geredigeerd door den
Heer Is.An.Nijhoff, onder opzigt der Commissie van Landbouw'.
Archief CvL,inv.nr.30,stuk nr.2288,brief van 9aug. 1826nr.6/2, van de Commissie
van Landbouw in Gelderland aan de administrateur voor de Nationale Nijverheid.
(W.Nijhoff), Arnhemscheboekverkoopers (1934),pp.68-69. Huisarchief Verwolde, huis
Verwolde te Laren,brief nr.65(ongedateerd [kort na 5 sept. 1826],van Is.An. Nijhoff
aan Van der Borch).
ARA:Archief Staatssecretarie, bijlage exh. 30-10-1826 nr. 164,secr. gen. Binn. Zaken
aan de koning, 14aug. 1826.Ibidem,bijlage exh.30-10-1826 nr. 164 (over de Staat van
Landbouw en Landhuishoudkunde in de provincie Groningen). ARA: Archief
Staatssecretarie,exh.29-8-1826nr.180:Kennisgeving van de Kon. dispositie, gevallen
op het rapport van de minister van Binn. Zaken; De secretaris van Staat aan de
minister van Binn. Zaken. Op de stukken voor de koning staan in het steile
hanepotenschrift van Willem Ikorte opmerkingen, vragen of aanwijzingen. De gehele
gang van zaken laat zien hoe Willem I zich persoonlijk tot in de details met een
dergelijke aangelegenheid bemoeit.
Archief CvL,inv.nr.30,stuk nr.2293,brief van 5 sept. 1826 nr. 31, ree. 7sept. nr. 152,
van de administrateur voor de Nationale Nijverheid aan de Commissie van
Landbouw in Gelderland.
Archief CvL, inv.nr.4, pp.367-369 (10 okt. 1826) en pp.389-391 (12 okt. 1826).
Archief CvL, inv.nr. 31, stuk nr.2328, brief van 15 okt. 1826 nr.22/2, met bijlage
(contract), van de Commissie van Landbouw in Gelderland aan de administrateur
voor de Nationale Nijverheid.
ARA:Archief Staatssecretarie,bijlage exh.30-10-1826nr.164,minister van Binn. Zaken
aan de koning, 26 okt. 1826 nr.102.
ARA:Archief Staatssecretarie, (exh.) K.B.30okt. 1826 nr.164.
Huisarchief Verwolde, huis Verwolde teLaren,brief nr.3154 (2dec. 1826) van Is.An.
Nijhoff aan Van der Borch. In deze brief deelt Nijhoff aan Van der Borch mee: 'Een
ander werk, hetwelk mij van nu af meer voortdurend zal bezighouden, neem ik de
vrijheid, bij deze gelegenheid mede aan Uw HWGeb. bescherming aan te bevelen:
Zijne Majesteit heeft namelijk goedgevonden mij tebelasten met het uitgeven van een
vervolg op het Charterboek van Gelderland, of van zoodanige andere belangrijke
stukken alswelke teropheldering van Geldersche geschiedenis en oudheden strekken
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kunnen'. Hijzegt dat er in Arnhem een grotevoorraad materiaal voorhanden is, maar
dat elke mededeling van elders hem toch hoogst welkom zal zijn; als Van der Borch
ietsvan deze aard, inhetbijzonder uit de 14eeeuw, mochtbezitten, zou hij vriendelijk
om mededeling daarvan willen verzoeken. Dat het hier om het prille begin van
Nijhoffs Gedenkwaardigheden gaat, zal duidelijk zijn. Zie noot 175.
211. Kops, 'Hulde, toegebragt aan A.C.W.Staring' (1841),p.52.
212. Besprekingen in:Algemeenekonst-enletter-bode (1827'),pp.264-270 en 279-281 en in:
Vaderlandsche letteroefeningen(1827'),pp.36-38.
213. Van Hall, Boekbespreking, in: Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen, dl.II,
tweede stuk (1827),pp.84-95.H.C.van Hall (1801-1874), de Amsterdamse medicusbotanicus en auteur van de Flora Belgii Septentrionalis - Floravan Noord-Nederland
(1825), is in 1826 benoemd tot hoogleraar in de botanie en landhuishoudkunde te
Groningen. Zie noot 55.
214. Van der Borchsuitgebreidebosbouwkundige kennisisongetwijfeld van overwegende
betekenis geweest bij het totstandkomen van dit hoofdstuk.
215. Van der Poelbespreekt dit genre landbouwliteratuur uitvoerig in Kocks en Van der
Poel,Landbouwkundigebeschrijvingen, deel I(1979),pp.VII-XVII; in deel II (1981), pp.
VIIen XI-XH (noot 2)vult hij dit aan met een literatuuropgave van landbouwkundige
beschrijvingen die elders zijn gepubliceerd. Zie ook zijn literatuuroverzicht 'De
"landbouwkundige beschrijvingen" in de 19deeeuw', in:Neerlandsvolksleven 15(1965),
pp.153-159.Toegevoegd kan worden dat van Von Bönninghausens beschrijving van
de Twentse roggebouw (1820) in 1988een uitgave in het Nederlands is verschenen,
verzorgd door J. Bieleman en anderen.
216. Van der Poel, 'De landbouw in de Bataafse tijd: illusie en werkelijkheid' (1972).
217. Zie over Van Brakell:Van der Poel, Van Brakellvanden Eng (1959).
218. Van der Poel, 'De landbouw in de Bataafse tijd' (1972),pp. 76-79.
219. Zie over de chronologie van de markeverdelingen: Demoed,Mandegoed (1987), bijlage
3.
220. Minderhoud, Inleiding tot de landhuishoudkunde (19542), pp. 193-195. Zwarte aarde
(Russisch: tsjernozjom) is een steppegrond met een humeuze, tot op grote diepte
zwarte, kalkhoudende bovengrond, liggend op loss.
221. Paul Brusse (vakgroep Agrarische Geschiedenis, Landbouwuniversiteit Wageningen)
bereidt een proefschrift voor over de agrarische geschiedenis van het Gelderse
rivierengebied, met name de Over-Betuwe, in de periode 1650-1850. Hierin zullen
deze grond- en pachtzaken (voor het eerst) uitvoerig behandeld worden.
222. Zie over het ontstaan van deze onjuiste voorstelling: Van der Poel, Landbouwmechanisatie(19671,19832),hoofdstuk 6 'Slapende rijk?', p.196 e.v.
223. Schuurman, 'Tussen stereotype en levensstijl' (1991),pp.534-535.
224. Bieleman, 'De verscheidenheid van de landbouw op de Nederlandse zandgronden'
(1990). De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 (1995),hfst. 6.
225. Anders dan tegenwoordig werd boekweit vroeger tot de granen gerekend.
226. Bieleman, Geschiedenis van delandbouw (1992),pp. 150-151.
227. Bieleman, Geschiedenisvan de landbouw (1992), pp.151-152, kaart II. 5. Idem, 'De
Gelderse landbouw vóór 1850' (1995),p.38kaart 1en pp. 59-60.
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228. (Hooijer), Degrootenooddeshongersinen bijdenBoemelerwaard (1847).
229. Bieleman, Geschiedenis van delandbouw (1992),pp.78-79 en 188.Idem, 'De Gelderse
landbouw vóór 1850' (1995),pp. 37-40.
230. (W.C.H.Staring), 'Verslag wegens den toestand van den landbouw in Gelderland'
(1850),pp.432-433.
231. Hetbraken (zwarte braak) op de lichtezandgronden hebben de boeren vroeger echter
juist vermeden, omdat dit tot rampzalige verstuiving van de bouwvoor zou kunnen
leiden. Bovendien zou een jaar braak weinig nut hebben voor herstel van de
bodemvruchtbaarheid, omdat op deze arme gronden het moedermateriaal onvoldoende mineralen in zich bergt. Een aantal jaren dries liggen van de grond voert
onder deze omstandigheden tot betere resultaten (zienoot 229).Voor een uitvoerige
behandeling van de landbouw op de zandgronden in de 16e-19e eeuw verwijzen wij
naar de in noot 229 genoemde literatuur, alsmede naar: Bieleman, 'De verscheidenheid van de landbouw op de Nederlandse zandgronden' (1990).
232. Bieleman, Boeren ophetDrentsezand (1987),p.580. Idem, Geschiedenis van delandbouw
(1992),p.27.
233. Meijers, Vruchtopvolging (1936).
234. Wttewaall, 'Landbouwkundige beschrijving' (1834),pp. 10-12.
235. Veldhorst, 'Het Nederlandse vroeg-19e-eeuwse kadaster' (1991), pp. 17-20. De
betreffende tabellen 5bisvoor de provincie Utrecht zijn in het Rijksarchief in Utrecht
helaas niet te vinden.
236. Bieleman, 'De Gelderse landbouw vóór 1850' (1995),pp.61-62.
237. Doorenbos, Opheusdenalsboomteeltcentrum (1950),pp. 39-43.
238. Van Zanden, 'Middelen van bestaan 1800-1950' (1988),p.85.
239. (W.C.H.Staring), 'Verslag wegens den toestand van den landbouw in Gelderland'
(1850), p.426.
240. Ibidem, pp.427-428. Zie ook een vergelijkbare passage over het onverstand, de
nalatigheid en de onkunde van 'onkruidtelers', in:W.C.H. Staring, Huisboekvoorden
landman (1862),kol.518-519, onder het hoofd 'Eenige stelregels'.
241. Minderhoud, DeNederlandselandbouw (19522),p.46.
242. Zeer lezenswaardig is in dit verband: Van der Poel, Landbouwmechanisatie (19671,
19832), hoofdstuk 6 'Slapende rijk?', pp. 185-207. Hierin wordt ingegaan op de
onjuiste mening van W.C.H.Staring over een achterlijke Nederlandse landbouw en
onwilligheid van de boeren hierin verandering tebrengen (pp. 198-203).
243. Minderhoud, Inleiding totdelandhuishoudkunde (19542),p.82.
244. Ibidem, pp. 82-83.
245. Bieleman, Geschiedenis van delandbouw (1992),p.16.
246. Bieleman en Roessingh, 'Wie zaait zal oogsten?' (1994),pp. 180-184.
247. Minderhoud, DeNederlandselandbouw (19522),p.12.
248. Bieleman, Geschiedenis van delandbouw (1992),pp.87-95 (zandgronden 1500-1650);
pp.139-153 (rivierkleigebied 1650-1850);pp.194-201 (zandgronden 1650-1850); pp.
275-281 (rivierkleigebied 1850-1950); pp.306-327 (zandgronden 1850-1950).
Bieleman, 'De Gelderse landbouw vóór 1850' (1995).
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DeGelderse landbouwomstreeks1825

Toestandvanden Landbouw ender Landhuishoudkunde

89

Degereproduceerdetekstisontleendaan:StatistiekebeschrijvingvanGelderland, uitgegevendoor
deCommissie vanLandbouwindatgewest.Metplaten entabellen.TeArnhem,bij Paulus Nijhoff.
1826. Het betreft de Vierde Afdeling uit dit werk, getiteld: 'Toestand van den landbouw en der
landhuishoudkunde'.
In het oorspronkelijke werk uit 1826 zijn32 pagina's, nl. de vellen Len M,foutief gepagineerd als
145-176(waardoordepagina's 145-160tweemaalvoorkomen). Indeze uitgave isdit met het oog
opde registersverbeterd en isdefoutieve nummering zichtbaar veranderd in 161-192.
De vijf niet gepagineerde, uitslaande tabellen uit het oorspronkelijke werk zijn in deze uitgave op
dezelfde plaats, maar verkleind,opgenomen.Detwee uitslaande platen met boerderijtekeningen
achterin hetwerk zijneveneensverkleindweergegeven.
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VIERDE AFDEELING.
TOESTAND VAN DEN LANDBOUW EI«
DER LANDHU1SH0UDKUNDE.

EERSTE

HOOFDSTUK.

Akkerbouw.•Teelt van granen en andere yetdvrue&ten. Oogst, verbruik en veryoer.
Westftof- I. x ot vruchtbaarmaking der akkers wordt,
ft»

.

gelijk elders, zoo ook in deze provincie, hoofdzakelijk dierlijke mest gebezigd. Intusfchen is
dezelve hier niet overal in die mate voorhanden,
als de op zich zelvenonvruchtbare grond vordert ;
maar ook däär levert die grond het noodige op,
om dit gebrek althans gedeeltelijk te vervullen.
— Met de toebereiding en het gebruik der verfchillende hier gebezigd wordende mestfoorten zal
het niet onvoegzaam zqn, een overzigt van den
toe(tand des landbouws aan te vangen.
deMnnc- ^ m e s £ n o o P e n bevinden zich doorgaans bezQ— Stal- den den ftal; fomwijlen ook op het vrije veld,
lioopen.
mest.
digter bij of op den akker zelven, die bemest
moet worden ; doorgaans worden dezelve op den
vlakken grond aangelegd en nimmer overdekt. De
meschoopen bij de (lallen, in de kleiftreken, zijn
dan eens zamengefteld uit enkel mest, door uitrui-
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ruiming van dezelve verkregen, dan eens met ftroo
vermengd; op zoodanige Veluwfche en Zutfenfch»
kleierven, echter, welke nader aan de zandgron»den grenzen, beftaan dezelve foms in een mengfel van ftalmest en heidefchollen of grasplaggen,
welke laatfte, door de broeijing der ftalmest,
allengs verteren, en zoodanige vermenging heeft
vooral ten opzigte der op verderen afftand van
de (lallen aangelegde mesthoopen plaats. Wanneer men deze mest fpoedig wil gebruiken, dan
laat men dezelve door ophooping broeijen; doch
heeft men geen haast bij het gebruik, dan breidt
men de vaalt meer in het breede uit en vertraagt
daardoor de broeijing. Overigens wordt de vaalt,
hetzij alleen van ftalmest opgezet, hetzij met ongetreden fchollen of plaggen gemengd zijnde,
doorgaans niet geroerd, eer dezelve over het land
wordt uitgereden. Van de gier of aalt wordt hier ei«,
over het algemeen minder gebruik gemaakt, dan
dezelve verdient: fommige landbouwers brengen
haar wel op de koren- en gras-landen; bij andere wordt dezelve dadelijk in den ftal met de
mest vermengd , of door gootgaten uit den ftal in
de vaalt geleid, en waar gierputten zijn, wordt
de gier van tijd tot tijd daar uit gefchept en over
de vaalten gegoten; doch een groot aantal laat dit
vruchtbaar makend vocht ongebruikt wegloopen en
verteren, het uitftekend nut van hetzelve miskennende.
In de hoogere zandftreken, bij de hei-ervenMagpenop de hooge Veluwe en in het Zutfenfché kwar-°en-me»*
tier, is men verpligt, zich van eene andere
K5
feort
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(bort van mest te bedienen: want gebrek aan genoegzaam weiland verhindert daar het houden van.
reel vee; en de ftalvoedering kon in dieftreken
tot hiertoe bijna nergens ten volle tot ftand gebragt worden, dewijl klaver en andere voederkruiden og. fchrale en hooge gronden doorgaans
tragelijk wasfen en dikwijls geheel mislukken.
Hier is dus de landman voor als nog genoodzaakt,
het horenvee des zomers op ruime maar dorre
weidegronden te drijven, of, zonder veel voordeel en grootendeels om de mest, een groot aantal fchapen te houden, die dagelijks in de heidetelden, of op de ftoppels en de driéstlanden, gedreven worden, om hun voedfel te zoeken. Op
fommige Veluwfche boerderijen worden zeventig
of tachtig fchapen gehouden; op zulke, die meer
binnenwaarts midden in de heide liggen, treft
men er vaak honderd en vijftig of twee- ja zelfs
driehonderd aan: fommige landbouwers hebben
dezelve in eigendom; andere doen, met of
zonder betaling, eenen vreemden herder tot zich
komen en nemen deszelfs kudde in het voeder, waarvoor zij gedurende eenige maanden de
toest genieten. Hier wordt dan in de fchaapsftallen dagelijks eene genoegzame hoeveelheid versch
gemaaide heideplaggen of fehollen gebragt, gelijk men er ook diergelijke plaggen onder' de
beesten en de paarden ftrooit ; voorts worden die
plaggen door het vee dagelijks getreden en, hajf
verteerd zijnde, ihetnieuwe plaggen, tot mestvaalten opgezet, om door broeijing in eene mestfpetie
te veranderen, die voor zandgronden uitnemend
gefehikt is, en. Qok op broekachtige weilanden de
bes-
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beste werking doet. Wanneer des winters de
veldarbeid moet ophouden, wordt ook Wel ftroa
geftrooid, doch zulks gefchiedt niet langer dan
noodig iß, dewijl het ftroo hier» als vee-voeder , in plaats van hooi, te groote waarde
heeft. Sommige Veluwfche landbouwers, en,
vrij algemeen» die onder Groesbeek, ftrooljen, z*ndbenevens heideplaggen, ook zand van de b o - j ^ 1 *
renfte meest vruchtbare korst der heidegronden
onder hun vee» houdende de daar mede vermengde fchapen- en beesten-mest voor beter, dan
wanneer dezelve enkel mét plaggen wordt geftrooid (*). *~ Op verfchillende plaatfen wordt een
verfchillend aantal jaren vereischt, om op de
eenmaal afgeftoken Velden weder goede plaggen
te winnen. Grootendéels hangt zulks van den
aard, van de meerdere of mindere voedingskrachty
der gronden af. Niet altijd wofdt ook de grond
geheel van heide ontbloot, waardoor dezelve fpoediger weder bedekt (begroesd) wordt * dan anders
het geval Kou eijm De beste heidegronden zijn
in het algemeen na drie of Vier jaren Weder volkomen bewasfen en tot een. herhaald gebruik
dienstbaar; op de hooge Veluwe worden hiertoe
doorgaans vijf of zes jaren vereischt, en onder
Groesbeek zelfs acht of tien jaren.
Van.
(*) Wenfchelijk wordt hét doorfommigen geacht, zoo
dit gebruikbijonzenlandman veldkonWinnen,vooraldaty
omakfcergrond, bovenfchraaltandofplaggen., tot ftröoijing
te bezigen; anderen eljn Vin oordeel, dat Merddor de
grond te pappig wordenen, doorliet indringen twfcben de
boeven, kwaad kreupelveroorzaken zou.
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Vande zuivere asch en deftraatmestwordt hier

ftrjat-

rotst. op vericheiden plaatfen geen gebruik gemaakt»,
daar deze Hoffen veelal onder elkander vermengd
op de algemeene mestvaalt gebragt worden. Hier
en daar echter, bijzonder op de Veluwe en in
het Zutfenfche kwartier, weet men deze mestftoffen beter te waarderen: men ftrooit er, namelijk, de asch over gras- of klavergrond, of
verbouwt er witte of kabuis-kool in; terwijl de
ftraatmest, diein demeeste (leden verpacht wordt,
in andere voor ftads rekening; opgezameld, ter
bemesting van het naburig hofland, inzonderheid
van tabaks- en koolvelden', gebezigd pleegt te
worden. Daarenboven maakt men, in Over- en
Neder-Veluwe, vooral tot bemesting derweilanden, veel gebruik vanhetftraatvuilvan Amfterdam,
hetwelk in kracht de ftâlmest verre overtreft, en
waarin ook alle foorten van veldvruchten met het
beste gevolg verbouwd worden. — Het aanleggen van vaarten énkanalen zoude den aanvoerdezer mestftoffen aanmerkelijk kunnen bevorderen
en derzelver gebruik meer algemeen doen worden.
Tijdvan Hetmesten gefchiedt hier, bijna zonder uhzonting" dering, in den herfst of in het voorjaar: voor
winterzaad, namelijk, wordt in den herfst ofhet
laatst vanden zomer gemest, voor zomerzaad in
den nawinter of het vroegjaar, endoorgaans wordt
de mest dadelijk ondergeploegd, zoodra dezelve
op het land gebragt en daar over geftrooid is.
Mate
van
De mate vat) bemesting der landerijen , of de
bemesting,
hoeveelheid mest, welke op het land gebragt
wordt,
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-wordt, hangt hier, gelijk elders, af van den
aard van dengrond en der vruchten, die men verbouwen wilft gelijk ook van de hoedanigheid der
mestftoffen ; maar daarenboven is men hier veelal
genoodzaakt, zich ten dezen opzigte te voegen
naar de gelegenheid, in welke men zich bevindt,
om, hetzij door eigen ftalvoedering, hetzij door
het houden van fchapen, hetzij door aanvoer van
elders, eene meer of minder genoegzame hoeveelheid mest te bekomen, en, dit in aanmerking nemende, zal men zich niet verwonderenj dat onze
zandgronden, vooral die opdehoogeVeluwe, vaak
ver verwijderd van altijd bruikbare wegen of bevaarbare wateren, om de kostbaarheid van het
vervoer der mest, daarmede zeldzaam of nimmer
genoegzaam voorzien worden. — Op goeden zand-opeandgrond gebruikt men doorgaans, of behoort menBIOn cn*
hier althans te gebruiken, ter bemesting van ééne
Rijnl. morgen (8516 vierk. Nederl. ellen), 60 tot
80 voer gewone pluizen- of plaggenmest; waaronder moeten verdaan worden, zoo vele volgeladene lange wagens met twee paarden befpannenï
daarin wordt dan twee jaren achter elkander rogge
en het derde jaar boekweit gezaaid. Op ligte
gronden, of waar men overvloedig van mest voorzien ï s , heeft men ook wel de gewoonte, het
land voor het derde zaad, de boekweit, op nieuw
te bemesten met dertig of veertig voer voor
iedere morgen. Over het algemeen kan men dus
ftellen, dat goede zandgrond hier om de drie jaren fterk bemest wordt; fchrale heidegrond, echter, is men genoodzaakt, om de twee jaren of
jaar-
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jaarlijks , met 80 of 90 voer plaggenmest op iedere
morgen te voorzien. — Onze kleigronden, in de
opMei- Betuwe, in de Lijmers en langs de boorden van
' den Ijsfel, worden doorgaans niet dan om de vier
ofvijf jaren, namelijk in het jaar wanneer dezelve
braakliggen, gemest; men brengt er dan ongeveer
50 voer goede ftalmest, of wel 60 tot 70 voer
plaggenmest, op iedere morgen. Sommige landerijen, die ver af liggen, worden flechts zeldzaam
of wel nooit gemest, immers niet anders, dan
met de aarde en den modder uit de omliggende
flooten; want dewijl het vee hier meestal in de
weide gaat endeftalvoederingweinigin gebruik is ,
kan er zelden genoeg mest gewonnen worden,
zoodat het zomervoren op die plaatfen alles
moet afdoen. Waar deze minder fchaarsch i s ,
zoo als langs de Waal in de benedenfte gedeelten van de Tielerwaard en in den omtrek van
Nijkerk, worden, naar den aard van den grond,
de bouwlanden ook wel jaarlijks bemest, hier
voor den teelt van aardappelen, daar voor den
tabaksbouw.
zomerOverigens is het zomervoren in de Betuwe,
tusfehen Maas en Waal, in Bommeler- en Tielerwaard, in Buren en JCuilenburg, vrij algemeen
in zwang:, ook vindt hetzelve, doch niet zoo algemeen, op de Veluwfche en Zutfenfche kleigronden plaats; niet alleen ter verdelging van het zich
beftendig vermenigvuldigende onkruid, maar ook,
en wel voornamelijk, ter gemoetkoming in het
gebrek aan de noodige mestftoffen. Uit deze beide oogpunten befchouwd, wordt het braak liggen
ge-
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gedurende een' droogen zomer voor het braak gelegde land zeer voordeelig geacht, terwijl alsdan
de werking der dampkringslucht op de gebroken«
aarde derxelver vruchtbaarheid niet weinig bevord e r t , en het losgemaakte onkruid minder gelegenheid heeft, om op nieuw te wortelen. De
zwaarfte klei wordt daarom, braak liggende, vier-,
vijf- of zesmaal omgeploegd, ten minfte behoorde zulks niet minder dan vijfmaal te gefchieden,
maar andere werkzaamheden en de weersgefteld*
heid veroorloven het niet altijd; ligtere Heigronden , bij voorb. hier en daar in het Zutfenfche
kwartier., worden driemaal, tweemaal, ja zelfs
niet meer dan ééns, geploegd : men doet zulks
zoo veel mogelijk bij droog weder en beijvert
z i c h , als het land met onkruid bezet i s , om hetzelve telkens, eehige dagen na het ploegen, te
eggen. Doorgaans gefchiedt deze bewerking het
vierde jaar, zoodat men-, wanneer de zomervaag
niet gemest i s , het land drie achtereenvolgende
jaren bouwt ; doch ook hieromtrent bedaan geene
vaste regels, terwijl men dit van den aard der
gronden en van andere omflandigheden moet"laten
afhangen. Landerijen, die men in de zomervaag
mest, worden, indemaanden Mei enJunij, twee of
driemaal omgeploegd en geëgd, in het laatfte van
Julij brengt men dan 60of 70voer mestop den akk e r , ploegt dezelve diep onder en herhaalt die be»
bouwing nog tweemaal ; deze kunnen dan vijf en
zes, ja zelfs zeven jaren achter elkander vruchten dragen, mits men eenmaal klaver zaaije en
eene goede vruchtopvolging (rotatie) in acht ne«
me.
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me. — Op de hooge Veluwe vindt men ook
* zoogenoemde driestlanden, zijnde lage heidegronden of fchrale veldakkers, welke men, naar
de omftandigheden, drie of vier jaren achter elkander onbebouwd laat liggen, zoowel uit gebrek
aan genoegzame mest, als om een'gcn weidegrond
voor het Halvee en de jonge lammeren in de nabijheid te hebben: gefcheurd of omgebouwd zijnde, blijven deze driestlanden nog eenigen tijd liggen, waarna er, met eene halve mesting, de bes.
te rogge op verbouwd wordt; ook willen boekweit en haver er wél flagen.
VoortDe voornaamfte voortbrensfels enzer zandsron-
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«lenand-den zijn rogge, boekweiten aardappelen: de laatstsroadsn. geDoemde vindt men veelal digter bij de fteden,
en alleen op zijne hofgronden verbouwt de zandboer tarwe, garst, vlas , oliezaad en klaver. Deze
zandgronden worden voor rogge met twee paarden
beploegd; voor boekweit en aardappelen echter
ploegt men veelal met vier paarden, tenzij de akker gerioold of gekuild worde , gelijk bepaaldelijk
in het Zutfenfche pleegt te gefchieden. Waar
vrucht- de aard van den grond niet gedoogt, dat flechts
ging. om de drie jaren goed gemest wordt, zoo als
op het grootfte gedeelte van de Veluwe het geval i s , is men genoodzaakt, om het andere jaar
rogge en boekweit te zaaijen; op beteren zandgrond zaait men twee jaren rogge en het derde
jaar boekweit, en tusfchen beiden, na den roggeöogst, knollen of fpurrie: op de beste zandgron.
den zaait men ook wel, in plaats van de boekweit, haver, zomergarst of aomertarwe, of
wel
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Wel een gedeelte van dezelve, in mindering der
boekweit. Gewoonlijk gaat men daarbij dus te
werk. — Zoodra de boekweit van het land i s ,
wordt demest over de ftoppels gereden, nadat men
vooraf de plekken , die met zeker onkruid, kweek
(jriticum repens) genoemd, bezet zijn, door middel
van de greep of herhaald eggen, daarvan gezuiverd
heeft. Daarop ploegt m e n , om de uitgefpreide
mest onder te brengen,, ruim achttien Nederl. duimen diep, en zaait menderogge inde frisfctie vore,
waarover men dadelijk de egge laat gaan. Het tweede jaar wordt dit land, na het binnenhalen van
den oogst, zoo fpoedig mogelijk, vloot of weinig diep gebouwd, zijnde het doel alleen, om de
ftoppels los te maken, ten einde het onkruid te
kunnen vernielen ; ook wordt n u , wanneer men
het eerfle jaar geene mest genoeg op den akker
heeft kunnen brengen, zulks door nieuwe mesting goedgemaakt. Hierop blijft de akker liggen
tot omtrent den zaaitijd. Alsdan wordt dezelve
geëgd, iets minder diep gebouwd, dan men zulks
ópde boekweit-ftoppels gedaan had , e n , nadat de
rogge weder in de frisfche vore gezaaid i s , voor
de laatfte maal geëgd. Is de oogst van deze
tweede rogge van het land, zoó haast men zich ,
om de ftoppels vloot omte bouwen, en bezaait men
het land, hetzij met fpurrie, gemengd met eenig
knolzaad, hetzij met knolzaad alleen, wordende
de akker hiervoor, in het eerfte geval, nimmer ,
doch, in het laatfte geval, foms' een weinig, gemest. Wanneer eindelijk de fpurrie en de knollenvan
het laad zijn, wordt hetzelve vloot omgeploegd
L
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en men laat den grond den winter door dus liggen tot in de eerfte helft van Maart, wanneet
dezelve andermaal, en vaak daarna, in April, ten
derden male, gebouwd en geëgd wordt,* om het
onkruid te verdelgen. In Mei zaait men dan de
boekweit in deze oude vore, of "men ploegt in
Mei, wanneer men zulks in April niet gedaan
heeft, en zaait alsdan de boekweit in de frisfche
vore, brengende het zaad met de grpote egge onder; ook laat men foms nog de kleine egge volgen, wanneer na den arbeid met de groote de
kluiten niet genoegzaam gebroken zijn. (*)•
VoortDe voornaamfte, voortbrengfels onzer kleiftreke»
déTkiei?beftaan in tarwe, garst, kool- en raap-zaad,
gronden, paardenbqónen, erten, haver en klaver; *ook verbouwt .men er rogge en aardappelen. De beste
kleigrondeh kunnen met niet minder dan vier paardengeploegdworden ; foms heeft ermenz&s noodig.
Ten aanzien der vruphtopvolgingheeft op onze
Vrucht« kleigronden een zeer aanmerkelijk verfchil plaats,
°pvo1- zoowel op landerijen, die in.-.de_ zomervaag gemest worden, als op zulke, die ongemest blijven. — Doorgaans i s , inde gemestezomervaag*
iapemes-devruchtopvolging aldus:
, e
v aag.n,et*

*• Koolzaad;
2. tarwe, wintergarst, of rogge;
3. erten en bdonen na tarwe, of tarwe na
wintergarst of rogge;
4. tarwe, in welke foinmigen klaver zaayen,
die dan
. 5 - op
(*) Doorgaans bedient men, zich hief van degewon*,
bouwgereedschappen:ploeg, egge enz.De rol of hetwoU
terblok, en de grondroefdérj, worden hier endaargebruikt,
doch zijn zelfs niet algemeenbekend.
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5. op het veld ftaat;
6. weder tarwe na de klaver ;
7. erten, of haver.
Bij anderen vol^t op de tweede tarwe :
5. haver, zomergarst, of erten , en dan
6. tarwe.
In Bommelerwaard en in het benedenste gedeelte
VanTielerwaard, waar, bij minderen overvloed van
bouwland, hetzelve zelden gezoroervaaçd•, maar
meermalen bemest wordt, laat men vaak twee
malen aardappelen en tarwe elkander afwisfelen,
zaaijende dan in het vijfde jaar fotns nog paarden-, __
In OflgQ*

boonen, erten of haver. — In de ongemesie zo-mestezomervaag beftaat er, ten aanzien der vruchtopvol-mctvaaïging, nog grootere verfcheidenheid. Sommigen,
die zoodanig land met het derde jaar uitgeput
tchten, zaaijen tweemaal tarwe en eens erten en
boonen, of klaver; anderen, daarenboven, het
vierde jaar zomergarst na tarwe, of tarwe, wanneer het land in het derde jaar haver heeft gedragen. Elders, weder, is, in dit geval, de vrachtopvolging aldus:
1. Aveelzaad, of tarwe, of wintergarst;
a. tarwe na zaad, of aardappelen na tarwe;
3. paardenboonen en erten na tarwe, of tarwe
na aardappelen;
4. tarwe of haver na boonen, of boonen na
tarwe; Foms nog
5. haver na tarwe, oferten na haver.
Gf wel, bij voorb. in de Neder-Betuwe :
1. Aveelzaad (fomsookwintergarst), of ttewe ;
a. tarwe na zaad, of rogge na tarwe ;
3. wikken, of linzen.
L*
In-
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Intusfchen kunnen hieromtrent hoegenaamd geetendexe. ne vaste regelen beftaan, alzoo de aard der bijzondere gronden en velerlei omftandigheden, als
de gefteldheid van het weder, eene hooge rivier
en daardoor veroorzaakt kwelwater, of overftroomingen, en diergelijken, in deze vruchtwisfelingen zeer dikwijls veranderingen noodzakelijk mamen. — In de Neder-Betuwe heeft een enkel
groot landeigenaar de ftalvoedering met goed gevolg ingevoerd en de zomervaag bijna geheel afgefchaft: zonder zich ten deze aan een bepaald
ftelfelte verbinden, onderfcheidt zich zijne wijze van landbouwen hoofdzakelijk daardoor, dat
hij zijne graangewasfen telkens door twee zoogenoemde braakvruchten doet afwisfelen.
Na deze algemeene aanmerkingen, aangaande
de wijze, op welke hier de akkerbouw gedreven
wordt, te hebben laten vooraf gaan, zal het
niet ongepast zijn, dat wij afzonderlijk ftilftaan,
bij onze graanfoorten, oliegevende gewasfen, koolen wortelgewasfen, tabak, peulvruchten, voederkruiden', vlas en hennep, hop en hofgroenten.
Gttne«:

II. Onder de verfchillende graanfoorten verdient hier:
Tarwe.
i. De tarwe of weit (triticum aestivum et hibernum) de eerfte plaats. Van beiden, de zomeren de wintertarwe, kent men hier de roode of
liever donker gele weil, en de witte weit, ook
Zeeuwfcheweit genoemd. Het eerfte foort wordt
vooral in de Betuwe verbouwd, ook zoogenoemée rijs- of Franfche weit, doch aldaar'geeae witte.
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te. Elders, waar men witte of Zeeuwfche weit
verbouwt, bij voorb. in Bommeler- en Tielerwaarden, Buren en Kuilenburg, ziet men dezelve
ligtelijk in bruine ontaarden, waardoor men genoodzaakt is, telkens nieuw zaad uit Zeeland te
laten komen. De roode weit levert over het geheel meer o p , dan de witte, en gaat ligter uit de
bolsters; de witte, daarentegen, geeft witter en
krachtiger meel, maar kan minder tegen de vorst.
De tarwe is overal een hoofdvoortbrengfel onzer kleigronden; ook komt zij op de beste zavelgronden goed voort. Men zaait dezelve, het
tweede jaar na de mesting, in de ftoppelen van
het oliezaad, na het land twee- of driemaal omgeploegd en geëgd te hebben, of ook het eerde
jaar in de ongemeste maar wél gebouwde zomervaag:'want, fchoon de tarwe den krachtigften akker vereischt, om goed te (lagen, zoude men,
wanneer men dezelve dadelijk in de gemeste zomervaag bouwde, gevaar loopen, dat de halmen
nederfloegen. Voorts zaait men de tarwe doorgaans nog eenmaal in dezelfde rotatie, na de klaver , erten of haver ; doch wordt alsdan zelden
mee» dan een half gewas verkregen.
De gewone zaaitijd is voor winter-tarwe in
October, of zelfs later; voor zomer-tarwe in
April of Mei. Doorgaans gebruikt men op deoppervlakte van eene morgen (8516 vierk. Neder!.
ellen) 3} tot 5 fchepels (ongeveer 100 tot 150
koppen) zaadkoren.
De weit is boter, dan andere wintervruchten,
tegen het water beftand, mits het er niet te lang
L3
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op fta en nietxbevrieze: daarom kan men dezelve
met minder fçhroom op lage landen zaaijen, die
ligt door.kwelwater lijden, en, buiten dien , niet
dan tot verbouwen van zomerkoren kunnen dienen. De voornaamfte ongemakken, aan welke de
tarwebouw hier onderhevig i s , zija de knik o£
de. kreupel, en de brand of het zwart. Het
eerstgenoemde vindt vooral plaats op zandgronden, waar het ftroo minder ftevig valt,. zoodat
het beneden de aren, eer dezelve rijp zija, gekreukt wordt, waardoor het koren onvolgroeid
moet blijven ; men meent daarom, dat een weeg
gezaaid gewas hieraan minder blootgefteld i s , d«r
wijl dit doorgaans harder van ftroo wordt. Als
voorbehoedmiddel tegen het tweede, hetwelk de
tarwe doet fterven eer zij tot rijpheid gekomenj
i s , wordt het wasfchen van het zaadkoren in
kalkwater aanbevolen en is hier algemeen, in gebruik (*) ; anderen meenen, dat men hetaelue ka*
tes(*) De heer ARENDS geeft in zijn boven reeds aangehaald Ott •Friesland-und Jever, 3er Band' f. 36. op ,
hoedanig men met dit wasfchen der weit in bet Jeverfche,
met het beste gevolg, te werk gaat. Zulks komt in bet
kort hierop neer: men neemt tot 1 ton zaadkoren J ton
of iets meer goede ongeleschteoudekalk(ungeiïschttn.altenkalk) en doet daar zoo veel water bij, als noodig i s , ont
er de weit goed onder te brengen; dan fchudt men de
weit met dit nat verfcheiden malen goed door en herhaalt
zulks naderhand om de 3 of 4 uren, latende verder het
zaad op eenen hoop liggen of in een vatzitten, totdat het
fterk verhit is; daarop wordt het op nieuw omgewerkt
en blijft het dan weer zoo lang rusten, totdat aide korrel*
een*
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tegengaan, door niet vroeger in de maand, dan
drie dagen na volle maan, met zaaijen te beginnen.
Overigens verlangt de weit warm en droog weder :
zij gelukte bij voorb. uitnemend in het jaar 1819,
toen zoo menig veldgewas door de buitengewone
droogte leedDe tijd der'rijpwording hangt, gelijk bij allé
vruchten, van* .de gefteldheid des weders af. Na
eenen warmen en 'droogen zomer kan men de weit
reedsindenaanvangvan-Augustusmaaijen; in eenen
kouden en vochtigen zomer moet men daarmede
wachten tot het laatst dier maand, of zelfs tot
in September. Men heeft hierbij Hechts te zorgen, dat de weit niet al te rijp wordt, dewijl zij
alsdan, vooral de roode weit, ligtelijk uitvalt.
De weit wordt, gelijk de overige graanfoorten,
met de zicht gemaaid, .de afgemaaide garven of
fchoven worden met éénen band opgebonden,
en twaalf of zestien fchoven,op eenen hoop gezet. Op deze wijze op het land droog geworden
zijnde, brengt men het graan in den berg of in
de fchuur. — Met het dorfchen van deweitwacht
men gewoonlijk tot in den winter; want hoe fterker
èén* gelijken graad vatf warmtebekomen hebben. Elder*
doét mende weit in een vat,- en giet op dezelve voor
iééei tofa zaad J ton kalk, gemengd met'zoo veel water,
»U nöodigis, om déweit geheel té doen onderdaan;wanneer dit ten minste driemaal 24uren gedaan heeft, worde
Wet zaad er uitgenomen en gedroogd. —> Vergel. KOPS
Magazijn lan Faitrl. Landbouw, deel IV. bl.56V-572.
L4
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veer) zaadkoren, naar mate van de meerdere of
mindere vruchtbaarheid der landerijen, en den tijd,
Op welken men zaait, hetzij vroeger of later.
De rogge lijdt bij ons ligt door ftefke of langdurige droogte; deze weersgefteldheid laat het
ftröo te dun en te fpichtig, en de korrels te klein
blijven, vooral na een koud en vochtig voorjaar ;
de zandgron4 in het bijzonder drijft alsdan niet.genoeg,> om hét gewas nog te doen uitftoelen. In het
tegenovergesteld geval, wanneer, tamelijk, in het
voorjaar de rogge'al te welig ftaat, laat men dezelve door fchapen afvreten, opdat zij, terwijl
de grond dan meer te voeden krijgt, meer uitftoele en minder gevaar loope van neder te flaaii. In
de Betuwe, Maas-en-Waal enz. lijdt de rogge
dikwijls door kwelwater of aanhoudenden regen,
Waardoor vaak het zomérkorenop het veld verrot,
of althans aanmerkelijk benadeeld wordt, ert meermalen nog het winterkoren geheel verdrinkt. Öok
is onze rogge onderhevig aan den zoogehoemden
brand en aan den honigdaâuw (*). In fommige
ftreken van het Zutfenfche kwartier lijdt de rogge
foms van een ongemak, hetwelk onder den naam
van roodhond bekend is: het is echter onbeflist,
of dit onder den honigdaauw gerangfchikt., dan
wel aan infekten toegéfchreven moet worden,
fchoon mikroskopifche waarnemingen het laatfïé
waarfchijnlljk maken.
De rogge komt hier doorgaans iets vroeger tot
rijpheid, dan de We\t. Veelal maait men dezelve
in
(*) He hierover KOPS, Magazijn vanFaderl. Land'
èotiw,deel I. bl.347.
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in het laatst van Juli}, zelden later dan half Augustus. De zomerrogge komt over het geheel genomen veertien dagen later tot rijpheid, dan de
wraterrogge.
De rogge, gemaaid zijnde, laat men dezelve ,
geujk de tarwe, eeuigen tijd, aan bosfen of
fcboven -gebonden, oj> het veld ftàan om te efroo"
gen; "daarna legt men dezeïve in fchuren en
bergen op, en dorscht .ze in den winter.
De gemiddelde opbrengst der 'rogge kan tae»
hier rekenen op zes- tot achtvoudig; bij éenea
zeer voordseeligen oogst kan dit graan • zelfs, eeneir
twaalf- tot vijftknvoudigfin opbrengst geven: 20merrogge geeft bijna altijd minder, dan wintaprogge.
3. De garst {hordeum) komt hier voor alSGatsu
zomer- en wintergaTst. Zij is gemeenlijk de zeif*ßee (hexastichon); echter kent men hier ook d&
zoogenoemde kleine ykrryïge garst (hordeum vulgare). Hier en daar teelt men ook de EgyptifeAe
of Turkfche garst (hordeum coeleste). Op de
beste Veluwfchc en Zutfenfche zandgronden*, g£lijk ook in het Rijk van Nijmegen, wordfc alleen',
immersvoorverreweghet grooïfte gedeelte, zomefgarstverbouwd; dochookdezeweinigmeerdanvoor
eigen gebruik en zelden in het groot. Oak op' de
kleigronden pleegt doorgaans alleen-de winfergarsrin het groot verbouwd te worden: wane de zo»
mergarst en die in Maart gezaaid wordt, governdaar zelden meer dan een middelmatig gewas. Intuslfehen is men om het kwelwater, bijzonder ia
Maas-en-Waal, Bommelerwaard en-anôw» toger-r
firc-
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(treken, vaak genoodzaakt, het zaaijen van wintergarst na te laten, en zich alleen tot zomergarst
te bepalen.
De garst verlangt over liet algemeen eenen vetten en wél toebereiden akker. Men zaait de wintergarst daarom op de klei alleen in het tweede
jaar na de mesting, in de ftoppelen van het
koolzaad, of in de qngemeste zomervoor ; de zomergarst in land, dat, na de zomervoor, ten
hoogfte tweemaal vrucht heeft gedragen, of op
hetwelk het winterkoren mislukt is.— Wintergarst
wordt gewoonlijk in de maanden September óf
October gezaaid: zomergarst in Maart, April en
Mei: vroeger dan Maart zaaijende, loopt men
gevaar, de jonge plantjes door de nachtvorsten te
zien lijden; de zoogenoemde Maartgarst is bij
ons minder aan bevriezen onderhevig; doch wanneer men daarentegen later zaait dan het begin
van Mei, verhindert de droogte doorgaans de
ontkieming en doet het zaad fterven. — Op de
beste kleigronden acht men 3 of 4 fchepels zaadkoren (ongeveer 85 of 110 koppen) voor iedere
morgen (8516 vierk. Nederl. ellen) genoegzaam ;
elders zaait men 6 tot 8 fchepels (168 tot 225
koppen).
Op hoogere gronden lijdt de garst dikwijls door
te groote droogte ; op lagere gronden door kwelen regenwater, vooral waar voor den afloop daarvan niet genoeg gezorgd is: van hier, dat de
garstoogst meermalen de uitzaad niet oplevert, of
ten eenemale mislukt. Overigens is de garst, minderdan anderegraanvruchten, aan den zoogenoemden
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den brand onderhevig. In het Zutfenfchë kwartier
wil men waargenomen hebben, dat de garst daar
federt de laatfte vijf of zes jaren ongelijk minder
flaagt, dan vroeger; zoodat telkens een aantal
planten op het land vergaat: men kan niet bevroeden, waaraan zulks toe te fchrijven zij.
De wintergarst konit op de klei doorgaans in
de tweede helft van Julij tot rijpheid. Bij de zomergarst hangt zulks, gelijk bij andere graanvruchten, van het vroegere of latere zaaijen af:
die in April gezaaid i s , kan, tegelijk met de
wintergarst, vaak in de tweele helft van Julij
gemaaid worden; later zaad niet voor Augustus
of de eerfte helft van September. In allen geval
haast men zich met maaijen, zoodra de vrucht
rijp geworden i s , dewijl het zaad ligt uitvalt.
"Dewintergarst kan, wél gelukkende, eenen tienof elfvoudigen opbrengst geven; zomergarst geeft
de helft of ten minfte een derde minder; ook is
het ftroo van de laatfte, vooral in drooge zomers,
veel kleiner.
4. Dé haver (avena fativa) , die hier gezaaidHaver,
wordt, is meest altijd de vitte; zelden verbouwt
men hier zwarte haver, dewijl deze in onze (treken niet zooveel oplevert, als elders. Hier en
daar zaait men ook de zoogenoemde troshaver.
Dehaverwordtbijons zoowelopzand-alsopkleigrondengezaaid. Opzandgrondenalleenin gefcheurdedriestlanden, of, evenalsdegarst, het derdejaar
in geringe hoeveelheid, in mindering van de boekweit; zij eischt dan echter altijd eeniçe bemesting
en put het land ten eenemale uit; ook verhindert
zij
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zij minder dan boekweit en rogge den groei van
het onkruid. Op de klei laat men de haver doorgaans op rogge, erten of klaver volgen, in het
laatfte jaar der rotatie; öok zaait men er dezelve, evenals de zomergarst, op land, hetwelk men
om weersgefteldheid of kwelwater niet met winterkoren heeft kunnen bezaaijen, of waar dit gewas
door de gemelde oorzaken mislukt is, als wanneer
het zaad flechts wordt onder geègd,, zonder dat
men het land op nieuw bouwt. — Haver in
nieuw gefcheurde weilanden of uitgerooide elzenbosfchen geeft de beste rekening.
De gewone zaaitijd der haver valt van half April
tot half Mei: vroeg zaaijçn is over het algemeen
wel het voordeeligst, maar kan dikwijls in lage
gronden geen plaats hebben. — Men zaait zes
tot tien fchepels (ongeveer. 168 tot a8o koppen) op de oppervlakte van eene morgen (8516
vierk. Nederl. ellen), naar mate van den aard der
gronden.
De haver is bij ons minder dan andere veldgewasfen aan rampen en wisfelvalligheden blootgefleld,- fchoon te veel regen en gebrek aan afwatering, of, op het zand, te groote droogte, haar
fomtijds doet mislukken. Op het zand heeft men
ïiu en ,dan last van het zwart of den brand in de
haver; maar men fchijnt zulks gedeeltelijk te kunnen verhoeden door jaarlijks zware zaaihaver uit
de klei te nemen, en door dezelve, even als de
weit, in kalkwater te zetten, eer men zaait.
De haver komt bij ons in Augustus of in
den aanvang van September tot rijpheid, en
wordt
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wordt dadelijk gemaaid, om het uitvallen der
korrels, dat vooral in warm en droog weder
op het onverwachts begint, te voorkomen.
De haver geeft op middelbare wél beteelde akkers
het zaadkoren acht- of tienmaal terug; zeer wél
gelukkende kan zij tot vijttienvoud opleveren.
5. De boekweit ("polygonum fagopyrum) is Boekweit,
hier, gelijk elders, tweefoörtig : men kent, namelijk, de ronde grijze en de kleinezwarte. De eerde heeft zwaarder droo en grooter korrel; de
tweede geeft witter meel en is fijner en gladder
van bolder. Deze beide foorten raken echter vermengd, en worden dikwijls door eikander op
denzelfden akker aangetroffen; intusfchen wordt
in het kwartier van Zutfen wel het minst de kleine zwarte boekweit verbouwd. Door het veelvuldig uitvriezen van dit zaad, is daar, in de
laatde jaren, de Siberifche, voorde koude minder
gevoelige en fuel zaadgevende boekweit (polygonum tartaricum), aan welke men ook den naam
van wilde of ree-boekweit geeft, zeer op de
akkers, vermeerderd; echter is zulks niet voordeelig te achten, dewijl dit foort weinig,en bit*,
ter meel pleegt op te lever.cn. — Op de klei
valt bij ons de boekweit doorgaans ligter van korrel, dan op. zandgrond.
Wij merkten reeds aan, dat op onze zandgronden doorgaans om het derde, of op zeer ligte
gronden om het andere jaar, boekweit geteeld
wordt. Dé akker moet dan driemaal often minde
tweemaal geploegd zijn, en wel hoe-dieper hoe
béter; trouwens diep ploegen is vooral voor de
boek-
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boekweit voordeelig. Deze vrucht word daar zelden
gewied, minder uit flordigheid, dan wel uit' gebrek aan handen, die, op den trjd dat deze arbeid
zoude moeten gefchieden, met andere werkzaamheden bezet zijn. — In de Betuwe, tusfchen
Maas en Waal, enin Bommeler- en Tielerwaarden
wordt ook foms boekweit gezaaid, doch zelden
anders, dan het laatfte jaar van de zomervaag in
hooge en met zand gemengde kleigronden, of wel
by mislukking van een vroeger gewas.
De gewone zaaitijd voor de boekweit is van den
tienden Mei tot het einde dier maand: bij voorkeur fchijnt men er den 17 en 18 Mei toe te beftemmen; doch over het algemeen zaait men
thans later dan voorheen, uit hoofde der menigvuldige late vorsten. — OR de oppervlakte van
eene Rijnl. morgen (8516 vierk. Nederl. ellen)
zaait men hier doorgaans 2 tot 3J fchepel boekweit (56 tot 100 koppen); op kleigronden naar
evenredigheid minder. De zaaihoren, waarmede
de boekweit op rijen gezaaid wordt, gelijk veel
in Drenthe plaats heeft, wordt hier weinig of
niet gebruikt.
De boekweit, een zoo voornaam voortbrengfel
onzer zandgronden-, is nogtans als een allerteederst gewas aan te merken en aan allerhande wisfelvalligheden blootgefteld. Het is waar: dit graan
wilzelfs opden magerften akker wél gelukken; het
behoeft geene mest, ook waar zonder goede mesting geene rogge zoude kunnen tieren, en wordt
zelfs op eenen vetten grond te geil, leverende
daar
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éaaî veel ftroo «aar weinig koren op. Aan den
Anderen kant echter is er geen gewas, welks
opbrengst meer onzeker i s , daar allerlei gevaren,
als vorst, tegen»droogte,' wind en hagel, het«elve dreigen, en vaak één van deze het geheel
doet mislukken. Aanhoudende zonnehitte veroor«
«aakt menigmaal, ook nadat de boekweit welig
is opgefchoten en veel beloofde, dat men aan
de onderfte trosjes bijna geen~koren vindt, en,
hetzelve aan de bovenfte reeds voor de helft rijp
ï s , terwijl de andere helft zich eerst begint tb
eetten» Maar meer nog veroorzaken de nachtvorsten, zoo in hetvoor* als in het najaar, de geheele
mislukking der boekweit, en men heeft tot hiertoe niets kunnen uitdenken, om dezelve ten defcen aanzien tegen ons klimaat beftand te maken.
Sommigen meenen, dat wanneer het land, waarop
boekweit gezaaid is, eenigzins kluitig blijft, de
jonge plantjes daardoor voor den invloed van
iate vorsten eenigermate beveiligd zijn, en zulks
fchijnt niet geheel zonder grond. Anderen trekken»
een of twee uur vóór het opgaan der zon, met
een touw of lyn over de boekweit heen en weder , zoodat de lijn de halmen aanroert en zoo
Veel beweegt».dat de nevel als het ware van dezelve afgefchud wordt, waardoor, indien men dit
een of tweemaal herhaalt, de nachtvorsten aan deceive geen' hinder zouden toebrengen* Andeten
weder leidenWel eens des avonds, wanneer nacht«vorst vooruitgezien werd, nàt ftroö of fchollen
rondom de akkersj en (taken die in brand aan dé
zijde van den wind, zorgende, dit Vuur den ganM
fchen
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fcfaen nacht door te onderhouden, opdat de zich
dus over het veld verfpreidende rook de planten
mögt befchutten ; doch ook dit middel, gevaarjijk
op zich zelf, was, naar het fchijnt, tot hiertoe, van twijfelachtigen uitflag (•). — Een
ander ongemak, doch hetwelk, de boekweit op
fommige akkers ongelijk meer dan op andere pleegt
te treffen, is de zoogenoemde worm : hetzelve
doet de jonge blaadjes, tot groot nadeel van de
plant, zamenfchrompelen. Men houdt het daarvoor, dat zulks door infekten wordt teweeg gebragt; doch tot welke klasfe dezelve behooren,
is nog zeer twijfelachtig. Het best, dat hiertegen te doen is, beftaat, naar men zegt, daarin,
dat men dp de plaatfen van den akker, die aan
worm onderhevig zijn, bij het ineggen van het
zaad, asch ftrooije.
De tijd van de rijpheid der boekweit hangt meerendeels van het vroeger of later zaaijen af: gewoonlijk valt die in September; foms kan men
reeds in het laatst van Augustus oogsten. Zulks
gefchiedt, wanneer de bovenfte korrels nog groen
zijn, want wanneer men langer wacht, dan loopt
men gevaar, dat de onderfte afvallen. De boekweit blijft eenige dagen op het veld ftaan om te
droo(*) Deonderrindingfchijntteleeren, dat, wanneermen
êe boekweit gedurende een etmaal vochtgemaakt in gezifte
duivenmest laatftaanen daarna zaait, dezelve fpoediger uit
den grond komt: dit.zoo zijnde, zoude men, onderdeze
voorzorg, eenige dagen later kunnen zaaijen en alzoofomwjjlen het opkomend gewas tegen nachtvorstbeveiligen.
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•droogen en wordt vóór de rogge, fomwijlen wel
dadelijk, afgedorscht.
•Na het vorig gezegde kan het geene verwondering wekken, dat de opbrengst der boekweit zeer
verfchfllend is : fomwijlen geeft zij het zaadkoren
ter naauwernood, fomwijlen geeft zij het vijf-entwintigvoudig terug. In middelbare jaren kan men
op het tienvoud van den uitzaad rekenen.
In een werk, als het tegenwoordige, verwacht op.
men natuurlijkerwijze eenige opgaven aangaande ^ ' " ^
de volle opbrengst der oogßen en in welkeoogst,
evenredigheid deze ftaat tot het inwendig ver- ^ r J"|.
bruik ; ten einde daaruit eenigzins te kunnen aflei-»oet«
d e n , hoeveel jaarlijks overblijft, om naar andere
gevesten uitgevoerd te worden, of wel, in welk te
kort telkens door invoer van elders voorzien moet
worden. Het is intusfchen ten hoogde moeijelijk,
ïoo niet onmogelijk, hier omtrent eene juiste berekening te maken. — De moeijelijkheid, om metopvolledige naauwkeurigheid de opbrengst der oog- ^ " S a
flen op te geven, is gegrond in den aard der zaak. °°sM"
Het een jaar wordt een grooter aantal bunders land
met d i t , het ander jaar met een ander foort van
granen of ander veldgewas beteeld; in fommige
jaren leveren deze, in andere jaren gene graanfoorten eenen voordeeligen oogst op : foms bederft
door kwelwater het ganfche gewas van tarwe,
garst en haver, terwijl de zandvruchten uitnemend
flagen; foms verzengt de rogge of bevriest de
boekweit ten eenemaïe, terwijl de kleiakkers rijk
M a
ge«
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geladen zijm Het heeft wel finds eenigen tijd niet
•entbroken aan zoogenaamde officictle opgaven vatt
•den uitflag der oogden: de laatfte derzelve zijn'
"van de jaren 18I5 en 1817; doch ook deze zijn
verre van tot een algemeen rigtfnoer te kunnen
•dienen, -niet alleen dewijl het eerstgenoemde jaar
bijzonder in de lagere gedeelten, en het tweede
zoowel op het zand als op de klei, zich door
buitengewone onvruchtbaarheid onderfcheidde, maar
ook dewijl deze opgaven zelve nog menige blijken van onnaauwkeurigheid dragen.
Met deze zwakke hulpmiddelen (want het is beter derzelver zwakheid te erkennen , dan met een
ijdel vertoon van naauwkeurige juistheid te prijken) zullen wij trachten, zoo na mogelijk, de
opbrengst onzer graanoogsten, en de hoeveelheid
van hetgeen van dezelve binnen de provincie verbruikt wordt, te ramen , vooral echter daarbij ten
grondflag leggende de hier vóór opgegevene hoeveelheden zaadkoren, welke op iedere morgen p1e~
gen gezaaid te worden, en de mede reeds vermelde veelvouden, welke hetzelve doorgaans oplevert. En wanneer men dan, naar aanleiding van
de oogenfchijnlijk meest naauwkeurige opgaven en
berekeningen, fielt — gelijk'men welligt zonder
aanmerkelijke misvatting ftellen kan —dat in deze
provincie jaarlijks, of het een jaar door het ander, met tarwe bezaaid worden 10000 bunders,
met rogge 32000 bunders, met garst 4500 bunders, met haver 7000 bunders, met boekweit
18000 bunders; dan verkrijgt men de volgende
uitkomften :

N»-
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Gemiddelde Gemiddelde
Gemiddelde Gemiddelde
opbrengst opbrengst
uitzaad op
opbrengst van iedere van iedere
iedereBJjnl.
van het Rijnl. mor- Rijnl, mor*
morgen in
gen in Am- genin NeAmflerd. zaadkoren.
flerd. fche- derl. mudfchepels.
den.
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Deze uitkomften vecfchillen ten deele- aanmerkelijk van vorige officielleopgaven,. ten deele
echter komen zij daarmede tamelijk overeen. Wij
Ms
la-
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laten hier volgen in Nederl. mudden (hectoliters')
het resultaat der opgaven over de jaren 1811,
1812, 1815 en 18x7, niet om op dezelve eenige
rekening te bouwen — waar omtrent wij ons trouwens reeds genoegzaam verklaard hebben — maar
alleen, ten einde, door <te overeenkomst, aan de
bovenftaande raming eenige meerdere waarfchijnlijkheid bij te zetten, e n , ten andere, om , door
het uiteenloopende van verfchillende opgaven, de
moeijelijkheid, om hier tot zekerheid te geraken,
te duidelijker te doen blijken. Men houde hierbij
ii;tusfchen in het oog, dat onder de opgaven over
3811 en 1812 deopbrengst der toen met een ander
departement verecnigde gedeelten bezuiden de Waal
niet mede berekend zijn, en dat de opgaven over
3815 oorfpronkelijk iets minder waren, maar door
ons met de waarfchijnlijke opbrengst van het
toen weler van Gelderland afgefcheiden distrikt de
Lijmers vermeerderd zijn.

Namen
dec
graanfoorten.

Opbrengst in Nederlandfchemuddenoverdejaren

1811.

1812.

1815.

1817.

TARWK.

90000

IOIOTO

KOGGE.

330000

397056

'35764
333H7

73434
336"!46
1682t
nietbekend.

GARST.

37000

43785

°50°5

HAVER.

I22O0O

113043

BOEKWEIT.

175000

346820

24737*
205086

17871p

Van
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Van onze, naar de omftandigheden, meerdere of>%ei»
mindere graanoogsten nu, wordt een gedeelte door™"™j_
de landbouwers zelve, zoo tot yoedfel van zich"e"*><w
zelve als van hun vee, gebruikt; terwijl hetbouwe«.
overige ter marktwordt gebragt. De betrekkelijke
grootte van deze beide gedeelten is intusfchen
moeijelijk te bepalen en moet.niet alleen van den
meerderen of minderen opbrengst der oogsten,
maar ook Jan verfchillende andere omftandigheden, afhangen. — Over het algemeen wordt van
de granen, die op de klei verbouwd worden, een
Veel aanmerkelijker gedeelte, danvanden oogst onzer zandgronden, ter markt gebragt, dewijl daar
met minder handen en minder mest meer koren
kan gewonnen worden, dan hier. De zandboet
heeft in middelbare jaren meer dan de helft zijner
rogge,• en bij onvoördeeligen oogst alles, zelf
noodig, terwijl hij van deboekweit fléchts eenklein
gedeelte tot eigen gebruik behoudt en gaarne, om
eettig gereed geld te maken, tod veel mogelijk
daarvan verkoopt. Wanneer overigens het koren
overvloedig en de prijzen laag zqn, worden de
meeste granen door de bouwlieden zelve verbruikt%
terwijl zij zich, bij misgewas of duurte> meer
met aardappelen en paardenboonen voeden, befparendealsdan zooveel mogelijk de granen ten ver>
koop. Bijzonder is dit op-den zandboér toepasfelrjk, die, zich in dure jaren meer met aardappelen;
of andere wortelgewasfen behelpende, wanneer de
^aanprijzen laag zijrr, de kosten va* vervoer
niet kan goedmaken en alzoo niet alleen zijne
rogge, ma& ook dé boekweit, grooteadeels tot
M4
ei-
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veel in andere provinciën gewasfen granen hieronder begrepen zijn ;. zoo kan men ook, aan den
anderen kant, met geene genoegzame waarfchijnlijkheid de hoeveelheid berekenen, die door onze
landbouwers buiten de provincie ter markt,gebragt
wordt. Intusfchen is deze uitvoer niet gering te
achten: want, fchoon men ook als vergroot befchouwe de opgave van een' koopman te Deventer, die verzekerde, dat bij hem alleen jaarlijks
meer dan IOOQ last (ruim 30000 Nederl. mudden)
granen alleen uit Gelderland afgeleverd werden;
blijkt het echter met genoegzame zekerheid, dat,
in voordeelige jaren, uit Gorfel alleen ongeveer
6000 Nederl. mudden naar Overijsfel, en niet minder uit de gemeente Edenaar de provincie Utreeht,
vervoerd worden.
Hetgeen nu op onze zoo even vermelde grootere en óp andere mindere markten aangevoerd
wordt, blijft grootendeels binnen de provincie;
want toch de ftedeling moet zelf op die markten
in zijne behoeften voorzien, en tevens wisfelen
de verfchillende gedeelten der provincie op dezelve
elkanders prödukten^ maar eert gedeelte wordt er
ook door handelaren opgekocht en vervolgens naarbuiten, vooral naar Holland, gezonden,
veihou- Is het ramen van den jaarlijkfchen oogst der
fc'ieVil^ verfchillende graanfoortes aan groote moeijelijkhewendig den onderhev+g-; het is-nog moetjelijker, ftellig
enr'uit'k t e bepalen, hoeveel, na aftrek van-alles wat bintoervan n e n de provincie verbruiktwerét,- al» zuiver overgianen fchot van ons eige» vetbouw voor den handel ka»
gerekend worden« Daar toch da granen »iet-aHeea
door

1
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door metifchen en vee als voedfel genuttigd, maar
ook in branderijen, ftijffelmakerijen en andere fabrijken verwerkt worden; zoo volgt hieruit, dat
de meerdere of mindere mate van derzelver verbruik noodzakelijk van yerfchillende, ook toevallige,, ömftandigheden moet afhangen. Immers merkten wij reeds aan, dat de meer of minder voordeelige uitflag van den oogst en de hoogte der
graanprijzen hierop eenen grooten invloed hebben:
hetzelfde geldt ten aanzien van de belasting op
het gemaal in derzelver telkens afwisfèlende wijzigingen. Ook worden veel granen, bijzonder haver, befpaard, wanneer geen kwelwater of ongunftig weder verhindert, dat de paarden tot laat
in het najaar in de weide gaan; en de, gedurende
de laatfte jaren, ten nadeel« van den landbouw
zeer verminderde branderijen verbruiken op verre
na zoo veel granen niet, als voorheen. Daarenboven wordt in de fteden doorgaans meer tarwe
verbruikt, meer rogge op het platte land; in de
kleiftreken voedt de landman zich fteeds meer
met rogge en tarwe, ook dan, wanneer de zandboer zich grootendeels met aardappelen vergenoegt;
enkort na den oogst worden doorgaans ten platten lande meer granen, bijzonder op de klei meer
ärwe, verbruikt, dan op andere tijden van het
jaar : allen te zamen ömftandigheden, welke het
ten hoogfte bezwaarlijk maken, de geheele confumptie juist te waarderen.
Het kan dan ook geehe verwondering baren,
dat wij huiverig zijn, om aangaande de mate van
het verbruik der granen binnen onze provincie
eeni-
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eenige berekening te maken. Misfchien week men
niet ver van de waarheid af, toen men in vorigen
tijd de confttmptit van rogge voor eene huishouding van 5 of 6 pcrfonen, in de week, op i tot
i j Amfterd. fchepel (28 tot 42 Ne.'.erl. koppen)
ftelde, dewijl ongetwijfeld voorheen meer rogge
gebruikt werd, dan thans. Maar in 18x2 raamde
men de confumptic voor ieder' perfoon in het jaar
op 25 Nederl. koppen tarwe, 200 koppen rogge,
12\ koppen garst en 50 koppen boekweit, en deze
raming verfchilde dus niet zeer veel van die, welke
vroeger in een landhuishoudkundig overzigt van de
Lijmers voorkwam, waar men ieder' perfoon inhet
jaar rekende op 21Nederl. koppen tarwe, 130 koppen rogge, 7 koppen garst en 28 koppen boekweit»
Stellen wij dan, de veranderde tijdsomftandighedea
in aanmerking nemende, de confumptic op 30 Nederl. koppen tarwe, 150 koppen rogge, 12! koppen garst en 50 koppen boekweit, en zulks door
elkander voor ieder der 278864 inwoners, welke
binnen deze provincie in den jare 1823 geteld werden; ftellen wij verder, dat de paarden, ten getale van 29415, door elkander jaarlijks 13 Nederh
mudden haver, en de varkens, ten getale van
2646B, ieder a mudden garst en boekweit jaarlijks
gebruiken, en wel in de rede van 1 tot 3 ; houden wij ons verder bij hetgeen wij vroeger bepaalden aangaande den waarfehijnlijken middelbaren
uitzaad der verfchillende graanfoorten op 10000
bunders tarwe, 32000 bunders rogge, 4500 bunders garst, 7000 bunders haver en 18000 bunders
boek-
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'boekvreit; dan verkrijgen wij, voor het bedrag der
confumptic en van het zuiver overfchot voor den
handel, de volgend« uitkomften.
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Men ziet hieruit, dat er bij middelmatige»
oogst jaarlijks eenige tarwe, rogge, garst en boekweit kan overfchieten: dit overfchot, voor zoo
ver het op onze markten of anderzins door handelaren binnen de provincie opgekocht wordt, verftrekt grootendeels ten vervoer naar Holland. Haver echter komt altijd te kort, in zoo. verre dat
met hetgeen deze provincie oplevert naauwelijks
in drie vijfde gedeelten, zelden meer dan in twee
vjjfden, van derzelver behoeften kan voorzien
worden : het te kort komende wordt meestal uit
de provincie Vriesland aangevoerd. Intusfchen kan
men uit de bovenftaande berekening — hoezeer
dezelve dan ook, ten deele, flechts op waarfchijnlijke gisfingen gebouwd zij —ligtelijk opmaken,
dat, bij misgewas, ook van de andere granen weinig of niets voor den handel overblijft en er zelfs
vaak een te kort moet plaats hebben.
GraanNaar de boven vermelde voornaamfte markten
p.-ijzen. regelen zich de prijzen der granen binnen de provincie. Dezelve waren hier gedurende eenige javea tot eene bovenmatige hoogte gedegen: ook
nadat de oorlogen, welke gedurende een vierde
eenereeuw geheel Europa beftendig beroerden,•opbielden, verhieven deze prijzen zich op nieuw,
ten gevolge der ongelukkige oogden van de jaren
3815 tot 1817; van toen af echter zijn dezelvefnel
gedaald; zij kwamen tot dezelfde laagte, op welke
zij gedurende debeide voorgaandeeeuwendoorgaans
gedaan hadden; eindelijk zelfs zijn zij lager geworden, dan bijna immer te voren. De nevensgaande
tafel geeft een overzigt van de middelprjjzen der
gra-
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granen óver tin twee- tti- veertig-tal jaren
(van 1781 tot i82a)~op de markten te Arnhem,
te Nijmegen en te Zutfen, met veel zorg uit autentieke opgaven van den ftand der markten gedurende het ganfche jaar opgemaakt. Daar intùsfchen de meeste granen van September tot
April, of meer bepaald van Martini tot Petri (11
November tot °-2 Februarij), ter markt gebragt
worden; zoo zullen de middelprijzen, alleen over
deze maanden genomen, hoogere uitkomften geven: wij lasfchen daarom hier eene tweede tafel
i n , bevattende de middelprijzen op de markt te
Arnhem, opgemaakt naar hetgeen de granen aldaar
tusfchen Martini en Petri gegolden hebben, mede van 1781 tot 1822 (*). Eindelijk geven wij
bier nog de. middelprijzen', zoo als dezelve in de
verfchillende maanden des jaars 1824 geweest
zijn, berekend naar de markten van Arnhem, Nijmegen, Tiel, Zalt-Bommel, Kuilenburg en.Zutfen : dezelve zijn blijkbaar minder dan twee jaren
vroeger, en fchaars worden onder de aanteekeningen van vorige eeuwen lagere prijzen aangetroffen.

TA-

(*") Deze tafel is getrokkenvit een Register vande
marktprijzen, thans ter Griffie des Gouvernements teArabern berustende, hetwelk aanvangt met den jare 1544 en
tot beden toe voortgezet is.—Uithetzelve zijn medede
hierna volgende prijs-opgaven van vorige eeuwen ontleend.
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TAFEL
'van de middelpryzen der Granen
op de vtornaamfle markten in de provincie
Gelderland, gedurende het jaar 1824, berekend in Nederl. mudden.
Rogge.

Gatst.

Havei.

Uoekweit.

gis. ets.

gla. ctt.

gis. ets.

gis. cts.

gU. ctt.

4-57

3-44

2 - 26.S

»'44

3 - 16.S

Fekruarij. 4 - 5 1

3-39

2'35

« -45

3 -1«

Maart.

2-43

3-ai.s

2-32

1-42

3-04

April.

4-19

3-08

2 - 06.S

i-5a

2-95.»

Mei.

3-98

2-81

a -18.5

i - 59-*

a - 84.5

Junij.

3 - 57.J

a - 87.J

2-28

1-60

a -91.J

Julij.

3 - 8p.j

3 • 76.S

2-32

1-60

2-71.J

Augustus.

4-06

a -64

2 - 30.J

1-71

2-61

September. 3 - 9 9 . » * - 7 '

a-56.*

'-74

a-45

October.

2-96

2-71.,

I - 79.S

2 -68

November.4 - 8 9

3 - 28.*

3 - I5-J

a - 10.J

3 - 92.1

December. 5 - 0 0

3-39

3 - 03.J

3-06

3-03

Middelprijzen over
4-27-«
het ganfche
jaar

3-04.«

2 - 4<î.j

1 - 67 1a-96

Maanden. I Tarwe.

Januarij.

4-44

1

Heft
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TAFEL VANDE MIDDELPRIJZEN DER G R A N E N TE

ARNHEM,

OP DE MARKTDAGEN TUSSCHEN MARTINI EN PETRI,
gerekend bij Amfterdamfche mudden
( I , I I Nederl. mudde.)

Jaren.

1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
,792

1782.
1783.
17841785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.

I793
1794.
1794
17951795
I79<S1796
1797.
1797
1798.
1798
1799.
1799
1800.
1800
1801.
1801
1802.
1802
1803.
1803
1804.
1804
1805.
1805
1806.
.1806
1807.
1807 1808.
1808
1809.
1809
1810.
1810
1811.
1811
1812.
1812
1813.
1813
18141814
18151815
1816.
1816
1817.
1817
1818.
1818
1819.
1819
1820.
1820
1821.
1821
1822.
182*
1823.

Tarwe.

7
9
8
9
9
8
ia
10

H
9
9
10
10

68
62
81
66
18
55
50
30
61
58
07
3«
33 5

Rogge.

7
6
6
6

5
6
7
7

10

6
5
8
9

21.

11

*5
7
5
7

20
20

07
28
26
62
26
06
57- 5

17

i7- 5

12

55- 1
33

15
9

15
21
11

9
9
16

18
17
H
12
11

13
12
20
20

15
12
12

25
19
14
10
10

8
7

21

16
22. 5

37
30.'
15
07
57
44-*
08.»

63.'
95-'
84
02

69
05-«

30
06

11

14
12

11
10
12

9
9
8
7
15
IS
9
8
9
16
12
11

8
6

«

Garst.

00

3
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
7
8
5
4
5
7

5«
80
56
92
5a
35
•7
26
41
98
81
38
f5
00

37
93
41
93
5«
67
66

10
10

01.*

45
97
20.*
5

7508
58
92
28
48.*
79- 5
18
68.'
40.*
78.'
98.'

8
6
7
7
8
8
7
5
6
7
10

6
5
6
11

08.*
26.'

9
9
5
4

64

2

il.

5

5

Haver.

57- 5

2

70.»

4
4
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
7
4
3
3
4
6
5
5
5
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
6
4
4
8
5
6
4

71 J
S9.
43
89.»
61
81
I7.5

47
81
97 s
69.
5»
14
29.»

49.'
57
55
80.»

08
48
52
81
52
26
22

10.*
81
06
78.*
07
50
66.'
07
73-*
62.»

51
95.'
06.'

74
28

2
1

3

93
18
07
76
40
70.'

95
05
25
33
*5. 5
52
75
06
70.'

71
10

08
32
38
30. 1

33- 5
03
61
92.*

66
58
92
28
Si-*

»8.»
00

14.'
76
43-*
10.»
10

30
09.*

46.'
73
06

Boekweit.

4
5
6
4
4
4
5
5
6
5
4
5
7
6
7
6
5
5
6
13
8

17
53
12

77
31
60
27
01
12
00

12

76.*
55- 1
15
80
63
32
80
40.*
86
75
5«
06

9
7
7
9

58
75
31.»

12

7
6
7
8
9
7
7
7
16
9
9
8
6
3
4

12

11.*
20.*
00

13
62
56.'
28.*
ii.*
04.*
20

39
49.*
16
70.*
88
12

Tegenover bUdz.-*?&-
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Het is waar: in vorige eeuwen had, even gelijk
onze leeftijd zulks zag gebeuren, meermalen een
plotfeling rijzen en dalen der graanprijzen plaats :
een paar voorbeelden willen wij daarvan bijbrengen. — Tusfchen Martini 1738 en Petri 1739
ftond te Arnhem :
de weit op ƒ 5-8a het Amft. müdde.
de rogge 'op - 4-57 „ „
„
de boekweit op - 3-00 „ „
,,
en dit waren ten xlien tijde geene zeer buitengewoon lage prijzen ; ~ maar tusfchen Martini 1740
«n Petri 1741 ftond:
de weit op ƒ 15-07 het mudde.
de rogge op - 9-90 „
„
deboekweitop- 6-27 „
„
terwijl tusfchen Martini 174a en Petri 1743 de
prijzen weder dezelfde waren, als vier jaren te
voren (namelijk van Martini 1738 tot Petri 1739).
Tusfchen Martini 1709 en Petri 1710 waren de
prijzen der graanfoorten tot meer dan het dubbel
geftegen van de hoogte, welke zij tusfchen Martini 1708 en Petri 1709 bereikten; terwjjl zij het
volgende'jaar juist zoo veel weder verminderd waren. Eindelijk —om geene vroegere voorbeelden
aan te halen — terwijl de weit tusfchen Martini
2635 en Petri 1645 niet hooger gedaan had, dan
/ 1 0 - 6 1 en niet lager danƒ 8 - 36, en de rogge
niet hooger dan ƒ 6 - 9 5 en niet lager dan ƒ 5 - 9 5 ;
daalden dezelve plotfeling zoodanig, dat, tusfchen
Martini 1646 en Petri 1647 de weit op ƒ 6 - 5 7
en de rogge opƒ4-17 ftond; daarna echter (legen
dezelve, hoewei weder voor «enen korten tijd,
N
ft
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tot eene toenmaalsbuitengewone hoogte, en werd,
tusfchen Martini 1651 en Petri 165a, dè middelprijs van de weit aangeteekend op ƒ 1 4 . 8 1 , en
die van de rogge opƒ 11-87.5.
Een ieder befeft intusfchen ligtelijk, dat, bij de
geheel veranderde tijdsomftandigtieden, de tegenwoordige laagte der graanprijzen op onzen nijveren boerenftand een' veel aanmerkelfjker invloed
moet hebben, dan in vorige eeuwen immer het
geval kon zijn. De geldswaarde toch is geheel
veranderd, de bouwkosten bedragen veel meer,
de pachten zijn overal aanmerkelijk hooger, de
belastingen daarenboven veel zwaarder. Hét zal
dan ook wel te dezer plaatfe geen verder betoog
behoeven, dat onze landbouwers voor het tegenwoordige door deze lage prijzen verbazend veel lijden en dat onze graanhandel door dezelve de vergelijking met vroegere jaren niet kan doorftaàn.
Bijzorider, ja meer dan ergens elders, laatzichdie
nadeelige invloed gevoelen in zoodanige gedeelten
déf Veluwé, en vooral van het 2utfenfche kwartier, welke op aanmerkelijken afftand van rivieren
ëa bevaarbare kanalen verwijderd zijn, én van waar
alzoo de met veel kosten en moeite aan den vaak
ondankbaren bodem óntwoekerde granen niet andere
dan metwagens vervoerd kunnenworden; en allermeestlijdendaardoordie ftreken, waarvroegerdenu
vervallené branderijen hét koren bijna op dè plaits
zelve, waar het gewasfenwas, verbruikten. Mert
zalzichhiervan eenigermateeenjuistdenkbeeld kunnenvormen, wanneermenbedenkti datdeonkoitert
van het vervoci van granen uit net oosteLjjfcfte gè^
deel-
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dfe'èlte dies ^aïfenfcîïth iWàrtïers, bij röbrb". vaÄ
Ailtèsh óf Wemersftiji, Äastr Zutfen* of Deventer,
niet minder bedtitgM dan twintig gulden voor1
ieder last, zoodat zoodanig kören, te Amfterdtó» tomende; nagenoeg met evenveel voorkostea
Bezwaard is", i\s datgene, hetwelk té fctieëp
van de kusten der Oostzee aairgevoefd Wofdt.:
Géén wónder dus, dat onze landman iff die ftrefen zijn' graan- hoé lknger zoo mieér tot eigen
gebruik behoudt, en zien rfeeds minder op deii
grsfcnbouw toele&t, éiü dar alióo dié graanhandel, "finds" dfe Mtfte jaren, niet of naàuwélijks
ónaei de voóïdieél aantirerigtnUe talken vte volksvlijt kan gerangfcnikt WórdenV
IH. Onder de gewasfen, welke hier als oliege-olie?«,
vende planten verbouwd worden, verdient allezins p ' , " ^ ,
r. Het koolzaad (brasficacampestris, napus;het KooU
eerst genoemd te worden. Hetzelve wordt bij onszaad.
overal op de beste kleigronden verbouwd en kan
als eenhoofd-voortbrengfel van dezelve aangemerkt
worden. Men zaak het niet anders, dan op eenea
wél toebereiden akker het eerfte jaar van de gemeste zomervaag.
Het koolzaad wordt gezaaid ómftreeks S. Laurens , of meer bepaald van 10 tot ao Augustus.
Sommigen achten daartoe 7 of zdfs 10 Nederl.
koppen op de morgen- (S516 vierk. Nederl. ellen)
noodig te hebben y de bekwaamfte zaaijers meencn
echter, dat 35.5 koppen genoegzaam i s , daar de
ondervinding leerde, dat, wanneer het zaad flechts
in verband gezaaid wordt, het nooit te dun ftaat,
terwijthet dik gezaaide minder opleven &a meer
N a
ge-
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gevaar loopt van dood te vriezen, want meer opfpillende krijgt het minder bladeren, die den ftronk
of de plant voor de vorst dekken.
Geene onzer veldvruchten is aan zoo vele en
zoo velerlei gevaren blootgefteld, als het koolzaad. Wanneer de plantjes in den nazomer opkomen, lijden zy, vooral bij oostewind en droog
weder, veel van de aardvloo, die het ganfche gewas kan bederven; niet minder fchade kunnen de
Hekken aanrigten, die zich in den herfst bij vochtig weder vertoorien; in den winter doet zware
vorst, overftrooming of kwelwater vaak het gewas geheel verdwijnen ; omftreeks half Mei in den
bloei (taande is het op nieuw aan de aardvlooqen
endaarenboven aannachtvorsten bloot gefield; wanneer het rijp wordt, kunhen flagregens, hagel en
wind het grootelijks benadeelen_, en, aan al deze.
gevaren ontkomen, loopt het nog , gemaaid zijnde, bij vochtig weder, gevaar, van fchieten of
kiemen. Wél gelukkende geeft het daarentegen
groote voordeden, hetgeen dan ook de reden i s ,
waarom het fteeds veel verbouwd wordt; terwijl
men, bij mislukking, ajtrjd nog iets anders kan
zaaijen en dus in zoo verre daarbij minder verliest, dan bij de mislukking van eenig ander gewas.
Gewoonlijk komt het koolzaad in het laatst van
Junij of den aanvang vanJulij tot rijpheid. Gemaaid
zijnde, blijft het op het land liggen om te droogen, hetwelk, naar de gefteldheid van het weder,
langer of korter kan duren: wanneer alle omftandigheden gunftig zijn, is het na tien dagen bekwaam
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kwaam om gedorscht te worden; foms eerst na
verloop van eene maand. Doorgaans, wordt het
zaad op den akker zeiven op een groot kleed gedorscht en in het kaf naar huis gereden, om daar
gewand te wordenj foms echter voert men het
met eenen wagen, waarop een kleed met den noodigen toeftel is vastgemaakt, van het land, en
dorscht het op den dorschvloer.
Daar de zaadbouw, gelijk wij zagen, aan zoo
velerlei wisfelvalligheden blootgefteld is, kan het
wel geene verwondering baren, dat de opbrengst
van dit gewas zeer ongelijk moet zijn. In het
jaar 1822 leverde het in de Betuwe 16 tot 32
Nederl. mudden van iedere morgen op, en in 1823
niet meer dan 10 tot 16 mudden. Over het algemeen mag men 15 tot 20 mud voor een middelmatig, ja goed gewas houden: want Hechts zeldzaam oogst men hier, gelijk doorgaans in Zeeland, 30 mudden van eene morgen.
Zeer droog gewonnen zijnde, kan een last zaad
nagenoeg tien Nederl. vaten olie opleveren; gewoonlijk echter kan men op niet meer dan 8J of
9 vaten rekenen, en wanneer het gewas zeerflecht
uitgevallen i s , of het weder in den tijd van den
oogst ongunstig was, bedraagt dit vaak niet meer
dan 7 vaten.
2. De plant, welke het aveelzaad geeft, ïsA»eefyan het koolzaad alleen onderfcheiden door meertaa
tengerheid en kleinheid in alle deelen, ook is het
meer ruig of minder glad van bladeren en kleiner
van korrel. Schoon het dus op zich zelf minder
voordeel geeft, dan het koolzaad, zijn er andere
N'j
re-
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is, wisfelvalligheden, die niet alleen dikwijls den
te velde fiaanden en aanvankelijk rijpenden, ja
zelfs den reeIs tot rijpheid gekomen oogst doen
mislukken, maar ook vaak den landman noodzaken, om den voor dén zaadbouw bereiden akker
ecne an ere beftemming te geven: wij onthouden
ons daarom liever van alle fteejs ongewisfe bepaling ten dezen aanzien.
Na aftrek van het weinige zaad, hetwelk de
landbouwers tot hun eigen gebruik behoeven, of
om te zaaijen noodig hebben, wordt het overige,
hetzij op het land verkocht, of in de grootfte lieden, en verreweg het meest te Nijmegen, ter
markt gebragt. Gedeeltelijk wordt het in onze fabrijken tot olie geflagen en het uitgeperste zaad als
raap- en lijnkoek tot beestenvoeder gebruikt; het
grootfte gedeelte echter wordt door handelaren opgekocht en in Holland gefleten, om dââr verwerkt
te worden, of ook naar Engeland en elders uitgevoerd.
MarktOnze zaadbouw leed, gedurende de laatfte jaren ,
v"n"et nietminderdande graanteelt, door debuitengewone
oliMaad j a a g t e ^er prijzen; terwijl vroeger de ftilftand van
den handel en daardoor verhinderde toevoer van
olijfolie, benevens het gebrek aan traan, door de
vernietiging der walvischvangst, déze prijzen hooger dan ooit te voren hadden doen ftijgen. Zie
hier de middelprijzen, opgemaakt naar de aanteekeningen, deswege van April 1824 tot Maart
1825, en dus over den tijd van één jaar, te 'Nijmegen, te Tiel en te Kuilenburg gehouden, hr
Nederl. mudden.
MAAN-
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April.
Mei.
Juni/.
Julij.
Augustus.
September.
October.
November.
December.
Jattuarij.
Februari;.
Maart.

aox

KOOLZAAD.

RAAPZAAD.

LIJNZAAD.

gis.

gis-

fis. ets.

CtSt

ets.

6-00

6 - 00

9-60

5 - 80
5 - 80

6 - 33
6 - 33
6- 33
6 - 33
6 - 33
7 - V-s
7 -55
7 -50

5 -55
5-60

5 - 80
5 - 80
5 - 80
5 - 34
5 - 25
4 - 68.7s
S • »5
5 - 60
5 - 25
5 - °2.J

5-85

5 - "•*

7 - «5

5 -69

5-41

7 - 10

5 - 20.1
5 - 30
5 - 00.S

s - 31
5 - 7<S.J
6-00

7 - *7>s
7 - >*.f

Middel prijzen
over een geheel
jaar.

IV. Onder onze kool- en wortelgewasfen be-*<»i-«•
kleedt met regt :
wÄ""
i . De aardappel (folanum tuberofum) de eer-A«dap.
fte plaats, eene vrucht, die, terwijl zij, meer al- p d e n ?
gemeen dan eenige andere, een gezond en fmakelijk voedfel voor mensch en vee oplevert, tevens
het voordeel in zich vereenigt, dat zij op iedere
foort van grond, zelfs op eenen zeer zandigen akker, goed voorkomt, en, beter-althans dan eenig
ander gewas, tegen droogte en vochtig weder beftandzijnde, zelden of nooit geheel mislukt. Intjjsfchen zijnniet allegronden voor aardappeleneven
N5
zeer
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«eer gefchikt: goed gemeste zandgrond of ligte
wél bewerkte klei wordt boven andere tot derzelver verbouw verkozen, en levert in onze provincie doorgaans fmakelijker vruchten op, dan die
op zware kleigronden geteeld zijn.
De akkers, die men tot den aardappelen-bouw
beftemd heeft, worden op verfchillende plaatfen
op zeer onderfcheiden wijzen behandeld. — Ophet
zand, bijzonder in het Zutfenfche kwartier, wordt
fomwijlen de akker gekuild, of (gelijk men het
elders noemt) gerioold, dat i s , men,graaft achter
den ploeg uit de dertien Nederl. duim diepe vore
met de fpade een fpit diep uit, en bedekt daarmede de,aardappelen, dieop de uitgeworpen ploegvore worden gepoot; kuilt men niet, dan ploegt
men zoo diep mogelijk, dat is twintig of een en
twintig duim. In het Zutfenfche wordt tot aardappelenvooral niet minder gemest, dan tot rogge,
doch deze bemesting moet dan ook tevens voor
de opvolgende, vrucht, zijnde gewoonlijk rogge,
ftrekken. Men poot dan bijna altijd de aardappelen
in de verfche mest : wanneer deze lang is, wordt
zij achter,den ploeg in de vore gelegd; de pootaardappelen worden dan zijdelings in de vore gedrukt, zoodanig dat dezelve de mest niet aanraken^
Óp de Veluwe daarentegen verbouwt men de aardappelen doorgaans op eenen akker, die het vorige
jaar rogge heeft gedragen, zonder denzelven op
nieuw te bemesten; op deze. wijze verkrijgt men
eene fmakelijkç vrucht, terwijl, in dit gedeelte
der provincie, de in verfche mest geteelde aardappelen naauwelijks eetbaar zijn. Op 'de klei
acht
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acht men vrij algeinçen ypor vetten of bemesten
grond, waarop vroege aardappelen geteeld zullen
worden, eenmaal bouwen in het voorjaar genoegzaam ; tot de teelt van late aardappelen {& pander vette grond vpldoende en deze wordt dan
drie of viermaal gebouwd; he,t polen pf diep
omfpitten verdient nogtans de voorkeur ( * ) .
Men heeft hier zçer yèel fporten van aardappelen , die meer of minder van elkander pnderfebejden zijn j en op wiexverfpheidenheid gewis deyerfchillende gronden çn wijzen yan behandeling gropten invloed hebban. fylen heeft witte en fopde ;
daar zijn er met w i t t e , met roode en met Waauwç
(*) Eenaanzien|ijk grondeigenaar in de N^der-Ber.uw.ft
drijft finds eenige jaren den aardappelen•bon.w op eene
geheel verfchillende wijze. Deze brengt in hetnajaar eene
tamelijke hoeveelheid goede mest op bet land, bouwt
daarop met twee ploegen, welke elkander in de vore volgen, en van welke de laatfte de aarde wel los maakt,
maar niet bovenbrengt: in dezen grond worden daninhet
voorjaar de aardappelen gepoot en wel op eenen afftand
van 15 duimen 7 ftrepçn van elkander, in rijen die ruim.
6 palmen tusfcbenrujmte hebben, in welke zoo, veel mogelijk met de paardenhak gewerkt woçdt; terwijl de g»,
wone afftand, opwelken de aardappelen vanelkander gezet
worden, yan ruim drie palm i s ; op de klei doorgaansie»
minder, danop het zand. Opdeze wijze verbouwd woçdende, zouden,de aardappelen daar aanmerkelijk meeropbrengen, danwanneer zij op de gewone wijze behandeld
worden, namelijk witbloemen 975 Neder), mudden (259
zak) van iedere morgen, enbij zeer gunfligen oogst 385
Nederl. mudden (350 zak), vitte ZecuirfbAe ten boogfie,
doch zeldzaam, 33° Nederl. mu.dden (309 zjsJt), gevgogg,
Ittk lés NedjsrLmadden.( i & zalf).
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we bloemen; ronde, lange en platte. De voornaamfte foorten, of die het meest voorkomen,
zijn : witte en roode Zeeuwfche , vroegeVriefche,
blanke Vriefche, floelematters, herfsiroode, roode ruwfchillen, gele ruwbastcn, zonderbloeijers,
kruipers, witte en roodemuisjes, en wilde, witbloemen, Lngelfche of onwijze: de laatile zijn de
flechtfte, dienen bepaaldelijk tot beestenvoeder en
worden gewoonlijk op de laagfte gronden verbouwd. Behalve deze zijn er nog veel andere afwijkingen, met en zonder naam.
De aardappelen worden, overeenkomftig derzelver foort, vroeger of later gepoot. Op het zand
poot men vroege aardappelen zelden vóór de helft
van Mei en men blijft de onderfcheiden foorien
doorplanten tot Julij toe ; in de kleiftreken begint
men in Maart of April, en poot men de latere
foorten in Mei en Junij. — Van Zeeuwf che en
Vriefche aardappelen rekent men, volgens de
meest gewone wijze van bouwen, op besten grond
12mudden 20 koppen(6£ Amst. ton), en op minderen grond 15 mudden 60 koppen (8 Amst. ton),
voor iedere morgen (8516 vierk. Nederl. ellen)
noodig te hebben; van ßoelematters 21 mudden
45 koppen (11 Amst. ton) en van kerfstroode en
ruwfchtHen13 mudden 60 koppen tot 15 mudden
do koppen (7 tot 8 Amst. ton).
Wanneer de aardappelen met den ploeg ondergebragt zijn, dan egt men den akker niet, voor dat
het loof zich boven den grond vertoont; zoodra
dit plaats heeft,, pleegt zulks dadelijk te gefchieden. Is het loof nagenoeg anderhalve palm lang
geworden, dan. behakt men de aardappelen, zoowel
tot
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•tot verdelging van het onkruid, als om den grond
lostemaken; daarop wordende pollen aangehoogd.
Het onkruid, dat zich naderhand vertoont, wordt
uitgetrokken.
Men houdt het algemeen daarvoor, dat de aardappelen tot S. Jan toe droogte noodig hebben,
terwijl veel regen na het poten dezelve (lecht doet
aangaan. Wanneer echter groote droogte tot na
S. Jan blijft aanhouden; dan wast de aardappel
dóór — gelijk het heet — dat is, dat de jonge
aardappel op zijne beurt aardappelen voortbrengt,
waaruit volgt dat de een zoo wel als de ander
een zeerflechtvoedfel oplevert. In drooge zomers
zijn de aardappelen, vooral op ligte gronden, aan
wormfteken onderhevig; men meent, dat de herfstroode en de zonderbloeijers hiervan het micst te
lijden hebben. Jaren, gelijk 1816 en 1817, toen
in dekleiftreken de vochtigheid de aardappelen in
den grond deed verrotten, zijn gelukkig zeldzaam;
nachtvorsten enhet zwartbenaieeleu deaardappelen
minder, dan andere veldvruchten, en die foorten
van aardappelen, welke bijzonder vatbaar waren
voor hetgeen men de krul (Eng. the curt) noemt,
heeft men in fommige gedeelten der provincie allengs verworpen, zoodat de krul daar thans zelden
meer aan de aardappelen befpeurd wordt.
Wanneer het loof geel wordt en verdort, zijn de
aardappelen rijp voor den oogst. Hieromtrent heeft
groot verfchil plaats, overeenkomftigde fooft en
het tijdftip , waarop zij gepoot zijn. De vroegfte foorten worden in Mei en Junij gerooid; Vriezen in Augustus; Zeeuwen in September, en late-
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iëre foórtén tot half November toe. — Tot hér.
foóijéh bedient méh zich in het Zutfenfche en op
HéVelüwé gewoonlijk van den greep, waarmede
men dantegelijk den akker van kweek zuivert;
bij den verbouw in net groot worden déaardappelen hier OOK wel met den ploeg uitgebouwd. Op
4e zware klèigronden langs de rivieren én ïri de
Betuwe kan men met den greep niet werken en
gebruikt mendaarom dè fcbup of fpadé, hetgeen
dâàr tevensvoordeeliger geacht wordtvoorde zelfstandigheid van.denâkkergrond, diélangsdézenweg
meer zamenhang behoudt en voor dé volgende
vrucht géfchikter blijft.
£>e opbrengst der aardappelen is minder ongelijk, dan die van fommige andere vruchten: want
fchoon dezelve in 1819 door de fterke droogte op
veel landerijen flechts een half1 gewas gaven, en
in 1816 door het water grootendeels bedorven
zijn; kan men echter doorgaansin geene zeer buitengewone jaren op eene negen- of tienvoudige
opbrengst rekenen. Volgens eene opgave uit de
Bommelerwaard, waar eene aanmerkelijke hoeveelheid aardappelen verbouwd worden, acht men, bij
eene gewone opbrengst, van iedere morgen, 100
mud floelcmaiters, of 150 mud Zeewwfche01
Vriefchc tekunnen oogden; iri ëenvoordeelig jaar
124 mud floelematters, of 175 mud Zeeuwfche
of Vriefchc, en zeldzaam, doch énkel, gebeurt
het, dat eene morgen 150 mudfloelemattersof*
ftoomud Zeeuwenof Vriezen oplevert; de Engetfche geven daar, in middelbare jaren,. 140tot 160,
en

148

Toestandvandenlandbouwenderlandhuishoudkunde

G E L D E R L A N D .

207

eh, bg etti zeer vóordeelig gewas, Ü 5 Nederi.
mudden.
Öp de hoögé Vèïuwe en in hèt biönenfte gedeelte van het Zutfenfche kwartier worden aïet meer
aardappelen verbouwd, dàn tot èigën gebruik hl
die ftrèken noodig is , dewijl derzelVer prriszelJerf
of nooit het kostbaar vervoer zoude kunnen goedmaken: van daar ook, dat, op het zand, de uitgéftrektile aardappelen-velden in de nabijheid der
(leden gevonden worden. Meer dan elders verlYrekken, iri onze zandftrefcen, dë aardappelen tot
voedfel voor de landbouwers en de minvermogenden, die dezelve, vooral wanneer het graan duur
is, twee of driemaal daags nuttigen. Overigens
worden de aardappelen tot beestenvoeder gebruikt,
en bijzonder den varkens gegeven. Maar in de
kleiflxeken, bovenal in de Betiiwe en indeBommeler- ert de Tielerwäard, worden meer aardappelen
gebouwd , dan tot eigen gebruik noodig is, zoodat
ook arldete gewesten zich diiâr van dezelve voorzien. Dit overfchot pleegt deels door opkoopers
of handelaars aande woningen der landlieden opgekocht^ entè-Tiel, teBommelenaan dedorpen, die
langs de rivier liggen, fcheep gebragt te worden,
deels Wordt het door bouwlieden in dé omfiggende
lieden* niet alleen binnen de provincie, m'aar ook
buitendezeivé, als teUtrecht, te'sHertogehbosch,
teGorincheni, enz. ter marku gebragt. Öp de wekelijkühe markten, te Arnhem., Zalt- Bommel,
Nijmegen, Ticl, en Zutfen alléén, werden, gedurende de maandenJuliJ, Augustus en September
van het jaar 1824., verkocht ongeveer 31766 Ned.
mud-
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mudden vroege aardappelen, en de hoeveelheid late
aardappelen, aldaarverkocht gedurende de vierlaat«
fte maanden van dat en de drie eerfte van het volgende jaar, bedroeg te zamen 29313 Nederl. mudden, immers voor zoo ver men op de daarvan gemaakte aanteekeningen mag ftaat maken. — De
prijzen waren, gelijk die dergranen, gedurende de
laatfte jaren, zeer laag: uit de deswege op de
meergenoemde markten gehoudene aanteekeningen
blijkt, dat demiddelprijzen vanhet Nederl.mudde ,
van April 1824 tot Maart 1825, en dus over den
tijd van één jaar, zich bevonden als hierna volgt.
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a. Onder de overige wortelgewasfen ondei-rchei-. A»àett
dtn wij, ia de eerfte plaats, de rapen of knoU\»isfcn.—
ten (brasfica rapa, napus). De planten, van wel-*âPeno f
ke dezelve worden verkregen, behooren tot hetzelfde geflacht, als die, welke het oliezaad oplevert, terwijl alleen door de wijze van bouwing»
ten aanzien der knolgevende plant, als fpeelfoort,
het onderfcheidend kenmerk,, in meerdere dikte en
eetbaarheid van den wortel, ontdaan is. — Dezelve worden hier meest als winterknollen op het
zand verbouwd: op de Veluwe meer de ronde
en dikke knollen; achter Nijmegen de lange. —
In de zandftreken zaait men dezelve, hetzij met
fpurrie vermengd, hetzij alleen, in het najaar in
de roggeftoppels ; in het laat'fte geval wordt foms
vooraf een weinig gemest. Omftreeks het einde
Van October, of in November, trekt men de
beste uit, ten verkoop in de lieden. De overige Iaat men ftaan, om ze, gedurende den winter, aan het vee, bijzonder aan de melkkoeijen,
te geven. Op de Veluwe worden de knollen, die
omftreeks Putten, Apeldoren en Beekbergen groeijen, voor de bestegehouden, en geven, even als
de Nijmeegfche lange, in het lace najaar een fmakelijk voedfel. Hier en daar is men gewoon, de
ftoppelknollente verplanten, om dus zaad te winnen; elders laat men dezelve op het land in het
zaad fchieten. — Sonfivijlen doet geftrenge vorst
de winterraap omkomen. De zomerraap, die echter zeldzaam in het groot verbouwd wordt, te
vroeg gezaaid zijnde, heeft dikwijls veel van de
aardvlooijen te lijden, en wordt vaak, bij groote
O
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droogte, doorde plantluizen aangevallen; delaatstgenoemde ramp is erger dan de eerfte, dewijl dit
gewas zich na genen, eer dan na dezen, heritcilen kan.
^u'e'en" V a n à& wortelenof peenhebben wij, als akkervrucht, degele(daucus carota) en de witte (pastiïiaca fativa); de laatfte dienen meest tot beestenvoeder. De akkers, op welke men de wortels verbouwen wil, worden diep omgefpit, en, wanneer
de grond ligt is, goed gemest. In de kleiftreken
plegen dezelve minder zwaar en minder goed van
iuiaak te vallen, dan op behoorlijk gemesten zandgrond.
Manpel- Matisehortelen (beta altisfima, ràdice rubro et
wortelen.

°

v

'

al^o intus variegato) werden hier voorheen alleen
door enkele landbouwers, in geringe hoeveelheid,
als (lalvoeder voor het rundvee, geteeld. Maar in
den tijd van het Fraufche bewind, toen, bij den
fiilftand van allen overzeefchen handel, de invoer
van koloniale fuiker bijna onmogelijk was, en men
uit deze wortels, door koking en'zuivering, een
zoet had leeren bereiden, zeer nabij komende aan
datgene, hetwelk uit het fuikerriet pleegt getrokken te worden; toen werd deze uit noodzaak geopende nieuwe bron van volksvlijt door het beftuur ten krachtigflc aangemoedigd, de aanbouw
van den mangelwortel op allerlei wijzen bevorderd, ja zelfs geboden, en«het aantal bunders bepaald, hetwelk door iederen landbouwer, naarmate
van zijn bedrijf, met denzelven beteeld moest
worden. Te Zutfen en elders in dit gewest werden nu ook fabrijken opgerigt, waarvan de voornaam«
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raamde, die ophetlandgoedden OorfprongbijOosterbeek, zich reeds aanvankelijk, niet; zonder goed
gevolg, bezig hield met het vervaardigen van inJandfche fuiker, en bereids in het eerde jaar van
haar .aanwezen bijna eene millioen Nederl. ponden
mangelwortel verwerkte, welke door de landbouwers met voordeel afgeleverd werden. De mangelwortel-teelt namdaaropMerk toe, en, gedurende de beidevolgende jaren, werd, door de ganfche
provincie heen, een aanmerkelijk aantal bunders
land voor dit gewas afgezonderd. Na de heilrijke
omwenteling van 1813 verviel het doel der fuikerfabrijk van zelf, en de landbouw, gelijk dé
handel, van zijne boeijen ontflagen, was niet meer
tot het aankwèeken van den mangelwortel verpligt.
Doch men had nu deze vrucht meer algemeen ook
als een zeer belangrijk ftalvoeder leeren kennen,
waarom fommigen dezelve tot dat einde bleven
aanbouwen; en daar de fabrijk te Oosterbeek
als fabrijk van firoop uit mangelwortelen verrees, en de mangelwortelen tot zoodanige prijzen inkocht, dat dezelve, bij de lageprijzen der
granen en, in het bijzonder, bij de (leeds dalende
waarde van den inlandfchen tabak, met meer voordeel dan deze verbouwd konden worden, bleef de
teelt der mangelwortelen, van 1811 af, vooral
onder Arnhem, Oosterbeek en Velp, gelijk mede
in een gedeelte der Over-Betuwe, (land houden
en verving daar gedeeltelijk dien van den, fteeds
minder zekere winsten gevenden, tabak.
De mangelwortelen, welke hier het meest verbouwd worden, zqn de roode, die van binnen
O2
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wit zijn : de witte wortel bevat wel de meeste fuikerdeelen, doch wordt niet zoo groot als de andere. Het zaad wordt in Maart of April op vetten zandgrond gelegd, en in de tweede helft vàn
Mei, ook inJunij, geplant, waarbij men eenen
afftand van ruimdriepalm tusfchen de rijen en gewoonlijk even zoo veel tusfchen de planten in de
rijen bewaart, zoodat op de oppervlakte van eene
morgen (8516 vierk. Nederl. ellen) ongeveer 80000
planten komen te ftaan. De mangelwortelèn kom^n vooral goed voort na tabak, op wél gemesten zandgrond of zavelgrond, die in den aanvang
der lente, en nogmaals na de mesting, gebouwd
of diep omgèfpit moet worden; op de klei flagen
zij minder goed, zoodat die, welke in het distrikt
Veluwenzoom verbouwd worden , in hoedanigheid
sanmerkelijk die van de Betuwe overtreffen. Overigens is de mangelwortel aan weinig wisfelvalligheden onderhevig en wil doorgaans wel gelukken,
tenzij langdurige droogte het jonge plantje doe verkwijnen ; maar hoe meer in den nazomerde plant
door dewarmte gefto'ofd wordt, dies te grooter en
faprijker wordt de wortel. De mangelwortel, in
het laatst van September of in den aanvang van
October zijnen vollen wasdom hebbende, wordt
uitgetrokken ; het groen verftrekt dan tot voedfel
voor het vee, en de fabrijkeur haastzich, om den
wortel zoo fpoedig mogelijk te bewerken of in
diepe kuilen te graven, opdat de vorst denzelven
niet doe rotten. Bij gunftig gewas kan eene morgen gronds40000 Nederl. ponden mangelwortelopleveren, zoodat, daar tegenwoordig jaarlijks onder
Arn-
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Arnhem en Oosterbeek bijna 45 bunders (ruim 50
morgen) met mangelwortelen beplant worden, deze
verbouw in die beide gemeenten alleen twee millioen Nederl. ponden kan opleveren. Intusfthen
zijn de wortels zelve zeer ongelijk van zwaarte :
een enkel maal, namelijk in het jaar 1820, werder
een, die in de provincie Zuid-Holland in duingrond gegroeid was, bevonden zestien Nederl.
ponden zwaar te zijn; doch de gewone zwaarte
bedraagt hier bij voordeeligen oogst naauwelijks
een half Nederl. pond. — Omtrent den prijs der
mangelwortelen wordt doorgaans reeds vooraf tusfchen den 'fabrijkeur en de landlieden, welke de
wortelenverbouwenwillen, eene overeenkomst getroffen; dezelve bedroeg voorheen f 5-50 tot.
ƒ6-00 voor 100Q Amflerdamfche ponden; thans
echter bètaalt men zelden meer dan deze prijs
voor zoo veel Nederl. ponden. Desniettegenftaande worden de mangelwortelen, bij den tegenwoórdigen lagen ftand der tabaks- en graanprijzen, nog (leeds met voordeel verbouwd, hetwelk,
te meer in hetoogvalt, wanneermenbedenkt, dat
de verbouwers deze vrucht altijd dadelijk kunnen
afleveren, terwijl zij daarentegen hunnen tabak,
uit gebrek aan koopers, vaak twee en drie jaren,
lang moeten behouden. — Het drooge moes,
dat van de mangelwortelen overblijft, wanneer de
fuikerdeelen er uitgeperst zijn, is een uitmuntend
veevoeder: om dit moes te bewaren, voor zoover het niet dadelijk door het vee kan opgebruikt
worden, kuilt men het in en ftrooit men een weir
»ig zout tusfehen de lagen; op.deze wijze levert
O3
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enbovcn maakt dit gewas in den winter, naast de
aardappelen, het voorname voedfel van den landman uit, en wordt ook, nevens de andere koolfoorten en de jonge uitfpruitfels, in het voorjaar,
in de fteden ten verkoop gebragt (*).
Tabak.

158

V. De tabak, die hier verbouwd wordt, i*
doorgaans van het gewone inlandfche foort (nicotiana paniculata), welke breedere bladen heeft,
dan de zoogenoemde amerikaanfche (nicotiana tabacum), en deswege bij het gewigt een veel grooter aantal ponden oplevert. Dezelve komt bij ons
best voort op goeden fterk gemesten zand- of zavelgrond. Ook op de klei wil hij wél Hagen, vooral
op zulke kleigronden, welke eenigzins met zand
gemengd zijn, mits dezelve mede fterk gemest
worden: de plant valt daar ligter en wordt niet
zoo hoog, de bladeren zijn lichter van kleur en ev
heeft tusfehen dezelve minder onderfcheid plaats,
dan bij tabak, op zandgrond geteeld. Het foort
blijft aanhoudend even goed, alhoewel, gelijk doorgaansplaats heeft, na elkander op denzelfden akker
geplant; fommigen achten het nogtans beter, den
ta'uak op kool te laten volgen. Koren en mangelwor(*) De heer F, ARÊNDS, in zijn'aangehaald werk, deel
I. bl. 134en volgg., maakt geene zwarigheid, om nan de
boerekool, die hij Strunkkohl noemt, onder de voedergewasfen de eerde plaatstoetekennen, en telt de voordeelen
van derzelver -verbouw op. Maar deze kooien bereiken in
Ot»st-Vriesland, op zeer trächtigen grond geplant, eene
hoogte van 4 tot6 voet; en in Pommeren getuigt dezelfde
fchrijver, dat<iitgewas6tot8voethoogwordt. Menweet,
dat hetzelvebij ons zelden tôtzulkeene hoogte opfehiet.
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wortelen zijn de beste volgvruchten voor den tabak, dewijlde Mammen of dronken van denjabak,
die dan, nog groen, ondergebouwd worden, veel
voedende kracht bezitten, en in hun rotten eene
uitnemend deugdzame mest opleveren.
De meeste tabak wordt alzoo verbouwd, waar
debeste zandgronden gevonden worden: onder Nijkerk, Wageningen, Arnhem, Reeden, Barneveld,
Ede, en Renkum. Voorheen leverde ook de OverBetuvve niet weinig tabak op, vooral de omtrek
der dorpen Eist, Valburg en Bemmel: de tabaksbouw werd daar minder door groote landbouwers
gedreven, maar maakte voornamelijk eene bron
van beftaan en welvaart uit voor de daglooners, die kleine (rukken tabaksland van 12 tot 25
vierk. Nederl.roeden voor het halve gewas pleegden te verbouwen en hiertoe het voornaamfte werk
door hunne vrouwen en kinderen konden laten verrigten; doch het verval van den handel in dit artikel en onderfcheiden achtereenvolgende miswasfen hebben den tabaksbouw hier bijna geheel vernietigd, zoodat dezelve thans alleen nog onder
Valburg en Bemmel, waar de goede zavelachtige
aardvan dengrondvoorditgewas bijzonder gefchikt
is (*) en deszelfs verbouw eehig voordeel fchijnt
opteleveren, uitgeoefend wordt. OokinMaas-enWaal, waar menvroeger zeerveel tabak verbouwde, wordt thans hiervan minder werk gemaakt;
en
(*) Deze tabak heeft ookbuiten'slands eenebijzondere
vermaardheid bekomen en is zelfs te Parijs onderdennafta
vantabac Falbourg bekend.
O5
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en terwijl in de Neder-Betuwe, in de distrikten
Zevenaar en Doesburg, en omftreeks Zutfen
vroeger eenige tabak verbouwd werd, vooral wanneer hoofere prijzen daartoe uitlokten, vindt zulks
daar thans naauwelijks of in het geheel niet meer
plaats, zoodat de tabaksplanterij zich voornamelijk tot den Veluwenzoom en den omtrek van Nijkerk , benevens een gedeelte der distrikten OverBetuwe en Maas-en-Waal, blijft bepalen.
De tabak wordt geplant op akkers, die van elkander afgefcheiden zijn, onder Nijkerk door levende elzen heggen, doch onder Wageningen en
Reeden door heggen van eikenhout, waar tegen
boonen en erten verbouwd worden, om de planten
tegen denwind te befchutten ; deze akkers worden
afgedeeld in bedden, op ieder van welke twee
rijen planten komen. Waar men nu, gelijk doorgaans , den tabak op tabak laat volgen, worden,
(Iraks na de inoogsting, de ftammen, (tronken-of
(tengels met eene fpade losgeflooten, opdat deze
geen voedfel uit den grond zouden trekken. —
Onder Nijkerk is men dan gewoon, die (tronken
op.de bedden uit te leggen. Daarop zuivert men
daar de akkersvan hetgrove onkruid enbedektmen
de(tronkenmet aardeuitde padenof voren, zooom
derzelver bevriezing te voorkomen en de rotting te
bevorderen, als om de voren zoo veel mogelijk
van onkruid te ontdoen. Zóó blijven de ätkkeis
liggen tot omftreeks half Maart, als wanneer men
de (tronken met mesthaken in. de. voren trekt.
Daarop wordt de ganfche akker gelijk gemaakt
en vervolgens gemest, doch zoodanig, datde mest
in
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in fmalle firepen komt te liggen, waar het vorige
jaar de vore geweest is, en nu de akker of het
bed moet komen. Deze akkers zijn onder Nijkerk
34 tot 5a Nederl. duim hoog, terwijl men aan
de voren eene breedte geeft van40tot 47 duim—
In Veluwenzoom, daarentegen, worden de dronken dadelijk gelijk ondergeploegd; voorts het land
in het voorjaar op de gewone wijze goed gemest
en vóór het poten zoo diep mogelijk gebouwd.
Debedden, die hierveel minder hoog zijn, worden
dan, foms vlak met den ploeggebouwd, foms met
de fpade rond gelegd, doch in beide gevallen geharkt. — Tot het mesten bezigt men doorgaans
de beste fchapenmest, die ook, tot dat einde,
voornamelijk naar den omtrek van Nijkerk, uit de
Betuwe, te fcheep verzonden wordt, en heeft men
daarvan, om het tabaksland goed te mesten, ten
minfte 20000 Nederl.ponden op de morgen (8516
Nederl.vierk. ellen) noodig: bij voorkeur bedient
men zich ook van duivenmest, waar deze te bekomen i s , en, digt bij de lieden, vanftraatmest
(*). Zoodra nu de planten groot genoeg zijn,
hetwelk doorgaans in het begin van Mei plaats
heeft, worden de bedden op de reeds vermelde
wijs opgemaakt, opdat de planten op den verfchen
akker mogen komen. — Het tabakszaad, namelijk, wordt, in hetlaatstvan Maart of in den aanvang
(*) Alseene bijzonderheid teekenen wij hier nan, dat
in het jaar1824, door eenentabaksplanter te Nijkerk, eene
groote hoeveelheid zoogenoemde panharing, waarvan toen
de vangst zeer overvloedig geweest was, tot bemesting
vanzijn land opgekocht is.

I.Akkerbouw

161

220

S T A T I S T I E K

VAN

vang van April, gezaaid in bakken, die met ramen van geolied papier gedekt zijn; zoodra de
planten, die dagelijks aan de .lucht blootgefteld en
begoten moeten worden, en tegen nachtvorst en
zware buijen met matten gedekt, voor den dag
komen, worden dezelve zorgvuldig gewied, en
doorgaans is men genoodzaakt, dit wieden te herhalen; en wanneer nu eenige planten groot genoeg
zijn om verplant te worden, trekt men dezelve
voorzigtig uit, om ze op den akker over te brengen. — De afïtand der beide rijen op ieder bed
bedraagt meer of min 36 tot 38 Nederl. duim, en
in die rijen worden de planten doorgaans 48 tot
50 Nederl. duim van elkander gezet, welke afftand
aangeduid wordt door knoopen, in de lijn, langs
welke dezelve gepoot worden: opdeze wijs komen
omftreeks 28000 tot 30000 planten op de morgen ;
doch in de Betuweplaatst men doorgaans op iedere
morgen 35000 planten. De planten worden dagelijks
nagezien, vooral bij .groote droogte, en in plaats
der veritorvene en van die, welke door wormen
lijden, worden nieuwe ingepoot; doorgaans'gefchiedt zulks tot driemaal toe. Zoodrade grond vast
wordt, of het onkruid zich.vertoont, wordt de
grond met de handhak losgemaakt en de paden
gefchoffeld; ook dit herhaalt men, naar de omftandigheden, twee of meermaal.^ Wanneer de
planten tot eenigen groei zijn gekomen, zoódat dezelve het vereischt getal bladeren hebben, worden
de toppen er uitgebroken; ook hiertoe moeten de
planten dagelijks nagezien worden, dewijl niet allen
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len tegelijk dezen trap van wasdom bereiken, gelijk mede van tijd tot tyd de zoogenoemde dieven
of zuigers, die door overvloed van voedfel uit
de flammen voortkomen, afgeplukt moeten worden. In het laatst der maand Julij plukt men
de benedenfte blaadjes, 4het zandgoedgenoemd,
en de daarop volgende, welke onder den naam
van aardgoedbekend zijn: deze tabak is niet ten
volle rijp; maar de 3 of 4 foms 5 bladen, welke dan nog voor bestgoedboven aan den Mengel
blijven zitten, plukt men eerst eene maand later,
wanneer zij tot volkomen rijpheid zijn gekomen,
hetwelk door de knobbels, die zich dan op de
bladeren vertoonen, aangeduid wordt. Van beide
foorten wordt ieder blad afzonderlijk aau de
fteel ingefneden, waartoe dezelve zoo digt mogelijk
aan de (lammen afgebroken zijn; daarop rijgt men
de bladeren aan eenen ftok of eene fpijl van dennen- of elzenhout en hangt ze alzoo ter drooging
in eene luchtige fchuur op. Wanneer de bladeren
genoeg gekrompen zijn, worden die van twc&of
drie fpijlen aan één© fpijl geregen, en wanneer
zij eenen meerderen graad van droogte hebben,
hangt men de fpijlen digt aan elkander, of men
ftapelt ze op hoopen , om den invloed der lucht
te weren. Ongeveer twee maanden daarna wordt
de tabak van de fpijlen afgedaan, nogmaals nagezien, om de bladeren, waaraan iets ontbreekt,
uit te fchieten, vervolgens aan bosfen gebonden
en twee bosfen op elkander gelegd. Zóó blijft
de tabak, tenzij dezelve vroeger afgeleverd en
ver-
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verzonden wordt, liggen tot in April, wanneer
men denzelven drie bosfen hoog op elkander
legt, in Mei vier bosfen hoog en eindelijk
maakt men groote ftapels of mijten, aan welke
de tabak, wanneer het foort goed is en wél behandeld werd, jaren lang kan overblijven.
Bij goed gewas geeft eene morgen, met tabak
beplant, 1350 tot 1500 Nederl. ponden bestgoed,
650 tot 700 ponden aardgoed en nagenoeg even
200 veel zandgoed. Men gevoelt intusfchen , dat,
hij eene zoo teedere plant, ten dezen aanzien een
aanmerkelijk verfchil moet kunnen plaats hebben.
Niet alleen toch hebben de jonge plantjes dikwijls
veel van droogte en aardvlooijen te lijden, gelijk
onder anderen in 1819 plaats had; niet alleen kat
veel regen of weinig warmte in den zomer den tabak onvolkomen blijven en niet ten volle rijpen ;
maar vaak wordt ook het ganfche gewas door vorst
of wind bedorven , of nog meermalen de teedere
bladeren door hagelbuijen verfcheurd. Desniettegenftaande werd de tabak hier, tot voor ongeveer
tïen jaren, met grootvoordeel gebouwd, zoodanig
zelfs, dat, wanneerdeoogst gedeeltelijk mislukte ,
de prijs van het overige doorgaans genoegzaam
was, om dat verlies te vergoeden en de buitengewone kosten van zware bemesting en onophoudelijken arbeid en zorg te betalen, terwijl bij een wél
geflaagd gewas de winden vaak zeer aanzienlijk
Waren: vooral was dit het geval, toen, bij befloten zee, geen tabak uit Amerika kon aangevoerd
worden en tevens de uitvoer naar Duitschlaod aan
wei-
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weinig zwarigheden onderworpen was (*). Ook
na de gezegende omwenteling van 1813 deed de
voortdurende oorlog tusfehen Engeland en de
Noord- Amerikaar.fche Vereenigde Staten onzen inlandfchen tabak op prijs blijven en deszelfs verbouw op nieuw bloeijen. Maar de in 1^15 gefloten Gendfche vrede bragt hierin eene zeer aanmerkelijke verandering te weeg, en vooral werd
jonzen tabaksplanters een groote flag toegebragt,
door de zware regten, welke hec Pruisfisch beftuur federt van den inkomenden tabak begonnen' is
te heffen, waardoor de prijzen, tot 20 en zelfs
15 gulden de 100 Nederl. ponden gedaald zijnde,
de zware kosten, tot dezen verbouw vereischt,
niet, of naauwelijks meer, konden goedmaken.
Ten gevolge daarvan werd dan ook in fommige gedeelten van dit gewest, en met name in de distrikten Zevenaar en Doesburg, de tabaksteelt bijna
(*) De prijs van den tabak voor bet gewas van 1813
werd, door de toenmalige Directie derVereenigde Regten,
bij middelmatigen oogst, in de gemeenten Nijkerk en Pacten bepaald op 91francs voor de eerfte kwaliteit, 79francs
voor de tweede kwaliteit en 66 francs voor de derde kwaliteit; en in de gemeenten Wageningen, Arnhem, Velp,
Dieren, Voorst, Ede, Bennekoin, Oosterbeek, Heteren,
Tiel, Eist, Beminel,Huisfen, Lienden,MaurikenHerveld,
op 85 francs voor de eerfte kwaliteit, 75 francs voor de
tweede kwaliteit en 63 francs voor de derde kwaliteit, de
100Nederl.ponden. Bijgebrekaanbefcheiden ziinwijbuiten
ftaat, óp te geven, hoedanig deze prijzen in het toenmaals
tot het departement der Monden van den Rijn.behooreude
distrikt van Maas-en-Waal geregeld waren.
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na ten eenemaleafgefcbaft, enwerden elders, waaf
hien zich nog fteeds op dezelve bleef toeleggen,
planters gevonden, die, om hunnen tabak niet tot
fpotprijzen te verkoopen , het gewas van twee of
drie jaren hielden liggen, terwijl veel andere zich
met nadeel van hetzelve moesten ontdoen. Sedert
een paar jaren echter hebben zich de prijzen een
weinig verbeterd, zoodat thans voor de beste
foort ƒ20 -00 tot ƒ30-00 en zelfs ƒ36-.00 betaald wordt, terwijl men voor de mindere foorten
ƒ10-00 tot ƒ20-00 befteedti
Onze tabak wordt doorgaans door handelaren
opgekocht, die de beste (uitgenomen een zeer
klein gedeelte, dat binnen de provincie verwerkt
wordt) in Holland afleveren, waar de zwaarftc
foorten gefponnen en alszoodanignaarPolen, Rusland en andere noordfche rijken, of, tot fnuiftabak
verarbeid, naarBraband, Frankrijk enItaliëverzonden worden1, deligtfte, inbladeren, tot rooktabak,
naar Hamburg* Bremen en elders; die van minder goede hoedanigheid is ging voorheen in groote
hoeveelheid langs den Rijn naar Duitschland; daar
echter deze laatstgenoemde handel thans aan velerlei moeijelijkheden onderhevig i s , wordt dezelve met veel minder voordeels dan voorheen gedreven en blijft naauwelijks meer een tak van be(laan
uitmaken. — Men heeft tot nog toe niet kunnen
Hagen, om aan onzen tabak zekeren, denzelven
bijzonder eigenen, onaangenamen reuk te benemen.
In het jaar 1818 werden hier, op verlangen des
Ministers van Binnenlandfche Zaken, proeven tot
dat einde in het werk gefteld. Meenende, dat
die
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die hinderlijkereuk welligttoetefehrijven zij aan de
fterke mesting, welke de tabaksbouw op onze
gronden Vereischt, en bepaaldelijk âàn dé (linkende
rotting der fchapenmest, heeft mén tabak, zoo
Van de'Amerikaanfche, als Van dé gewofie foort
(nicot.tabac, et paiiicul.), in verfche koemest geplant, en mede iri de vaag, die nog Van de mesting met koemest, op land* hetwelk het voorgaande jaar kool gedragen hàd, overgebleven Was5de uitkomften dezer proefnemingen , filet veel zorg
Waargenomen, hebben doen zien, dat allezins de
hoedanigheid van grond en mest op den reuk en
den fmaak van deü tabak, gelijk van meer andere
veldvruchteh , eenên bijzoöderen invloed hebben ;
intusfchen was dé op deze wijs gewonnen tabak
fteeds Zeef zwaar, zoo niet zwaarder dan gewoonlijk, in het rooken; de reuk, hoewel minder hinderlijk, bleef toch onaangenaam, en, terwijl deze
tabak daarenboven minder ponden geWigts opleverde, dan die, welke in ftérk gemeste gronden wast,
achtte men met reden, dat de geringe verbetering
in de hoedanigheid van dettzelven op den duur de
Vermindering in de te winnen hoeveelheid niet
zoude kunnen goedmaken, Waafom men het daft
ook by deze proeven heeft laten berusten.
VI. Op de kleigrondeii worden zoowel de ge- uoonen.
wone groote paardenboonen (Vicia faba) verbouwd, als de kleinere, die meer rondachtig en
onder den haam van duivenboóne» bekend zijni de
verbouw der laatstgenoemden i s , vooral in da lagere kleiftreken, meer algemeen, dan die der eer*
P
fie.
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ße. Op de beste zware klei flaagt deze vrucht
het best en laat men dezelve doorgaans, in het
tweede of derde jaar na.de zomervoor, óp tarwe
volgen: zij zuivert dan' den akker van onkruid,
en maakt den grond los, en zeer bekwaam,*om
rogge of een half gewas van tarwe op te leveren.
Doorgaans zaait men de boonen in de tarweftoppels en bouwt men ze ter diepte van 10 tot
ig Nederl. duim onder; het land wordt ook wel
yooraf vloot gebouwd, daarop gezaaid en geëgd:
welke van.dezewijzen de teste zij, fchijnt de ondervinding tot hiertoe nog niet geleerd te hebben.
De zaaitiid der paardenboonen is in Maart en
April ; de laatfte week der laatstgenoemde maand
wordt hiertoe echter niet meer gefchikt geacht.
Op de oppervlakte van eene morgen (8516 vierk.
.Nederl. ellen) pleegt men 140 tot 165 koppen te
zaaijen.
Bij het opkomen worden de boonen foms door
eene foort van fpinnen vernield ; daarna hébben
zij telijdenvan zwarte luizen, die debloemopvreten en zelfs de ganfche plant kaal kunnen maken.
Overigens is voor deze vrucht niets nadeeliger,
dan weinigezomerwarmte, inwelk geval deboonen
niet, of niet dan zeer laat, tot rijpheid komen.
De oogsttijd valt, naar mate het jaargetijde droog
of vochtig was., in het laatst van September of
in October. De boonen worden dan tot garven
gemaaid, met teenen of ftroobanden gebonden; aan
hoopen gerigt en, na vier of zes dagen gedaan
te hebben, van het land gereden. De opbrengst
verfchilt vaak aanmerkelijk: ten allerhoogfte bedraagt
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draagt dezelve 20 Nederl. mudden; bij een gewoon
gewas kan men op 13 tot 16 mudden rekenen, en
10 tot 11 mudden is voor een middelmatig gewas
te houden.
Verfchillende andere foorten van boonen, als
groote of blaauweboonen, klimboonen, polboonen
of hcercnboonen,worden in tuinen of op andere
hofgronden aan rijen gelegd: de klimboonen, bepaaldelijk in Veluwenzoom, rondom de tabaksvelden verbouwd, waar dan, opdat de groote hoeveelheid fchapenmest er geenen onaangenamen fmaak
aan mededeelen zoude, de kanten bijzonder met
koemest gemest worden. Groote boonen worden, in de kleiftreken en opde bestezandgronden,
hier en daar tusfehen de aardappelen, vooral langs
de kanten der aardappelvelden, gelegd.
De erten -foorten, die hier in het groot ver- EK«.
bouwd worden, zijn: graauwe erten, de zoogenoemde kapucijnen, groene erten en gele erten:
bijzonder worden de beide eerstgenoemde foorten
veel geteeld in de Neder-Betuwe, in fommige gedeelten van de Tielerwaard en in den omtrek
van Buren, en veelal te Utrecht verkocht. Men
verbouwt dezelve, gelijk de boonen, op de klei
meest in de tarwe- ftoppels, of ploegt het land
vooraf weinig diep om. De graauwe legt men
reeds in Maart en zelfs inhet laatstvan February;
de groene in de eerfle helft van April, en daarna
de gele. De uitzaad bedraagt, wanneer de erten
groot zijn, 165 koppen, en van kleinere 110 tot
140koppen, op iedere morgen(8516vierk. Nederl.
ellen).
Pa
De
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De erten lijden vaak, bij het opkomen, van zekere groote foort van aardvlooijèn; later loopt,
bij fterke hitte» de bloefem gevaar van verwelken,
waardoor de vrucht belet wordt, zich te zetten.
Wél dagende, kunnen de groene erten in Augustus, de graauwe in September of den aanvang van
October, geoogstworden. Zij worden dan gemaaid,
blijven ongebonden op het land liggen, en worden daar omgewend, totdat zij droog zijn; daarop
worden zij in het ftroo aangereden en in huis gedorscht, ook gefchiedt zulks wel op een kleed op
den akker zelf. Wanneer het omftreeks dezen
tijd, bij gedurige afwisfeling, droog weder en regenachtig is, danloopt men gevaar, dat de peulen
openbarsten, ook flaan de erten, vooral op dezen
tijd, er voor bloot, om door de muizen van het
land geroofd te worden. De genoemde oorzaken
zijn genoegzaam ter vernieling van het ganfche gewas, hetwelk danook zelden middelmatig genoemd
kan worden, maar doorgaans, hetzij niets oplevert, of i i tot' 13 Nederl. mudden van iedere
morgen bedraagt : in de Neder-Betuwe rekent men,
ten aanzien der graauwe erten, op 15 tot 16mudden van de groote en 11 mudden van de kleine
foort, en, ten aanzienderkapucijnen, op 11 mudden vàn de groote en 8 mudden van de kleine (*).
wikken Wikken en linzen worden hier en daar inde Neen Hâder-Betuwe endeTielerwaard, doch overigens weitée.
nig of niet, verbouwd. Men zaait dezelve in het
be(*) Men heeft hier opgemerkt, dat erten, verbouwd
op gromden, welke te voren elzen pasfen geweest zijn,
harder zijn in het koken, danandere.
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begin van Maart of in April, altijd in het laatfte
jaar der rotatie, na rogge of tarwe, en behandelt
z e , gelijk de erten, zoo bij den bouw als bij
het oogden, welk laatfte in September of in den
aanvang van October plaats heeft. Wikken en
linzen hebben geene bijzondere vijanden , die derzelver verbouw benadeelen of hinderen; alleen,
loopen zij, wanneer zij bijzonder zwaar zijn, gemaaid liggende, gevaar van te rotten. Van wikken
acht men de grootfte opbrengst 28 Nederl. mudden, degewoneopbrengst 18 mudden, en, bij matig gewas, n of 12 mudden, op iedere morgen;
linzen geven doorgaans een vierde minder.
Vil. In onze kleiftreken wordt, gelijk wij na,- voederder zien zullen, doorgaans eene genoegzame op-kruiden,
pervlakte van natuurlijke weilanden, zoo binnen
als buiten 'sdijks, gevonden, ter voeding van liet
vee, hetwelk tot verkrijging der dâar benoodigde
mestftoffen vereischt wordt; bijzonder is dit in de
lagere gedeelten, in Maas-en-Waal, Bomnieler- en
Tieler-waarden, Buren en Kuilenburg, het geval.
Waar dit geval niet beftaat, zoude het aanleggen
van kunstweiden en het invoeren van ftalvoedering
allezins eene wenfchelijke zaak zijn ; tot hiertoe
echter is, behalve in onze zandftreken, waar (gelijkwijhiernazien zullen)bijzonder des nachts eene:
foort vanftalvoederingplaats heeft, zulks weinig
of niet het geval', alleen heeft men, zoo als wij
vroeger zagen,, in de Neder-Betuwe, met veel
vrucht, de ftalvoedering beginnen in te voeren.
Overigens bepaalt men zich daar, gelijk ook in de
distrikten Zevenaar en Over-Betuwe en op de VeP3
luw*

.Akkerbouw

171

tja

STATISTIEK

VAN

hakken en ftrqoijen er wel eens een weinig zout
tusfchenj elders wordt defpurrie, op boonenftaken
gedroogd zijnde, al's hooi bewaard: in beide gevallen gebruikt men dezelveinden fopketel tot vermeerdering der wettcring.
Het is te bejamtaeren., dat het verbouwen van
Ipurrie en andere gewasfen, die tot ftal voedering
«ouden kunnen ftrekken, in onze zandftreken tot
hiertoe niet meer'beproefd werd : herhaalde proefnemingen toch zouden ongetwijfeld ook andere gewasfen , dan die tot hiertoe metditoogmerk geteeld
werden,' als gefchikte voederkruiden leeren kenneni de vooroordeelen, die hier veelal nog der
ftalyoedering in den weg ftaan, zouden alleng$
verdwijnen, en, . door de invoering van dezelve,
zoude van lieverlede te gemoet gekomen worden
in het gemis„ hetwelk zich tot hiertoe zoo zeer
gevoelen doet, van de noodige mestftoffen, zoo
tot inftandhouding onzer bouwgronden, als tot
ontginning onzer heidevelden.
vlas.
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VHI. Flat (linum usitatisfimum) komt overal
op onze klei- en zavelgronden voort, en de
sjeeste onzer landbouwers in die ftreken verbouwen doorgaans ieder jaar zoo veel, als zij tot
hun eigen gebruik behoeven. Maar meer dan tot
eigen gebruik dient, wordt in het Zutfenfche
kwartier verhouwd onder Eibergen, Borkelo,
Lichtenvoorde en Neede; bijzonder wordt daar het
in de buurfchap Sijwent gewonnen vlas geacht van
betere hoedanigheid te «ijri, dan hetgeen op de
omgelegen© plaatfen groeit. Verder wordt veel
vlas geteeld in Maas-en-Waal, Bommeler- en Tie'ler-
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lerwaarden, Buren en Kuilenburg, en neemt deze
verbouw in die lagere gedeelten, waar het winterkoren zoo vaak mislukt en dan met dit gewas vervangen kan worden, bijna jaarlijks toe. IndeBommelerwaard alleen werden in het jaar 1824 ongeveer 60 bunders met vlas bezaaid.
Gewoonlijk zaait men hier inlandsch.vlaszaad;
doch men neemt dan, om de foort in ftand te
houden of te verbeteren, na een twee of driejarig
gebruik, Riga's of ton-zaad, hetwelk boven het
Zeeuwfche verkozen wordt. Men zaait het vlas in
nieuwgebroken weiland, of op bouwland, dat nog
goed in de vaag is. De akker wordt in het najaar
éénmaal geploegd en in het voorjaar fijn geëgd.
De zaaitijd valt in April of in den aanvang van
Mei, en de uitzaadbedraagt ruiméénNederl.mudde op de morgen (8516 vierk. Nederl. ellen). Na
de zaaijing wordt het land, ha herhaald eggen,
met een'rol of blok vast toegerold. Een voornaam
vereischte van den vlasbouw is, dat hetzelve, tot
de bereiking van zijnen halven wasdom toe, zoo
menigmaal gewied wordt, als er zich onkruid in
vertoont; later echter zou er door het wieden nadeel aan toegebragt worden. — Aan niet weinige
rampen ftaat de vlasteelt bloot: door zware regen
of groote droogte wordt het zaad belet, tegelijk
op te komen; later kunnen aardvlooijen en, op
zwaren vetten grond, de daauwworm, aan het gewas veel nadeel doen. In den bloeitijd wordt het
door zwaren hagel en ftortregen ligt neergeflagen,
zoodat het zich niet weer kan oprigten en op het
land verrot. Daarenboven komt het vlas in vochPg
ti-
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tige en koude zomers niet of naauwelijks tot rijpheid, en moet het onrijp geplukt worden, zoodat
het zaad alsdan onbruikbaar is.
De gewone tijd, waarop het vlas tot rijpheid
komt, valt in de maand Augustus. Het wordt dan
met eene handvol tegelijk uitgeplukt en kruifelings
over elkander gelegd, daarnaopgebonden en gerigt.
Wanneer het wél droog is, doet men het zaad er
af; daarna wordt het, door fommigen, gerot,
waartoemenhet gedurende acht of tien dagen in het
water legt; gerot zijnde, wordt het zeer dun
op hooiland of' ftoppels, of wel bij voorkeur op
heidegrond, uitgefpreid, om te droogen. Zoo blijft
het langer of korter liggen, naar mate het weder
droog of vochtig is^ totdat de houtachtige deelen
beginnen te breken en het lint zich van deftökken
begint af tefcheiden : daarnawordt het gebraakt en
gezwingeld. — Bij goed gewas geeft eene morgen
(8516 vierk. Nederl. ellen) met vlas bezaaid 600
Nederl. ponden lint; bij gewoon gewas kan men
op 400 tot 450 pond rekenen, en750 pond wordt
voor een uitftekend gewas gehouden, doch waarvan de voorbeelden zeldzaam zijn; daarenboven
verkrijgt men gewoonlijk aootot 250 ponden afval.
Het vlas, dat onder Borkelo valt, wordt doorgaans op de plaatfen zelve gehekeld en gefponnen,
of ook tevens geweven, en te Zutfen op de markt
verkocht; ook wordt het, alleen gefponnen zijnde,
aan reeders of fabrijkeurs afgeleverd. Hetgeen in
de Betuwe verbouwd wordt, wordt, voor het
gröotfte gedeelte, zoo als het van het veld komt
fcheep gebragt naar Rotterdam of Dordrecht, waaf
de
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de vöornaaaifte vlasmarkten vit de Hoofdelijke pró*
vinden gevonden worden; het wordt dan gedeeltelijk in de hekel- en fpinfabrijken daar en te Gouda
verwerkt, en verder naar Engeland en elders uitgevoerd. — Van onze beste vlasfoorten wordt
linnen, en ook, hoewel minder, pellegoed Vervaardigd; eene tweede foort dient ter bereiding van
grovere linnen ftoflfen, en de derde foort, het nop
of werkt wordt, met de fijnfte hennep, tot het
vervaardigen van zeildoek en touw gebezigd.
2. De teelt van hennep (cannabis fativa) maaktHennep
hierin de Bommelerwaard, inMaas-en-Waal, en in
de laagfte gedeelten van de Tielerwaard eenig middel van beftaan uit; maar van meer belang is deszelfs verbouw voor den omtrek van Dinxperlo,
waar de grond voor dit gewas bijzonder gefchikt
fchiint en hetzelve niet weinig vertier oplevert.—In 1824 werden in de Bömmèlerwaard niét meer
dan 25J bunders met dit gewas beteeld; en in den
omtrek van Dinxperlo alleen plegen er jaarlijks 30
tot 40 bunders toe beftemd te worden.
Tot den hennep wordt het land in het voorjaar
drie-, vier- »f vijfmaal geploegd, en vóór de,laatfte böuwing fterk genießt, want hoe'meer men
mest, die« te meer zal de hennep opbrengen; tevens wordt de grond vóór de bemesting dikwijls
geëgd, dewijl kluitig land voor deze teelt zeerna*
deelig is; de mest ondergebouwd zijnde, begint
men dadelijk te zaaijen en egt men het zaad ter«
ftond behoorlijk onder, om de gretigheid, waar*
mede anders de vogels hetzelve rooven zouden.
De gewone zaaitijd is hier van den aanvang van
Mei
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Mei tot omftreeks den io Junij : laat zaaijen zou,
om het gevaar van nachtvorsten te ontgaan, verkieslijk zijn, bijaldien men dan geene vrees behoefde te voeden, dat gebrek aan regen het gewas zou doen mislukken ; aan den anderen kant
echter kan het kort na de zaaijing geen' aanhoudender! regen verduren. Op de oppervlakte van
eene morgen (8516 vierk. Nederl. ellen) neemt
men gewoonlijk 140 Nederl. koppen zaad. De
hennep behoeft niet gewied te worden, dewijl het
onkruid er van zelf onder verdikt: daarentegen
lijdt dit gewas vaak groote fchade en wordt het
foms geheel vernield door hagelflag, gelijkookdoor
eenen worm, die, vooral bij langdurige droogte,
den wortel der plant afknaagt.
De mannelijke hennepplanten worden hier, gelijk elders, drie of vier weken vroeger, dan de
vrouwelijke, namelijk in Julij of inden aanvang van
Augustus, uitgetrokken ; dezaaddragersofvrouwelijke hennepkomteerst in den aanvang van Septembertot rijpheid. Van beide foorten wordt plantvoor
plant uitgetrokken, en verder nagenoeg op dezelfde wijze behandeld, als. boven ten aanzien van
het vlas is aangemerkt; na de rotting echter wordt
de hennep meestal niet op het land uitgefpreid,
maar boven het vuur op ijzeren roosters gedroogd;
ook wordt de groffte foort vanvrouwelijke hennep
niet gerot, maar gefchild, die daarom ook den
naam van schilhennep draagt, in onderfcheiding
van deandere, welke kiphennep genoemd wordt:
daardoor blijven dan de houtachtige ftengels van
deze grovere foort bekwaam, om tot zwavelftokken
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ken bereid te worden. — De hennep geeft gewoonlijk 500 tot 600 Nederl. ponden lint van iedere morgen; of, wanneer het gewas bijzonder
goed is, 700 tot 750 ponden.
De hennep uit de Betuwe wordt voor een gedeelte te Nijmegen en teTielverkocht; het meeste
echter gaat naar Amfterdam en Rotterdam, waar
het in de touwflagerijen en zeilfabrijken verwerkt
wordt. Te Dinxperlo zelf wordt jaarlijks op den
21 September eene aanzienlijke hennepmarkt gehouden, op welke de daar en daaromftreeksverbouwde hennep ten verkoop «wordt aangeboden;
dezelve wordt gedeeltelijk door de touwflagers van
Deventer, Zutfen, Doesburg en andere naburige
plaatfen opgekocht, en voor een gedeelte ook vervoerd naar de Pruisfifche plaatfen aan den Rijn;
federt echter de vaart op die rivier verminderd is,
is deze handel niet weinig afgenomen, terwijl tevens de jaarlijks verminderende prijzen vandenhennep deszelfs teelt finds eenige jaren aanmerkelijk
deden afnemen. Voorheen werden, naar eenewaarfchijnlijke berekening, jaarlijks 30000 tot 50000
Nederl. ponden te Dinxperlo ter markt gebragt ;
thans echter acht men, dat zulks niet meer dan
25000 ponden kan bedragen. — Ook te Hengelo
pleegt in de maand September eene markt van vlas
en hennep gehouden te worden.
DC. De hop(humulus lupulus), die hier overalHop.
als onkruid in de heggen voorkomt, wordt alleen
in de Bommelerwaard, en aldaar bepaaldelijk te
Amerzoden, Well en Neder-Hemert, ten gebruike
der
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der bierbrouwerijen verbouwd: wij kunnen dezelve
hier te minJer ftilzwijgend voorbijgaan, dewijl dit
gewas in onderfcbeidene opzigtcn bijzondere zorg
vereischt en de wijze van deszelfs verbouw minder
bekend is.
De hop wordt verbouwd op akkers van verfchillende lengte, maar eene breedte hebbende van 17
tot 20 Nederl. ellen: dezelve moeten jaar op
jaar driemaal omgefpit en met 36 voer mest op
iedere morgen (8516 Nederl. vierk. ellen) voorzien
worden. Bij den cerften aanleg worden de hopplanten, zijnde afgefclieurde uitfpruitfels der oude
hopfloclen, dwars over deze akkers, met veel omzigtigheid, ingelegd, zoodanig dat de hopkuilen
op eenen af(tand van 156 tot 170 duim van elkander komen, terwijl de opene ruimte tusfchen de
dvvarsrekken220tot 236 duimbedraagt : langsdezen
weg wordt de oppervlakte van eene morgen ongeveer met 2400 planten of kuilen hop bezet. —
Tusfchen de dwarsrekken worden gewoonlijk kool
en ftaak- of rijs -erten geteeld, die doorgaans
wél flagen, maar aan het hopgewas geen voordeel doen. Na voor de laatfte maal omgefpit te
zijn, wordt het land ook met knolgroen, tot wintervoeder voor het melkvee, bezaaid. — In het
eerfte jaar worden de planten aan een ftaakje gebonden, hetwelk opzettelijk kort genomen wordt,
omdat de hop wel in den grond wortelen, maar
nog geen groot loof maken mag. Trouwens, in
de lente van het tweede jaar wordt de hopplant
gelijk met den grond afgefneden: zij fpruit dan
weldra weder uit; deze uitfpruitfels worden
langs
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langs twee of drie hopftaken (gewoonlijk van vierjarig wilgenhout genomen) opgeleid en aangebonden, en dezelve geven in het najaar eenige hopbellen, onder den naam van éénjarige hopbekend.
In den aanvang van het derde jaar wordt de plant,
die dan in hare volle kracht i s , weder digt aan
den grondafgefneden, en de uitfpruitfels, die zich
vervolgens vertoonen, opgeleid en aangebonden
tegen drie rondom den z.oogenoemden hopkuil geitoken ftaken, dienu de lengte mogen hebben van
38 tot ruim 40 palm, doch niet daar boven. —
Dit affnijden en aanbinden gefchiedt op dezelfde
wijs in al de volgende jaren, waarbij de hopftaken
telkens met een derde van derzelver volle getal behooren vernieuwd te worden. — Reeds omftreeks S. Jan zijn de hopranken even groot als
deze ftaken; zij breiden zich dan, van de halve
lengte derftaaktot boven toe, allerwege zijdelings
•uit, en aan deze zijdelingfche ranken vertoonen
zich in den aanvang van Augustus de vrouwelijke
bloefems, die weldra tot kleine hop-bellen overgaan, welke tegen den aanvang van September hare volkomen grootte bereiken en omftreeks den
10 dier maand rijp zijn.
Het hopgewas is aan veel tegenfpoed onderhevig
en mislukt dikwijls geheel. Slekken en aardvlooijen vallen vaak op de jonge uitfpruitfels aan, gelijk ook de zoogenoemde hopluis, die zich gewoonlijk net eerst aan de bovenfte blaadjes der
plant vertoont «h dan van dag totdag vermeerdert,
vooral bij mistige of benevelde lucht; de zoogenoemde h'ooigdaauwdoet de bladenen ten eenemale
zwart
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zwart worden; enwanneerde oudfte bladeren in de
maandJulij of in denaanvangvanAugustuseenegele
kleuraannemen, gaat de plant verloren. In het algemeen verlangt de hop vroege voorjaars warmte
en verder afwisfelend weder , terwijldampige lucht
en veel regen dezelve zeer benadeelen.
Zoodra de hopbellen rijp zijn — waarbij men
zorgvuldig acht moet geven, dat zij niet overrijp worden, opdat zij zich niet ontfluiten en
eene gele ftof ontlasten, die de hop hare beste
eijoenfchap en een aanmerkelijk gewigt doet verliezen — worden de ranken omftreeks 15 of
16 Nederl. duim boven den grond doorgefneden,
van de uit den 'grond getrokkene (laken afgeftroopt, en in het achterhuis of defchuur, gedurende een of twee dagen, ter verfterving, opgehangen. Daarna plukt men de hopbellen voorzigtig van de ranken af, zorg dragende, dat de
bellen zoo veel mogelijk in haar geheel blijven;
vervolgens worden dezelve, in groote manden, op
eenen bijzonder daartoe ingerigten en met wilgenhout geftookten eest gedragen, waar ongeveer 125
Nederl. ponden hoppe tegelijk gedroogd worden
en uitwafemen kunnen: hierbij heeft men wél zorg
fe dragen, dat, door te fterk ftoken, de hop
niet overhaast drooge, en zoodoende aanmerkelijk in waarde vermindere. Sedert weinige jaTen doet men Hukken zwavel in het vuur, om
aan de droogende hop eene blankere kleur te geven: welken invloed dit op de hoedanigheid der
bieren hebbe en in hoeverre het voor de brouwers
voor dan nadeelig zij, durft men voor als nog niet
be-
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bepalen. — De hop dan, alzoo gedroogd zijnde ,
wordt gezolderd, en verder, zelden, gelijk andere,koopwaren, op het monder verkocht, maar
gewoonlijk de ganfche partij door den koopman
onderzocht.
Men houdthetvoor een middelbaar gewas, wanneer iedere hopkuil een half Nederlandsch pond,
en dus eene morgen 1200 ponden, oplevert. Bij
mislukking levert de morgen dikwerf naauwelijks
150 of 200 pond uit, en de hoedanigheid der hop
is dan zeer flecht. Een enkel maal gebeurt het,
dat men, bij een uitnemend voordeelig gewas, 1800
tot 2000 pond van eene morgen oogst. — De hop
van ieder jaar behoort dadelijk verbrouwd te worden, want één of twee jaren langer blijvende liggen, vermindert zij.aanmerkelijk in hoedanigheid.
Het is daarom ten hoogste fchadelijk en heeft bovenal op bieren, die over zee verzonden moeten
worden, eenen zeer nadeeligen invloed, dat fommige kooplieden de gewasfen van twee of drie verschillende jaren onder elkander vermengen ; een
misbruik, ter wering van hetwelk doelmatige verordeningen vastgefteld werden bij een befluit des
konings van Holland van den 12 van wintermaand
1809, bij hetwelknogverfchillende anderemaatregelen ter bevordering van eene goede hopteelt voorgefchreven werden, die echter allengs in onbruik
fchijnen geraakt te zijn.
Toen nog de hop met 28 tot 30 gulden de 100
Nederl. ponden betaald werd, kon de bouwman
rekenen, voor derzelver, buitengewone kosten en
geftadigen arbeid vereifchende, teelt genoegzaam
Q
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belpond te worden; thans echter bedragen deze
prijzen zelden meer, dan 1 4 , 16 of ten hoogfte
18 gulden, hetwelk, gevoegd bij de geringe verzending finds eenige jaren, dan ook ten gevolge
h a d , . niet alleen, dat de hopteelt hier tegenwoordig , minder dan voorheen, met de vereischte zorgvuldigheid beoefend wordt, maar o o k , dat de
bopbouw zelf aanmerkelijk afgenomen i s , zoodat
veel oude hoplanden thans tot de teelt van aardappelen en moeskruiden gebruikt worden: vooral
is dit het geval te Neder-Hemert, waar de akkers,
die jaarlijks met hop beteeld worden, thans te
zamen Hechts eene oppervlakte Van nog geen vjjf
bunders beQaan ; te Well en Amerzoden bedraagt
dit jaarlijks nog. ongeveer 51 bunders.
HofX. Tuingewasfsn of hofgroenten komen hier
groenten.^^^
OV ervloedig, op de hofgronden der landbouwers, op warmoeslanden in de nabijheid der
fteden, en in, de tuinen der ftadbewoners, voort.
Van dezelve vermeldden wij reeds kool, in al derzelver verfcheidenheden, ook klim- of fnijboonen,
pjol- of flaboonen en groote boonen; verder kormen hier op dezelfde wijze voor roode Haagfche
en Hoornfche wortelen, tuih-erten, allerlei foorten
van falade, andijvie, fpinazie, zuring, peterfelie,.
fellerij, roode beetwortel of kroot, loolf, p r e i ,
radijs enz.; in minder hoeveelheid» of minder algemeen, en alleen voor de tafels der meer gegoeden, verbouwt men porcelgui, fchoj^eneten,,
asperfies, artisjokken, meloenen', komkommers.,
agurkjes, fcerç, kervel, dragon ea velerlei ander«
toe«
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toekruiden* Over bet algemten komen deze gfoen*
ten hier twee of drieweken later, dan in Heiland*
endrieof vier weken later, dan in denomtrek van
Heusden en het land van Altena* welk verfchijnfel
men niet alken aan verfchil van luchts»en gronds*
gefteldheid , maar ook en vooral aan een« minde)!;
zorgvuldige kweeking wil toegefchreven hebben4
en zulks te meer,. daar men opgemerkt beeft».dat
wij federt de laatfte jaren in dit opzigt niet zoo
veel achter zijn, als voorheen. Behalve, de me*
loen, komen al d« genoemde gewasfen Mar in de
©pen lucht Voort; fciötnige van dezelve worden
daarenboven hier en daar in broeibakken aangekweekt, hetzij om deizelver rijpwording te ver*
vroegen, of om ze door ftoving faprijper te doen
worden. — De meer kosten en oppasfing verei*
lekende ananasfen worden alleen in ftookkasten ia
de tuinen der aanzienlijkften gevonden*
Op de wekeüjkfche markten in de ftedën worden
de vermelde groenten door landbouwers en wàrmoeziers 'm genoegzame hoeveelheid aangebraigt, of
ook langs de huizen der inwoners ten verkoop
aangeboden".
XI, Eer wij-van dk onderwerp,afftappén». moé-onkruid,
ten wij nog met een enkel woord van het zoogeaoefflde otikruid gewagen, waarmede onze bouvvIftiadieii gewoonlijk bezet xijnv Het is hierbij ons
doel niet,, in- ee» oaderzoek te treden naar den
ooriprong van het onkruid in het algemeen: wij
zullen, dus geenszjns.de oorzaken nafporen, door
Welke hetzelve allerwege vêrfpreid en voortgeplant
Q%
kan
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kan worden, als daar zijn overftroomingen, winden uit woeste of flecht bebouwde ltreken, uitwerpfelen van dieren en vogelen, onachtzaamheid
of moedwil van menfchen, en nog veel minder zoeken te bewogen, dat ieder foort van
grond de haar bijzonder eigene gewasfen, en dus
ook onkruid, zonder. medewerking van menfchen
of andere uitwendige oorzaak, alleen door de
eeuwig fcheppende kracht der natuur, pleegt
voort te brengen •(*•); — liever in het algemeen aanmerkende, dat, bij ons, buiten bedenking, door de mest, op het zand met gras- en
heide-plaggen, op de klei metflootaardegemengd,
eene menigte onkruid van allerlei aard op het
iand gebragt en gehouden fchijnt te worden.
De foorten, die hier het meest voorkomen, en
waarvan eenige foms de akkers geheel innemen,
zijn: triticum repens, kweek, hondsgras of puingras, equisetum arven/e, hermoesof paardenftaart,
convolvulus arvenfis, kleine winde, ervum hirfutum, kleine fcrok, finapis arvenfis, herik, wilde
mostaard, chryfanthemum leucanthemum, groote
maagdelief, ganzenbloem, chryfanthemutnfegetum ,
vokelaar, geleganzenbloem, centaureacyanus, korenbloem, ferratula arvenfis, haverdistel, tusfilago farfara, hoefblad, anthémis arvenfis, wilde
kamille, matricaria chamomilla, kamille:, chempodium album, wilde melde, avenafatua9 windhaver, papaver rhoeas^ klaproos, agrostis fpicayenC*) Dit isliet gevoelen van den heer F. ARENÖS: zie
ijjoe meermalen aangehaalde Stariftiek, Band l\l. f. ï&7 e«
vofeg.
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venti, akker-windhalm, loliuth umulentum, dolijk,
latnium amplexicaule, hoenderbeet, en veel andere.
Wat hier ter verdelging van deze onkruidfoorten
gedaan wordt, merkten wij reeds- ter gelegener
plaatfe aan. Vooral op de klei, moet het gedurig,
ploegen en eggen onder de zomervoor ten deze
hetmeest uitwerken : vele bouwlanden worden ook
gewied, en op fommige is dit een volftrekt onmisbaar vereischte; intusfchen.gefchiedt zulks hier op
lange na niet algemeen, en niet zooveel, als, bi>
overvloed van handen, wel zoude behooren plaats*
te hebben.
TWEEDE

HOOFDSTUK.

Veeteelt. Weide- en hooilanden. Paarden*
Rundvee. Klein yee^ Gevogelte. Byên^.
I. Van de vroegfte tijden af werd in dit gewest, J ^ 0 * nevens denlandbouw, ook de veeteelt gedreven; enfchen de
geen wonder, want niet alleen brengt deze het " j ^ " . ^
meeste voordeel aan, wanneer zij met gene ge- hetbouwpaard gaat, maar fchijnt zelfs zonder gene teg^iaud.
moeten vervallen , gelijk gene zonder dezen ongetwijfeld niet kan beftaan» Hoe toch zouden onze
heidevelden ontgonnen, hoe zouden zelfs onze
meer vruchtbare zandgronden gebouwd kunnen
worden, zonder rijkelijke bemesting, die alleen
door het aanhouden van een genoegzaam aantal
vee te verkrijgen is? Intusfchen is het'niet te
verwonderen, dat gedurende de laatfte' jaren der
Q 3
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vorige, en vooral gedurende de eerfte jam»
van deze eeuw, toen de prijzen der granen en
andere veldvruchten tot zoo buitengewone hoogte gedegen waren, in onze kleiftreken aanzienlijke ftukken weiland onder den ploeg gebragt
en zelfs uiterwaarden gefcheurd zijn. Dit fcheuren van graslanden had echter hier niet zoo
veel als elders (*) plaats en kon geene zeer aanmerkelijke verandering in de verhouding tusfchen
de oppervlakte van het bouw- en het grasland te
weeg brengen, dewijl onze vaak laag gelegen weide- en hooilanden, niet zonder groot gevaar voor
het gezaaide, kunnen gebouwd worden ( § ) , en
er in de hoogere gedeelten fteeds tot het drijven
van den akkerbouw aan veeweiden of hooiland
groote behoefte blijft. Niettegenftaande ook van
het vee gedurende de laatfte jaren de prijzen niet
weinig daalden, bleef nogtans iteeds de vôeteelt
een aanmerkelijke tak van beftaan uitmaken, zoodat men later de nadêelen dier verandering van
graslanden in korenakkers ondervond, en misfchien
weldra weer hier en daar deze door gene zal doen
vervangen.
Over het algemeen worden in onze kleiftreken
de laagfte landerijen', die het meest blootftaan voor
kwelwater of overftrooming, gehooid; de daar op
vol(*) Bijvoorbeeld in Oost-Vriesland. Ziehetaangeb.
werk van ARENDS, BandIII./"..193, 230.
(§) Nogtans pleegt men wel in delaagftegedeeltenvan
Maas-en-Waalen van Tielerwaard graslanden te fcheuren,
met haver te bezaaijen en het volgend jaardezelvewedet
voor weiland te latenliggen.
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volgende beweid, of w e l , beurtelings om het andere jaar, met beesten befchaard en gehooid ; terwijl de hoogstgelegene alleen gebouwd worden.
Dus wordt in de laag gelegene Botnmeler- en Tielerwaar-den, Buren en Kuilenburg en Maas- enWaal ineèr grasland daü bouwland aangetroffen j
in het bovenfte gedeeltevande Tielerwaard enin hec
benedenfte gedeelte van de Neder - Betuwe, gelijk
mede in het distrikt Doesburg en ook op de Veluw e , wanneer men daar allés door elkander berekent, {laat zulks nagenoeg gelijk; de distrikten
O v e r - B e t u w e , Rijk vari Nijmegen en Zevenaarhebben ongeveer een vierde meer bouwland daa
wei- en hooiland, terwijl in de distrikten Lochern »
Doetinchem i Borkelo en Bredevoort de oppervlakte die gebouwd wordt veel grooter is dan die
der graslanden, zoodat hier, om den fchralen en.
zandigen grond behoorlijk te bouwen, «ook dan
reeds te wéinig weide- èa hooiland zoude z i j n ,
wanneer deze overal van de beste hoedanigheid
waren en niet, géLp wij dezelve nader- zullen,
leeren kennen, voor een groot gedeelte uit fchrale
broek- of möefasfige gronden, die voor weinige
verbetering vatbaar zijn, beilonden. — Overigens zal men de Verhouding tusfcheH het bouwen.het grasland binnen deze provincie best uit de
volgende tafel kunnen opmaken (*)*
(*> Omtrent deze tafel boude men in hèt oog, d« de
getallen, geplaatst bij de met een *getcekende fteden en
distrikten, de uitfcomftèn der in dezelve bereids plaats gehad hebbende kadastrale meting voorftellen, terwijl men>
ten aanzien der overige, eenen in den jare 1819 voor de
heffing der Verponding opgemaakten Qaat der ongebouwde
çi<""-*ominen heefc moeten volgen,
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Omtrent het gebruikdezer graslandenmerktenwijonderleeds aan, datalleende laagst gelegenebuiten'sdijksveTbctejaarlijks gehooid worden, dewijl deze zulks betertin s det
uithouden en van wege de nadeelen, die uit eenden,
hoog zomerwater zouden kunnen ontdaan, piet
wel befchaard kunnen worden. Overigens bevinden zich hier in het algemeen flechts weinig
graslanden, welke bij uitfluiting voor weiden
dienen ,'•' of bij uitfluiting gehooid worden. In
Over- en Neder-Betuwe worden de binnendijkfche weilanden zelden anders dan onder het vee
gehooid; de uiterwaarden langs den Rijn, en fommige langs de Waal en den IJsfel, om het andere
jaar. In andere polders wordt over het algemeen
beurtelings de helft of twee derden der graslanden
beweid en de andere helft of één derde als hooiland gebruikt, waardoor allen te zamen hier in
(land moeten blijven., Trouwens , zelden worden
hier de graslanden opzettelijk door mest verbeterd;
want fchoon hier en daar een grondeigenaar, die
zelf akkerbouw en veeteelt drijft, uit liefhebberij
dezelve mest, hetwelk dan fomwijlen door het
ftrooijen van asch of ftalmest, doch meestal van
verpluisde hoopen flootaarde met oude koe- en
paardenmest, plaats heeft ; de pachters doen zulks
bijnanimmer, danvoorzoover zijverpligt zijn, de
graafaarde uit de floten over dezelve heen te fpreiden. Overigens loopen de buitenlanden en zulke,
diemet kadengedektzijn, deswintersvan zelveonder, of de laatfte worden door (luizenonder water
gezet, en genieten alzoo den dubbel voordeeligen
invloed der vette flib, welke hetzelve medevoert,
Q5

.Veeteelt

waar«

191

aso

Betrek*
kelijfce
hoedanigheid
der graslanden.

192

S T A T I S T I E K

VAN

waardoor zij overvloediger en beter hooi opleveren
eilbekwaamzijn, omvan jaartot jaarenzelfstweemaal dès jaars gehooid te worden. Ook in enkele
polders, gelijk bij voorb. in die van de Ooij,
heeft-men de gewoonte, dit winterwatçr binnen
te laten; over het algemeen echter maakt men
hiervan niet zoo veel gebruik als wel behoorde,
en fchijnt zulks ook in de plaatfelijke ligging
van fommige polders en in dë veifchillende belangen der geërfden aanmerkelijke zwarigheden te vinden, gelijk het dan ook wezenlijk zeer nadeelig
zijn kan, wanneer het water bevriest en het ijs
op den grond zakt. De_broeklahden langs de Berkel, de Bolksbeek en andere riviertjes in het Zutfenfche kwartier, worden medejaarlijks uit of door
dezelve onder water gezet, doch daar hierbij doorgaans niet regelmatig kan te werk gegaan worden,
is er ook dat nut niet van te trekken ; hetwelk anders dit de plaats hebbende mogelijkheid van irrigatie aan die oorden zoude kunnen verkregen
worden. Deze broeklanden worden, even als de
graslanden op de hooge Veluwe, flechts zeldzaam
gehooid, maar van jaar tot jaar beleid.
Het is uit het bovenftaande reeds Op' te maken,
dat onze weide- en hooilânden op verre na niet
overalvandezelfde hoedanigheid zijn, noch dezelfde
waarde hebben. — De bttiten'sdijks langs de zee
gelegene landerijen kunnen wel is waarvafl jaar tot
jaar gehooid worden, dan*fteedsaan het zeewater
btootgefteld zijnd«, zijn zij nietalleentelkensaanaf»
flag-onderhevig, »aar wordenook'jaarttjfcs metÉÜA
en veeïMtódigè ftoffen overftelpt i zoodat óp fom-1
mi.
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ffligé plaatfen zeer flecht gras valt. De uiterwaarden langs den Rijn, de Waal en dé Maas leveren
allezins de beste graslanden op, gevende jaarlijks
vâtt iedere morgen (8516 Nederl. ellen) 5"of dood
jà zelfs 6500 NederL ponden hooi van de beste
hoedanigheid; ook worden er osfen tot 500 of
600 pond zwaar geweid. Met deze uiterwaarden
ftaandé landerijen van déh Arkemeenfehen polder
in betrekkelijke waarde nagenoeg gelijk: fchoon
over het algemeen minder hooi opleverende, zijn
zij voor de vetweideffj niet minder gefchikt en leveren insgelijks beesten van 600 pond op. Hierop volgen de binnendijkfche landerijen in de Betu*w e , de polders van Oosterwölde, vande Lijmers,
van Pannerden en andere, die van iedere morgen
4000 tot 5000 Nederl. ponden hooi geven en
Waar vee van 300 tot 350 of 400 pend zwaar
geweid wordt. Uitgezonderd die onder Steenderen
eil Bronckhorstj zijn de buitendijkfche langs den
IJsfel weinig beter; terwtyl de ingedijkte graslanden van den zich lange die rivier heenftrekkenden Velüwfchen polder'in waarde afnemen, naar
mate zij verder van die rivier verwijderd zijn.
VerderopdeVelüwèvindtmengewoonlijk een flecht
zuur gras in de ftegten en bföekgroncten, die des
winters ónder water (laanendes zomers meestal tot
getnefche weiden dienen, doch, verdeeld zijnde en
doelmatig behandeld wordende, welligt tot goede
kunstweiden zouden te maken zijn. Hetzelfde geldt
over het algemeen teü '.aanzien der bfoekgrondeü
in het binnenfte gedeelte van het Zutrenfche kwartier. Eveawel werden bier op fommige plaatfen,
afc
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als bij voorb. aan den linker oever yan den Oudeit
IJsfel tusfchen Doesburgen Doetinchem, gelijk mede langs de Berkel en de Bolksbeek, vrij goede
graslanden aangetroffen, waar beesten van 250 tot
300 Nederl. ponden geweid worden. Van mindere
hoedanigheid, dan de laatstgemelJe, zijn die onder
Bennekom en Veenendaal, langs den z^iid- westelijken kant der Veluwe, welke, gehooid wordende, zelden meer dan 1000 pond opleveren.
Grasfoot- Onder onze inheemfche grasfoorten worden de
teB
'
volgende als de voornaamfte opgegeven (*).
1. In de bestev/ei- en hooilanden, langs de rivieren , zoo binnen als buiten 's dijks : poapratentenfis, veld-beemdgras, poa trivialis, ruwachtig,
beemdgras, poa angustifolia, fmalbladig beemdgras, anthoxanlhum odaratum, gemeen reukgrasy
phlèum praten/e, beemd-doddegras, alopccurut
praten fis, beemd-vosfenftaart, briza media, gemeen trilgras, dactylis glomerata, gemeen kropaar, fchedonorus pratenfis, beemd-langbloem r
arrhenatherum avenaceum, haverachtig langbloem,
bromus mollis, zachte dravik, trifetum pubescens , ruigbloemig havergras, loliutnpetenne, gemeen raaigras, hordeum praten/e, veldgarst,
agropyrum repens, kruipend tarwfgras, holcuslanatus, gewold zorgzaad, trifolium repens, witte
klaver, trifolium praten/e, roode klaver, trifolium
(*) Bij da opgave der alhier voorkomende planten,
heeft mengevolgd de kunstnamenen de Nederduitfche benamingen voorkomende in de Flora Belgii Septentrionalii*
onlangsdoor den hoogleeraar VAN HALLuitggeven.
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iiumfragifcrum, aardbeziën klaver, medicago lupulina, hoppe-rups klaver enz.
2. Opgraslanden, welke door hoogere ligging
of indijktng van de bemesting met rivierwater
fieedsverfioken, enfomsdeswintert met regen- of
kwelwater bezet zijn, worden vooreerst de meeste
der grasfoorten gevonden, die wij zoo even noemden, hoewel dezelve hier op verre na zoo hoog
niet opfchieten, en verder: agrostis vulgaris,
gemeen ftruisgras, fesluca ovina, fchapen-zwenkgras, festuca duriuscula, hard zwenkgras, triodia decumbent, uederliggend kelkgras, plantago
media, ruige weegbree, artemifiacampestris, nèderliggcnde alfem, carurncarvi, gemeene karwei,
pimpinella faxifraga, verfchilbladige bevernel,
centaurea jacea, drooge centaurie, galiumverum,
geel walstroo,, rumex acetofa, gewone zuring,
fcabiofa arvenfis, akker-fchurftkfuid, enander«.
3. In lagere moerasfigeweilanden en broekgronden, komen vele foorten van het geflacht carex voor, en verder: cirfium palustre, moerasvederdistel, enodium coeruleum, blaauwe eenknoop, ranunculus flammula, egel-ranonkel,
gentiana pncumonanthe,klokjes gentiaan,juncus
communis, gemeene bloembies, juncus glaucus,
geftreepte bloembies, polygonumaviculare', vogelduizendknoop, tormentilla erecta, gemeene tormentil, mentha aquatica, watermunt, euphrafia
officinalis, gemeene oogentroost, cardomine pratenfis, gemeene veld-kers, cquifetum palustre,
moerasfige paardenftaart, agrostis alba, wit ftruisgras, agrostis difufa, üitgefpreid ftruisgras, het
ZQO-
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soogeaaamde fiorin-gras (*), enverfchillende mos*
foorten, waaronder de gemeenfte hypnumcuspidatum en mnium palustre.
4. Eindelijk komt als onkruid, meest in de
.beste,weilanden, voor: falvia pratenfis, veld-falie,
fjantago lanceolata, final weegbree, fymphyium
officinale, gemeene fmeerwortel, chaerophyllum
fylvestrc, wilde kervel, myrrhis temula, ruigachtig rjbzaad, potentilla anferina, zilverfchoon ganzerik, ononisfpinofa, gedoornd ftalkruid, bellis
peretinjs, kleine maagdelief, leontodon taraxacum,
gemeene paardenbloem, cirfium arvenfe, akkervederdistel, chryfanthemum leucanthémum, witte
ganzenbloem, calthapalustris, water boterbloem ,
achtIlea millefolium, gewoon duizendblad, en
veel andere.
cef>miic De tijd»op welken het gras op onze weiden belanden? gWuit tefpruiten, hangt natuurlijk af vanden aard
der verfchillende gronden en van de gefteldheid des
weders; gewoonlijk ziet men dezelve groen vóór.
het midden van April. Het vee wordt dan doorgaans tegen het laatst dier maand of in den aan*
vangvan Mei in het land gebragt, wanneer aJU
that}$< geen hooge. rivierftand of kwelwater zulks
op dien tijd verhindert; men is evenwel zeer vaak,
uit gebr.ek aan ftalvpeder, genoodzaakt, zulks te
v^cvroögeiu In het k a m van October, of i» dea
aan(*) Dedóór fommige fchrijvers TOOT de ware agrostü
fiolmiferm vanLINMEU*gehoudeneagrostitverticillata v*&
ViLbAM, het éigetüijkêfioriti-gral, komt zelrar to bel
noordelijk Europa nietvoor en i»du«even,mini»Neder
lanAte vinden. Zie derecenfie van WAHLENBERG, Flora
Upfalienfis, in dè Botanifche Zeitung 18.21No.20.
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aanvang vanNovember, foms eerst in het laatst dier
maand, wordt het veeweder naar den(lal gedreven,
almede naar mate wederen watershoogte den landman
noodzaken, dit te vervroegen, of een langer uitftel
gedoogen. Op ligtere gronden, waar de weilanden geen toereikend voedfel voor het vee opleveren , wordt hetzelve, fteeds des avonds uit de weide op (tal gezet, tot bijvoedering niet alleen, maar
tevens om de hoodige mest winnen; ook brengt
men daar het vee in Augustus op het etgroen of
de naweide van het hooigras, hetwelk niet alleen
voor de beesten, maar ook.voor het land, nuttig
geacht wordt. In het Zutfenfche pleegt men ook ,
uit gebrek aan voeder en om het weiland zoo lang
mogelijk te verfchoonen, in drooge voorjaren het
vee tot Mei in de hooilanden te laten. Waar in
het Zutfenfche kwartier en op de Veluwe de zoogenoemde markengronden nog onverdeeld zijn, dienen dezelve tot gemeene weiden voor de beregtigden en wordt er het vee des morgens heen gedreven, om met den avond, foms ook een' tijdlang
des middags, weer op ftal gezet te worden.
Zoo wordt ook, in de andere gedeelten der provincie „ het vee der minstvermogende landbouwers
en daglooners ter beweiding van de gemeentegronden, langs de wegen rondgeleid en des. nachts op
ftal gehouden.
Over het algemeen worden onze weilanden op weiden,
eene aan bare. grootte evenredigewijze met vee heilagen. Gewoonujk, namelijk, houdt men op de
morgen één,rund (os of k o e ) ; waar de uiterwaarden beweid worden, kunnen die de. helft meer, of
ander-
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anderhalf volwasfen rund, op iedere morgen voeden, en op de beste uiterwaarden weidt men zelfs
twee fchaar. In het Zutfenfche laat men ook twee
koeijen van het di&r gevonden wordende kleinere
ras op de morgen, en brengt dezelve in Augustus
of September op het etgroen, gelijk men mede,
onder dit beding, op de Veluwe, uit gebrek aan
genoegzame graslanden, genoodzaakt is, twee of
drie koeijen van matige grootte op de morgen te
houden.
Het hooi wordt hier doorgaans in de tweede
helft van Julij gemaaid; op ligtere gronden in den
aanvang van Augustus. Op laatstgemelde wordt
het meer, op zwaardere min gewend, tot het
droog in mijten gezet, of in de hooibergen gebragt wordt. In zoodanige ftreken, waar niet
veel gras valt, ziet men geene hooibergen,
maar wordt het hooi in de fchuren of huizen
opgedoken. — De gezamenlijke opbrengst der
hooilanden in onze provincie, fchijnt men, niet
wel te kunnen bepalen, en nog moeijelijker is
het, met eenigen grond van waarfchijnlijkheid op
te geven, hoeveel hooi binnen dezelve verbruikt
wordt. Zoo veel fchijnt zeker, dat in onze kleiftreken genoeg hooi gewonnen tyordt, om dàâr
totwintervoeder voor hetvee te verftrekken, en dat
er zelfs invoordeelige jaren niet weinigvanverzonden kan worden ; maar het is aan den anderen
kant niet minder waar, dat er op de hoogeVeluwe
en in het Zutfenfche kwartier fteeds een aanmerkelijk te kort ten deze plaats heeft, terwijl de
landman in die ftreken doorgaans onvermogend is t
om
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om doof aanvoer van elders daarin te voorzien»
en zoodanige aanvoer ook buiten dien* uit gebrek,
aan kanalen of bevaarbare rivieren, naauwelijk»
plaats zou kunnen hebben.
Op de markten te Nijmegen tn t« Zalt*Bommel
wordt het meeste hooi ten verkoopaangebragt; d*
gemiddelde prijs was, fn het jaar 1823, te Nijmegen ƒ22*: , en te Zalt-Bommel f 16•>05£ in
het jaar 1824, te. Nijmegen ƒ 1 8 - : , en te ZaltBommel ƒ 1 3 - : ; terwijl in 1825' de middelpri]«
der beide marktplaatfen ongeveer/i5*« bedroeg.
II. Gelderland heeft,- in de Betuwe en de tïïè-wiidtó»
lerwaard, een eigen ras van paarden, hetwelk,
over het algemeen, niet ten volle zoo zwaar
wordt, als het Viïefche, en zich van hetzelve
onderfcheidt, door eenen dikwerf ingedrukten
neus, eenen bijzonder fchoonen zwanenhals, vïeezige fchouders, fchoft en borst, ronde ribben,
wél gefloten zijden, fomtijds afhangend kruis,
minder behaarde beenen en eert meer geftrekt lijf»
De paarden van dit ras (taan bekend als zeer ge»
fpierd en bijzonder bruikbaar tot ruiterspaarden,
waartoe zij ook niet weinig pleegden opgekocht te
worden. — Aan de boorden van den IJsfel wordt
eene foort van paarden gevonden, die veel naar
het evengemelde zweemt, en tot trekpaarden regt
gefchikt is.
De goede paarden, die men in het binnenland
van Zutfen vindt, doorgaans, in den ouderdom
van twee of drie jaren, op de Zwoifche of andere
Overijsfelfche markten aangekocht, zijn meest verbasterde Vriezen, met piomper hoofd, langer en
R.
ver-
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verder van elkander ftaande ooren, min bxeede
borst, meer geftrekt lijf, min rondgefpleten kruis
en platte voeten. — De gemeene foort van paarden nadert aldaar de Duitfche: zij verfchilt van
dezelve daarin, dat het hoofd kleiner is, de neus
dikmaals gebogen en de bals regt; voorts zijn de
borst en de fchoft van deze paarden niet breed en
de ribben plat; het kruis is niet zeer gerond, en,
dewijl het lijf van achteren hoog is, ontftaat hierdoor menigmaal een zaalrug. Men heeft voorheen
gepoogd, deze foort door Holfteinfche hengften te
verbeteren, maar is niet geflaagd; misfchien omdat het maakfel van hengst en merrie te zeer verfchilde.
Op de hooge Veluwe zijn ook ver de meeste
paarden, welke de boeren aldaar aanfokken, in
hun tweede of derde jaar, op de Deventerfche,
Zwolfche of Utrechtfche markt aangekocht; en de
paarden, welke hier en daar een bouwman uit eene
eigene merrie trekt, zijn dikwijls min volkomen,
misfchien omdat men foms veel te oude, foms
ook te jonge merriën bij den hengst brengt.
Omtrent het aantal paarden in de provincie merken wijaan, dathetzelve gedurende de laatfte jaren
niet toegenomen is. Uit de hier 'achter gevoegde
tafels, op welke wij een zoo veel mogelijk waar
en volledig tafereel van onzen veeftand getracht
hebben te vertoonen, kan dit in de bijzonderheden
blijken, weshalve wij den lezer ten dezen aanzien
verder tot dezelve heen wijzen. Wij doen alleen
opmerken, dat deze getallen tegenwoordig jaarlijks
in het laatst der maand December opgenomen worden, wanneer in het -algemeen het minste vee
voor*
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voorhanden is, en, inhetbijzonder, veel jonge
veulens, opde najaarsmarkten verkocht, uit het
land gevoerd zijn*, hierin moet-dan ook ecneder
redenen gezocht worden, dat de opgaven aangaande denveeftand invroegere jaren aanmerkelijk
hooger zijn (*); waarbijhet tevensmogelijk, ofliever waarfchijnlijk is, datindenloop destijds verfchillende omftandigheden zamengewerkt hebben,
om deveeteelt, bijzonder depaardenfokkerij, hier
te doen ftilftaan; terwijl men eindelqk inhet oog
moet houden, dateropde naauwkeurigheid dier
vroegere opgaven, bijaldien zulks nagegaankon
worden, welligt vrijwat aante merken zoude zijn.
Uit
(*) In hetjaar ï$2Óhebben d&ingezetenen v*nVeinwenzoom, ten overftaan van gecommitteerden van hertog
KAREL VAN EGMOND en van gedeputeerden der Landfchap

en derftedenvan Ve'mve, in bijzijn des rigters en van
eenen fcaout, hunne have envee laten opfehrijven; eene
diergelijke opfehrijving hadook op de Veluwe plaats: uit
het daarvan nog aanwezige Register, in het Provinciaal
Archief van Gelderland berustende, blijkt, dat destijds
gevonden werdenin:
Oude Tweejarige Eenwinter
TOTAAL.
paaiden» paaiden. paaiden.

VELUWEBZOOM.
DE V E L U W E .

iap8
11115

79
5«5

170
1661

I334I

dus te zamen. .

12413

644

1831

I4888

R2
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Uit het gezegde is blijkbaar, dat in onze
kleiftreken, zoo wel langs den IJsfel, als in de
Betuwe en tusfchen Maas-en-Waal, de paarden
grootendeels door de landbouwers zelve gewonnen
en aangefokt worden; zulks gefchiedt daar intusfchen doorgaans alleen tot eigen gebruik, uitgenomen indedistriktenOver- en Neder-Betuwe, Bommelerwaard, Tielerwaard, Buren en Kuilenburg,
«n Maas-en-Waal; meer bijzonder zijn hetde dorpen Deil, Enfpijk, Rumpt, GelHkum, Waardenburg, Tuil en Vuren, waar de beste paarden gewonnen worden, en fommige landbouwers, die
jaarlijks tien of meer veulendragende merriën hebben, vinden daarin een uitnemend middel van beftaan. Maar, gelijk wij reeds aanmerkten, is de
paardenfokkerij, voorheen in deze provincie zoo
belangrijk, gedurende de laatfte jaren niet toegenomen. In de jaren 1811 tot 1815 deden de,
beftendige oorlogen de paarden tot te' overmatige
duurte Hijgen, dan dat de landman een genoegzaam aantal tot dévoortteeling zou hebben kunnen
houden; later waren er dus weinig goede paarden,
en wegens de geringe prijzen der veldvruchten
halden de bouwlieden geene middelen, om.zich dezelve aan te fchaffen. De verfchillende verordenin»
Omtrent drie eeuwenlater (in de jaren 181r en 1813) was
het aantal dezer dieren in het kwartier van Arnhem ofde
Veluwe aanmerkelijk minder. Men vond er namelijk, in
het eerstgenoemde jaar, 191 hengften, 2591 ruinen, 3946
merriën, 549 veulens, te zamen 7277 paarden; entwee
jaren later werden opgegeven: 88hengsten, 3516ruinen,
3617merriën, 960 veulens, te zamen een aantal van7181
paarden.
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ningen, hier vroeger ten aanzien van dit ftuk vastgefteld, waren grootendeels federt het jaar 1795
in onbruik geraakt, hetwelk aanleiding gaf, dat
in 1817 een nieuw reglement op de paardenfokkerij tot ftand gebragt werd. Hetzelve bevattede
in het bijzonder verfehillende bepalingen ten aanzien van eene keuring der dekhengften, welke ook
federt wel jaarlijks heeft plaats gehad, maar geenszins die uitkomden opleverde, welke men zich
aanvankelijk beloofde. In het jaar 1823 werden
door de ganfche provincie niet meer dan 40 hengften goedgekeurd, 41 hengften in 1824 en 51 in
1825, van welke laatfte 8 in het Zutfenfche kwartier, 2 op de Veluwe, 7 in de distrikten van het
Rijk van Nijmegen en van Maas-en-Waal en'34
in Neder-Betuwe, Tieler- en Bommelerwaarden,
Buren en,Kuilenburg : bijzonder werd ten aanzien
derVeluwegeklaagd, datdeterkeuringaangebodene
hengtien noch in aantal, noch in fchoonheid, toenamen. Men is daarom finds eenigen tijd op andere middelen ter verbetering onzer paardenfokkerij
bedacht geweest : daartoe werden, volgens Zijner
Majesteits befluit Van den 24 December 1822', de
reforme-merriepaarden der kavallerie, die tot veredeling van het ras kunnen dienen, aan minvermogende doch brave landlieden binnen de provincie
toegedeeld; daartoe werden, federt het jaar 1824,
aan verfehillende oorden der provincie, gedurende
den dektijd, eenige fchoone hengften uit de koninklijke ftoeterij te Borkelo geplaatst, ter dekking
van daartoe goedgekeurde merriën, (welker aantal
in 1824 niet minder'dan 367 en in 1825 meer
dan 500 beliep); daartoe, eindelijk, werd onlangs
R3
door
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fop, beneveris ftroo eneenweinighooi, het eerige
voçdfel voor de paarden: op de klei daar en tegen
geeft men dan aan dezelve, benevens gehakt ftroo,
overvloediger hooi, ook klaver en ongedorschte
linzen of wikken; voorts, in het voorjaar, wanneer er gebouwd wordt, ook haver en boonen.
Gelijk elders, zoo zijn ook hier de paarJen
foms aan den droes onderhevig; zeldzaam echter
regeert hier een kwade droes. Deze befmettelijke
.ziekte vertoonde zich het laatst in het jaar i 8 a i ,
doch maakte gelukkig geene groote voortgangen;
intusfçhen nam het beftuur van dit gewest hieruit aanleiding, om een reglement (*) uit te vaardigen, bij hetwelk middelen tegen deze kwaal
voorgefchreven, en maatregelen tot ftuiting en
voorkoming van'dezelve gelast werden, terwijl van
tijd tot tijd, bij verfchillende hefluiten, de wijze
werd geregeld, op welke voor de afmaking van
beftnette paarden fchadeloosftelling uit het veefonds
kan verkregen"worden.
Verre de meeste paarden worden hier als trekpaarden gebruikt, en het is alleen hier en daar
op de Veluwe en in het zuid- oostelijk gedeelte
van het Zutfenfche kwartier, onder Wenterswijk,
Aalten, Bredevoort en Lichtenvóorde, dat men in
dit opzigt, vooral federt de laatfte 25 of 30jaren,
het paard door den trekos laat vervangen, of beiden te zamen gebruikt, waartoe de gedurige ,rekwifitiën van :fpandiensten in 1794 en 1795, de
daardoor geledene fchaden, de daarop gevolgde
hooge prijzen der paarden en het inmiddels toegenomen
(*) ZieProvinciaal-Blad l8ai No. lotf.
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nomen onvermogen der boeren aanleiding gegeven
hebben. Intusfchen waren, volgens eene opgave
van den 1 Januarij 1822, in de provincie 22512trekpaarden en daartegenflechts873trekosfén aanwezig.
— Over het algemeen, bijzonder evenwel in de
zandftreken, worden de jonge paardenhier tamelijk
vroeg aangefpanntn : gewoonlijk fpant men dezelve
reeds in den ouderdom van tweeof drie jaren voor
den ploeg, en voor den wagen, wanneer zij vier
of vijf jaren bereikt hebben. Op dezen ouderdom
worden zij voorts ook tot allerlei ander werk, als
in rosmolens enz., gebruikt.
De handel in paarden was voorheen in Bommelerwaard, Tielerwaard en Buren en Kuilenburg
van eenig aanbelang. In 1808 rekende men, dat
een achtfte of negende gedeelte van de daar gewonnen paarden naar Holland, naar Frankrijk of elders
vervoerd werd. Door aanzienlijke handelaars werden daarenboven jonge paarden uit Vriesland,
Oost-Vriesland, Oldenburg en Hanover tegen lage
prijzen ingekocht, en met goede winst aan Brabandfche kooplieden afgeleverd, die dezelve naar
Frankrijk voerden; ookwerden erwederkeerigjaar.lijks Brabandfche paarden aangebragt, die men naderhand met winst in Holland verkocht. Deze
handel werd echter later, voornamelijk door de
hooge prijzen, tot welke de paarden onder het
Fransch beftuur gedegen waren, en doordeandere
hier vóór vermelde oorzaken, welke federt eenige
jaren bij ons der paardenteelt in den weg ftonden,
zeer gedrukt; zoodat de uitvoer, zoo van Gelderfche als van vreemde.paarden, weinig beduiR-5
dend
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dend was. Sedert de laatfte jaren echter leeft deze
handeleenweinig op, ende paardenmarkten, welke
in hetvoor-en in het najaar, vooral te'Kuilenburg,
Beufichem, Zoelmond, Buren, Wijchen, Brakel
eii Hedel gehouden worden, worden nog fteeds
door kooplieden uit Duitschland en Braband bezocht. Daar het voor het tegenwoordige niet mogelijk is, de mate van. in- en uitvoer van dit artikel met eenige juistheid te bepalen, zal men zich
dien aangaande met'de gegevene algemeene berigten
moetenvergenoegen; intusfchen kan menalsontwijfelbaar zeker (lellen, dat, daar vroeger voorkoetsen rijpaarden aan het fchoone Gelderfche ras de
voorkeur gegeven werd, terwijl thans de meeste
fpannen uit Duitfche, fommige ook uitVriefche en
Groningfche paarden beftaan, en nog daarenboven
de rijpaarden meestal van vreemden oorfprong zijn ;
hier tegenwoordig, ook bij veel verminderden handel, een veel grooter aantal paarden van elders
aangebragt wordt, hetgeen jaarlijks aanzienlijke
fommen buiten de provincie, ja buiten 'slands,
doet gaan.
III. Gelijk onze paarden, zoo is ook ons rund'
vee, naar den aard der gronden en de omftandigheden der veehouders, onderfcheiden. — Voorr
treffelijke runderen vindt men vooral in Over- en
Neder-Betuwe en in den Ooifchen polder (*).
Ook
(*) In dehal te Amfterdam plagt te (taan, op deeerde
paal, 0*ij-Rijks; de osfen uit Eist, Bemtnel, Genteri
Pannerden werden mede daaronder gerangfchikc, en het
rundyleesch gold, bij die paal verkocht wordende,eenèn*
Huivermeer danelders.
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Ook op de Veluwe en in het Zutfenfche kan het
horenvee, opvele plaatfenlangsden Rijn en denIjsfel, met het fchoonfte, dat Zuid-Holland oplevert,
vergeleken worden: hetzelve is zeer gezocht, omdat het overvloedig melk geeft, ongemeen gefchikt
is tot vetweiden, en meer fappig van vleesch,
dan vee in moerasfige ftreken geweid. — In Tieler- en Bommelerwaarden wordt de foort door fommigen minder goed gehouden; doch men wil, dat
Vriefche fpringftieren dezelve proefondervindelijk
zeer kunnen verbeteren. — Hollandsch vee wil,
over het algemeen, in de Betuwe niet bijzonderlijk aarden.
In het binnenland van Zutfen valt het vee ongelijk kleiner; doch de foort past doorgaans vrij
wel voor de plaatfelijke omftandigheden van fchraal
ftalvoeder én magere weide, en geeft eene melk,
die bijzonder rijk is aan boter. Wanneer de kalveren dezer kleine koeijen van jongs af goed opgepast en gevoederd worden, zetten zij zich dadelijk zeer aanmerkelijk uit, en gaan hunne moeders
weldra in grootte en zwaarte te boven. — Onder deze foort bevinden zich, hoewel ten uiterfte
zeldzaam, koeien , welker horens niet boven Jdê
vier Nederl. duimen lengte krijgen, en, gelijk
zulks mede bij de korte horens van deft kleinen
Indifchen bogchel-os of Zebu plaats vindt, bewegelijk zijn. Men heeft ons vân deze koeijen gefproken onder den naam van Motfen, een woord,
dat in Holland een paard beteekent, aan hetwelk
men
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men de ooren heeft afgefneden ( * ) . — Over het algemeen kan men omtrent de kleine .Zutfenfche
veefoort aanmerken, dat de verbetering, welke zij
behoeft, niet zoo zeer daarin beftaat, dat men
dezelve door groote fpringftieren in zwaarte moet
trachten te doen toenemen, als w e l , dat men
door fchoone liieren aan het ras zelf welgevormdheid
(*) BERKHEIJ, in zijne Natuurt. His\ van het Rundvee in Heiland, ie ftuk bl. 291, meldt van Ierfche koeijen, welke bijna geene horens zouden hebben, en zegt
verder: »Dat fommige koeijen op de grenzen van Groningen, digt aan het Munfterfctie, kleine horens hebben, is
bekend; maar het is verwonderenswaardig, dat men in
Munfterland eene menigte koeijen zonder horens vindt* en
verre de meeste niet dan ftompen hebben — — ik vermoede , dat dit door kunst gefchiedt" enz. enz. BERKHEIJ
haalt ook met regt HIPPOCRATES aan, als gewagende van
runderen zonder horens, die, in Europa, bij de Scijten,
aan de Zwarte-zee, gevonden werden; doch, wanneer bij
deze koeijen door HIPPOCRATES Nomades laat noemen, is
zulkseene dubbelevergisfing: wantinhetboek deaire, loch
tt aquis wordt alleen gemeld van nomadifche Scijten, die
hunne wagens laten trekken, door runderen, welken, ten
gevolge van de koude, de horens ontbreken. HERODOTUS
wijt mede, in zijn vierde boek, aan de- koude, dat de
Scijtifche osfen geene horens hebben. AKLIANUS heeft geboekt, dater inMefiè* ongehorende osfen zijn; doch wil dit
gebrek niet aan de koude hebben toegefchreven. GESNER
en ALDROYANDÜS zijn ten deze verder na te flaan. Een
fransch febrijver van onzen tijd (Tableau de PEspagne
moderne par BOURGOING, tome I. p. 59), maakt gewag
van rundvee zonder horens in Spanje, op de Hebridifche
eilanden, in Noorwegen, en, ten tijde van TACITUS, ook
in Germanië. Onze PASTEUR heeft dit artikel in zyne
Beknopte natuurlijke Historie mede niet vergeten.
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heid pooge bij te zetten : de ruimte van goed voeder moet het overige doen.
In de Cebrale ftreken der Veluwe is het horenvee mede fpits en fmal, en geeft weinig zuivel;
evenwel hapert het ook daar waarfchijnlijk meer
aan het voeder, dan .aan het ras.
Bijaldien men op de tellingen van vroegere jaren
genoegzaam ftaat kan maken, dan is het aantal
runderen hier over het algemeen, gedurende de laatfte vijf-en-twintig jaren , niet aanmerkelijk toegenomen (*). De ftaat van het rundvee in de ganfche
(*) Ten aanzien der Veluwe in het bijzonder is dit
over een tijdsverloop van bijna drie eeuwen nog meer in
het oog vallende, want het getal runderen, aldaar in 1526
op last van hertog KAREL opgenomen, was als volgt:
Bullen.

VELUWENZOOM. II

Tweeen
Koeldiie jarige
jen.'
fen. fileren.
Os-

Twee- Eenwinjarige ters of
jonge
vatrrundeien.
ren.

249

1621

447

806

16796

3762

73°«

18417

4209

8114

DE V E L U W E .

5'

5317

dus te zamen

62

55Ó6-

409

•

opleverende een totaal van 36777 runderen; en in
het jaar 1811 werden, in het toenmalig arrondisfement Arnhem, geteld 476 (tieren, 799osfen, 22487 koeijen, 9355 vaarzen en 8704 kalveren; te zamen 41821.
Deze zwakke vermeerdering in een zoo lang tijdsverloop
moet ons gewis verbazen, ook niettegenftaande men hetzel-

II.Veeteelt

211

à7o

STATISTIEK

VAN

fche provincie, over de jaren 1798, 179«), 1800,
2801 en 1802, werd door het departementaal beftuur aan het toenmalig Staatsbewind als volgt
opgegeven:
1798.

1799.

1800.

NIJMEGEN.

26331

26954

27974

28491

31505

ZüTFEN.

32863

34049

34264

34280

35539

ARNHEM.

31657

33473

33304

32454

34340

90851

94476" 95542

95225

101384

KWARTIEREN.

TOTAAL.

1801.

1802.

en op het einde des jaars 1824 werden er, alles
zameagenomen, nog geen 122000 runderen gevonden. Maar ook hier is van bijzondere toepasfing,
hetgeen wij reeds ten aanzien van het aantal paarden aanmerkten, dat, namelijk, de telling tegenwoordig in het laatst der maand December plaats
heeft, wanneer veel runderen geflagt of buiten de
provincie verkocht zijn. — Voorts verwijzen wij,
ten aanzien der verandering in het aantal dezer
dieren gedurende de laatfte jaren voorgevallen,weder mar den hier achter gevoegden ftaat, alwaar
mede de uitkomften der telling in het jaar 1824,
voor iedere Had en ieder distrikt afzonderlijk,
opgegeven zijn.
Uit
zelvegedeeltelijk kan verklaren, uitdefindslang begonnen
en jaarlijks nog voortgaande afbraak van ons (bandlaags
at Zuiderzee, aan plaatfen, waar het voorlandgeheel uit
hooilanden beftaat.
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Uit dezen (laat is blijkbaar, dat de •veefokkerij
in dit gewest, over het algemeen, gedurende de
laatfte jaren, geenen aanmerkelijken voortgang
heeft gemaakt. Het reglement op de keuring der
fpringftieren ( ? ) , in het jaar 1819 daargefleld, bevat allezins doelmatige verordeningen: volgens hetzelve worden onder anderen geene (lieren , beneden
één jaar of bovendevijf jaren oud, tot dekeuring
toegelaten, en moeten de keurmeesters. bijzonder
*cht geven op het fport van horenvee, dat in hun
distrikt het best tiert, zorgende,.dat de fpringftieren daaraan geëvenredigd zijn, en berekend, om
het ras te verbeteren» Intusfchen vindt dit reglement niet weinig afkeuring en tegenftand, en
bragt hetzelve, althans in fommige distrikten, tot
hiertoe weinig of geene verbetering te weeg.
Men wil, dat federt de veepest van 1769 en
1770 het ras van onze runderen, bij flot, door
invoer van elders, verbeterd is, ook in het kwartier van Zutfen, hoezeer men daar in het eerst
begonnen i s , de (lallen weder aan te vullen met
bet kleine Munsterfche ras, meest rood van haar,
kort van kop, klein van horens en van achteren
fcherp: zoo bleekdanookhier, dathet kwade goede vrucht kan dragen. Ontzettend was intusfchen
het verlies, in die dagen door onzen landman geleden:
(*) Hetzelve werd door beeren Gedeputeerde Staten
geformeerd den 15Julij 1819; door Z. ,M. den Koning
bekrachtigd den25Augustus vandat jaar, enmedegedeeld
iahet Provinciaal-Blad1819No. 146. Zie voorts Provinciaal-Blad 1830No. 26en 32,en Provinciaal-Blad
l8si No.57.
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leden: wij willen dit bevestigen met een enkel
voorbeeld, waaruit men tot het overige befluiten
kan. Volgens eene lijst, door het gerigt der heerlijkheid Verwolde in dit. jaar opgemaakt, bleven
aldaar dertig van de acht en zeventig huizen vrij,
doch in de acht en veertig, waar de veepest viel,
werden 383 fluks ziek, van welke er 364 ftierven, zoodat op ieder twintigtal naauwelijks één
herftelde. — Ongeveer twintig jaren later, namelijk in December 1796, werd, waarfchijnlijk van
eeneveemarkt op PruishTchen bodem, eene befmettelijke epidemie in Maas-en-Waalovergebragt. Dezelve vertoonde zich het eerst te Deesd en AfFerden, daarna woedde zij te Nijmegen en vervolgens
te Pannerden en te Millingen. Zij werd aanvankelijk onder de katarrhale ziekten gerangfchikt
en ontaardde al fpoedig in eene kwaadaardige
rotkoorts, vertoonende nagenoeg dezelfde verfchijnfelen, welke vroeger bij die veepest, door
welke ons vaderland in het algemeen geteisterd
werd, waargenomen waren (*). Toen deze verfchrikkelijke kwaal, de ware veepest, zich in het
jaar 1813 in de provincie Utrecht vertoonde, bleef
Gelderland daarvan gelukkig bevrijd. — Het opgexigteveefonds zal, onderGodszegen, ons en onze
na(*) Zie R. FORSTEN, geneeskundigonderzoek wegens de
veepest in het kwartier van Nijmegen, op last van het
Provinciaal Collegie van Politie, Finantieen Algemeen
JVelzijnin Gelderland uitgegeten 1797. — Vergel.BRUGMANs Rapport wegens den ftaat der veeziekte, waargenomenin December 1796, uitgegeven op last derNationale Vergadering.
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nakomelingen voor de vernieuwing van zulk eenen
ramp bewaren.
In het jaar 1806 leden onze runderen veel,
ten gevolge van het aanhoudende natte weder, aan
de zoogenoemde gdlighdd.
Het nog vochtiger
jaar i 8 i ó deed daarom met reden voor nog erger gevolgen vreezen, waaruit het gewestelijk beHuur aanleiding nam, om een onkostbaar behoedmiddel, van hetwelk men vroeger de heilzame uitwerking had ondervonden, op nieuw algemeen be«
kend te maken en deszelfs aanwending aan te bevelen (*). Intusfchen was het jaar nog niet ten einde, of de ziekte openbaarde zich op verfcheideri
plaatfen, en deed een groot aantal runderen eö
fchapen bezwijken, inzonderheid in de lagere gedeelten , waar de weilanden fteeds met kwel-» en.
regenwater bezwaard bleven, en ook aardappelen
en ander voedfel door het water bedorven waren
geworden; doch de naleving der gepaste verordeningen ter genezing1 der zieke of ter bewaring van
de gezondheid der niet aangetaste beesten, had het
zegenrijk gevolg, dat de ziekte reeds in den
aanvang van het volgende jaar tyjkans geweken
was ( § ) .
Des zomers Wordt ons vee over het algemeen
geweid, hetzij dan des nachts zoo wel als bij dag,
hetzij dat men het — zoo als op ligtere gronden
plaats heeft — des nachts op ftal z e t ; gelijk wij
hier
(*) Zie Provinciaal' Blad 181ÓNo. 140.
(§) Zie vooral Provinciaal-Blad 1816 No. 235, en
1817 No. 36; vergel. hier voor denootopbladz.80 en81.
S
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hier vóór (*) breeder ontvouwden. — Het wintervoeder beftaat in de klei hoofdzakelijk in hooi
en ftroo, voortsinwortelen of peen, koolbladen en
verderen afval van de bouwerij, waarbij fomwijlen raap- of lijnkoeken gevoegd worden. In onze
zandftreken wordt zoo veel hooi gegeven, als de
omftandigheden gedoogen, terwijl voorts de boeren
hun vee door den winter brengen'met aardappelen,
alsmede met knollen en wortelen, waarbij foin migen eenige raap- en lijnkoeken, ook zemels, voegen. Een en ander .wordt in den zoogenoemden
fopketel gekookt, en, wanneer de gelegenheid het
toelaat, over kort gefneden kool en ftroo gegoten,
en alzoo aan het vee, als eene wettering of flobbering —gelijk men het noemt — voorgezet. Kortgeiheden kool en ftroo worden ook droog aan de
koeijen toegedeeld. Hooi kan men hier doorgaans
flechtsin geringe hoeveelheid aan het rundvee geven, omdat hetzelvevoorde paarden ende fchapen
bezuinigd moet worden: tot vergoeding werpt men
ftroo van rogge en boekweit aan de koeijen voor;
en ook in kleine huishoudingen, waar geen paarden gehoudenworden, is geenszins het hooi, maar
de bovengenoemde wettering, het gewone wintervoeder der koeijen. Intusfchen wordt, in deze
mm vruchtbare (heken, door middel van de naweide der hooilanden, en door de koeijen op de
met knollen en fpurrie bezaaide rogge-akkers te
zetten, dikmaals tot voorbij nieuwjaar eene groote
beiparing van het flalvoeder te weeg gebragt.
In hoever de os bij ons, als trekdier, het paard
Vervangt, merkten wij reeds hier boven.aan. Men
fpant
C) Bladz.354, 355«
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ipant de oefen zoowel voor de kaf als vooï deft
|>loeg} doorgaans laat men ze trekken met dó
fchoft (fch ldfchouder, armus), die* hoezeer men
geene voorziening hoegenaamd gebruikt, om dö
wrijving van het. naakte hout tegen dezelve té
verminderen, daardoor niet pleegt gekwetst te
Worden, en waartegen een voorwaarts gekromd juk
komt te liggen, dat gemeenlijk door middel va$
drie ftukken hoüts, Welke eene foort van raam
Vormen, om den hals fluit, in dier voeg'e, dat het
geheel, naar de grootte van het dier, ruimer kan
worden gemaakt; het voertuig wordt dan met
ketens boven aan het juk in de daartoe dienen*
de ftroppen vastgehaakt, en de vracht door een*
liem op -een draagkusfen, beneden de fchoft»
onderfteund : de kosten van het gareel zijn onbeduidend. Ijlet beflaan der trek-osfen is hier
iiiet in gebruik. Ree'ds met hun derde jaar pleegt
men deze dieren tot den arbeid aan te fpannen : bij
goed voeder worden zij daartoe hoe langer zoo
gefchiktef, tot dàt zij hun elfde jaar hebben afgelegd$meestal echter verkoopt men dezelve in het
vijfde of zesde jaar aan de vetweiders. Wanneer
een os veel Werks moet Verrigten, dan geeft men
hem hooi, klaver ep eene ftobbering van gekookte
wortelen, aardappelenenz.; ook laat men hem' telkens om het tweedeuür een weinig rusten, en behoorthij bij hitte én zeer guur weder verlchoond te
worden. Gewoonlijk houdt men het daarvoor, dat
een os.brj koel weder zes uren daags kan arbeiden ,
endat een paar osfen ruim 2800 vierk.Nederl.ellen
qp éénen dag,kunnen omploegen. Schoon het nu
•ntwyfelbaar zeker is, dat twee paarden in denS2
zelf-
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zelfden tijd het dubbelvan dien arbeid kunnen verrigten, en dat dus, in gevallen waar fpoed vermischt wordt, het paard te verkiezen is; is het
aan den anderen kant niet minder zeker, dat, waar
feenig werk met geftadige kracht moet verrigt wortlen, zonder dat fpoed of fnelheid daarbij bijzonder in aanmerking komt, het verfchil veeltijds
uaauwelijks een derde en fomtijds niets fchijnt te
zijn. Hieruit volgt danj dat het gebruik van den
trek-os boven het paard geenszins onbepaald aan te
raden zij; maar dat er nogtans gevallen kunnen
plaats hebben, in welke de eerfte allezins verkieslijk i s , als bij voorb.: bij aanzienlijke landontginningen; in groote boüwerijen, waar men paarden
kan houden voor hetgeen fpoed vereischt, en tegelijk werk heeft voor paarden en osfen beiden ;
waar de veldvruchten digtbij ter markt kunnen gebragt worden; op zeer kleine bouwplaatfen, waar
geen arbeid genoeg is voor één paard, of wier bewoners onvermogend zijn om een paard te bekostigen (*).
Meer algemeen, dan men hier van de kracfitea
van het rund gebruikt maakt, maakt men zich
deszelfs vleesch, melk, mest enhuid ten nutte.—
In de zandflreken mesten de meeste boeren een ftuk
vee
(*) Meer uitvoerigwerd deze vergelijking tusfchen den
trek-os en het trek-paard ontwikkeld, door deCommisfievan Landbouw, in een berigt dien aangaande, den24
Mei1810aanden Minister van Binnenlandfche Zaken ingezonden. Vergel. KOPS, MagazijnyanVaderlandfchenLandbouw,deel VI. bl, 161 —180. Zie ook aldaar deelV.
W. 3Ä4—370.
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vee tot eigen gebruik. In Over - en Neder - Betuwe wordt minder werk gemaakt van de vetweide;r i j , dan zulks wei verdiende, en in het verkrijgen
van de noodige mest voor de bouwlanden be(laat
er het voorname doel van het' houden van vee;
evenwel worden er (leeds meer runderen geweid,
dan tot eigen gebruik noodig zijn. De meeste osfen worden langs den Rijn en den IJsfel, in de Arkemeen , en hier en daar langs de Waal, bij voorb,
in den Ooifchen polder — tot welk eene zwaarte
merkten wij vroeger aan — vetgeweid. In Tieleren Bommelerwaarden en in Buren en Kuilenburg
meer koeijen en vaarzen, dan osfen: de laatfte
worden daar zelden langer dan tot hun, vierde jaar
geweid en veelal als drielingen geflagt ; terwijl men
de koeijen vaak 8 of 9 jaren oud laat worden. In
het Zutfenfche kwartier worden op de beste gronden veel kalveren gemest; en veel jong -vee, in
de broekftreken aangefokt, wordt van daar tot vetweiderij in betere oorden afgeleverd; uit Gorfel
alleen, zegt men, dat jaarlijks 900 of 1000 ftuks,
zoo vette kalveren als jong mager vee, verkocht
worden. Maar de meeste kalveren worden langs
de Zuiderzee, en vooral omftreeks Nijkerk, vetgemest: dezelve worden meestal naar Holland en
Utrecht afgezonden'; zij zijn bijzonder te Amfterdam zeer gezocht. Sommigen begrooten het getal
der alzoo .uit Nijkerk buiten de provincie verzondene kalveren op 400 ftuks 'sjaars ; anderen
flaan dit getal merkelijk hooger aan: naar men
zegt, zoude de gemeente Oldebroek jaarlijks 220
S3
gemes-
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gemeste kalveren afleveren, behalve ëen honderdtal runderen.
Het magere vee, dat op de voorjaarsmarkteii,
Waarvan de voornaamfte zijn die van Nijmegen,
Arnhem, Zutfen, Wageningen, Kuilenburg,
Doesburg, Elburg, Nijkerk, Heerde, Doetinchem, Hengelo, Eist, Zoelen^ Wainel, Druten,
TGeldermalfen, Waardenburg, Brakel en Buren , te
koop aangeboden wordt, blijft doorgaans in de
provincie, ja veelal binnen de gemeente zelve. De
iiajaarsmarkten op de genoemde plaatfen, bijzonder
die te Nijmegen , Arnhem, Zutfen, Tielj Bommel, Wageningen, Kuilenburg, als ook te Ve'e~<
nendaal, geven gelegenheid tot den Verkoop van
vette beesten , welke daar van verfchillende kanten
worden aangebragt, en zulks niet alleen voor het
verbruik dier plaatfen, maar ook ten vervoer naar
Holland, naar de zuidelijke provinciën, naar
Frankrijk en Deutschland. Ook wordt het vee
wel in het najaar door (lagers uit de fteden, of
door kooplieden uit andere provinciën, aan dehuizender landliedenopgekocht. Voor het overigegeldt
hier dezelfde aanmerking, die wij vroeger ten aanzien der graanmarkten maakten, dat, namelijk,
ook te Deventer, Utrecht, Amersfoort, Gorinchem en elders buiten de provincie jaarlijks van
ons vee wordt ter markt gebragt, terwijl wederkeerig onze markten door Overijsfelfche, Hollandfche, Utrechtfche en Brabandfçhe veehouders beszocht worden. Uit de distrikten Zevenaar en
Doesburg pleegt fteeds veel vee naar Emmerik tn
naar Boekholt ter markt gebragt te woiden, -gelijk
ook
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ook naar Kleef uit het Rijk van Nymegen: een
groot gedeelte vanhet vee, hetwelk in die gedeelten
der provincie jaarlijks in aanzienlijk aantal vetgeweid wordt, kon voorheen op de genoemde buitenlandfchemarkten metveel voordeels gefleten worden;
thans echter lijdt deze handel niet weinig door de
zware inkomende regten, welke van het vee, d a t ,
naar buiten 's lands ten verkoop gedreven zijnde ,
onverkocht weder binnen komt, betaald moeten
worden; hierdoor toch wordt voor de veehoudersdezer ftreken het bezoeken der Pruisfifche mark»
ten, zooniet onmogelijk, althans ten uiterfte moeijelijk, en dit bezwaar drukt in deze oogenblikken
den veehandel te meer , dewijl, om de hooge regten , op het inkomen van vreemde osfen in Frankrijk gefteld, hier thans, veel minder dan voorheen, door Brabandfche kooplieden opgekocht
wordt. — Over het- algemeen leed onze veehandel 'aanmerkelijk door de lage prijzen in de laatfte
jaren; dezelve noodzaakten velen reedsbijherhaling»
om hun vette vee weder op te ftallen en nogmaals
met nieuwe kosten door den winter te brengen,
hopende, hetzelvedaarnametmeer voordeels te kunnen verkoopen; dan deze hoop werd bij herhaling door de fteeds laag blijvende prqzèn vernietigd, totdat, eerst in de beide laatst afgeloopen jaren'; deze gunftiger geworden zijn, en daardoor de
veeteelt met meer voordeels heeft kunnen gedreven
worden.
Hoe veel vee overigens binnen de provincie verbruikt , hoe veelbuiten dezelve vervoerd wordt, is
moeijelijk te bepalen. — In 1808meende men, dat,
S4
in
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in het toenmalig distrikt de Lijmers, van een aantal van 2.856 beesten, 250 ftuks binnen dat distrikt
verbruikt en 450 ftuks naar buiten hetzelve vervoerd werden. Volgens eene opgave van het jaar
1813, zouden in het arrondisfement Tiel jaarlijks
3945 runderen verbruikt, en 5938 ftuks uit hetzelve naar andere departementen verzonden zijn
geworden; terwijl in dat jaar het verbruik in het
arrondisfement Zutfen op 10724ftuksen de uitvoer
naar andere departementen op 3600 ftuks geraamd
werd. Tot volkomene zekerheid hebben wij tot
hiertoe ten deze niet kunnen geraken, dewijl beiden, uitvoer en verbruik, van velerlei vaak wisfelvallige omftan.digheden afhangen. En niet alleen
in de mate, maar ook in de wijze van verbruik
Vinden door den tijdveranderingen plaats. De oude wijze, bij voorbeeld, om des winters bijkans
geen ander dan gezouten rundvleesch op de dageUjkfche tafels te brengen, rfeemt fterk af en begint
zelfs in de kleine fteden bij den burgerftand iets
te minderen: hieruit volgt, dat eene menigte half
vette beesten, welke vroeger mede in den voorwinter zouden geflagt zijn, nu op de Italien doorgevoederd wordt; de veehouder wint daardoor tevens meer mest en flijt tot het vetmaken meer van
de voortbrengfelen van zijnen akker.
Alvorens van dit onderwerp af te flappen, merken wij nog het een en ander àan, de melkerij en
botermaak betreffende. — Eenegoedemelkkoe, op
de beste kleigronden weidende, kan bij ons, gedurende de zomermaanden, 18tot 22 Nederl. kannen melk geven; op binnendijkfche en minder
deugd-
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deugdzame weidegronden bekomt men minder,.en
aan den heikant mag men Hechts op de helft rekenen; in elk geval vermindert de hoeveelheid, naar
mate de koe in hare dragt vordert. De koeijen
van het kleine Zutfenfche ras geven op de beste
gronden des zomers niet meer dan 10 tot 14 Nederl. kannen; en nog veel minder diegene, welke
op de broekgronden haar voedfel moeten zoeken.
Gewoonlijk acht men, dat eene goede melkkoe
in den zomer hier één half Nederl. pond boter
daags kan opleveren, doch zal zulks, wanneer
men de eene maand door de andere rekent, niet
meer dan 75 Nederl. ponden des jaars bedragen.
—Over het geheel wordt door onzen landman meer
boter gemaakt, dan hij zelf gebruikt, en zulks
uit verfchillende oorzaken. Op de klei, namelijk,
— niet alseigenlijk doel, en takvan beftaan, maar
—.omdat de melkerij en het maken van boter in
een natuurlijk verband ftaan met het houden van
een aantal beesten, zoo tot mestwinning, als ten
verkoop; en op fchralere gronden — niet dewijl
de zandboer de boter, die hij maakt, tot zijn gebruik niet behoeft, maar — omdat hij dezelve zoo
veel mogelijk befpaart, ten ein3e van derzelver
verkoop eenig geld te maken , hetwelk de graanbouw hem vaak zoo fchaars verfchaft; terwijl
over het algemeen het bijkomend doel bij de botermakerij beftaat in het verkrijgen van karnemelk
voor het boeren gezin en de varkens. — De
meeste boter wordt in dè naaste Heden ter markt
gebragt; hier endaar, bij voorb. uit de omftreken
•an Nijkerk, uit Buren, Kuilenburg en de TielerS5
waard,
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waard, wordt ook nog iets naarHolland of andere
provinciën vervoerd. Deze uitvoer zoude vooral
langs de Zuiderzee van oneindig meer belang zijn,
bijaldien niet de mesting van zoo vele kalveren,
als daar jaarlijks vetgemaakt worden, eene groote
hoeveelheid melk vereischte, waardoor dies te
minder voor het maken van boter overblijft.
De kaas kunnen wij bijkans ftilzwijgend voorbijgaan, want dezelve wordt in deze provincie
weinig gemaakt. Het maken van zoetemelks-kaas
ïs Welfindseenigentijd in de Betuwe toegenomen ,
maar blijft Hechts in eene geringe mate plaats hebben. De meeste kaas wordt nog in de Tielerwaard en in Buren en Kuilenburg gemaakt, en
dient, behalve hetgeen te Utrecht of elders ter
markt gebragt wordt, tot eigen verbruik binnen
de provincie.
schapen,

j y . Men heeft in Gelderland drie onderfcheiden rasfen van fchapen. — In de eerfte plaats
komt hier in aanmerking het groote Veluwfche
ras, datvoornamelijk gevondenwordt in degemeente Reeden en naar den kant van Wageningen en
Dorenweerd ; voojtts onder Ede, Barneveld, Putten, Ermelo en Epe. Hetzelve is hoog op de
beenen en lang van lijf. Goed Vet zijnde, wegen de hamels van 30 tot 50 Nederl. ponden«
De wol is grof, maar lang, en voor de fpinnerijen zeer gefchikt : een hamel heeft doorgaansvan
3 tot 4 Nederl. ponden wol (*). — Dit groote
ras

(*") Mrsfchien is er geen voorbeeld vandevruchtbaarheid, waarvan onlangs, te Nijkerk, een moederfcbaap
van
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tastiert best op hoogé gronden en kan des noods,
bij overvloed van jonge heide en genoegzame
afweiding van driestlanden, den zomer door zonder gras beftaan. Op laag weiland wordt het
zelden vet, doch hoogere kleigronden zijn voor
hetzelve zeer gefchikt, en wanneer de fchapen,
eerst dââr geweid zijnde, des winters op het
hok met boonen gevoed worden, betalen zij hun
voeder, bij de Hollandfche, prijzen, vrij wel. —
Trouwens, op de op een volgende markten, ia
de maanden Augustus en September te Barneveld
gehouden, worden dezelve door de Hollanders in
menigte opgekocht; terwijl in Gelderland de prijs
van fchapen,. met zulk een kostbaar voeder vet
gemaakt, aan de (lagers niet betaald zoude worden. De driejarige vette -hamels van deze foort
worden ook aan Brabanders verkocht, en door deze aan de vlèeschhouwers van Parijs gefleten :
kleinere en zwakkere fchapen zouden een' zoö
vervan dezefoorc blijk gaf, hebbendehetzelve ter eenerdragt
zes lammeren geworpen. De zaak lijdt geen' twijfel en
wordt dus verhaald in den Algemeenen Kùnst- en Letterbode voor 1823 No. 18: „Het langftaartig fchaap vanden
heer W. VAN WINKOP,ftaandemet een tweede fchaap,
dat vier weken te voren gelammerd had, en mee geene
andere, in zijne (lal, bragt, op denzesdenApril 1. 1., dei
voormiddag twee, des avonds van dien dag weder twee,
cd den volgenden morgen nog twee lammeren ter wereld,
zijnde drie rammen en drie ooi)en; vijf van dezelve waren
voldragen-, doch het zesde was eenigzins kleiner; vijf zijn
fpoedig geftorven, "hec overgeblevene is met het moeder«
fchaap zeer gezond.
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verren togt niet goedmaken. Verder wordt van
deze zelfde foort veel opgekocht door landbouwers in Veluwenzoom en verder benedenwaarts
langs den IJsfel, die dezelve met een weinig hooi,
boonen en koeken door den winter brengen,
voorts bij open weder op hunne hooge weiden
hoeden, en dan in het voorjaar gedeeltelijk voor
vet aan de (lagers afzetten, gedeeltelijk op de
markten te Zutfen en te Deventer weder aan den
man zoeken te brengen. — De fijnere foort van
wol van dit groote fchapenras gaat naar Leijden
en elders, om tot het weven van dekens, baaijen
en karfaaijen gebruikt te worden; de grovere is
mede van waarde, omdat dezelve tot het maken
van oliezakken kan gebezigd worden. In het algemeen wordt veel wol-, zoo van de Veluwe, als
uit de Betuwe, te Scherpenzeef en Veenendaal afgeleverd.
Het tweede fchapenras is merkelijk lager op de
beenen en veel korter van ligchaam , maar doorgaans ruim zoo lijvig. Een vette hamel weegt
van 20 tot ruim 30 Nederl. ponden. De wol is
wel zoo lang en fijn, maar niet zoo fterk, en deswege ook iets minder gewild, dan die van het
eerfte ras; ook is zij veel met haar bezet : een
vlies weegt van 2 tot bijna 3 Nederl. ponden. —
Dit ras vindt men veel in het kwartier van Zutfen, bepaaldelijk onder Keppel, Steenderen en
's Heerenberg, en in het distrikt Lochern. Hetzelve verdraagt beter lage gronden, en betaalt de
weide goed, wanneer het Hechts met eenig gras
in den zomer kan voorzien worden. Des winters
zijn
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zijn deze fchapen met minder goed voeder tevreden, dan die van het eerfte ras, welke zij nogtans in fmakelijkhéid van vleesch ver te boven
gaan.
Het derde ras ontmoet men', met grooter of geringer verbastering, in het overige van het kwartier van Zutfen, onder Hengelo, Ruerlo, in de
fchrale gedeelten van Borkelo, bij Groenlo enz.,
gelijk mede, over het algemeen, in het Rijk van
Nijmegen. Deze fchapen fchijnen geene andere te
wezen , • dan de zoogenoemde Heidfchnucken of
Heidfchnacke», die in hetLunenburgfehe en inde
Mark worden gevonden, flechts door zorgvuldige
oppasfing hier eenigzinsverbeterd. Zij zijn metdat
al zeer klein , wegen niet meer dan 12 tot 20 Nederl. ponden, en leveren i{ tot 2 Nederl. ponden
zeer flechte wol; in iiet Rijk van Nijmegen echter doorgaans de helft meer. — Men houdt deze
fchapen alleen, waar het aan behoorlijk voeder
voor betere foort hapert, en ziet bij dezelve,
meer dan bij deoverige, hoofdzakelijk op de gewonnen, inderdaad kostbare, mest, welke, zonder ftroo, enkelmet plaggen of fchollen vermengd,
den akker voor één jaar tot de graanteelt genoegzame krachten geeft, en ook op drasfe weiden van bijzonder goede werking is. — De wol
dezer fchapen blijft doorgaans in de ftreek, en
wordt gebruikt tot het maken van woldoek (een
mengfel van linnen enwollen garen), tot het breijen van grove koufen, enz.
In de Betuwe worden minder algemeen fchapen
gehouden. De landman, die er behoefte heeft aan
fcha-
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fchapenmest » laat foms des zomers een' Veluw*
fctien herder met deszelfs kudde tot zich overkomen, wien hij gedurende eenige maasden voed*
fel en weide verfchaft, behoudende daarvoor de in
dien tijd gemaakte mest.
Maar een bijzonder ras van fchapen wordt nog
in Buren en Kuilenburg, Tielerwaard en het be*
nedenfte gedeelte der Neder-Betuwe gevonden.
Deze, bekend onder den Haam van Burenfche
fchapen, hebben lange met wol bezette (taarten,
maar kale en bijzonder hooge beenen, ook onderfcheiden zij zich van de overige rasfen door bare
fijnerewol, zoowel als door eenen fijnen, fraaijen
en ronden kop. Bij goede oppasfing is deze foort
zeer wel tegen de lage en waterachtige gronden
beftand; ook vergenoegt zij zich, des winters,
bij gebrek van groen voeder, met hooi. De vacht
of het vlies dezer fchapen weegt 3! tot 4 Nederl.
ponden, en een vette hamel gewoonlijk 32 tot 35
Nederl. ponden. De wol dezer fchapen wordt
meest te Veenendaal verkocht en verwerkt; de
vette hamels worden aan de flagers op de naburige plaatfen verkocht, of naar Braband afgeleverd, en de mest gaat voor een goed deel naar
de Veluwe, bijzonder naar den omtrek van Njjkerk. — In de genoemde gedeelten der provincie,
waar dit fchapenras gevonden wordt, legt men
2tch, hoewel thans minder dan voorheen, op het
melken van dezelve en op het maken van fchapenkaas toe; gewoonlijk rekent men, dat zes
goede fchapen, die behoorlijk gevoed worden, nadat de lammeren gefpeend zijn, zoo veel melk
ge-
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geven, als noodig is, om dagelijks eene kaas,
ter zwaarte van één Nederl. pond, te maken. De
hier alzoo gemaakte kaas wordt te Utrecht ter
markt gebragt.
Het kruifen der fchapenrasfen is in deze provincie op onderfcheiden wijzen beproefd, doch (leeds
zonder belangrijke uitkomst gebleven. Onder anderen zijn te Hémmen reeds voor veel jaren proeven in het groot genomen met Spaanfche fchapen:
deze waren van het Leonfche ras, en niet, gelijk
al de overige Merino's in onze noordelijke provinciën, vandat van Segoviaof Soria inOud- Kastilië: op den duur bleken dezelve, om-den onZ'.-keren aftrek der wol, die niet dan in ver verwijderde fabrijkplaatfen kon afgeleverd worden, geen
voordeel te geven, en zijn federt geruimen tijd aldaar weder afgefchaft. In het jaar 1823 was er
nog te Echteld in Neder-Betuwe eene kudde van
ruim zestig (tuks Merino's; doch derzelver wol,
alstekort ente zeer in elkandergewardzijnde, was
— zoo men zegt — niet gewild. Het is hier de
plaats niet, om uit te weiden aangaande de zoo
uit elkander loopende begrippen wegens het al of
niet verkieslijke van eene veredeling der wol onzer kudden, door de aanfchaflïng van Spaanfche
rammen. Zeker gaat het, dat, zoolang de wol
van de twee door ons eerstgenoemde inlandfche
rasfen aftrek-vindt, zulks, gevoegd bij de meerdere verkoopbaarheid dier inlanders als flagtvee,
de fchapenhouders uit den boerenQand huiverig
moet maken, om kostbar« proeven met de Merino's te wagen, en zulks nog te meer, daar de onder-
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dervinding ook hier fchijnt te leeren, dat vreemd
ingekomen fchapen van het zuiver Spaanfche r a s ,
van de voor hunnen aard pasfende luchtftreek en
voedfel beroofd , bij iedere fchering ten aanzien van
de fijnheid der wolle afnemen, en dat het kruifen onzer fchapenrasfen met Merino's op den duur
niet voldoet, tenzij men zorge, altijd rammbn van
zuiver en onvermengd ras te bezitten, of, gelijk
men zulks ergens in Duitschland volftrekt noodzakelijk wil bevonden hebben, de aangefokte jonge
ooijen, tot in het derde geflacht, telkens door
eenen anderen Spaanfchen ram late dekken.
Uit de hier achter volgende tafels V3n den veefland
blijkt, dat, over hetalgemeen , gedurende de laatfte
jaren, het aantal dezer dieren niet toegenomen is
(*). De hoeveelheid ingezamelde wol werd, in
het jaar 1812, geraamd, in het kwartier van Arnhem op 126325 Nederl. ponden, in het kwartier
van Zutfen op 27000 en in dat van Tiel op 22712
Nederl. ponden, terwijl men, naar eene gemiddelde berekening, (lelde, dat 7 of 8 pond van deze
w o l , gewasfehen zijnde, 5 pond' wol opleveren ter
verwerking in fabrijken.
In
(*) Vroeger moet het nog meer bedragen hebben: want
bijaldien men op de meermalen vermelde tellingvan het jaar
1526mag vertrouwen, bedroeg toen het getal fchapen in
Veluwenzoom 6388, op de Veluwe 58728; dus te zamen
65116 fluks. Volgens eene opgave van het jaar 1811,
waren er in het kwartier van Arnhem 433 rammen, 17099
hamels, 18561 fchapen en 8915 lammeren; te zamen
45008fluks.
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In de natte jaren zijn onze fchapen veel aan de
zoogenoemde gtlligheid of het ongans onderhevig;
bovenal pleegt dit ongemak te heerfchen in' die
vochtige ftreken, welke overal binnen het Zutfenfehe kwartier tusfchen de hooge heidevelden verfpreid liggen, alwaar foms geheele kudden door
deze ziekte te gronde gaan. De jaren 1816 en
iPt7 droegen hiervan door de ganfche provincie de
treurige blijken, en nog in 1823 rigtte het ongans,
bovenal in het' distrikt Doetinchem, groote verwoestingen aan (*). Hier en daar, bij vóorb. in
de ftreek van,Hengelo, plegen daarom de boeren, die fchapen aanhouden, dezelve tegen den
winter te verkoopen , dewijl dezelve, namelijk ,
door het weiden op te vochtige gronden, gellig
zijn geworden. — In de Betuwe en de overige
zware kleigronden wordt de meiziekte voor eene
der gevaarlijkste gehouden. Zij ontftaat uit te
overvloedig voedfel, bijzonder wanneer de fchapen
te gretig etenvan het malfche gras, dat foms inde
maand Mei, na eenen warmen regen, zeer fpoedig opfchiet. Deze ziekte kan in korten tijd, ja
zelfs binnen weinige uren, den dood ten gevolge
heb(*) Degenees-envoorbehoedmiddelen,hiertegen, inhet
eerstgenoemde jaar, van Gouvernements wegevoorgefchreven (in het reeds aangehaalde.Provinciaal-Blad 1816
No. 149 en 235) werden bij de uitkomst zeerheilzaam
bevonden, enin 1823werkte de opvolging der doorden
heer NUMAN, indeszelfs Handboek enz., gegevenevoorfchriften gunstig tot deftuitingder ziektemede.
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hebben en deed wel eens geheele kudden wegfterven. De fchapenhouder is daarom in dien tijd hiertegen doorgaans zeer op zijne hoede, zorgende,
zoodra hij de ziekte befpeurt, de geheele kudde
dadelijk op droog voeder te zetten. — Eene andere
kwaal, waardoor onze fchapen lijden, zijn de pokken.
Dikwijls worden dezelve zeer kwaadaardig en
aanftekend, en flepen veel dieren weg. Geen
wonder dan, dat het landsbeftuur op middelen bedacht w a s , om dit kwaad te fluiten, en waren de
heilzame voorfchriften, deswege in 1822 gegeven
( * ) , overal nageleefd, zoo zoude menig fluk behouden zijn gebleven , gelijk op zoodanige plaatfen (bij voorb. onder D o r t , Laren en Eibergen,
en later, in het najaar van' 1824, in een gedeelte
van de Veluwe), is gebleken, waar het in acht
nemen van dezelve gepaard werd met inenting, en
waar tevens, in evenredigheid van hetgeen elders
plaats had, zeer weinig fchapen aan de pokken
omkwamen (§).
De
(*) Bij b?fluit van den Gouverneur der provincie Gelderland van den 14 October 1822, medegedeeld in het
Provinciaal•Blad van dat jaar No. 101. Vergel.Provinciaal-Blad 1824 No. 126.
(§) Teregt heeft Zijne Excellentie de Minister van
Nijverheid en Koloniën nadere proeven tot (tuiting dezer
ziekte verordend en fchadeloosftelling toegezegd voor de
gedoode fchapen, welke met vel en vleesch zullen begraven worden, zijnde zelfs vergoeding uitgereikt voor het
vee, dat, ter goeder trouw, fchoon niet op hoog gezag,
gedood en Opdie wijs begraven was. Wij koesteren dus
de
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De fchapen, des zomers doorgaans op de gemeene heide- en broekgronden, en langs wegen en
ftraten, gelijk ook, in de kleiflreken, op de zo«
mervaag en in de elzenpasfen, gehoed wordende ,
kunnen foms groot nadeel aan de hakbosfchen en
de veldvruchten toebrengen, en derzelver talrijke
kudden worden bijzonder in de meer vruchtbare
ftreken, door diegenen, welke geen fchapen houden, even noode gezien, als de landeigenaar, die
geen geld overheeft, om zijne gronden jagtvrij te
maken, een' jager, 'wiens landeigendom zich tot
een' afgeheinden tuin bepaalt, zijne flooten ziet
overfpringen of zijne wallen ziet beflijgen; ja
zelfs pleegde in fommige Zutfenfche marken het
houden van fchapen geheel verboden te zijn. Hier
wil men ook opgemerkt hebben, dat,, bij het
fchellen van akkermaal, eene kudde fchapen, in
de nabijheid, aan de windzijde, voorbijgedreven ,
door derzelver uitwafeming het fap in het hout
een' tijdlang doet ftilftaan, en alzoo aan het fchellen hinder toebrengt: wij (lellen ons echter geen
borg voor de juistheid dezer waarneming.
V. De varkens-mesterij befloeg ten allen tijdevatken».
geene onaanzienlijke plaats in de Gelderfche landhuishoudkunde. Het Gelderfche fpek werd (leeds
boven
de hoop, dat, door behoorlijke waakzaamheid, het verfpreiden der befmetting voortaan zal kunnen geweerd en,
in gunstig faizoen, bij goedaardige pokken, bijna alle fchapen door inenting behouden worden.
T 2
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boven dat van lager liggende provinciën gefchat,
en behalve het voedfel, dat dit dier oplevert, is
het nog van een bijzonder belang door zijne mest,
welke bijzonder tot vernieling van den paardenftaart, hermoes, of roobol (equifetuni) aanbevolen
wordt.
Mén onderfcheidt bij onsvier verfchillende rasfen
van varkens. — In de eerfte plaats komen de
lob-ooren of drenthen in aanmerking: zij zijn de
grootfte en groffte, bereikende wel eens eene
zwaartevan 225, dikwijls vanaooNederl. ponden;
maar zij vereifchen ook, naai- evenredigheid, Merkere voeding, dan die van eene kleinere foort, om
even vet te worden. Deze varkens hebben de
langfte, breedfte en meest nederhangende oorèn,
bij eenen grovcn.kop, en zijn tamelijk hoog op
de pooten. — De varkens van het tweede ras
volgen in'grootte op de lob-ooren. Zij onderfcheiden zich door kleine lellen, waarvan zij er
één aan elke zijde van den hals dragen. Voorts
kent men dezen de eigenfehap toe, dat zij aan geene vinnigheid onderhevig zijn. — Een derde ras,
platruggen genoemd, heeft minder ftroeve borstels
over den ruggegraat, dan de andere varkens; het
valt ook kleiner, dan het eerste en-tweede ras,
maar heeft, even als deze, meestal eene geelachtige of vuil witte kleur. —• Het vierde ras is het
kleinste. De varkens van deze foort hebben eei.en
kop, zweemende naar dien van het wilde zwijn,
en genoegzaam regt opftaande ooren; hun rug is
fcherp enhetlijf uitgerekt : aan fommige plaatfen is
dit ras bekend onder den naam van fchrammen,
Ha-
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Hanoverfche varkens of fcherpruggen; aan andere
onder dien van flag- of fleil- ooren. Onder deze
varkens vindt men de meeste bonte; hetzij dan,
dat de huid en het baar tevens, of de huid alleen, gevlekt zij. Het fpek dezer fchrammen
wordt voor bijzonder hard en duurzaam gehouden. — Het kleine zvvarte (Sinefche) varken, dat
zich bijzonder gemakkelijk laat vet mesien, wordt
hier ook op de landhuizen, doch zelden bij de
boeren, aangetroffen.
Ten aanzien van het aantal varkens in deze
provincie, zoo als hetzelve uit de hierna volgende
tafels blijkbaar is, geljt weder hetgeenwijreedsbij
eene andere gelegenheid aanmerkten, namelijk, dat
de daar voorkomende getallen de uitkomst van tellingen zijn , juist in dat gedeelte des jaars bewerkftelligd, wanneer de minste varkens voorhanden
zyn (*).
De jonge varkens worden hier gewoonlijk gevoederd met karnemelk, of wei, en met den afvat
van allerlei groenten ; vervolgens geeft men hun
aardappelen, en, gedurende de laatlte weken,
grutten en boekweiten meel, waarbij welgeltelde
bouwlieden'nog gemalen boonen en roggebrood of
roggemeel voegen. De eikenbosfchen , welke hier
tegenwoordig gevonden worden, zijn niet toereikende, om er de varkens te kunnen indrijven ; in
vroegere eeuwen echter had zulks in het Zutfenfche
(•) Volgens hetmeermalenaangehaaldeRegister uit dea
tyd van hertog KAREL, bedroeg toen het aantal varkensop
de Veluwe5338,waarvan497inVeluwenzoom.
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fche kwartier en op de hooge gronden in het Rijk
van Nijmegen ( * ) , gelijk nog heden in het naburige Westfalen, veel'plaats. Intusfchen geeft men
aan zoodanige oorden in het Zutfenfche, waar
nog de meeste eiken gevonden worden, ook eikels
aan de varkens, met hun gewone voeder, en zulks
heeft aldaar op de hoedanigheid van het fpek blijkbaar eenen voordeeligen invloed.
De varkens worden hier grootendeels door de
boeren zelve gefokt ; gedeeltelijk ook op de voorjaarsmarkten mager aangekocht. Grootere landbouwers houden gewoonlijk drie varkens tot eigen
gebruik ; daglooners hebben er één. Maar een
veel grooter aantal, dan tot eigen verbruik dienen
k a n , wordt jaarlijks vetgemest ; vooral heeft dit
plaats in het Zutfenfche, gelijk ook hier en daar
in de Betuwe. Uit het kwartier van Zutfen
wordt jaarlijks eene groote hoeveelheid, zoo gerookt als ongerookt fpek, tot huishoudelijk gebruik en fcheepsvoorraad, afgeleverd, tot welk
laatst(*) Uit een verdrag, in denjarc 1557, tnsfehen degraven van Gelre en van Kleef gefloten, en in 1266vernieuwd, blijkt, dac de laatfte jaarlijks 1200 varkens in het
door den eerstgenoemden bezeten gedeelte des Nederrijks Walds mögt laten weiden, of liever voor zoo vele
varkens jaarlijks bet weidegeld genoot. Zie BONDAM,
Charterbtek van'Celderland, afd. III. No. 103 en No
141. — In des Landrentmeesters rekening over 1417-1418
worden ongeveer 250 varliensverantwoord, die in het Nederrijks Wald geweid en naar Arnhem, Grave en Rozendaal gevoerd waren, om door het hofgezin des bertogsgebruikt te worden; en diergelijke posten komen genoegzaam
in al de rekeningen van die eeuw voor.
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laatstgenoemde einde hetomdeszelfshardheidvooral
gefchikt is; bijzonder is een aanzienlijk gedeelte
van de gerookte hammen, welke, onder den naam
van Westfaalfche, naar Holland en elders vervoerd
worden, van daar herkomftig, zijnde deze handel
vooral omftreeks Lochern te huis. Daarenboven
wordt een groot aantal jonge varkens jaarlijks
naar Holland gevoerd, en daar met den afval der
branderijen gemest. Inzonderheid heeft de weekmarkt van Tiel den naam, dat pp dezelve een zeer
groot aantal van biggen uit de Neder-Betuwe, de
Tielerwaard en het Maas-Waalfche te koop gebragt worden, in welke gedeelten overigens over
het algemeen weinig meer varkens vet gemaakt
worden, dan tot eigen gebruik noodig is.
VI. Van den ezel wordt in Veluwenzoom, inEMIS.
de Betuwe, in Tielerwaard en in Buren en Kuilenburg, naar evenredigheid, meer gebruik gemaakt, dan in eenig ander gedeelte van onze noordelijke provinciën. Intusfchen bedient men zich
hier van dit nuttig dier hoofdzakelijk flechts töt
het vervoeren vande melk derkoeijenuitdeWeiden.
Hier endaarwordenookezelinnen aangehouden, om
ten dienfte van fommige zieken gemolken, of ook,
in enkele gevallen, door dezelvebereden teworden.
De nevensftaande tafel vertoont mede"het aantal
ezels, m de provincie, gedurende het viertal jaren
van 1821tot 1824, enin ieder gedeelte der provincie
ophet eindedes laatstgenoemden jaars.— Muil-ezels
en muildieren, voorheen foms in gering aantal hier
aanwezig, worden thans niet gevonden.
T4
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VIL De geit wordt bij ons rrcrgens in kudden
aangehouden; alleen voedt men hier en daar eene
enkele uit vermaak en om de melk. In vroegere
eeuwen fchijnen deze .dieren, althans in het kwartier van Zutfen, in 'vrij grooter aantal geweest te
zijn, zoodat men ganfche kudden van dezelve weidende vond (*).

Tamge- VIII. Na deze berigten nopens den toefland
vog e
~ * van de veeteelt en den veehandel in onze provincie, zal men het niet onvoegzaain achten, dat
wij ook met een enkel woord van ons tam gevogelte gewagen.
Hieronder verdienen wel in de eerde plaats de
hoenderen genoemd te worden. Men houdt dezelve
overal ten platten lande, en er heeft een aanzienlijke uitvoer van eijeren en kuikens naar Holland
plaats.|
Kalkoenen ziet men in talrijke kudden hoeden in
de Neder - Betuwe, in Tielerwaard en in Buren
en Kuilenburg, en geen pluimgedierte wordt in
de genoemde (treken in grooter aantal aangefokt.
Dezelve worden doorgaans op de weekmarkten te
Tiel
(*) Uit eene verklaring, in i486, op zeven-broederea
dag, afgegeven door den priester en kanonnik ROTHARIS ce
Diepenbroekr, blijkt, dat de bewoner van Harreveld (een
oud kasteel in het Ztnfenfche kwartier) in het Ruerlofche
broek een groot aantal, zoo wel geiten (zegen} als paarden, op zijn regt ter weide zond. Ook in andere gemeen,
ten werden oudtijds, zoo als nog in het Munfterfche
plsats vindt, veel geiten te velde gedreven; doch- thans
treft men 'er die niet meer aan.
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Tiel en te Kuilenburg verkocht, of ook naar elders gedreven en in de grootere lieden langs de
ftraten geveild.
Ganzen worden overal, in de oostelijke en zuidelijke gedeelten van bet kwartier van Zutfen, in
menigte aangehouden, zoo om de gewinning van
hare vederen, als om haar, tegen den winter, gemest aan de markt te brengen. De Vette ganzenmarkt, in het begin van November te Zutfen gehouden wordende, heeft eenige vermaardheid gekregen: de ganzen worden er ook uit het naburige
Over-IJsfel aangebragt en grootendeels naar Holland gevoerd. — Aan de gemeene weiden, die des
zomers van dit gevogelte wemelen, en aan de aangrenzendeteellanden, doet hetzelvedoorgaans groot
nadeel.
De eend, hoofdzakelijk om hare eijeren op prijs
gefteld, verflindt, bij laag zomerwater, eene menigte van visch, hetgeen hier minder, dan zulks
wel verdiende, opgemerkt wordt.
Zwanen vindt men hier en daar in de grachten
van (reden en landhuizen; doch eigenlijke zwanendriften heeft men niet, en, zoo het fchijnt, ook
van de oudfte tijden af, nimmer gehad.
Duiven, eindelijk, worden hierthansveelminder
danvoorheen in tillengehouden, dewijldelandeigenarenveelaloordeelen, datzij, meer dan de waarde
van haar vleesch, aan allerlei graan op den akker
verflinden. Derzelver mest is, vooral te Nijkerk ,
ten behoeve van den tabaksbouw, zeer gezocht.
IX. Eenen veel grooterea invloed heeft deBijen.
T|
btjen-
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lijenteelt op onzen landbouw. Dezelve verfchaft
loch over het algemeen in ons gewest, aan den
landman, een nevenbedrijf, hetwelk , bij gunstige
jaren, eenige winst aanbrengt, omdat de rijswaarden, het koolzaad, de boekweit en het heidegewas , hier, in geene te ver van een liggende ftreken, op elkander volgende, aan dit nuttig infekt
een overvloedig yoedfel geven.
De nijverheid evenwel is nog niet tevreden, met
het afwisfelend voeder, hetwelk de bijen, op kleinen afftand, zelve kunnen vinden. Men brengt
ze daarom, tot zelfs van de noordelijke grenzen
der Veluwe, naar de Betuwe over, wanneer het
waardhout, het koolzaad , de tarwe,en de klaver
aldaar bloeijen; zij worden terug gehaald, wanneer zij te huis de boekweit in bloei zullen vinden, en vervolgens overgebragt naar de heide,
die op de Veluwe zeer lang en overvloedig bloefem geeft. De Veluwfche bijen worden ook, om
den bloem, over zee naar Holland gevoerd : van
Harderwijk alleen fteken jaarlijks, in den bloeitijd, meer of min twintig fchuiten , met bijenkorven geladen, naar de genoemde provincie over.
In de gemeente Barneveld alleen vindt men ruim
5000 bijenkorven, welke in het jaar 1821 meer
dan 62000 Nedevl. ponden honig en meer dan
3000 Nederl. ponden was opleverden; terwijl,
onder Ermelo , Harderwijk en Putten, van 4530
korven, gewonnen werden 38070 Nederl. ponden
honig en 1900 Nederl. ponden was. Ook in an*
dere gedeelten der Veluwe is de bijenteelt in goede jaren/ niet onaanzienlijk. — Somwijlen brengen
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gen inttisfchen de zanden der hooge Veluwe aan
debijen veel nadeels toe: wanneer dezelve, namelijk , vooral des avonds, door een' opgekomen
wind aan het' ftuiven gebragt zijn, worden de
naar hare italien terugkeerende bijen, in groote
menigte, door dit ftuïfzand op den grond geflagen
en gedood: men heeft, om deze reden, op fommige te midden dier zanden gelegene dorpen, de
bijenteelt finds eenige jaren laten varen.
In het kwartier van Zutfen zijn mede overal
bijenhouders verfpreid, dochdevoornaamfte worden
aldaaronderAalten en Dinxperloaangetroffen , waar
boeren zijn, die ingoedetijden tot 150fluks korven
hebben. Onder zeer gunftige omftandigheden kan
zulkeenekorf meerof min 30Nederl.ponden zwaar
worden; doch de gefteldheid van het weder heeft
zoo veel invloed op het honig winnen van de
bijen, dat niets onzekerder i s , dan het voordeel,
hetwelk zij geven.
De Hoogduitfche werken van CHRIST en anderen, de bijenteelt betreffende, hebben bij ons in
den heer R. J. BROUWER een' vlijtigen vertaler
en oordeelkundigen beärbeider gevonden (*): men
heeft dus van het elders beproefde of gebruikelijke
ten opzigte van dezen tak geenszins onwetend
behoeven te blijven; niettemin fchijnt men, over
het algemeen , in het begrip te ftaan, dat de oude wijze van behandeling der bijen hier het verkieslijkst is.
X

De zij'deworm wordt hier niet aangehouden,zijdewox.
Aanme,,•
(*) Zie deszelfs Nieuw» Leerwijze omtrent de Bijen.

Amß, bij SEPP, 180p.
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Aan dit Sineesch infekt komt dan ook eigenlijk
in deze afdeeling geene vermelding toe. Wij
meenden hetzelve hier nogtans met een woord te
moeten gedenken, dewijl voormaals bij ons, op
het huis Ernpe op de Veluwe, door den heer
W. H. VAN HASSELT, proeven met het gewinnen van zijde uit den zijdeworm zijn genomen,
welke tenminste demogelijkheid hebben bewezen,
dat zulks in onzeluchtftreek gefchieden kan: eene
toevallige omftandigheid deedill het jaar 1781 deze inrigting te niet gaan.
DERDE

HOOFDSTUK.

Bosfchen. Woudboomen. Boomgaarden.
'Boomkweekeryen. Wild gedierte.
onde
I. Reeds meermalen hadden wij aanleiding, om
met een enkel w o o r d van de
bosfchen
vermindering onzer
*n afne- bosfchen te gewagen. — Zuidwaarts van Nijmewlvl.tlmê e n bevond zich oudtijds het Nederrijks Wald,een
keizerlijk domein, waar, van den tijd van KAREL
den Grooten af, de hoofden van het DuitfcheRijk
vaak het vermaak der jagt genoten en erfelijke
waldgraven aanftelden, die op eenen burg, wiens
fporen in het midden der vijftiende eeuw daar nog
aanwezig waren, hun verblijf hielden (*). Totin
het laatst der vijftiende of den aanvang der zestiende eeuw, was hier alles met digt houtgewas en
hoog
(*) Hoe dit gedeelte van het Nederrijks Wald aan
Gelderland gekomen is, hebben wijbier voor bl. jo met
een woordvermeld.
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hoog opgaande boomen — waaronder vooral eiken
—bezet (*); doch van toen af fchijnen veifchillende oorzaken, als brand, oorlogen, ftaats-omwentelingen en daarmede gepaard gaande verkeerd
beheer of gebrek aan toezigt zamengewerkt te hebben, om die bosfchen te vernielen, wier plaats
aanvankelijk door uitgebreide heidevelden, hier en
daar met ftruwellen bewasfen, ingenomen werd.
Intusfclien is de naam van Nedernjks Wald tot
heden toe aan die ftreek eigen gebleven. — Omtrent de hooge Veluwe blijkt het insgelijks met
genoegzame zekerheid, dat dezelve oudtijds met
groote ondoordringbare bosfchen bedekt was, welke gedeeltelijk bij toenemende bevolking allengs
uitgedund, gedeeltelijk door brand vernield en alzoö op veel plaatfen geheel verdwenen zijn. Hier
en daar bleven nog grootereof kleinere overblijffels
van dezelve aanwezig, terwijl elders Hechts de
oude naam van eene buurfchap of een gehucht aan
het vroeger aanwezen van een bosch of holt herinnert. — In het voormalige graaffchap Zutfen
blijken de zoogenoemde darkengronden (waarvan
ftraks nader) oudtijds gedeeltelijk met houtgewas
bezet te zijn geweest, en hetzelfde geldt ten aanzien der marken, welke opdeVeluwe aangetroffen
worden. Door eeneenkelemark, dievanBaak inhet
Zutfenfche, werden, in het jaar 1636, aan eenen
houtkooper te Dordrecht voor 36000 guldens opgaande boomen verkocht (§): uit deze daadzaak
kan
(*) Vergelijk hier mede op bladz. 294denoot.
(§) Volg. de Memorie en Refolutie-boeken vanhet
Zutfenfche geestelijk rentambt van datjaar.
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kan men veilig ook aangaande de houtrijktieid der
andere, grootendeels verder van de rivier verwijderde, marken befluiten, en men zal zich alzoo
deze ganfche ftreek, in derzelver voormaligen toeHand, niet anders dan vol zware bosfehen, of—
wil men —met één te zamenhangend uitgeftrekt
woud vervuld, kunnen voorftellen. Sedert echter
de jaarlijkfche inplanting van een bepaald getal eiken, waartoe de geërfden van onderfcheiden marken
oudtijds verpligt waren, in onbruik is geraakt,
en men daar en tegen van tijd tot tijd veel zwaar
hout heeft doen vallen, waartoe, ook hier, vernielende oorlogen met de vermeerderde bevolking
zullen zamengewerkt hebben, zijn deze bosfehen
grootendeels verdwenen, en de markengronden veranderd in gemeene weiden, of bewasfen met kreupelhout en ftruwellen. — Ook in lateren tijd
werkten verfchillende omHandigheden tot deverminderingonzer bosfehen tezamen, en nog tegenwoordig nemen dezelve, hoe langer zoo meer, af; Niet
alleen is men thans meer op fpoedig genot, dan
op het belang der nakomeïingfehap, bedacht, en
wacht men zich dus veelal, om althans nieuwe
eikenbosfehen aan te leggen; maar daarenboven
hebben ook geldheffingen en zware belastingen eene
menigte hout doen vellen, vooral langs den zoom
der rivieren; terwijl tevens deonrust der tijden tot
hooge aankoopen van domein- en voormalig geestelijke goederen aanleiding gaf, en daarna de koopers
aanfpoorde, of ook dikwijls verpligtte, om het
anders voor den bijl nog niet rype hout te doen
vallen.
Aan
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Aan den anderen kant hebben wij, hoezeer dan Nieuwe
door eene veel minder fterk werkende oomak, ge- "„/<«*"
durende de laatste eeuw, veel dennen kampen zien
aanleggen en zoodoende onsgewest hierendaarwederinboschrijkheid toenemen. Men legt deze doorgaans op hooge fchrale gronden en midden in. da
heide aan, waar zij den dubbelen dienst bewijzen,
van den voortgang der zandverstuivingen te beletten , en den grondtot goedkorenland voor tebereiden. Doch ookhierop moetenwijnogterugkomen.
De meeste en de uitgeftrektfte natuurlijke bosfchen worden tegenwoordig in het binnenfte ge- Teeendeelte der Veluwe aangetroffen, waar het kost- J°°'„*ƒ'
baar vervoer den prijs 'van het hout, hetwelkbauchen,
op die fchrale gronden ook minder zwaar valt,
aanmerkelijk vermindert, en hem, die het begeert te doen vallen, nog te minder uitzigt op
voordeel overlaat. De gemeenten Ede, Putten,
Ermelo, Epe, Apeldoren, Reeden en Dorenweerd
munten vooral in boschrijkheid uit, en in dezelve
verdienen liet Edefche bosch, het Speulder bosch ,
het Elspeter bosch , het Vierhouter bosch, het
Gortelfche bosch , het Uddeler bosch , het Meervelder bosch , het Hoog-Soerenfche bosch , het
Loenenfche bosch , het Onzalige bosch , het Dorenweerdfche bosch, gezamenlijk deels uit fchaarhout, deels uit eiken en beuken en andere opgaandeboomenbeftaande, om derzelver uitgeftrektheid,
boven andere genoemd te worden. — In het
Zutfenfche kwartier worden geene bosfehen van
zoodanige uitgeftrektheid, als de zoo even genoemde, aangetroffen; echter vindt men daar,
onder
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Distrikt :

Distrikten:

Steden:

S O O R T .

Over-, Middel-en
Neder-Vetuwe.
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Steden:
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Elburg,
Nijkerk.

Arnhem,
Wgeningen.
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|

Bund. r. c. [^ Bind. r. e.
4521.36.06
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Opgaand geboomte
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Elzen- en Wilgenbosfchen en Rijswaard

Geheel bedrag
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Veluwen-Zoom.
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Doetinchem,
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Bredevoort.

<

?•
744.15.80 '
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ÏI4.33.18

15897.28.OI

6371.97.20 |

8278.20.12
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Rijk van Nijmeg">9
Maas-en-Waal.
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Neder-Betuwe.
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Nijmegen.

Bund. r. e.
26.03.36

Bund. r. e.
15-52-4°

Bund. r. e.
22.81.30

Bund. r. e.
3872.69.83

2la.68.72

4.09.30

58.95-50

80.39.60

354-33-&>

9»

99

99

n

Bund. r. e.

Eund. r. e.
["

>

966.13.43

7.I7.IO

4n.16.30

490.19.90

1121.34.98

2140.67.60

37.29.76

4S5.64.20

593.40.80

5348.38.41

966.13.43

Bund. r. e.
394-39-5*

y

32.46.72

j
'

"
1073.07.31

1688.68.14

j»

I7S-29-IS

Zalt-Bommel.

Steden:

Stad:

Bund. r. e.
1752.69.73

Stad:

1688.68.14

1499-93-55

Tegenover bladz. 304.
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onder 's Heerenberg, Hengelo, Zelhem, Wisch ,
Wenterswijk, Lichtenvoorde en elders, aanzienlijke
plantaadjen, en niet weinige, wel minder uitgebreide, maar nog fteeds niet onverfchillige en veelal
uit fchoone eikenboomen beftàande overblijffelen van
grijze wouden, bijzonder in den omtrek van de woningen dier landbouwers , wier erven voormaals hofhoorig waren (*). — In de Betuwe enelders langsde
rivieren groeit veel wilgen- of rijswaarden-hout. Ook
heeft men in de Neder -Betuwe en verder benedenwaarts gropte elzenpasfen, terwijl, in de Over-Bet u w e , hetelzenhout meer aan heggen langs deflooten en om het bouwland gevonden wordt. Voor
het overige zijn de woningen op alle eenigzins aanzienlijke boerenplaatfen meer of min met opgaand
geboomte omringd, terwijl op het zand de akkers
dikwijls met eenig eiken hakhout, op de klei de
akkers en de weilanden foms met wilgen of elzen,
omzoomd zijn. — De nevensftaande tafel vertoont
meer onderfcheidenlijk de meerdere of mindere
houtrijkheid van de verfchillende gedeelten der provincie ( § ) .
II. Na
(*) Op deze goederen mögt, namelijk, vóór de affchaffing der dienstbaarheid (Jerviliteif) in 1795, geen bard
hout, bijzonder geene eiken, zonder toeftemming van den
hofheer gehouwen worden.
(§) Ten aanzien van deze tafel herinneren wij weder,
dat de getallen, geplaatst in de kolommen 2, 5, 6, 7. 8,
9 , en 12, de uitkomsten voordellen der in de daaronder
voorkomende distrikten enftedenbereids plaats gehad hebbende kadastrale meting, terwijl men, ten aanzien der ove*
rige, eenen in den jare 1819 voor de heffing der Verponding opgemaaktenftaatder ongebouwde eigendommen heeft
moeten volgen.
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TL Na dit algemeen overzîgt nopens den ftaatww«*onzer bosfchen te hebben laten voorafgaan, tal«» het*
het niet ongepast geacht kunnen worden, dat wijWM*
bij de voornaamfle onzer boscbgevvasfen, onze
boomen en heesters , aTzonderlijk ftilftaan»
1. De eerste plaats komt hier toe aan deft eik;tittih
want het zijn de eiken, die voornamelijk onz«
groote, zoo wild groeijendd, als regelmatig ge*
plante bosfchen uitmaken» Ook worden deze boo*
men doorgaans gebruikt» om fchaduw aan den om«
trek der landhuizen te geven, en om de wegen t«
bepoten, die de landgoederen doorfnijden.
Deze omftandigheid brengt te weeg, dat, hoe*
zeer wij geene bosfchen hebben, welke eenigerma*
te met die van Duitschland en Frankrijk te vergelijken zijn; nogtans onze provincie (Vooral het
kwartier van Zutfen , als zijnde inzonderheid de
groeiplaats van den eik) eene hoeveelheid eiken
timmerhout oplevert> welke zeer aanzienlijk is, en
te hooger te waarderen, dewijl ons hout, Veel
minder dan het Munfterfche, aan het vervuren on«
derworpen zijnde, uit dienhoofde, voor molen-as«
fen, molen-(lenders en diergelijke (lukken van belang, boven hetzelve verre verkieslijk wordt geoordeeld» De hoeveelheid bruikbaar hout *, doof
onze geregelde aanplantingen in den handel komen«
de, is ook^ naar evenredigheid van het getal der
Hammen, zeer groot, naardien de boomen, op
die wijzegepoot, ieder afzonderlijk in het oogval-»
lenendusbeterworden gadegeflagen, en, Waar het
noodig i s , met den beitel geholpen, dan tenopzig»
te der in een wild bosch verfpreide Hammen doof*
V
gaans
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gaans gefchtedt. Ook hebben zij alzoo meestal de
noodige ruimte-, om, ieder op zich zelf, behoorlijk uit te groeijen; hetwelk geenszins het geval is.
met (lammen, door het toeval gezaaid en als aan
iich zelve overgelaten.
Dikwerf blijkt het hier, dat niet alle goedbezitters acht gevenop de verfcheidenheid, bij onzen
jnlandfchen eikplaatsvindende, zoodanig, dat men,
in de opgaande bosfchen, de lanen en de eiken
fchaarbosfchen, den winter- en den zomer-eik
(quercus robur et foemina) als geheel toevallig
door elkander ziet (laan. De eerstgenoemde', een
hout opleverende, dat roodachtig van kleur en
min gemakkelijk te verwerken :n glad te fchaven
i s , terwijl het daarenboven in het water onderzinkt, is deswege in veel gevallen niet zoo bruikbaar als de zomer-eik; daar intusfchen de akers
van den winter-eik dikwijls door vroege vorst lijden, is de zomer-eik daardoor van zelf de heerfchende geworden. De winter - eik zoude evenwel
voordeden fchijnen te b'elooven, wanneer mendenzelven tot hakbosfchen gebruikte, dewijl deze later konden worden gefcheld, en als dan de nieuwe uitfpruitfels, bij het meer gevorderd jaargetijde, minder gevaar zouden loopen, van door late
nachtvorften verfchroeid te worden.
Doorgaans pleegt men hier het eiken plantfoen
te toppen, wanneer het uit de kweekerij naar eene
vaste ftandplaats wordt verzet, latende den telgen
flechte eene lengte van ten hoogste twee Nederl.
ellen behouden. Deze handelwijs heeft het voordeel, dat de jonge boom weinig van den wind
heeft
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heeft te lydea, en daarom van [het gevaarlijk«
fchrankekn en aanbinden kan verfchoond blijven ;
doch het is niet te ontkennen, dat, hoezeer uitwendig de nieuwe kunstige top, door verloopvan,
tijd, natuurlijk moge fchijnen, niettemin de plaats,
waar de geknotte (lam denzelven heeft uitgefchoten, aan het gekapte hout ligtelijk wordt befpeurd,
en de balk altijd gevaar loopt, aldaar gebreken te
hebben; waarom dan ook aan het poten van kleiner plantfoen met den top, waar zulks•van weg*
het vee en de baldadigheid van menfçhen veiligkan,
gefchieden, door kundige landbezitters devoorkeur
wordt gegeven. Meest doeltreffend fchijnen diegene te handelen, welke hunne opgaande bosfchen zoo digt aanleggen, als of zij hakbosfchen
wilden planten, en de tnin voorfpoedige (lammen
allengs uitdunnen, tot dat de boomen op eenen
voldoenden afftand zijn gebragt. — De verzet»
grootere of kleinere telgen zijn doorgaans zonder
pinwortel, hetzij dezelve aan het plantfoen, in
deszelfs jeugd, door het mes of de fpade, ontnomen wierd, hetzij men de akers, voorbedachtclijk, op eenen grond met eene ondoordringbaar harde onderlaag gezaaid hebbe gehad. Wanneer intusfchen de grond tot in de wel, of vier
of vijf fpit diep gebroken is, gelijk men, in deze
ftreken, bij zoodanig plantfoen, volftrekt noodig
oordeelt}- dan verhindert dat gemis geenszins den
wasdom, en brengt de goede behandeling van hout
en grond te weeg, dat een eik in tachtig jaren
volkomen uitgegroeid en voor den bijl rijp kan
«rezen.

Y»
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Vrij algemeen begint men hier de opgaande eiken
te houwen* wanneer zij hun blad maken, in
plaats van in den winter; ten einde er de fchors,
ten gebruike der looijerijen, te kunnen aftrekken.
De ondervinding zal nader moeten leeren, welke
de uitwerking dezer handelwijs op het timmerhout
zij; zoowel wanneer hetzelve, terflond na het
vellen van den boom, in het water wordt gelegd, als
wanneer zulks geen plaats heeft. Voorzigtigst
fchijnen diegene te handelen, welke het voor moknwerk <n andere belangrijke (lukken gefchikte
hout in den winter houwen. — De akers of eikels, die, zoo gemalen als ongemalen, tot een
uitmuntend voeder voor de varkens én de fchapen
ftrekken, worden daartoe, wanneer zij in den
herfst afvallen, overal zorgvuldig opgezameld.
Hoe gefchikt onze gronden voor het eikenhout
zijn, blijkt uit de aanzienlijke zwaarte, welke deze
boomen hier bereiken kunnen. De verwoestende
oorlogen en omwentelingen, waarvandeze provincie
in onderfcheiden tijdvakken het tooneel is geweest,
hebben wel niet toegelaten, dat aldaar eiken zoo
veel eeuwen zijn ftaande gebleven, als elders (*)
het
(*) De Magdahncn•tik bfl Oxfort in Engeland overleefde negen eeuwen, gelijk mede de Fairiepoak, wieni
kroon eenveldvan bijna300Engelfchevoetenin het rondbeIbat, terwijl de omtrek vanden (lam 36 voeten baalt. Zoo
was een eik bij Newport in Monmoutfhire lang genoeg
blijven doorgroeijen, om op (lam 405 ponden Sterlings te
kunnen gelden en den kooper op weinig na 600 ponden w
kunnen opbrengen; een reuzenboom, wiens houwen en
knotren aan vijf man twintig dagen lang werk verfchafce,
ei
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het geval was; wij kunnen nogtans de byzondere
deugdzaamheid van onzen eikengrond met meer dan
één voorbeeld ftaven. — Bij het dorp Zuilichem
in Bommelerwaard werd onlangs een eik gehouwen , wiens flam — het is waar — niet meer dan
ruim 50 palmen lengte, doch wiens omtrek daarentegen nagenoeg 85 palmen haalde; deze boom,
verkocht zijnde voor 430 gulden, leverde, behalve veel ander timmerhout, 125 krommers uit,*
welke het ftuk voor ƒ 2 - 5 5 verkocht werden. De
omtrek van Wenterswijk, in het kwartier van
Zutfen, kan op een aantal eiken van aanzienlijke
grootte roemen. Een van dezelve, op het goed
Hijink, heeft 28 palm 8 duim in den omtrek, bij
eene ftamshoogte van 125 palm 6 duim onder de
kroon ; een ander heeft eenen omtrek van 24,
palm 1 duim en is onder de kroon 219 palm 8
duim hoog. Op het goed Esfelink, mede aldaar,
bevindt zich een eik van 37 palm 1 duim in den
omtrek, bij eene hoogte van 157 palm. Op het
goed Roelink , eindelijk,. is er een van 39 palm
s duim, bij 141 palm 3 duim, en een ander van
20 palm 4 duim, bij 235 palm 5 duim ftamshoogte
onder
en met wien een paar zagers vijf maanden lang bezig waren. Een mede*cht of negen honderd jarige eik, te Abbouville in Frankrijk, werd onlangs befchreven en afgebeeld in de Mémoires de la SociétéLinnéenne-> de bolle
ihm van dezen anders nog vrolijk groeijenden boom itîngerigt tot eene kleine zindelijk befchotene en als marmer
geverfde kapel, van welke op bepaalde tijden voor den.
dienst pleegt gebruik gemaakt te worden.
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onder de kroon, alles voor de borst gemeten. Een
nog groeijende eik op- een erf in Verwolde, voor
welken reeds in 1767 geboden werd af5 gulden,
heeft ruim 40 palm 8 duim in den omtrek. Onder Zelhem is een bijna honderdjarige eik, die,
op eene hoogte van ruim twaalf palm boven den
grond gemeten, 33 palm 7 duim omtrek, en,
drie en zestig palm boven den grond, 25 palm 4
duim omtrek heeft, zijnde de ftam vijf en tachtig
palm hoog zonder takken, cirkelrond en volkomen
regt. Een andere boom, mede aldaar, die, tot op
eene hoogte van honderd dertien palm, insgelijks
zonder takken, cirkelrond en volkomen regt i s ,
heeft, ruim twaalf palm boven den grond, 31
palm 4 duim, en, op drie en zestig palm hoogte,
24 palm 6 duim omtrek (*).
Behalve den gewonen , komt ook de Bourgonfa
fche eik (quercus cerris), zoowel als meer andere
vreemde foorten, hier zeer goed voort; doch dezelve fchijnt geene voordeelen boven den inlandfchen
te belooven, en heeft daarenboven, door de ruwheid zijner fchors, een min behaaglijk aanzien.
Hiermede achten wij, aangaande onze opgaande
eiken genoeg gezegd te hebben, en komen nu tot
het
C*) Deze opgaven en meer andere, de zwaarte van onderfcheidene woud-boomen betreffende, hebben wij nagenoeg-allen ontleend uit aanteekeningen, voor een gedeelte
nog fchriftelijk, berustende onder den Baron VAN DER
BORCH VAN VERWOLDE, Lid der Commisfie van Landbouw, gedeeltelijk door denzelven in de werken van bet
Koninklijk Nederlandsen Iuftitut aan het publiek medegedeeld.
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het eiken fchaarhout. Hetzelve wordt in Gelderland gewoonlyk akkermaalshout, of eenvoudig akkermaal, genoemd, een woord uit akker en het
oude maal (grens) zamengefteld. — Men vindt
deze fchaarbosfchen bij ons het minst in het Nijmeegfche en Tielfche, immers aldaar fchaars anders, dan op de hooge gronden zuidwaarts van
Nijmegen; maar in groote uitgeftrektheid komen
dezelve in het Zutfenfche en op de Veluwe voor.
Terwijl dit hout, in het kwartier van Zutfen,
vrij algemeen, telkens om de negen of tien jaren,
gehakt en gefcheld wordt, is men op de Veluwe,
bij voorb. in den omtrek van Arnhem, onder
Reeden en elders, veelal gewoon , hetzelve, nog
dun zijnde, om, de zeven jaren te houwen, en
ongefcheld aan te wenden tot heggen tusfchen den
tabak, en tot andere einden; wanneer het echter
tot fchelhout moet dienen, laat men het ook hier
doorgaans tien jaren ftaan.
Vooral daar , waar lage daghuren, gevoegd bij
eenen vnorfpeediger' wasdom van dit hout, het
fchellen< toelaten, verdient deszelfs kweeking de
grootfte aanmoediging , of liever , behoorde deze op
het zorgvuldigste voor die ontmoediging bewaard
teworden, welke, doorbelemmerdenomloop, door
verhinderden uitvoer en diergelijke, kan te weeg
gebragt worden. Immers, bedenke men alleen,
dat, gelijk in het Zutfenfche plaats heeft ^ om 200
Nederl. ponden of bijna 3i Nederl. mudden fchors
of eek af te leveren, een geheel voer (dat is eene
wagenvracht voor twee paarden) volwasfen akkermaalshout gefcheld en alzoo tot brandhout in geV4
reed-
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reedheid moet gebragt worden, behalve het top«
hout, dat niet gefcheld kan worden, en de fnoeitakken, die twee of drie jaren vóór den houw
reeds uit het bosch zijn gekomen; dat hierdoor
aan ganfche huisgezinnen, met vrouwen en kinderen, werk verfchaft wordt, en zulks in een jaargetijde, in hetwelk velenderzelve andersledig zouden ftaan, en dat aan zoodanig voer brandhout en
iedere soo pond ichors te zamen veel meer dan
zes gulden is verdiend, eer het een en ander uit
bet binnenland inhet fchip is afgeleverd; hjijvende
dan de winst van den opkooper, of deopkoopers ,
en van den bosch -eigenaar nog buiten de rekening. — Van bijzonder belang zijn onze eiken
febaarbosfehen ook deswege te achten, dat dezelve, zonder veel ongerief, in zulkelaagten kunnen
aangelegd worden, welke voor bouwgrond, weiden of opgaand hout geheel ongefchikt zouden wezen; zoodat het akkermaal uitnemend gefchikt is ,
om zich, bij aanhoudend vrij vertier van de
fchors, nog meer binnenwaarts over onze menigvuldigeverzuurde moerasgronden uitte breiden, en
dezelve alzoo tot eene rentegevende bezitting te
maken.
Ten gebruike der looijerijen wordt aan deeikenfchors uit het Zutfenfche de eerfte rang toegekend, na de Bredafche; daarop volgt de Overijsfelfche en eindelijk die van Drenthe en van de
Veluwe; terwijl die uit het naburig Munfterfche
van veel minder goede hoedanigheid is. De hoeveelheid looiftof, in de fchors voorhanden, bepaalt hier den prijs, wanneer de overige hoedanig«
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nigheden der koopwaar gelijk (laan. Geheel onmogelijk, is het niet, dat door het fchellen zonder kloppen , in den omtrek van Bredadoor middel van den
blekktr (het fchel- ijzer) gefchiedende, waarmede
bij ons dfr opgaande boomen worden gefcheld,
eenigc looi(lof behouden blijft, welke bij het kloppen van het hout, in het Zutfenfche en elders
gebruikelijk, uitgeperst wordt en verloren gaat;
maar de voorname oorzaak der betere hoedanigheid
van de Bredafche akkermaals -fchors moet gezoeht
worden in de omHandigheid, dat men in Braband
het eiken fchaarhout tot het twaalfde jaar, ja zelfs
nog langer, laat doorgroëijen : men weet toch, dat
bij ons een voer tienjarig hout 175 tot aoo Nederl.
pond fchors, en eene gelijke hoeveelheid achtjarig hout flechts 115 tot 125 pond fchors oplevert ( • ) . — Inrigtingen, o m , ten dienste der fabrijken, of tot huishoudelijk gebruik, het houtzuur (acide pyro- ligneux} uit eiken ^fpanen en
eikenfchors te trekken, zijn hier nog niet gemaakt; even zoo min als hier, bij ons weten,
proeven genomen zijn, ôm met het vooraf bereide
uittrekfel van de eikenfchors te looijen.
Meer
(*) De onlangs van Gouvernements wege un de Com*
misfie van Landbouw toegezondene zaden van den Virginifchen fcharlaken-eik (quefcus rubra) zullen tot proefnemingen aanleiding geven, uit welkeblijken zal, of dezeinderdaad een nog voordeeliger fchelhout, dan de inlandfche, opleveren kan; waartoe dezelve, bij.fnelleren groei,
evenveellooiftof ineene gelijke hoeveelheid fcbors zalmoeten bezitten.

VS

III. Bosschen

259

|i4

S T A T I S T I E K

VAN

Meer, aangaande de behandeling van het akkermaalshout, of van onze hakbosfchen in het algemeen, te zeggen, achten wy onnoodig, dewijl
zulksonlangs, in een door deAmfterdamfche Maatfchappij van Landbouw met gou,d bekroond en in.
het licht gegeven ftuk (*), grondig ontwikkeld is.
Depijn- a« D e mastpijn of grove den (pinus filvcstris)
boom
' wordt bij voortduring in de min vruchtbare ftreken onzer provincie-vlijtig aangeplant; en, hoezeer de prijs van het dennenhout, na den herftel-*
den toevoer van buiten 'slands, geweldig gedaald
zij, kan nogtans het voortzetten dezer aanplantingen niet afgeraden worden: want, behalve dat het
wél gedroogde hout, aan geen' te zindelijke^
haard, en bij geen te enge en te fpoedig door roet
geflopte rookkanalen, zeerwel als brandftof is aan
te wenden, levert hetzelve ook kolen op, die uitnemend bruikbaar zijn in al zoodanige gevallen,
waar men den hevigften graad van hitte niet behoeft; om nu niet te fpreken van de bruikbaarheid van den mastpijn tot velerlei timmerhout, tot
tabaksfpijlen, boonenftaken en een aantal andere
benoodigdheden van de land-huishouding. Hierbij
komt, dat de hoogere fchrale gronden, door het
vergaan der afvallende tengels, of naalden, van
deze boomfoort, met eene zeer vruchtbare groetaarde bedekt worden, welke, in een honderdjarig
bpsçji, dediktevan0,314Ned.elóf eenvoet Rijnl.
kan
(•) De tijtel is: Antwoord op devraag,watmen bij
hethakken van onderfcheiden foortvan hakhout fykoor*
in atht te nemen, enz.door E. JOOSTEN. Amßerdam hi}
VAN Es, 1821.
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kan bereiken; zoodat men, door middel van dit
plantfoen, gronden tot den korenbouw kan voor«
bereiden, welke langs geenen anderen tot hiertoe
bij ons beproefden weg, zonder verlies voor dea
ontginner, ter bezaaijing met graan bekwaam t*
maken zijn. De vruchtbaarheid, welke door het
dennen plantfoen den grond is bij té zetten, wordt
hier ook algemeen erkend, en niet zelden maakt
Bien daarvan gebruik, door een uitgeroeid dennen*
bosch in eenen akker te veranderen. Het wegharken der dennen-tengels van onder de boomen, om
deïelve tot ftrooijtng in de {lallen te gebruiken,
is iets zeer gemeens (*).
Vaste, koude, niét voorbereide gronden, welke
in den winter met het water gelijk (laan, blijken
bij ons, mits zij met de lente genoegzame droog»
te verkrijgen, zoowel gefchikt te zijn voor dea
nastpijn, als de losfere, hooge, niet voorbereide
zanden (§). Het lijdt evenwel geene tegenfpraak,
dat hij, die over geld en handen kan hefçhikken,
beter doet, wanne«r hij beide deze foorten van
grond, vóór de bezaaijing of beplanting, laat breken, zelfs fchoon er géene harde aardlaag ondeç
de oppervlakte fchuile : zoo doende toch zal h(j
altijd veel fpoediger vrucht van zijnen arbeid garieten; terwijl, daarentegen, wanneer zich inderdaad een harde.bank bevindt in den ongebroken
blijvenden grond, een dennenbosch, daarop groeijende,
(*) Verg. KOPS, Magazijn vanFaierlandfefun Land*
houw, deel V. bl. 116, 117.
C$) Men weet, dat deze boom, vermengd met da*
berk, in het noorden uicgëftrekte moerasfen beflaac.
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jende, hoe voordeelig het ook aanvankelijk moge
(taan, niettemin altijd gevaar loopt, van — zoo
al niet voor het veertigste jaar uit te (terven (*)
— dan evenwel door dentijd meer en meer in zijnen wasdom te vertragen, en nimmer, of nietdan
zeer fpade, goed timmerhout op te leveren. —
De ervarenste bosch- eigenaars in deze provincie
fnoeijen de hinderlijke takken der pijnboomen geheel, en zoo digt mogelijk aanden(lam, weg, latende> zoo min b-ij het oude, als bijhet jongere
hout, eenige(lompen zitten : eene handelwijze, die
allezins navolging verdient, en ook daarom hier
door ons vermeld behoorde te worden.
Over het aanplanten vanden Schotfchen fpar of
mastpijn, kwam eene met goud bekroonde verhandeling van den Baron VAN DER BORCH VAN V E R WOLDE in het licht

(J) »weshalve w i j , met terug-

wjj(*) Gelijk, volg. het Journalf Agriculture,Janvier
1823,in de Campine,eenezandftreekinBraband, plaatsbeeft.
(§) Dezelve werd geplaatst indeNatuurkundige Verhandelingen der Maatfchappijvan ffiten/c/tappen te
Haarlem, deel III. ft. 2. Zie eenverflag vandezelve
in het Magazijn vanVaderlandfchen Lardbcuw, deel
VI. bl. 272— 285..— Met opzigc totdegewinning vaa
harsenz. uitdepijnboomen verwijzen wij onze lezerstot
eene Memorie van den heer Mr. A.C. W. STARING VAN
SEN WiLDENBORCH,geplaatst inden Algemeenen Komt-en
Letterbode voorhet jaar 1815 No.21en22. Hoezeerden
fchrijver van dat(tuk, bij latergenomenproeven, niet isgebleken, datmen hier te lande metvoordeetde harsdoorinfraiding uitde levendeboomen kan gewinnen, behoeftmen
daarom eene nadere beproeving biervan niet overbodig te
ach-
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wijzing op dezelve, dit onderwerp hier verder
ftilzwijgend kunnen voorbijgaan. — Wenfchelijk
ware het, dat het planten van zeer jonge mastpijnen zonder kluit, ook door dien fchrijver, na
herhaalde proeven aanbevolen ( * ) , meer en meer
beproefd wierd. Een navolgenswaardig voorbeeld hiervan vertoont het landgoed de Wildenborch bij Lochern, waar een aantal van ruim
twintig duizend mastpijnen wél in den groei
ftaan, met wier aanplanting zonder kluit voor
negentien jaren werd begonnen; zijnde daarenboven .aan het plantfoen grootendeels een koude vochtige grond toegewezen, welke geene andere voorbereiding had ontvangen, dan dat men
de zode dun van denzelven had afgefcheld: het
was op vruchtbare aarde digt gezaaid, in het derde of vierde jaar ruim gerooid, ten einde de wortels volkomen ongekwetst mogten blijven J en vervolgens zoo frisch doenlijk overgeplant.
De zee-pyn (pinas maritima) is bij ons het eerst
voor
achten, waarfcbijnlijk is het evenwel, dat men 'zich in
ons klimaat zal moeten bepalen tot het uitfmelten van het
teer in ovens, waarop bij ons te meer de aandacht der
bosch-eigenaren behoorde gevestigd te blijven, federt wijlen de heer STEIGNART, in leven pastoor te Reppel bij
Roermonde, twee teerovens heeft gebouwd en, op last
van Zijne Majefteit, met eene gift van duizend gulden onderfteund, door proeven klaarblijkelijk bewezen heeft,
dat men, waar het hout van mast- en harspijnen goedkoop is, met groot voordeel teer uit hetzelve kan gewinnen. Zie Jourhald'Agriculture, Février 1823.
(*) Onlangs mede door den heer F. A. HUMBERT:
traité m méthode de cultiver les pinsfauvages, 1835.
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•oor ruim elfjaren, indenabijheidvan hetftrandde»
Zuiderzee, aangeplant: het plantfoen groeit zeer
voorfpoedig en "zal thans de hoogte hebben van
ten naasten bij vijf Nederl. ellen. — Van de
fterfte, in den min gemeenen harspijn, den derinepijn der Bataaffche Apotheek (pinus abies) y bij
ons, gelijk elders hier te lande, federt eenige jaren befpeurd, weten wij even min reden te ge*
ven, als van het algemeen wegflerven van den
plaanboom of platanus. Deze fterfte is te meer
te bejammeren, uithoofde onze gronden hier en
daar voor dit hout uitnemend gefchikt zijn:- zoo
ziet men bij voorb. op het landgoed den Ulenpas
bij Doesburg twee harspijnen, van welke de eert
16 palm 2 duim, de'ander 16 palm 7 duim omtrek heeft (*). Een harspijn, zes en dertig jaren oud, (laat, met meer andere van gelijken
ouderdom en bijna gelijken groei, in den Wildenborch bij Lochern, en heeft, voor de borst gemeten, eenen omtrek van 14 palm 1 duim. — De
zilver -pijn (pinus picea) komt hier, op goeden
grond, mede zeer wel voort, doch blijft naast
den dennepijn doorgaans achter. — De pinus pinaster is als bosch bij-Nijmegen te vinden. Onder
(*) Men dient bierbij op te merken, dat deze boomeo
riet veel ouder dan vijftig jaarkunnen zijn, en derhalve
niet vergeleken moeten worden met den zilver-pijn -op
Rarabroek bij Amersfoort, welke de« tijd heugt van
VAN KAMPEN, den vermaarden bouwmeester van hetvoor*
matig fiidhuis, thans koninklijk paleis, ce Amtterdam; dezelve was, in 1811, op eene hoogte van 13 palm 6duim
boven den grond«uitgegroeid tot 39palm a duimia des
omtrek«
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der Groesbeek en Malden groeit dezelve niet zelden tusfchen pinus filvestris: men vindt er (lammen van 16 tot 18 Nederl. ellen hoogte. In het
kwartier van Zutfen bleek dezelfde boom niet altijd
beftand te zijn tegendehardewinters.—De broodpijn (cembra) groeit daar, op goeden grond, zeer
voorfpoedig, fchoon niet fnel, en men zoude-zich
gewisfelijk meer toeleggen op het aankweeken van
dezen fchoonen. boom, ware het niet, dat het
mislukken van deszelfs zaad, in den laatften tijd
uit Rusland herwaarts gekomen, de vrienden van
de boomteelt had àfgefchrikt (*). — De Weijmouths -pijn (ftrobus) wast in onze provincie
overal, op wél omgezetten grond, zeer tierig,
en weet, evenmin als de cembra, van de winterkoude, doch kan geen wind verdragen. —? Van
andere foorten, als meer tot vermaak geplant,
vermelden wijalleen den cedervan Libanon (pinus
cedrus), die onder het plantfoen op het landgoed
Sonsbeek bij Arnhem' voorkomt. Dezelve fchijnt
intusfchen, hoewel op de hoogte geplant, aldaar
niet te tieren: misfchien zoude deze boomfoort
«ede geheel' opene ftandplaats behoeven, zoowel
als eenen fchralen grond, om de zwaarte te bereiken, tot welke zij elders kan uitgroeijen (§).
Over
(*) Misfchien zoude het Nadelholz-Saamen-Jnfliiut
te Altenftaig in het koningrijk Wurtemberg in onsgebrek
ten deze voorzien kunnen.
C§J De ceder van Enfield inEngeland, thans, naar gisfing, ruim anderhalve eeuw oud» kon, inhet jaar 1821,
op
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Over de fchade, welke fommige infekten, voor
en na, vooral aan onze pijnboomen, toebrengen»
zullen wij hierna, Waar wjj van de voornaamfte
bewoners onzer bosfchen moeten fpreken, mede
gewagen.
»epopu. 3. Depopulierof popel is, naast de fchotwilg,
van al de ons bekende boomen, diegene, welke
hier zijnen planterhetbestbeloont, wanneerhijwél
gelukt; doch zijn wasdom vordert zoo veel gun*
ftige omflandigheden, dat ver de grootfte helft
van het geplante, immers waar de grond geen klei
i s , bij flot van rekening niets noemenswaardig»
opbrengt. Van popels, in een gefloten bosch ,
niet verder dan eiken van elkander geplant, komt
hier zelden iets te regt.
De gemeene of zwarte popel (populus nigra)
flaagthier overal op lage gronden ; ook wel op
dehoogere, mits dezelve door alle hardigheid heen
omgedolven zijn. Hij verkrijgt dan ook bij ons,
onder gunftige omflandigheden, eene geweldige
zwaarte: de popel op den Kuilenburgfchen veerdatn haalt ruim 58 palm in den omtrek, en voor
eenen boom van deze foort, op;Helbergen onder
Brummengegroeid, werd in 1800 betaald ƒ 231 - ;
voor een' anderen ƒ157-50. — Men kent in het
Zutfenfche eene verfcheidenheid van dezen boom,
vol knobbels, die met een aantal kleine takjes zijn
begroeid. De draad van het hout loopt, op de
plaats ,
op eene hoogte van vijf voet zes duim ran den grond,
13voet 6 duim, en, op eene hoogte van twee endertig;
voet zesduim, 11voet 8 duimin den omtrek halen; alle*
Engelfchemaat.
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plaats , waaf deze uitwasten zich bevindent onre»
gelmatig, hetwelk geen gemakkelijk en zindelijk
bearbeiden van dezen zoogenoemden Ort'popel
gedoogt; maar, zoo de timmerman met dusdanige
flammen weinig gediend"i s , de fchfijnwerker zoeke
dezelve» en maakt Van de knobbels opgelegd
werk, dat het Ambonfche wortelhout nabootst.
De witboom of abeel (populus canescens), erl
de zilver -popel ( populus alba ) , zeer kenbaar*
ondeffeheiden van eerstgemelden, zijn veel zeld*
zamer» Men ontmoet dezelve hief en daar in de
lagere gedeelten van het kwartier van Nijmegen
en aan de Veluwfche zeekust. In het kwartief
van Zutfen was voormaals eene eenige laan van
beide foorten van boomen in den Wildenborch
aanwezig s de flammen waren van aanzienlijke
hoogte en zwaarte , doch begonnen hol te wor»
den, en zijn daarom voor eenige jaren gehouwen ;
vroeger evenwel waren een aantal van derzelvef
jonge nakomelingen reeds daar en elders aangeplant.
Tusfchen deze boomen bevonden zich enkel« (lammen van eenen door uitloopers nog aanwezigenpopel, welke mede» door denweeldeFigften groei, blijken had gegeven, van daar cenen gepasten grond té
hebben gevonden : dezelve waren vermoedelijk (*)
bastaard-fatelaars. (Populus tremuloïdes DUHAMEL.
Laevigata A I T . et W I L D . )

Dé

(*) Wij îeggenvermoedelijk, WàntmetVolkomen zeker*
héid heeft menzulks niet durven beflisfen, ooknaraadpleging vande kenteekenen in de Verh. oïtr den Kanada'
fchen populier van de heeren VAN EIJS en REINHARDT,

door het Koninkl. Nederl. Infticut in het licht gegeven.
X
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deren, eindelijk, oordeelen, dat de wortel volftrekt moet weggenomen worden, bijajdien dezelve
niet in den bovengrond kan blijven voortgroeijen:
even fchoone boomen, op deze drie onderfcheiden
wijzen gepoot, ons voorgekomen zijnde, zoo geïooven wij, dat de groeiplaats hier vooral de aandacht moet bepalen. — Van den fnellen groei der
kanadafche popels, op plaatfen, waar de grond
bijzonder voor dezelve gefchikt is, getuigt een
boom van die foort op Enghuizen in het kwartier
van Zutfen: dezelve is in 1784 van een (lek geplant en werd in 1817 bevonden, op zeven en
veertig duim van den grond, 39 palm 5 duim,
en, op bijna 110 palm hoogte, waar men den
eerften tak vindt, 27 palm 7 duim in den omtrek
dik te zijn. In 1805 waren drie kanadafche popels aan eene der poorten van Lochern geplant;
deze werden in 1825 gehouwen en leverden zamen,
behalve het tophput en de takken, in Rijnl. maat
965 voet tweeduims en 280 voet anderhalfduims
uitnemende planken op. — Eene foort van popel,
hier onder den naam van heterophylla aangeplant,
doch waarop de befchrijving der heterophylla, in
de verhandeling der heeren VAN EIJS en REINWARDT , en in het handboek van RÖSZIG door
VAN WINTERSHOVEN vertaald, niet past, groeit
zeer fnel, fchijnt everç min als de kanadafche door
vorst of wind te lijden, heeft digter kroon dan
deze, en verdient bijzondere opmerking (*).
De
(») Zij is van IJpenbnrg, tusfchenDelft en 'sGravenhage,
totons gekomen, en niet onwaarfchijnlijk de boom, diein
den kiuidtuin te Parijs de Pirginifche wordtgenoemd.
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De klompenmakers zijnhet, aanwelke de meeste
popels , doorgaans in eenen ouderdom van dertig
tot veertig jaren, of ook jonger, bijaldien de
ftand zeer gunstig is, gefleten worden» Bijzonder
behoort dit bedrijf te Gendringen, Vorden, Eibergen en Borkelo te huis. Zij voeren uit het
kwartier van Zutfen veel klompen, inzonderheid
naar Vriesland, uit; hun arbeid gaat zelfs buiten
's lands, naar West-Indië, maar dezelve wordt
thans niet ruim betaald: misfchien heeft de mededinging van Braband het dalen van den prijs helpen bevorderen.
4. De witte wilg (falix alba) zal men bij onsDe vittg.
zelden of nooit als fchaarhout, en ongelijk menigvuldiger geknot, dan opgaande, of als fchotwilg ,
aantreffen.
Men heeft hier, zoowel als in Duitschland, opgemerkt, dat de witte wilg thans minder gemakkelijk , dan voorheen, aan het groeijen is te krijgen.
Wij weten niet, of dit verfchijnfel te wijten zij
aan eene min zorgvuldige wijs van poten, dan wel
aan eene andere oorzaak, die buiten bereik van
menfchelijke bemoeijing is, gelijk die, welke (zoa
als wij reeds aanmerkten) de bijna algemeene fterfte van den platanus heeft te weeg gebragt. — Gelijk het hart van den kanadafchen popel fomwijlen
loslaat; een gebrek, dat voor den timmerman en
den klompenmaker aanleiding tot groote misrekeningen geven kan; zoo fcheiden zich ook in de gekapte wilgen, nu en dan, de binnenste jaarringen
van elkander. Men wil, dat het hout van den
wilg inzonderheid aan dit gebrek zoude lijden,
X3
waar
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waarmendenzelven geplantheeft op een'grond, met
mulle aarde aangehoogd; vooral wanneer de wortels modder of veenftof in de diepte vinden, waarom dan ook het zetten van wilgen op gedempte
flooteninzonderheid teontraden zoude zijn; terwijl
daarentegen den kanadafchen popel zulk eene (land'
plaats zonder eenig nadeelig gevolg konde aangewezen worden, Wy twijfelen intusfchen, of de mulle
aarde en diepliggende veengrond of modder wel dezewerking op de wilgen heeft; maar hechten meer
op hetgevoelen, dat , op plaatfen, waar de oppervlakte van het flootvvater een vlies als van
zeep, en waar de bodem een rood zinkfel vertoont, ten blijke doorgaans, dat hier koolzuurd e r en kalkdeelen voorhanden zijn, geen wilgen
dienen geplant te worden, daar dezelve toch aan
zulke oorden allerlei gebreken aan bast en hout
krijgen, terwijl zij er tegelijk aan vriesbarften
onderhevig zijn. Sommigen nieenen, dat beide
de genoemde boomfoorten minder aan diergelijke
gebreken zouden blootftaan, wanneer de poters
beneden zuiver fchuins worden afgehouwen, en
allerminst, wanneer dezelve geworteld, gelijk de
eiken en de beuken, worden overgeplant.
Onlangs heeft men het wilgenhout ook naar Engeland beginnen uit te voeren, tot het maken van
fpanen mans-hoeden; maar voornamelijk wordt
hetzelve door de klompenmakers gebruikt, die het
ver boven het hout van den popel verkiezen , en
het met voordeel kunnen bewerken, ook zonder
dat de planter zijne boomen met fchade behoeft te
vwkoopen.
Het
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Het is niet waarfchijnlijk, dat ergens in Nederland eene foort van wilgen als hakhout wordt aangetroffen , welkebij ons niet te vinden zoude wezen. Het wilgen hakhout, dat men hier het meeste ziet, is het zoogenoemde waardhout (falix viminalis)langs de rivieren; men vindt intusfchen in
de rijswaarden ook andere foorten van de falix,
welke, zich vroeger dan deze van zelve uitzaaijende, daardoor ligtelijk het waardhout meester
worden, en zulks ten nadeele van den eigenaar,
uit hoofde dezelve minder bruikbaar zijn. — Het
waardhout ftrekt, zoo in zijnen groeijenden ftaat,.
als gekapt, en tot pak-of andere rijswerken aangewend, om de oevers en de dijken te befchutten,
om grond door aanflibbing te gewinnen, om den
droom te leiden enz.; voorts wordt het door onze manden- en hoepmakers veelvuldig verarbeid,
en doorgaans, even als de knotwilgen , omde vier
of vijf jaren gehakt.
Binnenlandskomtdefoort, diewij ver/i- ofverfhaut (falix caprea) noemen, menigvuldigst voor.
Dezelve groeit bijzonder goed in het water, en is.
daardoor zeer dienftig, om op zoodanige plaatfen»
waar te groote laagte ophooging, en daartoe menigvuldige doorfnijdingen, noodzakelijk maakte»
van de oppervlakte der flooten, zoowel als van
den grond , partij te trekken.
De treurwilg (falix babylonica) lijdt hier wel
door de late voorjaarskoude, doch zelden door
die van den winter.
5. De beuk, (fagus fylvatica); door de gaiücheD« *>euk.
provincie verfpreid, en doorgaans goed bij ons
X4
groei»
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groeljende, is toch meer bijzonder aan den grond
omftrceks Arnhemeigen, waar hij, aandenvoetder
heuvels» die door den Rijn en den IJsfel befpoeld
worden, eene verbazende hoogte en dikte bereikt.
Welke zware beuken ook ekiers in de noordelijke
provinciën (*) mogen voorkomen; zij worden nog
ver overtroffen door eenen boom van dezelfde
foort, in het bouwland onder Sonsbeek ftaande,
welke voor de borst 58 palm in den omtrek heeft.
Op Klarenbeek, mede een landgoed bij Arnhem
gelegen, zijn beuken geveld, die 38 Nederl. ellea
hoog waren«
Behalve de gefchiktheid van den grond, zoo
naar zijne uitwendige, als naar zijne inwendige
gefteldheid, brengt zeker de wijs, waarop het
fnoeijen der boomen omftreeks Arnhem plaats
heeft, veel to«, om dezelve tot eene aanmerkelijke
lioogte op te drijven: zulks gefchiedt, namelijk,
door arbeiders, die de Hammen tot den uiterften
top beklimmen en geencn enkelen zijtak toelaten,
zwaar genoeg, om voedfel van eenig belang aan
het ligchaam van den boom te kunnen onttrekken ;
dit beklimmen en fnoeijen gefchiedt telkens om de
vier jaren; de takken worden zoo digt. aan den
ftam en zoo glad mogelijk afgehouwen, want zoo-»
doende heelen de wonden fpoedig.
Het beukenhout, in fommige gedeelten van
Frankrijk uitfluitend tot het maken van ligte en
nette
C*) BUvoorbeeld een in het Haagfche bosch, eneen
ander op Ratnsbroek bij Amersfoort: de eerfte heeft 42
pal« 4 duim, en de tweede 36palm 9 duim in denomtrek, voor de borstgemeten.
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nette klompen (holblokken) gebruikt, wordt in
deze ftreken nooit daartoe verarbeid; maar onze
ftoel- en wagenmakers verwerken hetzelve; ook
wordt het verkocht tot Hampers in oliemolens,
tot mangelplaten, tot rollen om ligte vaartuigen
op ftrand te. halen, en diergelijke voorwerpen,
die telkens in beweging komen. Men kent hier
niet, ten minste gebruikt men niet.anders, dan in
het klein, bij onze wagenmakers, de middelen ,
die elders in het groot zijn aangewend, om het
beukenhout, hetzij voor het krimpen en fplijten, hetzij voor den worm, waaraan hetzelve,
in rust blijvende, onderhevig is, te bewaren, als
bijvoorb.het uitbogenvan het frisch gevelde hout
in gewoon, of nog beter in zeewater; het in dea
rook leggen van hetzelve; het verbinden dezer
beide behandelingen, enz. — Het beukenzaa,d
wordt overal vlijtig opgezameld en benuttigd tot
het flaan van eene goede fpijsolie, welke nog
zuiverder van fmaak zoude zijn en waarfchijnlijk
niet, gelijk nu het geval is, eenigen tijd zoude
behoeven te liggen, om bruikbaar te worden, indien men het zaad naauwkeurig ontbolfterde, alvorens hetzelve te flaan.
Beuken hakhout wordt weinig of niet bij ons
gevonden: vermoedelijk heeft daaromtrent de ondervinding ook hier, gelijk elders, geleerd, dat de
(lompen aan het beuken hakhout zelden den derden
houw overleven. Maar menigwerf zijn hier de
heggen tot afsluiting van tuinen, van jong beuken
plantfoen aangelegd, welke, heggen digt in elkander groeijen en een aangenaam groen geven.
X$
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De zoogenaamde zwarte beukbegint zich bij ons
fterk door zaad voort te planten; fchoon uit dit
zaad menigmaal de gemeene groene beuk vermengd
met de bruinbladerige verfcheidenheid voortkome.
Deijp. 6. De ijp (ulmus campestris) wordt veel in
de kleigronden van het kwartier van Nijmegen geplant. Minder vindt men denzelven in de andere
kwartieren, waar trouwens de zware gronden
zeldzamer zijn. Evenwel fiert deze boom daar
doorgaans de wallen der fteden, en komt er op
wél gebroken en met groeiaarde vermengden grond
mede zeer goed voort. Dat zijn fnelle groei en
zeer gewild hout, over het algemeen, ook in die
oorden, eene meerdere aanplanting verdienen, ziet
men onder anderen aan de voor weinige jaren aangelegde, nu reeds zeer lommerrijke, fingels van
Arnhem.
Deze boomfoort is bijzonder merkwaardig geworden, door het gebruik, hetwelk men in WestIndië ontdekt heeft te kunnen maken van den
binnenften bast der ijpen- of olmboomen, ter vervanging, namelijk, van de kalk in de fuikerrafinajerijen (*). Daar echter zoodanige fabrijken
in onze provincie niet gevonden worden, is hier
ook geene aanleiding geweest, om ten dezen opzigte proeven aangaande de werking van den ijpenbast te nemen.
Den kurk •ijp (ulmusfuberofa) vindt menhier en
daar in het wild: dezelve wordt doorgaans onder
het kaphout mede afgehouwen.
7. De
(*) De uitvinder kreeg, voor de aanwjjzing van dk
middel, eene fom vatf 300,000gulden.
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7. De berk (betuia alba), die, wanneer hijDe beik,
eene zekere grootte bereikt heeft, zich overvloedig
van zelven uitzaait, bijaldien ten minste de grond
in de nabijheid niet ongefchikt is, om het zaad te
ontvangen, wordt hier deswege zelden voorbedachtelijk aangekweekt, terwijl men zich doorgaans
vergenoegt, het jonge plantfoen in de wildernis
zamen te zoeken.
De fnelle groei, welke dezen boom bij ons ifi
de eerste jaren eigen is, heeft vóór het twintigste
reeds opgehouden; waarom het in de meeste gevallen minder raadzaam fchijnt, om denzelven tot
opgaand hout te laten (laan. Hoezeer dus ook
hier en daar zware berken worden aangetroffen,
als bij voorb. op het landgoed Bilioen in dé gemeente Reeden, en op Wolfhees ónder Oostéfbeek; vindt men nogtans dezen boom op onz« ligtere gronden doorgaans als kaphout, minder als
opgaand.
Veelal, ftaat men hier in het denkbeeld, dat de
berk uitfluitend in het hoogezand-tehuis behoort,
en Hechts enkele grondbezitters planten denzelven
indie natte, koude en magere, ook veenachtige en
tot begroeijen met mos genegene, doch altijd opene
ftandplaatfen, waarin geen els wil tierett, en in
welke de berk zelfs dan nog tamelijk.daagt, wanneer de grond weinig of niet voorbereid is. Men
heeft hier waargenomen, dat de berk, in zulke
laagten groeijende, veel minder dan op het boóge
doodbloedt, wanneer hij als hakhout wat te zwaar
is geworden. Hieruit blijkt, dat deze boom, weite
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ke zich daaren bovendoor denverkwikkenden geur
van zijn loof in het voorjaar aanbeveelt, in eenen
hoogen graaJ de aandacht van land-eigenaarswaardig is, die overvloed hebben vanfoortgelijkeflechte
gronden, als wij zoo even befchreven. Intusfchen
moet het weidend vee zorgvuldig van het berken
hakhout worden geweerd, want hetzelve heeft oneindig meer, dan de els, daarvan te lijden, en
wordt ook daarom, ten naasten bij, nooit op gemeene velden aangetroffen. — Men wil hier eefle
verfcheidenheid van den berk kennen, waaraan
men den naam vanßinkberk geeft, welke den tand
van het vee niet zoude te vreezen hebbenj dezelve werd echter niet zoo goed gehouden als de
andere, daar derzelver ftomp gewoonlijk ftierf,
wanneer zij gehouwen werd.
Het zware berkenhout wordt hier wel een enkel
maal tot klompen verarbeid. Overigens levert de
berk, naast den els, het meeste hout op voor
de houtskoolbranderijen, waarop wij nog moeten
terugkomen. — Van de eigenfehap der fchors
van dezen boom, om onder de aarde eene lengte
van jaren aan de verrotting weerftand te bieden,
wordt geen gebruik gemaakt.
Den treurberk, eene Verfcheidenheid van den
gewonen, ziet men hier en daar. Sommigen zijn
van begrip, dat het hangen der takken bij den berk
niet anders dan een gevolg van den ouderdom des
booms wezen zoude; maar men weet hier bij ondervinding, dat ook jeugdig plantfoen reeds nederwaarts gekromde takken hebben kan; als mede,
dat, wanneer zulke jonge berken verplant worden,.
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den, deze takken zich allengs weder kunnen oprigten.
8. De elzen (alnus glutinofa) komen vooral Deels.
op onze kleigronden en in de Zutfenfche broekachtige (treken voor. In het Rijk van Nijmegen,
Maas-en-Waal, Neder-Betuwe, Tielerwaard en
Burenwordenganfchebundersmetdezehoutfoortbeplant en om de vijf jaren gehakt, en, terwijl hier
in den tijd van de duurte der granen veel zoodanige elzenpasfen uitgeroeid en gebouwd zijn,
worden er nu weder meer bouwlanden tot elzenpasfen aangelegd. Voorts maken de elzen bij ons
het gewone fchaarhout uit, dat, bij eerden aanleg,
onder opgaande boomen wordt gepoot of zich
zelf voortplant ; ook komen dezelve op de kleigronden menigmaal voor als heggen tusfchen de
akkers. Bijzonder plant men de elzen gaarne langs
de flooten, om de vettigheid, welke het elzenblad
aan de flootaarde mededeelt, die om zekere jaren
uitgegraven en over het land gebragt wordt. —
Van dit hout komen verreweg de meeste kolen,
die in het kwartier van Zutfen voor de ijzerhutten
enz. gebrand worden.
De fieiiijke verfcheidcnheid met ingefnedcn
blad (alnus laciniata), waarvan de vermeerdering zeer gemakkelijk i s , wordt zelfs in de
partijen, tot vermaak aangelegd, ten uiterfte
zeldzaam bij ons gevonden. Hier, gelijk in
Duitschland, is, na herhaalde proeven, uit het
zaad der laciniata geen andere, dan de gemeene els, voortgekomen. — Met den witten els
(alnus incana) heeft men hier, zoo ver ons bekend
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kend i s , nog geene proeven genomen, in hoevef
dezelve zich voor onze meer verheven gronden
zoude fchikken : misfchien zoude de bijl dit plantfoen aldaar minder deren, dan zulks wel bij den
berk het geval pleegt te zijn»
belinde- p. De linde(tilia europaea)groeit hier op goede
gronden even weelderig als in Holland, en is tot
menigvuldige einden, inzonderheid tot het maken
Van uitmuntende klompen, dienstbaar» Deze fchoo*
ne boom zoude misfchien de aandacht der grondbezitters meer tot zich trekken , wanneer het algemeen bekend ware, dat de Moskovifche pakmatten uit deszelfs bast gemaakt worden, en wanneer eenig narigt, aangaande de handgrepen tot
het vervaardigen dezer koopwaar, en aangaande de
wijs , waarop men den bast verkrijgt, in Rusland
wierd ingewonnen en aan het publiek medegedeeld.
— Vermoedelijk zou de fnel groeijende ruige carolijnfche boven den inlandfchen verkieslijk zijn,
wanneer de linde voordeelshalve bij ons geplant
zoude worden»
De fcas- io. De kastanje (castanea vesca) kan men te
boom. ^ e e ^ kij Nijmegen als opgaand bosch, en ook elders inGelderland, ophoogen grond, als hakhout,
vinden; nogtans mag men denzelven naauwelijks
onderdewoudboomenonzerprovincierekenen, daar
hij, als hoogftam, nog eerder, dan de wal- of
okkernoot, door hevige wintervorsten last lijdt.
Gelukt het echter den boom, op eene gunflige
groeiplaats, aan de werking van buitengewone
koude te ontfnappen, dan wordt hij ook by ons
een aanzienlijke, tot werkhout bruikbare ihm.
Wan-
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Wanneer de ondervinding ook hier leerde, wat
men in Engeland wil bevonden hebben, dat, namelijk, de fchors van den kaftanjeboom, reeds
voorlang bekend als dienftig om daar mede te looijen , genoeg looiftof zoude bevatten, om de galnoten te kunnen vervangen, en rijker dan het Campèche-hout in verwende deelen zoude zijn ; zoo
verdiende het onderzocht te worden, of deze
boom als fchaarhout eene diergelijke behandeling,
als het akkermaal ondergaat, zoude kunnen verdragen (*).
11. De acacia groeit hier uitnemend, dochDeacavordert eenen wél gebroken grond. — De weinige
vergankelijkheid van zijn hout tusfchen water en
wind (eene eigenfchap, die hetzelve nog zoo veel
gefchikter maakt, dan het eikenhout, om tot palen langs wegen of aan fchuttingen en diergelijke
teworden gebezigd), en tevens zijne bruikbaarheid
tot tanden in molenraderen, bevelen dezen boom
tot meerdere voortplanting aan. Het is waar: dezelve loopt ligt gevaar, om door den wind te
fcheuren; doch hierin kan men althans eenigzins voorzien, door de Acacia's zich zelve onderling, of door ander plantfoen, te laten be«
fchutten.
Eene proef, door den heer A. DE BEIJER, Lid
der Commisfie van Landbouw, bij Nijmegen genomen, om, op losfen zandigen grond, hakhout
van
(*) Eene verhandeling, over het veredelen dervrucht
vandezenboom, gefchrevendoorJ. C. DRÜMAN, is, inhet
jaar 1778, bij de Huishoudelijke Maatfchappij te Haarlem
bekroond.
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van deze.booinfoort aan te leggen, is geer goed
gedaagd.
Deesch. ia. De esch(fraxinus excelfior) wordt minder
als opgaand, dan wel als fchaarhout, langs oevers
en flootkanten groeijende, aangetroffen. Veel
grondbezitters Worden van het geregeld aanplanten
dezer, op menige plaats fchoon wasfènde en zich
zelve zeer gewillig uitzaaijende, houtfoort terug^
gehouden, uit hoofde derzelvér bruikbaarheid tot
verfchillende einden dikwijls aanleiding geeft, dat
de minvermogenden er zich aan vergrijpen: van
daar, dat men, over het algemeen, in het binnenland de esfchen weinig als bosch ontmoet.
In eenen zeer warmen zomer bevond men onder
den Wildenborch, dat, gelijk de rondbladige esch
Cornus") in zuidelijker ftreken de manna geeft, zoo
ook bij ons de gewone esch fomwijlen een fap
uitzweet, dat, op den boom verdikt, in kleur en
ftnaaknaar bfoodfuiker zweemt*
De escH. 13. De eschdoorn of vitte ahorn(acer pfeudo*
doorn. p i a t a n u s ) 5 a j s hakhout in de provincie Hollandzoo
gemeen, wordt hier veel zeldzamer daartoe ge*
bruikt: intusfchen komt dezelve ook bij ons,
zoowel op hooge, als op vochtige gronden, goed
voort, en verdiende ten minste als opgaande
boom , wegens zijn voortreffelijk loof, zijnen fierlijk opfehietenden (lam en zijn bruikbaar hout,
eene meerdere aanplanting.
Kleinge- 14, Als klein geboomteenßruiken , door de na*
tuur meer bijzonder beftemd, om buiten menfehelijk toedoen zich te vermeerderen , en, hetzijdoor
bloem en vrucht, hetzij door altijddurend groen,
on-
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onzen wüdernisfen.oplagenen hoogen grond levendigheid bij te zetten, munten uit : de vogelkers
of vogelpruim (prunus padus) , de wilJc kers en
Wilde kriek (prunus cerafus et prunus avium), de
lrjsteibes (forbus aucuparia), de haagdoorn '{Crataegus oxyacantha), de fpjlboom of kardinaalsmuts
(cvonymus europaea), de kamperfoelie (lonicera
periciymenum),• de braam (rubus idaeus, caefius etc), de brem (genista fcoparia), de gaspeldoorn of doornftruik (ulex europaeus) , dejene,
verftruik (juniperus communis), in het Zutfenfche
wakel genoemd, en de hulst (Hex aquifolium).
De laatstgemelde (de hulst) bereikte hier fomtijds
eene hoogte van meer dan60palmen ftam en pleegde alsdan met zijne koraal-roode bezien eene zeer
fchoone vertooning te maken. Ook befloeg dit gewas hier en daar geheele ftreken op de zoogenoemde horsten van de gemeene groengronderi of
broeklanden in het Zutfenfche; doch ftrenge winters, geholpen door de molenmakers, die de hulstftammen te vlijtig tot het maken van hunne ftaafraderen of rondfels opzochten, en door de landlieden,
die hulst-takkebosfehen tot het vegen (trekken)
hunner fchoorlteenen gebruiken,, hebben eindelijk
den hoog opgefchoten hulst fchier overal doen verdwijnen en dit gewas, over het algemeen, veel
zeldzamer doen worden.
Met de vroeger gemelde brem(genistafcop.) zijn
hier nog geene proeven genomen, om, door derzelver uitzaaijing en het verbranden van het gewas, fchrale gronden te verbeteren; maar wel,
om losfen zandgrond daarmede te binden, betY
welk
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welk in het kwartier van Zutfen met goed gevolg
is gedaan.
jammer is het, dat de gaspeldoorn bij ons te gevoelig fchijnt voor felle vorst, om hoop te geven ,
dat dezelve met voordeel zal kunnen gezaaid worden, ten einde, na voorafgaande kneuzing met den
dorschvlegel of" onder een' loopenden fteen, tot
voeder van rundvee en paarden te dienen , waartoe
men wil, dat dezeftrujkzoo uitnemend gefchikt is.
Maar een plantengeflacht, dat, even als de
gaspeldoorn, de fchraalste groeiplaatfen voor lief
neemt, en tevens nooit tot in zijnen wortel toe
voor de koude zwicht, brengt te weeg, dat die
groote uitgeftrektheid gronds, waaraan tot hiertoe
geene nijverheid de hand konde leggen, zonder
hulp van mentenen nog eenige vrucht draagt: wij
bedoelen
15. De heideflruik (erica arborea, tetralix,
vulgaris etc.) , hier veelal hied of heed genoemd.
Met eene dunne fchel van grond afgemaaid, ftrekt
dezelve, gelijk wij reeds vroeger gelegenheid
hadden te vermelden , onder den naam van fchollen of plaggen (welke laatste benaming evenwel
aan fommige oorden meer bepaald de dunne zoden
van grasgrond aanduidt), tot vermeerdering van de
ftalmest. Voorts wordt de jeugdige plant, in de
gemeene velden, door rundvee en fcliapen afgeweid; 'ookwordt zij op de Veluwe, bij gebrek van
hooi , aan het vee op ftal tot voeder gegeven en
tot ftrooijing gebezigd. De hoog opgefchoten heide
dient aldaar tot het maken van bezems en boenders, en tot het ftoken der bakovensj ook vervoert
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voert men dezelve, tot beide deze einden, naar
elders. De uitvoer naar Holland, lartgs den weg
van Harderwijk, bedraagt jaarlijks meer of min
1400 vimmen, waaraan de maaijers 1680 gulden
en de voerlieden 2380 gulden verdienen, zonder
nog de verdiensten der fchippers te berekenen;
ook over Putten wordt veel hied uit de provincie
gevoerd: het blijkt alzoo, dat een aantal menfchen met dit oppervlakkig gering fchijnend 'artikel
den kost winnen, en zulks te meer, daar het maaijen van het heidegras, ten gevolge van de grocikracht der plant, jaar uit jaar in niet behoeft
ftil te ftaan, dan alleen, wanneer het veld met
fneeuw bedekt is en de arbeid zich zelf verbiedt.
III. Uit hetgeenwij vroegeraangaande de gronds- vruchtgeltcldheid dezer provincieinhet algemeen aanmerk- oomen*
ten, laat zich ligt bevroeden, dat flechts in een
klein gedeelte van dezelve vruchtboomen buiten de
hoven kunnen tieren, en met goed gevolg boomgaarden konden aangelegd worden. Vooral bepaalt zich dit tot de Betuwe, de Tielerwaard, en
Buren en Kuilenburg, waar meer of minder uitgeftrekte boomgaarden van appelen en peren, maar
bijzonder van kerfen, gevonden worden. Evenwel
ziet men ook in de andere kkiflreken der provincie, op elke boerderij, het huis doorgaans meteen
aantalvruchtboomenomplant, en, rondom delandwoningen, zelfs waar de grond ligt is, wordt veelal'mede eenig ooft aangekweekt. — Zie hier, in
Y2
het
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-opper- het kort, de oppervlakte der boomgaarden in de
dert>oom-verfchillende gedeelten der provincie ( * ) .
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(*) Men houde ten aanzien van deze tafel weder in
liet oog, dat de getallen, geplaatst bij de met een * geteekende fteden en distrikten, de uitkomsten der kadastrale
meting voorftellen, terwijl men, ten aanzien der overige ,
eenen vroeger opgemaakten (laat der ongebouwde eigendommen heeft moeten volgen.
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De boomgaarden zijn doorgaans van éénen bunder tot vier of'vijf bunders groot. Dezelve beftaan gemeenlijk uit kerfenboomen alleen, of uit
keifen- en appel-, of uit appel- en perenboomen»
De kerfen, die hier het meest geteeld worden ,
zijn de meikersen de Jan-de- Bie-kers. Tevoren^eifea.
had men meer bagijnen-of fpaanfche kerfen•• doch
deze zijn allengs door de Jan-de-Bie vervangen1
nogtans zijn er eenige boomgaarden van gebleven j
doch daar dezekerfen bij regenachtig weder fchielijk,
openbarsten, worden van dezelve zelden nieuwe
boomgaarden aangelegd. Men heeft ook glimmen
en rouanen.
De kerfen tieren het best in hooge kleigronden5
want, aan kwelwater blootgefteld zijnde, kwijnen
en derven zij, en de groei ftaat (lil, wanneer de:
wortels op het zand of de heibanen komen. De
boomgaarden in "het algemeen, bijzonder die van
kerfen, hebben dan ook in den natten zomer van
1816 aanmerkelijk geleden, en verfcheiden zijn geheel uitgeftorven; daar intusfehen de prijzen aanvankelijk goed bleven, heeft men zich, gedurende
de eerste jaren na deze ramp, allerwege, door het
aanleggen van nieuwe boomgaarden, op herftel
toegelegd.
Het land, waar men de bôomen poten wil,
wordt doorgaans vooraf gezomervaagd en gemest
(*). Daarin poot mendan wildeflammenvan vier
jareny
(*) De heer VAN BRAKSH. te tienden is echter gedaagd, om, ook in zeerflechtegronden, boomgaarden,
zoo vankerfen, als vanappelen en peren, aan ce leggen,
door
Y3
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jaren , welke , nadat zij tweejaren gedaan hebben ,
geoculeerd worden. Voorheen pleegde men de
kerfenbootnen te zetten op 56 palm afftands van elkander; men heeft echter bevonden, dat zulks te
digt was en dat de boomgaarden alzoo geen lucht
genoeg hadden: daarom worden de boomen, in de
nieuwe boomgaarden, zoo als dezelve tegenwoordig aangelegd worden, op niet minder dan 69
palm afftands van elkander geplaatst. Voor meikerfen, die fteil opfchieten, is dit ook voldoende;
doch daar de Jan-de-Bie-kers zich, even als een
appelboom , ver uitfpreidt, isvoor dezedie afftand
niet te groot. De gaten maakt uien ruim 3 palm
diep, op eene wijdte van 4 palm 7 duim, en men
zet den boom ruim 5 duim ender den grond, zoo
luchtig als mogelijk is.
De gronden, in welke boomgaarden aangelegd
zijn , worden meest met den ploeg gebouwd, doch
ibmtijds gefpaad : in het eerste geval moet men
met den ploeg, naar mate de boomen grooter worden , verder van dezelve af blijven ; ook wordt
dan de afftand tusfchen de boomen, evenwijdig
met~de geploegde vore loopende, omgefpaad. Gewoonlijk worden die landerijen tien of twaalf jaren
alzoo bebouwd, eer men ze voor weiden laat liggen,
door het poten in zeer diepe en groote gaten, welke een
jaar te voren gegraven worden, zoodat de daaruit komende
grond aan de lucht blootgefteld,blijft, die dan met mest
vermengd en dikwijls omgezet wordt, waardoor de boom
met eene goede vette aarde omringd wordt. Mét b^voegingder noodige middelen ter afwatering, waar zplksnoodig was, is alzoo eene uitgeftrektheid van ruim vijf en
twintig bunders fchrale en magere weilandeniaweligejonge
boomgaarden herfchapen.

288

Toestandvandenlandbouwenderlandhuishoudkunde

G E L D E R L A N D .

34Î

gen. Gedurende dien tijd worden dezelve drie of
viermaal, fomwijlen zelfs jaarlijks, fterk gemesty
en zulks bij voorkeur met koemest ; men verbouwt
daarin dan zaad,, tarwe, rogge, erten, boonen,
klaver of aardappelen , in Over-Betuwe ook tabak,
doch geen garst, vooral geen zomergarst of haver, dewijl deze te veel vaag trekken; en wanneer
de boomen beginnen te dragen, verbouwt men er
alleen zaad, rogge of vroege aardappelen onder,
omdat deze gewasfen veeltijds bijJiet plukken der
kerfen rijp zijn, en daardoor alzoo niet befchadigd
•kunnen worden.
Met het derde jaar beginnen de kerfenboomen
xeeds te dragen; men handelt dan echter voorzigtigst, wanneef men de vruchten onrijp doet afplukken, ten einde voor te komen, dat de takken
door geene moedwilligen, om de weinige daar aait
hangende kerfen , wordenafgetrokken of gefcheurd— In groote boomgaarden vindt men wel de beide
foorten, de mei-en deJan-de-Bie-kerfen te zamen, doch zelden in kleine, althans is zulks niet
aan te raden, dewijl de oppasfer (hier keerder genoemd) dan dies te langer in den boomgaard moet
blijven.
In vele, envooral in groote boomgaarden, is
devierde boom een appel of peer : men heeft, namelijk, in dezelve, beurtelings, eene rij vankerfen
en eene, in welke beurtelings een kerfen- en een
appel- of een perenboom voorkomt. De kerfen,
die trouwens vroeger dan de appel- en perenboomen hunnen vollen wasdom verkrijgen, worden
dan met het dertigfte jaar uitgerooid. Intusfchen
Y4
gaat
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gaat men er niet ligt toe over, 'om de kerfenboo«
men, zoolang dezelve nog flecbts iets opleveren,
weg te doen; waaruit volgt, dat de appelen zelden ruimte genoeg hebben, om zich uit ie breiden
en men alzoo fchaars eencn regt goeden appelenboomgaard bekomt.
Zoodra de boomen den grond te veel overfchaduwen en de boomgaarden dienvolgens niet meer
gebouwd worden, maar tot weiden zijn blijven
liggen, worden-zij meest met rundvee geweid, en
om de drie of vier jaren, hetzij geheel, hetzij alleen om de Hammen der boomen, gemest. Di»
boomgaarden of boomgaardjes van appelen en peren , welke men bijna bij iedere boerenwoning in
de kleiftreken aantreft, worden meestal met jonge
kalveren, varkens of veulen-paarden, ook, bq
dag, met de paarden, die van den ploeg komen ,
geweid; vooral zorgt men, dat er geene beesten
inloopen, die plukken of fchellen.
De opbrengst van kerfen-boomgaarden kan zeer
aanmerkelijk zijn : menrekent, dateenmiddelmatige
boom, in voordeelige jaren, vijf en zeventigNederl.
pond mei-kerfen kan opleveren. Zij brengen in
dat geval niet alleen den eigenaar en den pachter,
maar ook een aantal andere perfonen, voordeel
aan; als daar zijn de oppasfers of keerders, de
kerfenplukkers, de mandenmakers, devoerlieden en
de fchippers, om niet te fpreken van de herbergiers , ten huize van welke de verpachtingen der
boomgaarden, die jaarlijks in het openbaar plegen
plaats te hebben, gehouden worden.
Aan den • anderen kant, echter, hangt de opbrengst
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brengst der kerflnboomen van veel toevallige rnnftandigheden af, en is blootgefteld aan allerlei wisfelvalligheden. — Vooreerst zijn de kcrfen*in den
bloeitijd, en desgelijks wanneer zij reeds gezet
zijn, aan nachtvorsten blootgefteld: men heeft
dezelve federt eenïge jaren meer dan te voren
waargenomen , zoodat vaak in édnen nacht al de
boomgaarden bevriezen; foms va't die vorst ook
ongelijk ; zoodat bij voorb. de kerfen aan den Rijnkant bevriezen, terwijl die aan den Waalkant behouden blijven. Verder worden zij dikwijls verwoest, door een rupsje, hetwelk de bladeren en
de kerfen geheel afvreet. Hierbij komt nog, dat,•
in nattejaren, de kerfen ligt openbarsten en verrotten. Daarenboven werd ook dit artikel, gedurende de laatste jaren, door de laagte der prijzen
zeer gedrukt; want dewijl de kosten van vervoer
hieruit niet of naauwelijks konden goed gemaakt
worden , waren de pachters of opkoopers , die te
voren doorgaans ecnen goeden handel dreven, nu
vaak buiten ftaat, om de eigenaars der boomgaarden te betalen, hetwelk zij anders van de opbrengstder gekochte kerfen gewoon waren te doen,
en buiten dat niet vermogten; zoodat er bijkans
geen eigenaar van boomgaarden gevonderf wordt,
die hierdoor geene aanzienlijke verliezen geleden
heeft.
De kerfeq worden het meest met wagens te
Utrecht ter markt gebragt, om van daar naar Holland verzonden te worden;"ook op den Rijn of de
Waal irt fchuiten of fchepen geladen, en zoo naar
Amsterdam, Rotterdam en andere Hollandfche fteY5
den,
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den, ja zelfs naar Vriesland en Groningen, vervoerd.
Appel«)ii Omtrent de appelenen peren moeten wij ;verder
*"peo,en nog aanmerken, dat de foorten, welke hier het
meest gezocht worden, zijn, van de appelen:
de paradijs, de graauwe ribbeling, de kuilenburgfche roodjes, de bellefleur, de konings-handappel, de binderzoet en de beugelzoet ; en van de
peren: de fuiker-peer, de vijgpeer, de dirkjes
peer, en de juttepeer.
De appelen en de peren worden mede wild gepoot en in het derde jaar gecnt of gegriffeld : de
flammenzijn vier jaren oud, wanneer zij gepoot
worden. Wanneer men eenen boomgaard van appelen alleen, of van appelen en peren te zamen,
aanlegt, plaatst men de boomen op eenen afftand
van 119 tot 120 palm van elkander; deze afftand
behoeft echter zoo groot niet te zijn, wanneermen
peren alleen poot.
De appelen beminnen , even als de kerfen, bij
ons eenen hoogen kleigrond, doch de peren tieren
ook op lagere gronden en kunnen meer kwelwater
verduren. Daar echter de appelboom overhet algemeen eenen minder goeden grond voor lief neemt,
legt men ook met goed gevolg boomgaarden van
appelen in jonge elzenpasfen aan, wier afvallende
bladeren den grond verbeteren ; men roeit de elzen uit, wanneer de appelboomen hunnen wasdom
hebben bereikt, en gebruikt vervolgens den boomgaard tot weide. Intusfchen worden flechts zeldzaam boomgaarden alleen van appelen en peren
aan-
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aangelegd, daar men deze meestal, op de reeds
vermelde wijze, tusfchen de kerfen in poot.
De appelboomen plegengewoonlijk Hechtsom het
andere jaarovervloedigvruchten te dragen, enfomtijds nog minder. Er zijnvoorbeelden, dat een appel-of perenboom, in goede jaren, tot twaalf zakken kan opleveren. Daar echter de appelen in de
tuinen veelal beftendiger, dan in de boomgaarden,
vrucht geven, is men niet ongenegen, om de oorzaak daarvan hierin te zoeken, dat de boomgaardappelen dikwijls afgeflagen en daardoor de knoppen van het volgend jaar beleedigdworden.
Wanneer de boomgaarden uitgerooid worden,
zijn de goede engaveflammenvan kerfen, appelen
en peren zeer gezocht bij de wieldraaijers en de
ftoelenmakers, terwijl het overige een goed brandhout oplevert.
Pruimen worden hier niet van belang geteeld: Fruime».
men vindt althans van dezelve geene boomgaarden.
tfotenboomen vindt men meest langs de dijken,Noten,
in het benedenfte gedeelte der Betuwe. De noten
worden veel onrijp verkocht voor de verf.
Mispels, kweeperen, abrikozen en perziken Andere
worden in alle tuinen aangekweekt, en willenRömern
daar doorgaans wél (lagen. De vijg is hier doorgaans mild in het dragen, en verduurt, mits
geheel met aarde bedekt, onze winters zeer
wél. De amandelboom wederitaat onze koude
zoo goed als de perzik en de moerbes, en
wordt ouder, dan de eerstgenoemie. De laurier
kan alleen onze flappe winters, als die tusfchen
1824 en 1825, verduren. De oranjeboom moet
altijd
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vroche- z\tM onder dak overwinterd worden. — Als ßruiftiuiken. ken komen in onze tuinen de meeste verfcheidenheden van de framboos, de s.Jans bes, de kruisbes
en de zwarte aalbes voor. Sommige van deze zijn
ook wild groeijende bij ons te vinden, gelijk mede
op onze boscbgronden zeer menigvuldig de vilde
aardbezie (fragaria vulgaris) voorkomt, die fmakeHjker i s , dan de Boskoper, en deswege vaak op
onze hofgronden overgebragt wordt.
Onze Veluwfche heuvels hebb^u in vroegere dagen het denkbeeld opgewekt, o m , ten fpijt van
luchtsgeftel, Gelderland tot een wijnland te maken.
De proeven, daartoe genomen ( * ) , zijn echter telkens zonder gevolg'gebleven, zoodat de wijngaard
thans , gelijk elders in het noordelijk gedeelte der
Nederlanden, flechts in onze tuinen plaats vindt.
BoomIV. Uit hetgeen wij, zoo aangaande onzewouriwee
*"
boomen,
alsaangaande ons vruchtdragend geboomte,
jijen.
gezegd hebben, kan men reeds eenigermate den
ftaat onzer boomkweckcryen opmaken. De voornaainfte vruchtboom-kweekerijen worden in de Betuwe
(*) Door de Staten der provincie werd den 13 Mei
1641 aan MARTIN BECKER uit de Palts octrooi ver'eend,
om wijngaarden te planten en wijn te perten. — Uit een
onuitgegeven werk van ROB. KEUCHENU'S, getijteld ArnhemumVocale, blijkt, dat men in zijnen tijd (1671)van
den nieuw geplanten wijnftok op den Klingenberg buiten
Arnhem groote verwachting had: welligt heeft toen, behalve de in den tekst vermelde oorzaak, de inval dec
Franfchen in het volgende jaar tot de vernietiging van dezen aibeid bijgedragen.
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tuwe aangetroffen, bijzonder te Tiel, te OpHeusden en te Kesteren; Voorts op den Ulenpas
bij Doesburg, te Zelhem en te Eibergen : deze
alleen kunnen hier in aanmerking komen, als voorwerpen van handel opleverende, terwijl daarenboven vele voorname grondeigenaars en de aanzienlijkfte landbouwers (de laatfle vooral in de Betuwe) hunne bijzondere kweekerijen hebben tot
eigen gebruik.
De genoemde kweekerijen van vruchtboomen te
Tiel, Op-Heusden en Kesteren beilaan te zamen
eeneoppervlakte van nietmeerdannagenoeg20bunders, op ieder' van welkemenongeveer 8000enten
rekent. De vöornaamfle van dezelve zijn kerfen,
appelen, peren, noten, populieren, ijpen en elzen, voor welke boomfoorten de grond hier trouwens het best gcfchikt is. Op den Ulenpas worden roede grootendeels uitgelezene vruchtboomen
gekweekt; terwijl eene kweekerij te Zelhem, behalve plantfoenen, welke meer tot fieraad dan tot
voordeel worden aangekweekt, even als eene te
Eibergen, vooral eiken en dennen, voorts populieren, ijpen en elzen, oplevert. Deze laatfte wordenechter door de menigvuldige bijzondere kweekerijen van woudboomen, welke op de groote landgoederen in het Zutfenfche kwartier gevonden
worden, grootelijks in haar debiet benadeeld.
Men ziet hieruit, dat onze boomkweekeiïjen
volkomen genoegzaam moeten zijn, om in onze
behoeften te voorzien; ook worden, behalve een
weinigelzen uitHolland, hier zeldzaam jonge boomen
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men van elders aangebfagt: alleen pleegt men de
fijnere foörten van appelen en peren, benevens
abrikozen en perziken, van daar te ontbieden.
Daarentegen worden , uit onze kweekerijen, niet
alleen kerfenboomen, maar ook eiken, dennen en
ijpen, naar andere provinciën verzonden, waarvan
echter de hoeveelheid moeijelijk te ramen is.
Gebrek aan toevoer uit het noorden' en uitAmerika was, bij de geflotcne zee, gedurende een aantal jaren, een groote hinderpaal aan de volmaking
onzer kweekerijen. De ondervinding toch heeft
geleerd, dat de boomen, welke voortkomen uit
dennenzaad van het noorden, op onze gronden
een bijzonder goed en duurzaam hout opleveren,
waarom men het fteeds wenfchelijk achtte, om
meer en meer dennenbosfehen met plantfoen, uit
zulk dennenzaad getrokken, aan te leggen. Even
zoo werd het altijd hoogst nuttig geoordeeld, om
onze boomfoorten, door aanplantingvanAmerikaànfche , op eene grootere fchaal te vermeerderen ;
w;aaromwij als belangrijk aanteekenen, datonlangs,
door het gouvernement, eenweg terverkrijging van
zaden uit die oorden geopend, en, door dat middel, bereids in het jaar 1824, door de Commisfie
van Landbouw in Gelderland, eene aanzienlijke
hoeveelheid zaad uit Amerika ontvangen is, van
den Virginifchen fcharlaken eik (quercus rubra),
van den kaflanjebladerigen eik Qquercus prinus),
van de zwarte walnoot (juglans nigra) en van
de witte walnoot (juglans alba); terwijl men gegrondehoop blijft voeden, dat, op diergelijke wijze,
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z e , ook in onze behoefte van Rigasch denD,enz'aad voorzien zal worden (*).
V. Wij zouden teiegt geacht worden, de inwiidgedït ende beide laatstvoorgaande hoofdftukken voor- dieite '
komende onderwerpen niet afgehandeld te hebben.,
bijaldien wij geen melding maakten van die vrilde
gedierten — infekten, vogelen en zoogdieren—
welke eenigen invloed op onzen akkerbouw,' onze veeteelt en onze bosfehen en boomgaarden
uitoefenen ; hetzij dan, dat zij daaraan op de eene
of andere wijze nadeel toebrengen en geheel als
fchadelijke gedierten befchouwd kunnen worden,
hetzij dat zij, als natuurlijke vijanden van deze,
den mensch in het uitroeijen van dezelve behulpzaam zijm Wij maken van de voornaamste dezer
dieren bij voorkeur ter dezer plaatfe gewag, dewijl
de meeste zich doorgaans wild ophouden in de
bosfehen endeboomgaarden, welke het onderwerp
uitmaken van het tegenwoordig hoofdftuk, hetwelk
wij hiermede befluiten willen.
1. Onder de fchadelijke infekten moet, in deSchndeeerste plaats, de meikeyer (fcarabaeus melolontha)Jf-*eingenoemd worden, die vooral ledert eenige jaren , Meikes
door zijne ontzettende vermenigvuldiging, indeze vers *
ftre(*) Men verzekert hier, dat tusfehen plaötfoen, uit
Rigasch en uit Bredasch dennenzaad gewonnen, in beider
jeugd, weinig verfchil te befpeuren is, hetgeen minder
verwondering moet wekken, indien, zoo alsgezegdwordt,
het laatfté van het eerfte afkomftig iSi Zaad, uit Dramme
ontboden, gingflechtop, doch bleek dat vanden fijnen
den of fpar te zijn.
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ftreken, de aandacht getrokken heeft. — Deze
kevers, die in den grond hunne volkomene ontwikkeling bereiken, komen, naarmate eene genoegzame warmte vroeger of later den grond doordrongen heeft, in het laatst van April, in Mei en
in Junij uit denzelven te voorfclüjn, «n vallen dadelijk met groote vraatzucht op het pas ontloken
blal aan , waarbij zij aan wilgen rijswaarden, eiken, beuken , eschdiorns, envoortsaan pruimen-,
kerfen- en andere vruchtboomen de voorkeur geven. Gelukkig duurt hun leven in dezen keverftaat niet langer dan eene week, en zij vertoonen zich derhalve doorgaans flechts gedurende zes
of acht weken, lang genoeg intusfehen, om, wanneer zij in geen klein getal voorhanden zijn, al
het jonge blad te doen verdwijnen. Gedurende
dezen tijd paren de kevers en leggen de wijfjes
hare eijeren in eene opening in den grond. De
hieruit voortkomende maden of wormen, bekend
onder den naam van keverwormen,kwatwormen. of
elften, bereiken hunnen wasdom eerst na het einde van het tweede jaar en zijn dan bijna 4 Nederl. duimen lang. In d;zcn tijd voeden zij zich
met de wortels van boomen en planten, hechtende zich bij voorkeur aan die van de zachtfte
en fappïgfte moeskruiden, als falade, aardbeziën
en diergeüjke. De meeste verwoesting rigten zij
hierdoor in de maanden Junij tot October aan,
want tegen het najaar gaan zij dieper, en foms ter
diepte van een en dertig tot acht en dertig palm,
onder den grond : nimmer komen zij vrijwillig boven denzelven ; opgedolven wordende, krimpen zij
in
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in en zijn fpôedig eene prooi der vogelen» Dàâfr
dit masker doorgaans eerst met het vierde jaar in
eenejpop Verandert, die met het zesde als volkomen kever uitvliegt, moet een tweetal jaren» waar*
i n , met tweejaren tusfchenruimte, de kevers ons ill
menigte hadden gekweld, aanleiding hebben gegeven, dat men vroeger telkens, met het derde jaar
een keverjaar, dat is ongewoon veel kevers* had»
—• Geen wonder voorwaar, dat» toen deze ver»nielende infekten zich hier gedurende deeerste jaren
dezer eeuw zoo buitengewoon vermenigvuldigden»
het gewestelijk beftuur op middelen tot uitroeijing
Van dezelve bedacht werd: hetzelve ging daarbij
grootendeels naar zijne eigene inzigten te werk (*)
en verleende aan de Commisfie van Landbouw in
Gelderland de bij dezelve verlangde vrijheid, om
belooningëntoe te ftaan voor het vangen van kevers,
en derzelver vangst en vernieling overal, ook in
bijzondere eigendommen, te bevorderen (§). Ten
gevolge dezer maatregelen, werden, in het jaar:
1808,
(*) Van den banvloek, in 1479, doof het geestelijk ge..
rigt van Laufanne, na voorafgaande citatie en verhoor vart
partijqn, over de kevers uïtgefproken, was in onre dagen
geen vrucht te verwachten; het middel, eens in Ierland
gebruikt, om, ter vernieling vin meikevers, de bóomen in
den brand te fteken, was hier in geen geval aanwendbaar*
en wat er bruikbaars voor ons mögt zijn in het antwoord »
gegeven op eene prijsvraag, in 1771, te Rouaan, nopens
eene min kostbare wijze van afkeering dezer plaag, uitge»
fchreven, was ons onbekend.
(§) Zie het Reglement van den 28 April 1808.
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1808, niettegenftaande hetzelve geacht werd geen
keverjaar te zijn, ongeveer honderd millioen kevers vernield; en in 1809, een eigenlijk keverjaar,
tnen het grootltegedeeltevanhet Nijmeegfche kwartier, de Veluwenzoom en een gedeelte van hut
Zutfenfclie door deze infekten als het ware overftroomd werden, bevond men, dat 4709 mudden
47 koppen (156 last 20 mudde 2 fchepel 3 fpint^
kevers gevangen en vernield waren, terwijl de
daarvoor van 's lands wcge betaalde prcmiën te
zamen de aanmerkelijke fum van ƒ10959-30 bedroegen. De hierdoor aanvankelijk uitgewerkte vermindering van het aantal dezer infekten werd naderhand nog meer in het groot door de natuur bevorderd, daar de overftroomingvan 1N09, en vooral misfchicn het langdurig hoog opperwater en de
aanhoudende regens van itfiö en 1817, gewisfelijk eene ontelbare menigte kevervvormen in den
grond hebben doen finoren. Intusfchen werd,
door eene nieuwe verordening, in den jare 1S17
(*), aan ieder hoofd des huisgezins de verpligting
opgelegd, om, wanneer de kevers zich vertoonen ,
naar mate van derzelver aantal, eene aan zijne omüandigheden geëvenredigde hoeveelheid te leveren;
voorts zün daarbij, voor de kevers, welke boven
deze verpligting gevangen zullen worden, belooningen toegezegd. Gelukkig echter vertoonden de
kevers zich in het daarop volgende jaar 1818,
zelfs
(*) 7ie hetzelve, gearresteerd den 23 Februarij 1817,
in het Provinciaal-Blad van dat jaar No. 64. Vergel.
x2f£ No. 61, 1821No. 70, en 1824 No. 63.
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zelfs langs de boorden der rivieren, waar zij anders de meeste verwoestingen aanrigtten, in zoo
geringe mate, dat de gemelde verordeningen niet
in werking gebragt behoefden te worden, en men
mag alzoo de hoop voeden, dat men, onder den
goddelijken zegen, deze geduchte plaag ook voor
het vervolg zal te boven gekomen zijn.
Tot nog toe zijn wijverfchoond gebleven, vandeDennen,
uitgebreide vernieling, elders te weeg gebragt door iup l'n'
andere infekten, als: de fchorskever (dermestes typography) , de dennetiplager (derm, piniperda),
dè rups van den dennenpylflaart-vlinder (fphinx
pinastri), de rups van den /parrebooms•nachtvlinder (pïialaena bombyx pinastri), de dennenfpinner (phalaena noctua piniperda) en de dennenfpanner (phalaena geometra piniaria). —De eerstgenoemde valt bij voorkeur den dennenboom Qpinus
abies) aan; minder den mastpijn (pinus fifaestris).
Hij houdt zich, als made en in zijnen volmaakten
ftaat, tusfchen den bast en het hout op, en kan,
door zijne verbazende menigte en onophoudelijk
knagen, den boom in korten tijd dooden. De
tweede (de dennenplager) nestelt zich niet in den
ftam van jonge gezonde mastpijnen, maar houdt
zich, als masker, in de teedere fcheuten op, welke dan, door het diertje uitgehold, afbreken-of
verdorren; bij voorkeur fchijnt hij afgehouwen en
afgewaaide takkenengevelde (lammen aan tevallen ,
en ook het aflterven van kranke pijnboomen te
verhaasten: men zal dus hunne vermenigvuldiging
voorkomen, wanneer men het gevelde hout zoo
fpoedig mogelijk vervoert of van den bast ontdoet,
Za
tec-
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terwijl men aangeftoken boomen, die aan het geel
worden en afvallen der bladeren kenbaar zijn, dadelijk dient te kappen en derzelver afgefchçlden bast
te verbranden, of te begraven. De andere genoemde fooiten houden zich, zoo in de fparren, als in
de denner.boomen, o p , en voeden zich met derzelver loof of naalden. Deze infekten zijn allen wel in
onze bosfehen verfpreid, evenals indievan Duitschland, maar zij hebben zich bij ons nimmer fterk
vermenigvuldigd, e n , als gezegd, nergens verwoestingen te weeg gebragt, welke flechts eenigzins konden worden vergeleken, met de fchade,
nu en dan, bij onze oostelijke naburen door hun
toedoen geleden. Intusfchen blijft het fteeJs van het
grootfte belang, dat men tegen deze fchadclijke infekten bcitendig op zijne hoede zij, en niet, door
achteloosheid, derzelver verfpreiding bevordcre (*).
Rupfen. Meer nadeel lijden, zoowel onze boomgaarden,
als onze eikenbosfehen , door de ringrtips, uit de
eijeren voortkomende, die, injulij, door de ringri/ps - kapel (phalaena bombyx neustria), om dunne boomtakjes, in eene fchroeflijn gelegd worden.
Men
(*) Een rapport, hetwelk over de natuurlijke gefchiedenis van deze en andere infekten , die de dennen en fparreboomen plegen aan te vallen, veel licht verfpreidt, werd
den 19 Mei 1807 bij de Coramisfie van Landbouw ingediend door eene Sub-commisfie, bij welke de verdienstelijke boogleeraar REINWARDT de pen voerde. Zie hierover
mede do Verhandeling van den heer O- TEN CATE en het
medegedeeldbcrigt van den heer Generaal VAN DER
BORC:I, op last van den koning van Holland in 1807 in
bet licht gegeven, en opgenomen in het Magazijn van
Vadcrlandfchen Landbouw,deel III. bl. 467 — 504.
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Men wil hier hebben bevonden, dat deze eijeren
niet uitkomen, wanneer men, in het vroege voorjaar, de takjes affnijdt, waarom zij gehecht zijn,
en dezelve op den grond laat liggen. — De rupfen
van de ongelijke nacht-kapel en van de bastaard
fatijn-kapel (phalaena bombyx dispar et chrysorrhoea) zijn hier niet minderfchadelijk voor vruchten woudboomen, azende de laatfte zelfs op de
dennentengels. Ook wordt hier vaak nadeel aangerigt door de rupfen, in Mei voortkomende uit
de eitjes van -de procesfionaris Çphalaena procesfioned). — De fchade, door deze rupfen, en bijzonder door de eerstgenoemde, van tijd tot tijd,
en nog laatstelijk in het jaar 1825, te weeg gebragt, heeft aan het beftuur aanleiding gegeven,
om tegen derzelver vermenigvuldiging maatregelen.
te nemen (*).
Tegen de koolrups, uit de eijeren van het wit/e
(papilio danaus brasficae) voortkomende, en alhier
mede zeer gemeen, weet men hier nog geen beter
middel, dan dat men zich in de maand Julij de
moeite getrooste^ om de koolbladen dikwijls en
naauwkéurig te bezien en diegene, aan welke de
efjeren zitten, dadelijk af te breken. — De rups
van een'.anderen dagvlinder, het Duitfche of koolwitje (papilio crataegi), is bij ons , als elders, de
gedüchtste vijand der boomgaarden.
De wesp (vespa vulgaris), op ooft en ho- Wespea ,
nig azende, doet tevens onze bijenteelt en onze
vruchtboomen fchade lijden.
Het
(.*) ZieProvinciaal-Blad 1834No. a.
Z3
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Het olifantstorretje (curculio pomorum) is bij
^ geefel der vruchtboomen, vooral wanneer, in
het voorjaar, bij het opengaan der bloefems , koude invalt en geen warme regen het afbloeijen b e fpoedigt : want alsdan vindt dit diertje tijJ , om
zijne eijeren in duizende bloefems te leggen, wier
ontwikkeling vervolgens door de uitgekomen wormtjes verhinderd word*.
JTf'k;,
D e irekfprinkhaan
(gryllus migratorius) vertoont
«eiü** zich hier vantijd t o t tijd, en deed zulks laatstelijk
in 1 8 1 3 , ingroot aantal, op de oostelijke grenzen
der provincie, doch geenszins met die alles v e r ilindende z w e r m e n , welke voor enna Duitschland
hebben gtteifterd, noch z o o in het oogvallend,
als iets vroeger de witjes, en iets later de watsrjuffers Qibdlula), onze velden bij honderd duizenden langs getrokken zijn.
.*ar<3De aardvloo (chryfomcla oieracea), welke ook
vlooden, i^jj o n s ^ JQQJ. jj C t a f v r e t e n j e r jonge blaadjes van
k o o l , k n o l l e n , vlas en andere veld- en tuinvruchten hoogste fchadclijk is, oordeelt men het best t e
kunnen w e r e n , door,het beftrooiien der vooraf nat
beregende of begotene p l a n t e n , mettabaksasch, of
met gewone a s c l i , waaronder zwavel of keukenzout gemengd is.
Ertm.
Onze op hetveld (taande erten hebben fomwijlen
zaadtor- v e c j J e y^ta v a n e e n infect ? dat eigenlijk in
ons e

Noord- Amerika tehuis behoort, maar door den
handel ook in Europa verbreid is geworden : de
erten- zaadtor (bruchuspifi). Men heeft tot hiertoe geen middel weten te vinden, om hetzelve van
onze erten-akkers te verdrijven.
Als
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Als een middel tegen de plaag der bïadlais Biadlui(aphis), die hier mededen hovenier en den bouwmanlastigvalt, wordt bij ons ook wel het befprcnkelen met tabakswater of het beftrooijen met asch
aangeraden, maar men houdtde olie van hertshoorn
of eene oplosfing van duivelsdrek voor nog krachtiger.
De flikken doen medeaan ons winterkoren, onzestekken,
kool en andere in den herfst en den winter te veld
ftaandevruchten vaak groot nadeel. Zij vertootien zich vooral in natte zomers, en kunnen dan
ibms ganfche akkers kaal vreten. Geen ander
middel, dan vlijtig vangen, werd tot hiertoe met
vrucht tegen de vermenigvuldiging dezer diertjes in
het werk gefield: in de tabakskasteri zaait men
foms zout, om dezelve te doen fmelten.
Wij zouden te ver uitweiden, bijaldien wij hier
al de inlekten-foorten wilden vermelden , die op
eenigerlei wijze ons houtgewas en.onze boom- en
veldvruchten nadeel toebrengen; voor wier kennis
trouwens ook andere bronnen geopend zijn. Ons
daarom ten dezen opzigte bij de genoemde voornaamste foorten bepaald hebbende, willen wij even
zoo, onder die infekten, welke ons vee aanvallen ,
alleen van diegene kortelijk fpreken, welke het
meest voorkomen en bij ons overal verfpreid zijn.
— En hiertoe behoort, in de eerste plaats, de
worm, welke uit eitjes voortkomt, die door de
koe-horzel(oestrus bovis)onderdedoorboorde huidKoe-box«
van het'rundvee gelegd worden, waardoor op die ICL
plaats eene buil ontftaat, in welke de uitgekomen
wormtjes leven, totdat zij, volwasfen zijnde, zich
Z4
daar
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daar buiten begeven, zich in den grond verbergen en daar hunne gedaanteverwisfeling ondergaan.
I»Ien geeft hiertegen den raad , om den rug vau het
rundvee, eer het naar de weide gedreven wordt,
met vet of zeep te befme'ren, waardoor de vlieg
j;.iet kan doorfteken en deeijeren boven op de huid
y.-tarden."blijven liggen. — Dezoogenoemde paardenyliegen
viisg. (tai-ai.us)en paardenbremzen (oestrus equi)zijnook
bijons inc!enzomerdeplaagvanrundveeenpaarden.
Daarenboven hebben onze runderen, paarden en
fchapen van eene hun ieder in het bijzonder eigene
Xmsc*. luis re lijden, onder welke vooral de rundcrluis
(pediculus bovis) zich vaak in eene verbazende
menigte vertoont : de ondervinding heeft ten deze
geleerd, dat, wanneer men alleen de ruggegraat
van de door dit ongedierte aangetaste beesten met
kwikzilver beftrijkt, de over 'de ganfche oppervlakte van het ügchaam verfpreide luizen daardoor
gedood worden,
wiictge. 2 . Tot de vermindering van het aantal der verv
»£cte- 111eye fchadelijke infekten wordt door velerlei
foorten van vogelsniet weinig bijgedragen; bijzonder moet het gevogelte die infekten te keer gaan,
welke het hakhout vernielen, of opgaande boomen
befchadigen. Verfchillende foorten van fpechten
zuiveren ons opgaand hout, wanneer het inwendig door gewormte wordt aangetast: gelijk de
kuolmees de fcheuten van onze jonge dennen, waarin de dennenplager zich genesteld heeft, zoo
redden zij niet zelden de jonge kanadafche populieren, door de daarin huisvestende maskers der
boktorreu er uit te halen. De roek (corvus frugi-
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gilegus) aast even onvermoeid op de keverworir.en, als op de grasrupfen en de veldmuizen.
Vele andere vogels, als huismusfclun , kraaijen ,
kaauwen, eksters, /preeuwen en ffechten , vangen
eene ontelbare menigte van kevers o p , waarin
zij, des avonds en des nachts, door uilen en vledermuizen vervangen worden. — Daarom is het
dan ook, dat men hier, in dit opzigt, finds geruimen tijd, over het algemeen, het voorbeeld der
Hoogduitfche jagers en houtvesters niet langer
volgt, en een aantal vogels pleegt te fparen, die
onze oostelijke naburen te onbedachtzaam pogen uit
te rocijen (*). Van daar de overvloed en groote
verfcheidenheid van zangvogels, die men bij ons
vooral in zulke ftreken vindt, waar veel hakhout
wordt aangetroffen, en waar de nachtegaal ook
jaar op jaar zich met geheele fcharen heen begeeft.
Aan den anderen kant doen fommige van de
reeds genoemde vogels, wanneer zij te fterk vermenigvuldigen, groote fchade, en worden daarin
door andere geholpen ; vooral ziet men dit na
zachte winters, in welke weinig fneeuw gevallen
i s , plaats hebben. Zoo werd, in het jaar 1818,
door het ontzettend aantal kraaijen, ekfters en
musfehen, het naauwelijks gezaaide zomerkoren,
inde lente, e n , in het najaar, het winterkoren, uit
den grond gehaald. De goudvink komt vaak, in
het
(*) Belangrijk is ten deze het medegedeelde door den
heer O. TEN CATE, in het Magazijn van Vaderlandfcke*
Landbouw, deel lil. bl. 474 — 479; vergel. deel IV.
bl. 227 v.v.
Z
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het voorjaar, aan fommige oorden, de meikerfen
in hare knoppen vernielen. De geftadïge uitbreiding onzer dennen-of pijnbosfchen, welkeookmeer
en meer de kruisbtkken, op het zaad der dennenperen azende, tot ons heeft beginnen te lokken,
doet hier inzonderheid de boschduiven, door welke de kool last lijdt, zeer vermenigvuldigen. Het
toenemen van laatstgemeld gevogelte, ten gevolge
Tan de vermeerdering dezer bosfchen, is mede
in het naburig Overijsfel waargenomen. Daar de
maatregelen, die, vroeger, ter uitroeijing en ftoring van de nesten dezer meer of min fchadelijke vogels, hier en daar in het werk gefield
pleegden te worden, finds eenigen tijd achterwege
werden gelaten, is, in het jaar 1819, aan de ver*
fchillende plaatfelijke befturen vrijheid vergund,
om de meest doelmatige inrigtingen daar te (tellen,
ter uitroeijing, zoo veel noodig, van kraaijen,
mosfchen en ander fchadelyk gevogelte (*). De
ontwijfelbaar fchadelijke, waaronder de gemeene
arend (falco fulvus), die nu en dan, even als
de zee-arend of eendendooder (falco haliaetus),
tot ons overvliegt, de kleine zeemeeuw(larus ridibundus), niet zeldzaam tot in onze binnenlanden
zich vertoonenle, een aantal kleinere valken en de
raaf (corvuscorax), welke bijonsnestelt, vonden
nimmer verfchooning. De kraan (ardea grus) trekt
te laat het noord-oostelijk gedeelte van onze provincie over en rust te weinig bij ons uit, om onder onze fchadelijke vogels te worden opgeteld.
3- G».
(•) ZiePriyinciaal-Blad 1819 No.63e»iaS»
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3. Gelijk wij zulks ten aanzien van ons wildwilde
gevogelte aangemerkt hebben, zoo zijn ook onze""f ie*
wilde zoogdieren, terwijl zij, aan deneenen kant,
aan weiden en veldvruchten, aan boomgaarden en
bosfchen, ja zelfs aan het tamme huisgedierte,
meer of minder nadeel toebrengen, tevens, door
eene weldadige fchikking der goede natuur, den
mensch behulpzaam, in het opvangen van infekten
of andere fchadelijke dieren, t en gaan zij alzoa
derzelver te fterke vermenigvuldiging krachtig te
keer. — Wij zullen, om herhaling te vermijden,
hier het een' en ander van dezelve zeggen, zonder
van fchadelijke en nuttige afzonderlijk te handelen.
Groot nadeel wordt vooral door de veldmuizenveldmui(mus arvalis) voor en na in de kleiftreken onzer zen '
provincie aangerigt. Zij vermeerderen foms ongemeen fterk, en nog in de jaren 1820 tot 182a
waren zij zoo ontzettend vermenigvuldigd, dat,
in het laatstgenoemde jaar, binnen eenige weinige
dagen, achter den ploeg, op eene oppervlakte
van drie bunders land, zeventien duizend fluks
van deze dieren zijn doodgeflagen, volgens een
berigt, ons dien aangaande medegedeeld. De vernieling van het winterkoren en groote fchade aan
de weilanden was hiervan het gevolg: intusfchcn
werd de fpreuk, dat de muis een''gouden tand in
den grond nalaat ook toen hier en daar bewaarheid gevonden , daar grond(lukken, welke door
het wroeten van de muizen als geheel waren omgeploegd, de kracht van bemesting, hun door de
uitwerpfels en de lijken van deze dieren medegedeeld ,
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deeld, het volgende jaar door eene buitengewone
vruchtbaarheid kenbaar maakten. Deftrengevorst,
in den winter van 1822 op 1823, en de plotfeling
daarop gevolgde fterke dooi fchijnen hoofdzakelijk,
door de vernieling der muizen, den verderen
voortgang dezer plaag afgeweerd te hebben. —
Zelden of nooitvertoonen de veldmuizen zich zoo
talrijk in de hoog liggende distrikten, hoezeer
haar ook daar de vruchtbaarheid niet zal ontbreken, waarin zij, naar men zegt, de huismuizen
(welke men rekent, dat, in één jaar tijds, van
een enkel paar tot 3450 kunnen aangroeijen) nog
overtreffen (*).
De boschmuis (mus fylvaticus), welke men in
het kwartier van Zutfen heeft bevonden, dat, onder devcrfchillende boomfoorten, waarvan zij de
buitenfchors beknabbelt, ook den weymouthspijn
niet verfchoont, fchijnt evenwel daardoor weinig
hinder aandit hout toe te brengen.
Het eekhorentje (fciurus vulgaris) is hier zeer
gemeenzaam. Waar deze diertjes te fterk vermenigvuldigen , fchaden zij, vooral door liet azen
op de mannelijke bloefemknoppen van onderfcheiden pijnbooroen, waartoe zij, in den nawinter en in het voorjaar, de kleine takjes dezer
boomen afbijten ; ook wil men, dat zij de bladknoppen van het loofhout afknagen, en, zoo eikels,
(*) Vergel.hetberigt wegens de landmuizen doorDr.
IE FRANCQ VANBERKHEIJ, geplaatst inhetMagazijn van
Vaderlandfchen Landbouw, deet II.bl.201—213, en de
Commentât™ de Mureetc., auettre CONSTANT.NICATI«
Traj. 1823.
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kels, alsbeukenzaad, uitdengrond opkrabben. De
witte kleur, welke dit diertjeftmiwijlen, ook in
dit gedeelte van het koningrijk, heeft » zet aan
hetzelve een ten uiterste bevallig voorkomen bij.
Van het konijn (lepus cuniculus) wordt de ver-Konijmeerdering overal zoo veel doenlijk tegengewerkt,nen*
dewijl dit diertje, door zijn knagen, allerfchadelijkst is voor het hakhout, en deszelfs tegenwoordigheid daarenboven den zoo veel meer als wild
gefchatten en op Gelderfchen grond bijzonder frnakelijk gevonden haas doet verhuizen. Voorheen HMCH
pleegde het regt, omop deVeluwe konijnwaranden
te houden, door deRekenkamer inpandfehap of in
erfpacht uitgegeven te worden; de groote fchadc
echter, welke de alzoo fterk vermenigvuldigende
konijnen aan houtgevvas en vcldvruchten te weeg
bragten, gaf, reeds in den jare 1729, aanleiding
tot een betluit ter intrekking of afkooping dezer
vergunningen.
De das (meles taxus) houdt zich mede in ver-Dasfen.
fchillende gedeelten der provincie op, doch niet
menigvuldig genoeg, om, door het uitwroeten van
de wortels, of het azen op de afgevallen eikels,
te fchaden.
De mol (talpa curopaea) is in de zuid-oostelij-Mollen.
ke deelen der provincie onder den eigenaardigen
naam vanwule (woel- of wroctdier) bekend. Naarftige landbouwers maken zich den arbeid van dit
dier ten nutte, door de vruchtbare aarde , welke
het in de weiden naar boven opwerpt, telkens
over dezelve te laten uitbreiden, om daardoor den
groei van het gras te bevorderen; de min vlijcigc,
die
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die deze aardhoopen ongeflccht laten liggen, worden dubbel benadeeld, alzoo zij eene gemakkelijke
winst derven en aan hunne weiden fchade lijden.
Algemeen oordeelt men, dat de mollen veel toebrengen tot de vernieling van torren en van de
meikevers, bijzonder wanneer dezelve zich nog
als masker of keverworm in den grond ophouden.
Egel».
De egel (hyftrix erinaceus) is hier menigvuldig.
Surfings. De vos en de brandvos (canis vulpes et alopex) (*)
M«de*s w o r d e n v e e l aangetroffen ; nog meer de bunfing
Herme- (mustela piitorius); wezels en huismarders (m.
iJnea
* vulgaris et foina) zijn er minder; zeldzaam is
hier het hermelijn (m. erminea). Deze dieren
belagen allen de veldmuizen, de ratten en de
mollen, bewijzende, door derzelver getal binnen
zekere grenzen te houden, uitmuntende diensten ;
e n , plegen, in het bijzonder, de vosfen en de
bunfiiigs, door op ons huisgevog'elte en op het
wild te loeren , fchade aan te rigten, zoo fchijnt,
nogtaiis, om de eerstgenoemde reden, hunne te
ftrenge
{*) Men befchouwt de vos en de brandvos bier over
het algemeen als verfcheidenheden, en niet als foorten;
en, daar de zamenleving dezer dieren in een zelfde vrang
of hol, naar de verzekering der jagers, van tijd tot tijd
blijkt, mag men verönderftellen, dat zij ook te zamen
paren. Misfchien heeft de aard der gronden, waarop de
vos leeft, eenig deel aan het verfchil van kleur. De brandvos is bepaaldelijk in het Zutfenfclie veel te vinden: deze
ftreek gelijkt veel naar de meijerij van 'sHertogenbosch,
en MARTINET heeft opgeteekend, dat dàâr de brandvosfen
zeer menigvuldig zijn. Zie de Ferhandelingen der Haar'
lemfche Maatfchappij, deel XI. bl. 210.
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ftrenge vervolging en geheele uitrocijing geenszins
bu.ten bedenking te wezen (*).
Het hert (eervus elaphus) wordt, gelijk de ree Herten,
(cervus capreolus), in de bosfehen op de Veluwe eeen '
gevonden, en was, eer het Bergerbosch in het
kwartier van Zutfen grootendeels vernield werd,
ook daar ter plaatle niet zeldzaam. Het nut, dat
deze dieren, door vleesch, huid en horens, den
mensch aanbrengen, kan geenszins opwegen tegen
de vaak aanmerkelijke fchade, die dezelve, te veel
vermenigvuldigd, aan houtgewas en veldvruchten
toebrengen, waarvoor bijzonder de aan de heide
palende landerijen bloot Maan.
Het wilde zwijn (fus fcrofa), thans niet meerzwijnen,
door de jagtverordeningen befchermd, wordt veel
zeldzamer dan voorheen, of liever nagenoeg niet
meer, in deVeluwfche bosfehen aangetroffen: gelukkig voor den landman, wiens akkers en weiden
de zwijnen dikwerf pleegden om te wroeten , en
wiens oogsten zij plat traden en verflonden. —
Proeven, om het kleine zwarte varken in de Veluwfche bosfehen te laten verwilderen, zijn mislukt.
Ook de wolf (canis lupus), voorheen hier nietwolven,
zeldzaam (§), kan thans geen vast verblijf meer
op
(*) Menleest dan ook in de Utrcchtfche Jaarboeken,
dat in 1449en 1450, toen de muizen het veldgewasvernielden, het jagen en het vérkoopen der vellen vaneeniga
roofdieren in het Sticht verboden werd.
(§) Omftreeks 1600hield men in Gelderland nog wolvenjagten en hoedde men in het kwartier van Zutfen de
bees-
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op Gelderfchen grond houden. Van tijd tot tijd
gebeurt hetwel, dater, bij ftrenge winters» een
uit naburige zuidelijke gewesten overloopt, doch
deee worden dadelijk vervolgd enkunnen den jager
niet ontkomen: zoo werd in December 1820 en
in February 1822 te Groesbeek nogeenwolfgedood.
wiide
De kat ffelis catus domestica) vindt men van
katten. ^ t Q t t p verw ijcierd, en zij brengt alsdanaan
de jagt groot nadeel toe; doch deeigenlijke wilde
kat, vangrijze kleur, met zwarte lippen envoetzolen, gelooven wijniet, alsaanonze Gelderfche
wildernisfen eigen te-mogen opteekenen.
Ottert. D e olter (Ultra vulgaris) is geenszins ongemeen, enfchaadt aan de visfcherijen, bijwelkehij
zich
beesten nogvoor den wolf. In 1602 werden de ingezetenen vanBarchem, in het kerspel Lochern, half door dé
Gedeputeerde Staten, half door het kerspel, betaald voor
vijf jonge Wolven; ja zelfs omtrent i?oo beloofde men
nóg premiën voor het dooden van Wolven. In het jaar
1649 werd in Verwolde nogeen wolf gefchoten, enbij
Kwartiers-reces van 9 Mei werd orde gefteld tegen de
fchaden, door de wolven veroorzaakt. Zie VAN DER
BORCH VAN VERWOLDE, Verhandeling over de Neder'

tandfche woudfioomen, bladz. 2.— Vermoedelijk wasdit
ongedierte, zoovervandedigt bewasfen gemeene velden,
in het méér open land vooruit gedrongen, tengevolgeder
verwoesting vanden oorlog. Er werd toch in April 1603
voor het naburige Langen en Nettelhorst kwijtflag der
pondfchatting verzocht, omdat dehuizen geruïneerd waren,
en de landerijen, meest uit Lochern gebouwd moetende
worden, iefolaat enwoest lagen.
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sich ophoudt, meer dan hij door zijn kostbaar
bont kan vergoeden.
Eindelijk: de houtvernielende bever (castor fiber), is (lechts enkele keeren aan onze rivieren
aangetroffen, daar de oevers te digt bewoond zijn,
om denzelven toetelaten, zichte nestelen envoort
te teelcn. Sedert dat in 1757 en 1770 twee bevers
zijn gefchoten, de eerfte bij Middagten aan den
IJsfel, de andere bij Hedel aan de Maas, is et
binnen deze provincie geen weer gezien (*)»
VIERDE

HOOFDSTUK.

Jïeenderijtn.
In de tweede afdeeling dezes Werks zeiden wijv**eehet noodige aangaande de ligging, de uitgebreidheid en den aard Onzer veengronden, in het algemeen ( § ) , en wij merkten bij eeneandere gelegenheid aan, dat dezelve voor een groot gedeelte,
uit gebrek aan beteren grasgrond in veel ftreken ,
tot weide en hooilanden gebruikt worden. Eigenlijk gezegde verveeningen hébben nog alleen
plaats
(*) In het begin der zestiende eeuw waren dezedieren hier reeds niet gemeen; want een beverflaart meetwee
voeten was toen al een gefchenk, dat, door denjonker
VANWISCH, aan den hertog alsvastenfpijs konworden aan.
geboden. Zie G. VAN HASSELTS Gelderfche Maaltijden,
bl. 71, waarmen meer proeven zal vinden van hetgeheel
of gedeeltelijk verdwijnen vanfommige dierfoorten uitonze
wateren en wildernisfen.
CS) BI. u i —113.
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plaats onder Epe, Ede, BarneVeld, Scherpenzeel, Hóevelake, Brummen , Zelhem, Eibergen ,
Lichtenvoorde, Wisch, Dinxperlo, Gendringen,
Heumen çn Wijchen, en zij beflaan op geene dezer plaatfen eene zeer groote uitgeftrektheid; waarover men best zal kunnen óordeelen door het volgende uittrekfel uit den ftaat der verveeningen,
waarvan de voortzetting, door Zijne Majesteit den
Koning, over de jongst afgeloopen jaren 1823,
1824 en 1825 toegedaan was.
VERVEENINGEN TOEGESTAAN

NAMEN OER GEMEENTEN.

fPageninge«.
Foorst. . .
Epe. . . .
Ede. . . .
Bameveld. .
Scherpenzeel.
Hóevelake. .
Brummen. .
Zelhem. . .
Eibergen.
Lichtenvoorde,
fTisch. . .
Dinxperlo. .
Gendringen.
Heumen. ,
Wijchen.

GEDURENDE DE JAREN
I823.

1824.

1825.

r. e.
14.19
58.00
22.90

r. e.
niet

r. e.
niet
niet
35-«5
niec

onzeker
107.05
14.00
2.25

niet
22.85
190.93
141.19
15.88
1.90
10.76

128.13
14.05
1.90
11.28

23.76
onbekend onbekend onbekend
42.00
25-05

io>-55
8.04
3.17
2-75
113.00

•42.00
26.51
298.36
8.04
2.88
2.85
4-25

42.00
26.80

niec
niec
niet
3-05
4.25

De
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De turf, die hier gemaakt wordt, is over hetAard va»
algemeen van eene flechte hoedanigheid: hier en
daar kan men denzelven ten hoogste middelmatig
noemen. Op enkele plaatfen wordt de turf gebaggerd, als bij voorb. onder Ede, Voorst, Epe en
Brummen; elders, bij voorb. onder Lichjenvoorde, wordt hoog graauw veen gevonden; maar
op de meeste plaatfen vindt men eene veenaarde,
die, onder den naam van zandkluit bekend, dikwijls voor de helft uit veen en voor de wederhelft
uit zand, foms ook voor twee derden uit veen
en voor één derde uit zand, beftaat : de hiervan
gemaakte jturven, kluin genoemd, zijn gevolgelijk
flechten ligt breekbaar, gevende roodachtige asch
en geen kolen.
Op de meeste plaatfen, waar tot hiertoe geveendHoereeU
werd, is onsveen bijna uitgeput, en dikmaal niets v ^ f t o f >
meervan die brandftof overgebleven, dan eene laag
van geringe dikte, welke alleen nog kan benuttigd
worden, door dezelve (als fchadden) voor den
boerenhaard af te (leken. Hier en daar bij voorb.
in de gemeenten Barneveld en Ede, zal de verveening, op dezelfde wijs, gelijk zulks tot heden
heeft plaats gehad, nog vijftig jaren, op zijn
"hoogst, kunnen worden voortgezet. Op zeer enkele
plaatfen, waar men niet meer dan Voor eigen gebruik veen baggert of uitgraaft, zal misfchien nog
anderhalve eeuw lang turf kunnen worden gemaakt.
Onze turf of kluin moet doorgaans dienen voorwurdede huishouding van dengenen, diede veenftof daar-J 1 *^"
toe verarbeidt. Turf, ten verkoop beftemd, pleegtdeeiendet
alleen in de naastbij gelegene kleine lieden en dor- veen *"•'"
Aa 2
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pen te worden gefleten. Op verder afgelegene
plaatfen, namelijk, en in de grootere fteden, werwaarts het vervoer te fcheep geschieden kan,
wordt Vriefche en Overijsfelfche turf verkozen,
die, fchoon veel beter van hoedanigheid, met
geen zwaardere lasten pleegde bezwaard te zijn.
Deze gelijkftelling der voortbrengfelen .van onze
veenderijen metdievanandere gewesten veroorzaakte
dus, dat de onze, op zich zelve, door de geringe diepte van het veen en de aanmerkelijke kosten
van verveening, in eenen flechten toeftand, (leeds
verergerden, en fteeds minder voordeel aanbrengen moesten. Mçn bedenke alleen, dat een duizendtal onzervanzandkluit vervaardigde turven ten
hoogste voor drie gulden kan verkocht worden ;
dat voorts ëén werkman in niet minder dan eenen
dag datduizendtalturven makenkanendaarvooreen*
daghuur van 75 cents of een*guldenontvangt, terwijl éénman en tweepaarden gedurende eenen ganfchen dag bezig moeten zijn, omdie turf ter dróoging t>p te zetten, en eindelijk nog eenen dag,
om dezelve ten verkoop te vervoeren; —gereedeljjk zal men dan erkennen, dat deze veenderij eenen kostbaren tijd doetverloren gaan, die met meer
voordeels tot den landbouw befteed zoude kunnen
worden; en men zal zich niet verwonderen, dat
die buurfchappen, in welke de meeste veenderijen
beftaan, over het algemeen, de minst welvarende
zijn, terwijl integendeel de welvaart toeneemt van
diegene, wier bewoners , door de uitputting van
hetveen, gedrongen zijn geworden, het maken en
verkoopen van turf te laten varen en zich meer
uitfluitend aan den landbouw te wijden.
VIJF-
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Gemeente-gronden.
Hcerenveld.

Marken*

In een der voorgaande hoofdftukken dezes werks opperover de grondsgefteldheid onzer provincie in het j^Ónbealgemeen handelende, merkten wij reeds aan, datbouwde
in dezelve nog eene aanmerkelijke uitgeftrektheid g I 0 °
gronds gevonden wordt, welke tot hiertoe woest
en onbebouwd bleef liggen, in zoo ver dezelve»,
namelijk, noch onmiddelijk tot den akkerbouw gebezigd wordt, noch in afzonderlijke veeweiden afgedeeld, noch ook met bosfchen en plantfoenert
bedekt is. Deze gronden zullen het onderwerp
van dit hoofdftuk uitmaken ; in hetwelk wij zullen
trachten te doen zien, in welke betrekking dezelve tot de uitoefening van den landbouw (laan en
van ouds geftaan hebben', ,waarbij wij ook van de
vroegere gefteldheid der zoogenoemde marken zullen moeten gewagen. Vooraf zenden wij eene opopgave van derzelver oppervlakte in de verfchillende gedeelten der provincie (*).
Dis(*) De getallen, geplaatst bij de met een * geteekende
distrikten en (leden, (tellen weder de uitkomften der daar
reeds plaats gehad hebbende kadastrale meting voor. Ten
aanzien der overige zijn de opgaven zeer aan betwijfeling
onderhevig; bijzonder heeft men, ten aanzien der distrikten
Lochern, Doetinchem, Borkelo en Bredevoort, reden, om
dààr eene veel grootere uitgeftrektheid woesten grond te
vermoeden: dezelve zoude, volgens eene andere berekening, niet minder dan ruim 32156 bunders bedragen.
Aa 3
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Deze woeste of onbebouwde gronden zijn —Aardder
woeste

gelijk trouwens uit het vroeger gezegde ligt op tegr0qden.
maken is — van zeer verfchillenden aard. Voor
verreweg het grootfte gedeelte beftaan dezelve uit
hooge fchrale heidevelden, hier en daar met zandvlakten, of zandbulten, en begroeidezandheuvelen
afgewisfeld; foms vindt men in dezelve oerplaten
en leembeddingen. De lagere vlakten leveren hier
en daar, waar dezelve klei- of zavelachtig zijn,
goede weiding op; maar hebben zij, gelijk doorgaans het geval is, eenen zwarten . veenachtigen
grond, zoo brengen zij flecht, grof en onvoedzaam gras voort, terwijl de laagste gedeelten drasfig plegen te zijn. De"meest uitgeftrekte lage
veenachtige gronden of broeken worden in het
Zutfenfche kwartier aangetroffen.
Nopens het gebruik, hetwelk van deze woesteBenutrigronden en derzelver voortbrengfelen gemaaktonbewordt, hebben wij reeds ter gelegener plaatfebou"(feelu
het een en ander gezegd, gelijkwij ookreeds vroeger van de hiertoe behoorende Veluwfche zanden
en zandverftuivingen gewaagden. De heidegronden
dienen voornamelijk tot weiden voor de fchapen,
terwijl de hoog opgèfchoten heide afgemaaid en
tot het maken van bezems en het ftoken van bakovens aangewend wordt. De plaggen , of de met
eene dunne fchel van grond afgemaaide heideplan«
ten, dienen tot vermeerdering der ftalmest, en
waar leem voorhanden is, wordt hetzelve tot het
beftrijken van gevlochtene wanden aan huizen en
fchuren, tot het bouwen van ovens en fchoorfteenen, tot het maken van dorschvloeren en in
Aa 4
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enkele gevallen ook tot het verbeteren van ligte
gronden dienstbaar gemaakt. Behalve de benuttiging
der lagere groengronden tot weiding, wordt ook
vandezeive die foort van turf geftoken, welke hier
onder den naam van fchadden bekend is en eene
voor onzebinnenwaartswonendelandlieden belangrijke brandftof uitmaakt.— In het algemeen kan men
nog omtrent onze gemeene velden aanmerken,' dat
dezelve overal, hier meerdaar minder, voor verbetering vatbaar zijn; dat de hoogste en fchraalste
gedeelten doorgaans dienen kunnen voor de aankweeking van dennen ; dat elders de heidegrond,
mits ten minstedrie voet diep gerioold zijnde, goed
akkermaalshout zou kunnen dragen, elders, na behoorlijke bouwing, voorde graanteelt gefchikt zijn ;
terwijl de lagere gedeelten, van behoorlijke waterlosfmgen voorzien , in ongelijk betere weiden, dan
dezelve thans opleveren, zouden veranderen.
büuwde E e n , in vergelijking van het overige, zeer klein
giondeii gedeelte dezer woeste gronden is het eigendom
zöndetè van bijzondere landeigenaars , en paalt doorgaans
Pet,<>" aan derzelver akkers of bosfchen.
c;emeen- Een grooter gedeelte van de oppervlakte onzer
den.r<>n" w o e s t e gronden behoort aan de fteden of dé dorpen , en wordt door het Medelijk of gemeente beftuur beheerd. Sommige fteden en dorpen bezitten eene aanmerkelijke uitgeftrektheid gemeentegrond; andere hebben dien weinig of niet. In
de kleiftreken beftaat die doorgaans in enkele
opene plaatfen, en voorts in de hoeken van de
wegen en ftraten, en de ruimte ter zijde van dezelve,
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ve, welke daar meestal goede weiden opleveren.
Tusfchen Maas en Waal, gelijk mede hier en daar
in de Betuwe en in het distrikt Zevenaar, worden dezelve daartoe jaarlijks verpacht ; op verre
de meeste plaatfen echter worden dezelve aan de
minvermogenden overgelaten, die er dagelijks hun
vee doen hoeden. Verfcheidene fteden, bijzonder
Arnhem en Nijmegen, en ook fommige dorpen,
als bij voorb. Wijchen, hebben heidevelden in eigendom, welke door de daaraan palende erven tot
fchaapsdriften en plaggevelden gebruikt worden;
ook plegen van tijd tot tijd, ten voordeele der gemeente-kas, gedeelten van dezelve verkocht of in
erfpacht uitgedaan te worden, aan bijzondere perfonen, om dezelve tot bouwland of bosch aan te
leggen.
Veel grooter is dat gedeelte onzer onbebouwdeGemeengronden, hetwelk het gemeen eigendom' is vanfcliaPPen*
fommige of van al de geërfden in een dorpóf eene
buurfchap. Deze gemeenfchappen worden onderfcheiden in marken, en in maalfchappen, holtingen, buurfchappenof onder welke benaming verder dezelve bekend mogen zijn. — ' Eigenlijk
zoogenoemde marken worden hoofdzakelijk in het Mïrken *
Zutfenfche kwartier en op een gedeelte der Veluwe gevonden; gelijk dezelve mede in Overijsfel
en Drenthe, alsook in hetnaburig Westfalen, bekend zijn. De leden dezer gemeenfchappen, of
de gemeene eigenaren der markgronden, worden
markgenooten, gewaarJen of geërfden genoemd ;
zij zijn doorgaans de,bezitters der oudste hoeven
of erven, 09k weren- (wharen) genoemd. Deze
Aa 5
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erven liggen in de marken zelve en maken eigenlijk een deel van dezelve uit. Daarenboven behoort tot iedere mark eene grootere of kleinere,
doorgaans echter eene aanmerkelijke uitgeftrektheid
gronds, die, zooalswijzeiden, hetonverdeeldeeigendom aller gewaarden is. Oorfpronkeüjk werden dus deze markvelden alleen door de gezamenlijke markgenoôten of gewaarden gebruikt; maar
naast deze oude hoevenaars hebben zich, later en
van.tijd tot tijd, anderen, metof zonder derzelver
toeftemming, nedergezet, een gedeelte der markgronden tot bouwland afgegraven en het medegebruik van het gemeene veld verworven, waarvoor zij foms in eens zekere fom, foms jaarlijks
pachten betalen, of diensten te verrigten hebben:
deze zijn onder den naam van ongewaardenv
brinkzitters, bijzitters , kotters.,katers ofkeutert
bekend. Daarenboven heeft hier en daar eene zoogenoemde overweiding, klaauwengang ofpaalbuurfchap (compascuum~) plaats, daarin beftaande, dat
het vee der geërfden van twee naburige marken,
uit eigen aandrift (ductu naturae') uit de eene
mark inde andereovergaande, niet gefchut wordt,
zonder dat zulks evenwel als een regt, aan den
eenen, of eene verpligting, aan den anderen kant,
aan te merken zij. — Het beheer der marken berust alleen bij de markgenoôten of gewaarden,
de bezitters der oude erven, die dit op daartoe
uitgefchrevene markvergaderingen of ervendagen
uitoefenen, op welke een der geürfden, onder
den naam van markregter of boerregter, het voorzit?
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zkterfchap bekleedt en daarbij foms door eenen
markfchrijver bijgedaan wordt. In vele marken is
het voorzitterfchap van ouds her aan een bepaald
goed verbonden, welks bezitter den tijtel van erf»
markregter draagt. De marken hadden voorheen
vele regten en zelfs zekere mate van regtsgebied.
Op fommige plaatfen hadden de markvergaderingen het regt ter aanftelling van kosters, fchoolen kerkmeesters, ook van eenen gaarder of beurder der verponding, wien zij naar haar genoegen borg lieten ftellen; hare befluiten werden
erkend en gehandhaafd bij de geregten en geregtshoven in de provincie; zij negotieerden penningen
onder verband der mark; zij maakten reglementen, vorderden boeten in op derzelver overtreding
en hadden het regt tot gereede pandveiling. De
meeste marken hebben dus ook eene kas, niet
alleen uit den verkoop van houtgewas, uit deerfpacht-of andere gelden, door deongewaardenvoor
uit de mark afgegraven gronden betaald wordende, maar ook uit boeten, ontfproten, en foms
door eenen omflag over de verschillende erven, of
een opgeld boven de landslasten, aangevuld. Deze
kasfen werden tot beftrijding der kosten, welke op
het houden der geërfden-vergaderingen en het voerenvanfchouwen vallen, aangewend; voortstothét
onderhoudenvangemeene wegen, bruggen, duikers
enz., tot het bezoldigen van denmarkfchrijver, van
markboden, fchutters, fchaters of onder welken
naam zij, die tegen het overtreden der markwetten
waken, bekend mogenzijn, ook, gindsen elders ,
van tijd tot tijd, ter bevordering van kerk- of
fchooldiejist, of andere nuttige einden, terwijl het
•ver-
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overfchot, wanneer dit beftond, in fommige marken, onder degewaarde eigenaars verdeeld werd. —
In zoodanigekringen of distrikten, onderdennaam
van marken bekend, alsvan wier inrigting wij hier
flechts eenig oppervlakkigdenkbeeld poogdente geven, wasvoormaalsnagenoegdeganfche uitgeftrektheidvan hetplattelanddergraaffchap Zutfen, ofvan
de tegenwoordige distrikten Lochern, Doetinchem ,
Borkeloen Bredevoort, ook die der gemeentenAngerlo, DidamenWehl, gelijkmede, opdeVeluwe ,
die der aan elkander palende dorpen Apeldoren,
Beekbergen, Loenen , Voorst, Wilp, Brummen ,
Hall, Velp, Reeden, Elkum en Spankeren verdeeld , en zij is zulks nog, voor zoo ver de gemeenfchap niet hier en daar, geheel of gedeeltelijk , opgeheven is. — Over den oorfprong, den
aard en de regten der marken hebben beroemde
regts- en oudheidkundigen nagedacht, zijn verhandelingen en boekdeelen gefchreven, en langdurige
twisten en pleitgedingen met meer of minder hevigheid gevoerd (*); en nogtans is tot heden toe
djt belangrijk Huk op verre na niet in allen deele
toe(*) Devoornaamfte zoo binnen- alsbuftenlandfche gefchriften over de marken worden aangehaald in des Hoogleeraars C. A. VAN ENSCHUT, verhandeling over dé bevoegdheid der markgenooffchappen, om de markgrondtn
door afsluiting te bevrijden van het weiden van het vee
uit de aangrenzende buurfchappen, enz. Gron. 1818, en
aldaar bladz.4 en5. De daarmedeaangehaalde Verhandeling
van BROXTERMAN was het gevolg eener prijsvraag, naaraanleiding van een Landfchaps befluit, door het toenmalig

Provinciaal Collegie, in, 1707 uicgefchreven.
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toegelicht. Zooveel is zeker —en hierin komen
alle zaakkundigen overeen — dat deze inftellingen
van zeer hooge oudheid zijn, immers tot den
aanvang onzer jaartelling, of zelfs tot vóór dezelve, opklimmen: geen Wijk hoegenaamd toch
wordt, zoo ver de gefchiedenis dezer landen tot
lang verloopene eeuwen reikt, van derzelver ontftaan gevonden; de grensliniën der bijzondere
marken komen met geene andere vroegere of latere
kerkelijke of wereldlijke distrikts - verdeelingen
overeen, en wanneer men daarbij in het oog
houdt, dat de Sakfen, die vóór de overwinningen
der Franken deze ftreken bewoonden, bij hunne
Torige gefteldheid bewaard.bleven en, fchoon mis«
fchien aanvankelijk van hunne bezittingen verdoken , dezelve echter later terug bekwamen ( * ) ,
dan valt het moeijelijk, het aanwezen der marken
teontkennen, indentijd, toen de Franken deze gewesten nog niet veroverd en het leenftelfel in dezelve ingevoerd hadden. Bij nadere befchouwing
verkrijgt dus het gevoelen van die fchrijvers groote waarfchijnlijkheid, welke aan de marken eenen
Sakfifchen oorfprong toekennen, en niet te gewaagd
is misfchien de gisfing, dat deze inrigtingen bepaaldelijk te huis behoorden in en een bijzonder
kenmerk uitmaakten van de Sakfifche gouw (/>#»
gus) Hameland, die zich oostwaarts van den Ijsfel tot ver in Westfalen uitftrekte, en waarvan
mede een klein gedeelte op den linker oever des
IJsfels
C*) Vergel. VAN SPAEN,Historie vanGelderland, deel
I. bl. sa , en WAGENAAR, Faderlandfche Historie, deel
L bl.430.
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IJsfels lag; want voor zoo ver men in ftaat is,
die overoude landverdeelingen na te gaan, eindigen
de markgronden, althans in onze provincie, juist
daar, waar de grenzen dier gouw geweest moeten
zijn (*). Het is. buiten'-het doel van dit werk,
hierover verder uitteweiden: lieverwillen wij, na
dezen tot nader onderzoek door meer bevoegden
welligt aanleiding gevenden wenk, tot ons onderwerp terugkeeren.
MaaiWij hebben reeds met een woord aangemerkt,
hoitfif.'"'da* °ok in andere gedeelten der provincie gemeengeuenz. fchappen beftaau, die onbebouwde gronden in eigendom hebben. Zij zijn bekend onder den naam
van maalfchappen, holtingen, buurfchappen of
andere. Dezelve komen voor onder Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo en Heerde, gelijk
mede eenigermate onder Lent, Lienden en Resteren. Ten aanzien van hare inrigting en haren toefland, komen deze gemeenfchappen meer of minder met de marken overeen. Derzelver onverdeelde
grond, hetzij dan onder den naam van malenveld,
holt, bosch, broekof gemeentevoorkomende, is
het eigendom van de malen of bezitters der oudfte
erven. Zij beftaan op de Veluwe grootendeels in
de onvruchtbaarfte Jieidevelden, hier en daar ook
in broekgronden of tamelijken weidegrond. Maar
daarin zijn vooral deze gemeenfchappen vàn de
marken onderfcheiden, dat de kringen, binnen
welke
(*) Vergel.hiermede VAN SPAEN, Inleiding totdeHiß.
vanGelderland, bijzonder het onderzoek nopensde gouw
Hameland, deel I. bl. 32 en volgg. en voorts deel IV*
bl. 138 — 151.
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welke zij zich bevinden, op verre na niet zoodanig aan elkander palen, dat zij te zamen een onafgebroken geheel uitmaken , of zelfs, opdeVeluwe, de ganfche oppervlakte van een gedeelte derzelve gezegd kunnen worden te beflaan; ook kan
zulks vroeger, vóór de gedeeltelijke opheffing der
gemeenfchap, geenszins het geval geweest zijn,
als zijnde dezelve, hier door woeste gronden van
bijzondere eigenaars, daar door gemeentegronden,
elders door gedeelten van het heerenveld, bepaald
en van elkander gefcheiden. Uit het een en ander
fchijnt men te mogen opmaken," dat zij eenen anderen oorfprong en als het ware een meer toevallig
aanwezen, dan de marken, hebben.
Wij moeten nog de woeste gronden befchouwen,Domininiewoes*

welke in dit gewest een gedeelte van 's Rijks do-t e glun .
meinen uitmaken. — Het is in het algemeen eeneenonbetwistbare en dooralleoudheidkundige en regtsgeleerde fchrijvers erkende waarheid, dat van ouds
alle heiden en onbebouwde gronden, op welke
geene bijzondere perfonen of corporatiën regt van
eigendom hadden, tot de zoogenoemde régalien
behoorden, het eigendom waren van den vorst en
namens denzelven beheerd werden (*). Om deze
algemeene waarheid wél toe te pasfen op de gefteldheid van ons gewest, moet men opklimmen
tot die eeuwen, in welke de territoriale hoogheid
onzer Gelderfche graven nog niet gevestigd was,
toen Gelderland in vele afzonderlijke heerlijkheden
gefplitst was, over welke zich het gebied dier
graven nog niet uitftrekte, en wier heeren, benevens
(*) Zia onder anderen KIÜITprimae Untatc. 15.
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vens andere voorregten, ook dit gedeelte der te'
galia verworven hadden. Zoodanige eigene heerlijkheden, met zoodanige gedeelten der vorstelijke
regten, bezaten ook zij, die voor onze eerste
graven gehouden worden, even gelijk die edelen ,
met welke zq oorfpronkelijk denzelfden rang hadden, en over welke zij eerst later hun gezag uitftrekten. — Zóó bezaten zij, onder anderen, een
gedeelte van de tegenwoordige Tieler- en Bommelèrwaarden, benevens Dodewaard en misfehien, in
de Betuwe, nogenkele andereplaatfen, gelijk ook,
later, het dorp Wrjchen (*)» Dtór bezaten zij
dus ook het regt op de woeste gronden ; maar
daar deze oudste bezittingen onzer graven, na de
volkomene arrondering van dit gewest, en bij het
verloop der tijden, niet juist meer te bepalen waren en tevens het regt der landvorsrelijke hoogheid op die gronden allengs verdonkerd is , dewijl dezelve, althans hier en daar, door de ingezeteneu tot gemeen gebruik in bezit genomen en
allengs als gemeente-gronden befchouwd gewordenzijn , zooheeft, inlateren tijd, deRekenkamer
namens de Staten, als voorftellende de landvorstelijke hoogheid, dezelve, naar het fchijnt, ten
deele aan haar beheer moeten laten ontflippen.
Op fommige plaatfen evenwel, gelijk niet alleen
te Wijchen en te Dodewaard, maar ook te Lent,
Eist, Weurt, Ewijk, Winsfen en Brakel, getuigen de nog heden ten dage aan het domein betaald
(*) Vergel. VAN SPAEN, Inleiding, deel III. bl. 189,
335» 379» deel IV. bl. ip en elders; alsmede deszelfs
Vertoog »verdeBannerhteren, aid.deelI.bl.257envolgg.
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taald wordende tijnzen uit huizen of fchuren,
voormaals op gemeente-grond gezet, of uit ftukjes land uit de gemeente afgegraven, dat daar wezenlijk het regt op deonbebouwde gronden aande
voorvorsten toekwam en alzoo, waar geen bewijs
van vervreemding beftaat, alnog een deel van
's Rijks domein behoort uit te.maken.
Ten aanzien van de Veluwe lijdt dit minder be- Henen,
denking: dezelve toch was oudtyds, met uitzon«Y ' M '
dering van enkele heerlijkheden, geheel een eigen
goed van den graaf (*), wien dus ookhet regtop
de heedvelden en onbebouwde gronden, voor zoo
verdeze niet reedsbijzonder eigendomgewordenwaren, toekwam. Dezedominialewoeste grondenopde
Veluwe zijn van ouds her bekend onder den naam
van het heeretryeld; zij loopen, fchaars ergens
geheel afgebroken, van Hattem aan den hoordelijkften uithoek der Veluwe, tot Veluwenzoom
voort, waar zij met de mede dominiale, fchooft
niet onder den naam van heerenveld voorkomende
heiden onder Oosterbeek en Renkum (§) te zamen
hangen. Al deze gronden werden in latere dagen
door de Rekenkamer uit naam der Staten van dit
gewestbeheerd. Vanoudswerdenzij doorde bouwlieden der aanpalende dorpen en buurfchappen tot
weiden, fchaapsdriften enplaggenmaaijen gebruikt,
waarvoor deze in ieder fchrikkeljaar het zoogenoem(*) VAN SPAEN,/.a.p. deelIV.bl. 169.
(§) Dezebijzonderheidhadwelligtdaarinzynengrond, dat
deze(treekopeeneanderewijsalsallodiumaandegraven van
Celrekwam. Verg. VAN SPAEN,t. a.f. deel IV.bl. 140.
Bb
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ribemderuimgèld pleegden te betalen, naar evenredigheid van hunne omstandigheden en van hun
vee. Wij zullen hierna zien, hoe van dit heerenveld van tijd tot tijd gedeelten uitgegeven en tot
bouwland aangemaakt zijn; zulks gefchiedde door
de Rekenkamer, gemeenlijk nadat de naburige geërfden er in toegeftemd "hadden. Veel blijft intus*
fchen nog onbebouwd liggen, grootendeels begaande in bergachtige en zandige gronden, terwijl hier
en ginds ook zoogenoemde zwarte grond of b/oekachtige.(treken voorkomen.
Reeten- Verder heeft, van de vroegste tijden^af, de Rekenkamerop het Heeren-of Wolfsteen, het HeertnHeereq- broek, ook wel Ruerlofche-broek geheeten, en
Wkof jj e t SgWentl in het Zutfehfche kwartier, aanfpraak
gemaakt. Het eerstewordt, reedsfedert het midden
der voorgaande eeuw, door de markenvan Hengelo
en Zelhem gezamenlijk in pacht bezeten; de andere worden door de ingezetenen der omliggende
dorpen efl buurfchappen gebruikt, in zoo ver zij
er hun vee mogen weiden, hunne fchapen drijven,
plaggen maaijen en week hout houwen, en zulks
doorgaans tegen betaling van zekere tijhzen, die
onder den naam van koppelhaver, woldroggeen
grasgeld bekend zijn, waarvan echter de ingezetenen van Ruerlo, benevens enkele bijzondere erven
in andere kerfpelen, ontheven zijn. Ook uit het
Heerenbroek werden door de Rekenkamer van tijd
tot tijd eenige gronden ter bebouwing Uitgegeven.
Hetzelve i s , op eene uitgeftrektheid van twee uur
inde lengte en, opfommige plaatfen, éénuurgaans
in
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i» de breedte, onderfcheiden in een hoog en e«n
laag gedeelte. Hier en daar bevinden zich in hetzelve ve'enachtige hoogten, die horsten genoemd
worden: fommige van dezelve waren tot het
jaar 1780 nog roet opgaande eikenboomen bezet,
welke echter federt deels verkocht, deels vernield en weggeroofd zijn; andere dezer horsten
dragen hulst, jeneverftruiken en ander heestergewas, terwijl men tusfchen dezelve, in de laagten ,
uitgeftrekte metelshout begroeide moerasfen (onder
den naam van els-goren bekend), voorts veengronden, heiden en ook weidegronden aantreft. Voorheen beftond de ganfche hoogere uitgeftrektheid
van dit broek, even als van die der meeste markgronden, ongetwijfeld uit een aaneengefchakeld
bosch van opgaande boomen: volgens een oud berigt zoude hetzelve, in den aanvang der zestiende
eeuw, grootendeels door denGelderfchen veldmaarfchalk MARTEN VAN ROSSEMzijn omgehakt, entot
bevestiging vanhetdoor denzelven in pandfchapbezetene flot Bredevoort aangewend; het moet echter daarna aanmerkelijk ingeplant zijn, gelijk de
groote hoeveelheid hout, daaruit telkens, tot
het jaar 1780 toe, door de Rekenkamer verkocht, heeft getuigd. Sommige gedeelten van dit
Heerenbroek, zoowel alsvanhet Wolfsveen, zouden voor eene geregelde ontginning bijzonder vatbaar wezen, eenige zouden uitmuntende weiden,
andere goed bouwland kunnen opleveren, bijaldien
niet derzelver lagere gedeelten, even als de aangrenzende markgronden, beftendig door gebrekkige
waterlozing zeer benadeeld wierden.
Bbï
Nog
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Kedet- Npg bezit het domein eene aanzienlijke uitgewiiï ftrektheid woesten gronds in het Nederryks vtald:
over den oorfprong dezer bezitting en derzelver
oudften toeftand fpraken wij reeds vroeger; thans
vertoont het Wald grootendeels dorre heidevelden,
ook hier en daar, behalve eenige dennenbosfchen
van lateren tijd, zeer gebrekkig akkermaalshout,
met opflag vandennendoormengd. De hoogeligging
maakt in deze ftreek het graven van putten tot'
verkrijging van het onontbeerlijke water zeer kostbaar; daarom zijn hier alleen de laagste gronden,
in den omtrek van fprongen of waterbronnen,
van tijd tot tijd bebouwd geworden; maar benevens deze zijn er nog eenige plaatfen, welke mede
zeer gefchikt zouden zijn tot den aanlegvan bouwland of van eikenbosfchen, terwijl overal elders
het bezaajjen met dennen goede rekening zou,
;geven.
Afgmîn- Na het aangemerkte aangaande de ukgeftrektheid,
wo««° ^ e n aan *»- h e t gebruik en het beheer onzer woeste
«ronden, gronden, blijft nog de vraag te beantwoorden,
welke de oorzaken zijn, dat in een landbouwend
gewest nog zoo vele bunders onbebouwd en ook
xaiverdeeld blijven liggen ? Alvorensechter tot derzelver beantwoording over tegaan, zullen wijmoeten ftilftaan, bijhetgeen bereidsvantijd tot tijd aanleidingenbevorderingsmiddelgeweest is, terverminderingdierwoestegronden en terafgravingvandezelve, vooraltotbouwland.— In hetalgemeenmagmen
het daarvoor houden, dat van de vroegfte tijden af
de toenemende bevolkingde landbouwende ingezete-
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tenen gedrongen heeft, hunnen akkerbouw uit te
breiden, ook over zulke velden, welke tot dien
tijd toe het ploegijzer nog niet had gekliefd, en
zich alzoo, fchoon ook door onverpoosden arbeid,
datgene ten nutte maken, wat de natuur hun aanbood: zoo zullen dan, ónderonzegraven, vantijd
tot tijd, vele landerijen aan de heide zijn ontvvoe»
kerd, en fchoon ook de berigten zelve dier ontginningen niet tot ons gekomen zijn, fchijnen nogtans de registers der tijnzen, die jaarlijks aan de
vorstelijke domeinkamer pleegden betaald te worden, van diergelijke aangravingen uit het heerenveld en elders overvloedig te getuigen^ Vooral zal
dit plaats gehad hebben, in tijden van yrede en
rust; doch deze tijden —men weet, hoe weinige
en hoe kort zij waren, eer het leenftelfel verzwakt was en de oprigting van ftaande legers de
wijze van oorlogvoeren veranderd had. De oorlogen, die (om de zaak niet vroeger op te halen)
nog gedurende de veertiende en vijftiende eeuwen
Gelderland beroerden, waren, meerdande geregelde oorlogen van lateren tijd, verderfelijk voor den
landman, die, bij de gedurige veten en rooftogten,
door meer of minder vermogende heeren ondernomen, bij de telkens vernieuwde vijandelijke invallen van eenen aanzienlijken nabuur, vaak van jaar
tot jaar zijn vee zag wegvoeren, zijne woningen
en fchuren verbranden, zijnen oogst afmaaijen of
verwoesten. Indietijden werdendusweinige woeste
grondenontgonnen; maar ophet laatst der regering
van KAREL VAN EGMOND, gedurende het bewind
van WILLEM VAN KLEBF en bij den aanvang der
Bb3
heer-
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heerfchappy van KARJX V, terwijl de eerfte helft
der zestiende eeuw ten einde liep, en nog eenigen
tijd daarna, zagmen, bij meerder rust, opdeVeJuwe als het ware dagelijks, zoo bijzondere heidevelden en bosfchen, als gedeelten van gemeentegrond en van het heerenveld, tot bouwland,
en zelfs vele nieuwe hoffteden, aanleggen, ook
werd hier en daar zoodanig land, dat reed»
vroeger gebouwd, doch .weer woest was bojaren liggen, op nieuw onder den ploeg genomen,
welk een en ander aanleiding gaf, dat de laatstgenoemde vorst den 14 Julij 1555 eenen bijzonderen ambtenaar aanftelde, die belast was met het
onderzoek naar die nieuw, afgegravene landen en
het ontvangen van de tienden derzelve, en in
wiens eerste rekening (*), dien ten gevolge, van
zeventotachthonderdparceelen (vanwelkedemeeste één tot drie morgen, vele echter aanmerkelijk
kleiner, maar enkele ookveelgrooterwaren), alleen
gedurendehet zoo even aangeduide tijdsbeftek ontgonnen, gewag gemaakt wordt. Onder de geweldenarijen van het kort daarop gevolgde Spaanfche
beftuur, engedurendede eerste jaren van den tachtigjarigen ftrijd, toen inzonderheiddeVeluwe telkens
hetoorlogstooneel opleverdej of door doortrekkend
krijgs(*) Reketiynghe OTTO VAN HEEZEVELTZ Ontfangher
van deNoyalien tyenden opVeluwen ende Feluwenzoem
vanden jaereeyndende xLjJuly xvclvi, inhetProvinciaal
Archief van Gelderland voorhanden.•-- Men weet, étt.
tot detiendendernieuw aangemaakte landen, taGetóeristtd,
van oudsher detendvorsceljjlteoppermagt 4Usea geWhc
werd, geregtigd te zijn.
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krijgsvolk verontrust, beroofd en platgebrand werd9
was het weder geen tijd tot nieuwen aanbouw
van gronden; de ons overgebleven berigtcn zwijgen ook dien aangaande, en het is meer dan waarfchijnlijk, dat zelfs menigvroeger afgegravenftufc
lands toen weder woest zal zijn blijven liggen en
aan de groote heide teruggegeven. Maar als, in
Nederland, na het fluiten van het twaalfjarig beftandmet Spanje, en deaanvankelijke vestigingvan
ons volksbeftaan, de koophandel, aan andere oorden, het hoogste toppunt van zijnen luister begon
te naderen, leerde hier de landman welvaart en geluk, meer dan bij den naam alleen, kennen, en»
terwijl de uit de Veluwfehe bergen ontfpringende beken meest omftreeks dezen tijd aan de
oprigting van molens en fabrijken dienstbaar werden gemaakt, fchiep de ploeg vele der heivelden, die zij doorkronkelden, in graanvelden
om; ja deze aanmaking van woeste gronden
aam zoodanig toe, dat, toen de Rekenkamer in
i6a8, ter voorkoming van verkorting van het regt
der landfehap op de tienden, deze nieuw aangemaakte landen deed opnemen, bevonden werd,
dat (om van andere plaatfen niet te fpreken) alleen
onder het ambt Ede, met Bennekom en Lunteren,
meer dan 260 morgen, finds een* menfehenleeftijd nieuw gebouwd waren. Intusfchen werd een
groot deel der Veluwe weder in hei jaar 1629 —
maar het was nu voor de laatste maal — door het
Spaânfche krijgsvolk afgeloopen en platgebrand,
welke gebeurtenis op den aanbouw van gronden
eenen zigtbaar nadeejigen invloed fchijnt gehad te
S b4
heb-
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hebben, want bg een befluit van den 20 November1633bepaaldende Staten, dat, totaanmoediging
vanden landbouw, allewoestegronden, welke, van
dien tijd af, gedurende vijf en twintig jaren, zouden aangemaakt worden, vrijdom van tiend zouden
genieten. Ook na het verloop van dezen tijd vergunde de Rekenkamer aan de zoodanigen, die onbebouwde velden ontgonnen, op hun verzoek,
tiendvrijheid voor dentijdvan tientotvijf entwintig
of zelfs dertig jaren ; en gelijk fommige lieden of
andere gemeenfchappen, zoo betoonde zich bijzonder de Rekenkamer fteeds niet ongenegen, om
grootere of kleinere gedeelten van het Heerenveld ,
van de groote heide onder het Nederrijks -Wald
en van het Heerenbroek, tegen geringe jaarlijkfche
tijns of erfpacht uit te doen, doch bepaalde daarbij
doorgaans, dat het uitgegevene land tot bouwland
moest gemaakt worden, een maatregel, diede aanplanting van hout aanmerkelijk benadeeld en in
zooverre voor de vermindering der woeste gronden allernadeeligst gewerkt heeft. In het Zutfenfche kwartier fchijnen de gewaarden in de marken
doorgaans tnoeijelijker tot het afftaan van een gedeelte gronds te bewegen geweest te zijn, want
in het jaar 1756 konde de opbrengst van de verponding der landerijen, die gedurende eene eeuw
aangemaakt waren, de kosten van het aanleggen
van nieuwe verpondings-kohieren niet goedmaken
(*). Daarentegen werden, in het Nederrijks -Wald
alleen, door de- Rekenkamer, van het jaar 1646
tot

(*) Refolutie der Staten des Zutfenfchen kwantenva«
4en 2Junij 1756; vergel. 26 Mei 1751.
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tot 1794, en dus gedurende bijna eene halve eeuw,
niet minder dan 1*523 morgen (1297 bunders) woeste grond tot bouwland uitgegeven, en van 1668
tot 1794 werden, voor zoo ver bekend i s , door
dezelve ongeveer 580 akten van tijdelijke tiendvrijheid voor op de Veluwe nieuw aangemaakte kampen lands uitgevaardigd, van welke verre de meeste tusfeben de jaren 1674 en 1750 vallen. — Het
fchijnt wel, dat, na het laatstgenoemde jaar, ten
aanzien der ontginning van woeste gronden, de
landbouw weinige vorderingen heeft gemaakt, en
dat zelfs ganfche hoeven weder verlaten, en groote korenvelden, onbebouwd blijvende, op nieuw
met ftruwellen of heide begroeid zijn. Maar gedurende het laatste tiental jaren der voorgaande
en in den aanvang van deze eeuw gaven daarentegen de veranderde tijdsomßandigheden, de
ftilfland yan den oyerzee/chen Aandel, de toenemendepry zen der granen en andere veldvruchten, en wat dies meer zij, aanleiding, dat op
nieuw, in verfchillende gedeelten der provincie,
woeste gronden afgegraven werden, zoowel door
mindere bouwlieden, arbeiders en daglooners, als
door aanzienlijke grondeigenaars in meer of min
uitgeftrekte parceelen. Reeds was, in het jaar 1797,
door het gewestelijke beftuur, eene prijsvraag uitgefchreven over eene verbeterde wijze van beheer
der marken, en de best gekeurde verhandeling bekroond en in het licht gegeven (*) ; reeds waren
door
(*) De verhandeling van BROXTERMAN, hiervoordoor
ons vermeld: behalve dezen, hadden verfcheide anderen
«erdezer gelegenheid dit onderwerpbehandeld.
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door hetzelve onderfcheidene pogingen in het werk
gefield, en, zoo aanhet toenmaligftaatsbewind, als
san het algemeen beduur der geldmiddelen, voordragten gedaan, ter affchaffing dçr novale tienden,
ter verdeeling.der markgronden , ter verbetering
van den toeftand der landbouwers (*); reeds waren
door onderfcheiden landeigenaars, zelfs met aanmerkelijke opofferingen en moeite, aanzienlijke
heidevelden tot bouwland afgegraven of tot dennenbosfchen aangelegd (§); toen ook, bij de wet van
den Ï6 van Grasmaand 1809 en het daarop gevolgde befluit des Konings van Holland van den
10 van Bloeimaand 1810, doelmatige bepalingen
vastgefteld werden ter bevordering van het ontginnen van woeste gronden, aan de domeinen,
«an de gemeenten es aan bijzondere perfonen toebehoorende, in het bijzonder ook van het ver<Jeelen der markgronden. Gewis zouden deze heilzame voorfchriften, deverkrijging vanwoestegronden gemakkelijker makendeen aan derzelver aanbouwers aanzienlijke vrijdommen, als van verponding,
van novalen liend, en, by verhuring en verkoop,
van zegel-en andere,regten, alles gedurende vijftig
jaren, verzekerende,niet gefaaldhebben, hun doel
te bereiken, zoo niet de kort daarop gevolgdevernietiging van ons volksbeftaan ook de voltrekking
dezer
(*) Zie KOPS, Magazijn, deel I. bl. 276, deel III.
tu. 27,deelIV.bl.58.
(§) Zie onder anderen de belangrijke berigten dien aangaande in November 1.807aanden Minister vanBinnenland<Tcne Zaken medegedeeld, bij KOPS, t. a,f, deelIV,b).
451 —503.
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dezer maatregelen had doen ftilftaan. Dezelve zfla
echter voor het nagedacht niet geheel verloren gegaan, want het wasnaar aanleiding van hetgenoemde befluit, dat de toeftand der bijzondere marken
enandere getneenfchappen, en de nuttigheid en uitvoerlijkheid van derzelver geheele of gedeeltelijke
opheffing overwogen en meer dan immer te voren
behartigd werd. Het is waar: eenige markvergaderingen verklaarden zich, bij die gelegenheid,
Heilig tegen alle verdeeling der in gemeenfchap
bezeren wordende gronden; bij andere echter
werden ontwerpen gemaakt tot den verkoop en de
aangraving van een gedeelte derzelve; terwijl fommige, ernstig etat geheele verdeeling wenfchende, reeds de nobdige middelen beraamden, door
welke dezelve op de beste wijze tot ftand gebragt
zoude kunnen worden. — Sedert de gezegende
omwenteling, door welke wijonsvolksbeftaan terug
bekomen hebben, en, met hetzelve, een beftuur ,
hetwelk alle bronnen van welvaart en volksgeluk
«ngeftoord laat vloeijen, en alle takken van nijverheid krachtdadig onderfteunt en bevordert, fe
©ok bn' hetzelve de vaak verwaarloosde toeftand
onzer woeste gronden op nieuw ia overweging genomen en zijn daarbij in hèt bijzonder de marken«
en eene verbetering in de wijze van derzelver beheer, in aanmerking gekomen. VerXcheiden der
reeds ten tijde van koning LoDEwrjn gevormde ontwerpen ter geheele of gedeeltelijke verdeding der
auirkgrande»zijn tevens gedurende het laatfte tiental jaren meer of minder verwezenjfökt gewerden!
in de jnarkea van Ockea, van Yârdea, um
Efche-
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Efchede, van Angeren , van Harffen, van Eefde,
van Hengelo, van Baak en van Rha is reeds de
verdeeling tot (land gekomen of althans befloten;
in eenige marken heeft men een gedeelte van het
gemeene veld onder de erfgenamen verdeeld, of
worden telkens eenige parceelen uit hetzelve verkocht of in erfpacht gegeven; in fommige, eindelijk , betoonden degeërfden zich mede niet ongenegen, om tot eene verdeeling over te gaan. Maar
niet te min zijn er nog altoos enkele marken te
vinden, waar, over eene geheele of gedeeltelijke
opheffing der gemeenfchap, tot heden toe geenszins
gunstig wordt gedacht. — Intusfchen heeft, in
een ander gedeelte van Gelderland, het aanleggen van flraatwegen door de onvruchtbaarste
gedeelten der provincie, als die van Deventer en
van Zutfen op Amersfoort, en gedeeltelijk ook
die van Arnhem op Wageningen, de ontginning
van heidegronden niet weinig bevorderd, waarvan
in het bijzonder de gemeenten Apeldoren, Barneveld en Renkum menig voorbeeld kunnen opleveren, bevestigende alzoo hetgeen de graaf VAN
HOGENDORP in de provinciën Braband en Antwerpen opmerkte, dat, namelijk , ook dââr de meeste
moeite aan de landerijen langs den flraatweg befleed werd, en dat wegen alzoo het middel zijni,
$mden landbouwaan te moedigen (*).
Doch
(*) Zie dewelfs Bijdragen tot de Huishouding van
Staaty deel II. bl.4, ir6, 177.— Ook inEngeland
eninhet Pruiafifche ondervondmen, dat langs nieuwewegen overal eenevlijtige ontginning vanwildernis plaatshad.
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Doch welke zijn dan nu de oorzaken — vraagtBefta»**
men niet regt — dat in dit landbouwend gewest dî^X»
nogfteedszoo vele onbebouwde of in gemeenfchap »an de
•

veidere

bezetene gronden, en van welke alzoo niet datowgiuvoordeel getrokkenwordt, hetwelk zij, door eenenJ^J.*,*"
bijzonderen eigenaar behoorlijk behandeld, zoudengronde«,
kunnen opleveren, gevonden worden? Welke hinderpalenftaanaän derzelver ontginning of afgraving
nog in denweg, in eenentijd, in welkengeeneoorlogen van jaar tot jaar des landmans hoop, te gader met zijne bezittingen, verwoesten, maar een
meerduurzamevrede, dan immer tevoren, genoten
wordt; in een land, overvloeijendevan eenekrachtvolle, minder dan elders door weelde verzwakte
bevolking, die voor gebrek aan handen ter bearbeiding van den eigen bodem volkomen waarborgt ;
onder een zacht en vaderlijk beftuur, dat de nijverheid van den landbouwenden Mand, nu ontheven van alle overblijffelen der uit de middeleeuwen
afkomstige vernedering en dienstbaarheid, waaronder die te voren zuchtte, gelijk alle overige takken van volksvlijt, uitlokt en aanmoedigt? Deze
oorzaken, deze hinderpalen, zijn van verfchillenden aard; zij hebben deels haren grond in de natuurlijke gefteldheid onzer provincie; deels in den
zedelijken toeftand van ons landvolk; deels ook
in fommige beftaande verordeningen en in het gebrek aanftelligewetsbepalingen ten deze. — Eene
eerde en voorname oorzaak van den woesten
Haat onzer gronden is in de natuurlijke onvruchtbaarheid van een gedeelte derzelve gelegen. De
deugdzaamfte heidegrond zelfs, inhetderde jaar na
de
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de ontginning geheel uitgeput zijnde, moet van
jaar tot jaar door eene.groote hoeveelheid mest*
ftoffen in (land-gehouden worden, en niets anders
dan de altijd kostbare dierlijke mest kan daartoe
hier ten dienste ftaan, waar de grond niet, gelijk
in naburige landen, kalk- en mergelaarde Oplevert.
Met deze oorzaak paart zich nog op vele plaatfen hetgemisvan bevaarbarekanalen en ten allen
tijde bruikbare wegen. Zoo wel de mestftoffen,
als de mét moeite aan den grond ontwoekerde
vruchten, moeten dus veelal met wagens of karren
worden vervoerd, en, terwijl de eerste daardoor
op zich zelve voor den bouwman te kostbaar
worden, ziet hij zich buiten ftaat, de laatste met
voordeel te verkoopen. Ook het houtgewas,
fehoon vaak met fchralett grond tevreden, verliest
daardoor zijne waarde, waarom dan ook het zaaijen of aanplanten, zelfs van den minder zorg vereifchenden groven den (pinusfyhestris)^ mèt het
dagelijks toenemend gebrek aan hout geenen gelijken tred houdt. Voeg hierbij de reeds vermelde
gebrekkige water/ozingen in vele ftreken, waardoor de anders tot deugdzame weiden aan teleggen
broeklanden, gedurendeeen groot gedeeltedes jaars,
door fchraal onvruchtbaar water overftroomd blijven. — Onder de zedelijke oorzaken komt in de
eerste plaats de onkunde van een groot gedeelte
onzer boeren en de vooroordeelen, welkezij nog
fteedsblijven koesteren, in aanmerking. Onbekend
met de voortgangen, welkelandbouw en veeteelteldersgemaakthebben, of onafscheidbaar aan eensverkregene begrippen gehecht, gaan zij fteeds hunnen
ouden
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ouden gang* en hebben bepaaldelijk geen begrip,
om, bij eéftè betere afwisfeling van vruchten, door
het aanböüweö van voedergewasfen, de opbrengst
hunner graslanden voor den winter té befparen, en
alzoo hunnen veeftapel en hunne mestwinning te
vermeerderen. Maar verder komt hier ook in aanmerking -<-en dit ftfekke tevens ter hunner verontfchuldiging —de doorgaandearmoede onzer landlieden en het weinige kapitaal, dat zij tot verbetering van hunnen landbouw kunnen aanwenden,
waardoor het ook den meest verlichten landbouwer fchaars mogelijk zoude zijn, belangrijke verbeteringen daar te ftellen. — Neemt men hu het
een en ander te zameh: kleine boerderijen, met
gering kapitaal, op eenen uit zijnen aard onvruchtbaren grond, vaak op grooten afftand van markt*
plaatfen, van vaarten en van groote wegen, dan
zal men zich niet verwonderen, dat onze zandboeren zich fteeds geheel alleen tot den verbouw
van koren blijven bepalen, hetwelk de grootfte
waarde met den kleinst mogelijken omvang vereenigt, ett tevens, in het ftroo, zoo wel voeder
voor het vëe, als ftrooijing in dé Italien, oplevert; maar bij het doorgaande gemis van genoegzame weiden, kan het ftroo in deze zandftreken
zelden anders dan tot het eerstgenoemde gebruik
ftrekken, en moet tot ftrooijing door iets anders
vervangen worden: men redt zich dus, zoo door
het geftadig wegnemen van de bovenkom der
•woeste gronden ter vermeerdering van de mest,
als door het houden van' fchapen, welk een en
»der niet anders, dan bij. eene aanzienlijke opper-
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pervlakte gronds, kan plaats hebben, en van daar
dan bet gevoelen, datzoouitgeftrekte gemeene veldenonontbeerlijk zijn , indie flreken vooral, waar
geene behoorlijke veeweiden voorhanden zijn»
Met de vermelde oorzaken paren zich nu op
de meeste plaatfen nog andere hinderpalen, in
heflaande verordeningen en gebrek aan flellige
wetsbepalingen gegrond, die aan het ontginnen van
woeste gronden in den weg ftaan. Het drukkende
der^ navale tienden werd reeds voor meer dan
twee eeuwen gevoeld en is wel gefchorst, doch
niet geheel opgeheven: het ontraadt den landman,
naast zijne oudhoevige vaak tiendvrije landerijen,
nieuwe gronden, dietiendbaar zouden worden, aan
te breken, en het ontraadt hem, in het bijzonder,
die gronden, door den kostbaren aanbouwvan voederkruiden op het oudhoevig land, tot rijkelijker
voortbrengen van granen te bekwamen, en alzoo,
ten zijnen koste, in ruimere mate eenen tiendheffer
te verrijken, die hem ook van het voor eiken
akker, vooral in de eerste jaren der ontginning,
onmisbare ftroo voor een tiende gedeelte berooft.
Maar vooral heeft men ten deze met de inrigting van enderfcheidenmarken te worstelen. Het
valt toch ligt in het oog, hoe moeijelijk het is,
de meerderheid van derzelver leden, zoozeer in
belang en inzigten verfchillende, tot eene deeling
of verkoop der gemeene velden te bewegen.
Trouwens, het kan geenszins ontkend worden.
dat wezenlijke hinderpalen hier en daar aan de opheffing dezer gemeenfchappen in den weg ftaan;
want wanneer ook al de moeijelijkheden, aan eene
vol«
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Yolkomene affcheiding der verfchïHende marken uit
den weg geruimd zijn, hoeveel zwarigheden levert
dan nog de verdeeling op van eene meer of minder
groote uitgeftrektheid gronds, hier weiden;' ginds
veenen, daar leemkuilen, elders heide of zandylak->
ten , hier hoogten , daar moerasfen bevattende*tüsïchen gcwaarden en ongewaarden, die allen zekere
aanfpraken hebben, doorgaansden hun toe té deeleri
"woesten grond naast aan» of in de nabijheid van
hunne oudhoevige landerijen, verlangen, allen zod
welweidegrondalsheidebegeeren, envaak ongezind
zijn, om van de voordeden, welke gemeene veenen of leemkuilen hun opleverden, afftand te doen»
en nu oordeele men na dit alles, hoeveel moetjelijker zoodanige verdeeling worden moet, waar foffls
wangunst, traagheid, halstarrigheid, of zelfs het
genoegen, dat fommigen ftreelt, wanneer zij zich *
door de weigering hunner ftein tot eenvoorgedragen
ontwerp, zeker gewigt kunnen aanmatigen, de gemoederen mögt bezielen. — Wij onthouden ons,
de aangeftipte oorzaken, welke het ontginnen van
woeste gronden bij ons verhinderen, breedvoeriger
te ontwikkelen, dewijl zulks Vroeger gefchied is
in een uitvoerig verflag dien aangaande in den
jare 1807 door de Commisfie van Landbouw bij
den Minister van Binnenlandfche Zaken ingezonden
(*). De in het laatste gedeelte van dat verflag;
aangegevene middelen ter verbetering dier velden
zijn thans —dank zij der weldadige zorg van het
va(*) Hetzelve werd gepiiâtsf inhet vierde deel vin KOP»
Magazijn vanFaderlandfchen Landbouw, bl. 58 tot j#*
Cc
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vaderlijk beftuur onzes Konings ! —*ten deele verwezenlijkt : beken en waterleidingen zijn of worden
in eenen bevaarbaren ftaat gebragt ; de wegen hebben aanmerkelijke verbeteringen ondergaan; de
zandverftuivingen worden gefluit of beperkt; de
onkunde onzer landlieden wijkt allengs voor d e ,
ook onder dien ftand, door het verbeterd onderwijs, doordringende verlichting ; tot opheffing der
novale tienden worden maatregelen beraamd, en in
hoeverre, gedurende de laatste jaren, de ontwerpen ter verdeeling van markgronden der wezenlijkheid zijn genaderd, zagen wij reeds vroeger.
Het iswaar : de lageprijzen aller veldvruchten drukken den landman, bij verhoogde pachten en zware
belastingen, meer dan immer, en fchijnen genoegzaam, om, terwijl zij fteeds zijnen noesten arbeid
onbeloond laten, allen moed bij hem uit te blusfchen ; maar de ondervinding der laatste jaren leerde ook, dat dit geene wezenlijke hinderpaal oplevert, daar het zelfs niet verhindert, dat gedurig ,
in gemeente- en in markgronden, onregelmatige-afgravingen plaats hadden. Met reden fchijnt men
dus ten deze eene betere toekomst te gemoet te
zien, waarin, met het opheffen der gemeenfehappen, aan tallooze twisten en regtsvorderingen eea
einde zal zijn gekomen, eene verbeterde wijze van
landbouw zal ingevoerd zijn, onze dorre heidevelden met bosfehen bedekt en in akkerland verkeerd
zullen worden, en onze verzuurde moerasfen of
broek-landen door behoorlijke afwatering in ftaat
gebragt, om goede hooi- en'veeweiden op te leveren.
ZES-
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Teeßand der landbouwers en van derzeher
bezittingen*
I. Voormaals waren door de ganfche provincieDn°*e(j°*
vele en aanzienlijke landgoederenverfpreid, welke ,malige
hetzij tot de domeinen der landfchap behoorden,^"goedel
hetzij onder het beheer der bijzondere Kwartieren«n.
ftonden. De domein-goederen of grondbezittingen, van welke de landvorstelijke hoogheid der
provincie, eigenaar was, hadden ten deele reeds in
den tijd der graven en hertogen een gedeelte van
derzelver eigendom uitgemaakt, en beftonden inzonderheid in aanzienlijke uiterwaarden, waaronder bij voorb. die bij Herwen en Aart zeer uit*
geftrekt waren en verfchillende bouwhoven bevatteden; ten deele waren deze domein-goederen la*
ter door de Rekenkamer, namens de Staten, aan-»
gekocht, van welke wij alleen de heerlijkheden
Hedel, Groesbeek, Baar en Lathetn , en Steenwaard, waar de provincie nagenoeg alleen grond»
eigenaar was, noemen zullen. De goederen, o«der beheer der verfchillende Kwartieren, waren
grootendeels afkomstig van de kloosters en andere
geestelijke gefliehten, die hier vóór den tijd der
hervorming in grooten getale aanwezig waren en
allengs zoo veel bezittingen kregen, dat door herhaalde plakkaten tegen de veelvuldige erfmakingen
aan dezelve voorzien had moeten worden: deze
goederen werden, na de afzwering vanSpanje indit
gewest, voorzooverdezelve toen nietdoor de zich
Cca
bui-
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tuiten 's lands begeven hebbende geestelijken ver*
kocht, door onbevoegden in bezit genomen of
op andere wijzen verdonkerd waren, in beflag
genomen en derzelver inkomsten zijn federt door
de Gedeputeerde Staten der verfchillende Kwartieren tot • goedmaking der kosten van kerk- en
îchooldienst aangewend (*). — Men weet, hoe
deze goederen, na de verandering van zaken in
het laatst der voorgaande eeuw, allen te zamen
onder één beheer gekomen en daarna, met 's Rijks
domeinen vereenigd, een gedeelte van dezelve
hebben uitgemaakt; men weet ook, dat dezelve
gedeeltelijk reeds in de jaren 180I tot 1804,
gedeeltelijk gedurende het Franfche bewind, gedeeltelijk in de laatfte jaren, zijn verkocht, zoodat zij zich thans, met uitzondering van nog
flechts zeer weinige, in handen vàn bijzondere
perfonen bevinden. Wij vermelden dit te meer,
om den invloed, Welken deze domeinverkoopingen
op den boerenftand gehadhebben: eensdeels, namelijk , is het getal der pachtgoederen daardoor aanmerkelijk verminderd , dewijl vele bouwlieden in de
gelegenheid zijn geweest, om zelve tegen toenmaals
matige prijzen landeigenaars te worden, waardoor
allezins op het platte land meer algemeene welvaart en meer geldsomloop zou zijn te weeg gebragt, dan daar vroeger plaats had, indien niet
omHandigheden, die wij hierna moeten vermelden,
juist uit deze zelfde oorzaak de noodlottigste gevolgen voor den boerenftand hadden doen voortkomen; anderdeels wordenvelevoormaals dominiale
bouw(*) Zie Grott GeldersckPlakkaat-boek, deelI.col. 754,
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bouwhoven en landerijen thans met meer voordeels
yoordeeigenaarsgebruikt, want zeldenwerden aan,
het voormalig beltuur der domein- en der voormalige geestelijke goederen de hoogste pachten betaald en de voorwaarden der pacht waren doorgaans
Voor de pachters zeer aannemelijk.
Nog altijd bevinden zich in de verichillende ge-voormadeelten onzerprovincie groote uitgeftrekte làndgoe-âfrmatù
deren, het eigendom van vermogenden en aanzien-gegoedelijken. Voor ruim vijftig jaren, werden in het
kwartier van Zutfen alleen omtrent veertig zoogenoemde fiavczaten gevonden, wier bezit aldaar eendervereischten was, omin deRidderfchap belehre?»
ven te worden (*); ïn de andere kwartieren waren , in dezen zin, geene riddermatige goederen
aanwezig, maar werd nogtans het bezit van aanzienlijke landgoederen daartoe vereischt (§). Da
riddermatigen waren oudtijds verpligt, hunne vaste
woonplaats op het platte land te houden; ea
fchoon later deze verpligting. opgeheven werd,
bleven nogtans fteeds de meeste vermogende landeigenaars, immers gedurende het grootfte gedeelte
des jaars, hunne goederen bewonen, daar het bekleeden van eerambten en waardigheden hen niet
belettede, tevens op eigen grond den edelen landbouw te drijven en, zoo door hunne verteringen,
als door het beftendig verbeteren en verfraaijtn
hunner bezittingen, aan allerlei (tanden arbeid te
ver(*) Tegenwtordige- StaalvanGthtertand\ bl.347. Zie
Ook VAN HASSELTSGelderse.//Maandwerk, deel1.blad.§7..
(i) Verg.?zsTiL\}Çamxent.deRfpublicaßataye.»p.193»
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verfchaffen en een deel van "hunne inkomsten op
dezelve te doen afdalen. De thans beftaande vorm
van regering biedt hun deze gelegenheid niet meer
in die mate aan, daar velen door hunne ambten
aan een fchier beftendig verblijf in de hoofdplaats,
of zelfs buiten de provincie, verbonden zijn, en
alzoo allengs vreemd worden aan het platte land,
althans zich buiten Haat bevinden, aldaar, gelijk
voorheen, zelve zich aan den landbouw te wijden.
Hiervan nu is de vermeerdering van pachtgoederen het natuurlijk gevolg, maai* ook, dat, in zoo
verre, minder dan voorheen op het platte land
wordt verteerd, dat arbeiders en daglooners moeijelijker wérk kunnen bekomen, en dat de geldsomloop en de algemeene welvaart aanmerkelijk worden
benadeeld, en in dit laatste opzigt werkt dezeoorzaak te fterker, in die (treken, waar aanzienlijke
landgoederen zich in handen van buitenlanders bevinden, welker inkomften dus nimmer hier verteerd
worden, en voor den geldsomloop binnen de provincie geheel verloren zijn.
Boeren- Voor het overige is het uit het reeds gezegde
eiren.
blijkbaar, dat de bevolking van het platte land,
voor een groot gedeelte, uk boeren beftaat, waarvan vele hun eigen erf bouwen, en voorts uit
arbeiders endaglooners, »die, fchoon den meesten
tijd bij anderen werkende, nogtans grootere of
kleinere (tukken lands, foms hun zelven toebehoorende, voor de behoefte van hun huisgezin
zelve beteelen. De eigenlijke boeren-erven verfchillen zeer aanmerkelijk in grootte : hoewel men
er, namelijk, bijzonder in de Betuwe en in
de
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de Veluwfclie kleiftreken, vindt, onder welke
veertig tot tachtigbunders landbehooren; magmen
nogtans aannemen , dat zij, welligt voor meer dan
eenderde gedeelte, geen vijf bunders kunnen halen.
II. In die gedeelten der provincie, waar geenBo«en"
„

.

.

.

wonin-

gevaar van overltroommg te duchten is, vindtgen.
men, dat voor de oudere boerenwoningen meer
eene lage dan eene hooge ftandplaats werd uitgekozen: men bedoelde daarbij waarfchijnlijk, om de
mestvaaken rondom het achterhuis, of de ftallen
binnen hetzelve, vocht te houden; men was daarenboven voorheen min omzigtig met het uithalen
van de mest en kwam daarbij al dieper en dieper,
waardoor het achterhuis ongemerkt eene verzakking
moest krijgen. Thans wordt, bij het optrekken
van nieuwe huizen, over het algemeen gezorgd,
dat dezelve uit den grond rijzen, waardoor de zindelijkheid en de gezondheid bevorderd worden,
en de mestvaalt in zoover aanmerkelijk wint, als
zij niet door het water wordt uitgeloogd; daarbij
wordt men nu van zelf teruggehouden van, door
het uitmesten, den grond te verlagen, alzoo thans
veelal met muren opgehaald wordt, wat voorheen
aan de meeste plaatfen rigchelwerk en kleiwand
pleegde te zijn , hetwelk, wanneer zich ook de
grondllag verzetten mögt, toegeven konde, zonder
geheel uit elkander te zakken.
De grootfte boerenhuizen worden op de klei
aangetroffen. De hooge prijzen, welke de voortbrengfelen Van den grond voor eenige jaren hadden
<dn gedurende ee&en geruimen tijd gehad hebben,
Cc4
heb-
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hebben aanleiding gegeven, dat de eigenaars dez*
grootere huizen meeren meer verfraaiden, of zelfs,
xiieuw en kostbaarder optrokken, waardoor dezelve
inu, al mede een verpletterende last zijn geworden
ypor dç landerijen, uit welker gewone opbrengst
noch de aanleg, nochhet onderhoudvan zoodanige
gebouwen kan worden bekostigd. — Over het algemeen zijn de woningen der landlieden geëvenredigd aande meerdere of mindere uitgebreidheid va»
Mn bedrijf, en aan den omvang der erven, opwelke zij den landbouw uitoefenen. Allen zijn in een
•woonhuis eneenachterhuisverdeeld , diedooreenen
middelmuur van elkander gefcheiden zijn. Het
weo/ihuit bevat vooreerst een ruim vertrek, hier
^n daar op de Veluwe de haard, elders de- keuken, genoemd. Hetzelve is met tegels of estrikleen bevJoerd, tegen den middeltnuur doorgaans
•met bedfteden voorzien en heeft aan de zuidzijde
•eenen wijdgeboezemden fchoorfteen. Verder vindt
men, in degrootereboerenwoningen, terwederzijde
van deze keuken nog een vertrek, even diep als.
deze, maar doorgaans minder breed. Dat aan de
noordzijde bevat de zoogenoemde wasch- en melkIcaroer, ook wel gooi of fnuiver genoemd, waar
achter of waar vóór zich de kelder bevindt,
en boven deze eene kamer met eeneflaapplaats,
De kamer aan de zuidzijde, mede met eenen
fchoorfteen en bedfteden voorzien, dient bi> fommigen dagelijks tot woonvertrek, bij anderen tot
berging van voorraad en gereedfehappen, bij anderen weder, door een befchot afgedeeld, tot verschillende einden, en onder dezelve bevindt zich
foms
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foms nog een tweede kelder tot berging van wintervoorraad. In Buren en Kuilenburg maakt veelal
het waschhuis, waarin de kernton en de pomp
geplaatst zijn, een gedeelte van het achterhuis uit,
fchietende tegen de kelderkamer aan, welke dan
even diep is, als de keuken. De kernmolen, door
een paard of ezel, foms ook door een treêrad,
waarin een zware hond loopt, in beweginggebragt,
is foms in het achterhuis geplaatst, tegen den
muur, die hetzelve van het waschhuis fcheidt;
maar veelal ziet men denzelven buiten 'shuis, door
eene kap voor den regen gedekt, digt bij of naast
het waschhuis. In het zuid - oostelijk gedeelte
van het Zutfenfche kwartier, en hier en daar elders, is het zijvertrek met eene afzonderlijke deur
in den voorgevel voorzien, en wordt gemeenlijk
door de ouders voor zich zelve behouden, wanneer zij, bij klimmende jaren, de boerderij aan
een hunner kinderen overdoen. — Ten einde onze
lezers over dezen verfchillenden bouwtrant te doen
oordeelen, voegen wij hier nevens de afbeelding
(platten grond enopftand)vaneen huis, Maande op
eene groote Veluwfche boerderij onder Dorenfpijk
(PI. I. fig. 1.); van eene, welke gevonden wordt
in de Over-Betuwe, op eene plaats van ten naastenbij zestig hunders akker- en weideland (PI. I.
fig.a.); envaneene, voorkomendeop eene middelmatige bouwhoeve in het distrikt Bredevoort(PI. I.
fig- 3-)^ — Op onze Zutfenfche dorpen langs de
grenzen zietmen nietzelden, evengelijkzulksinhet
naburig Osnabrugfche plaats heeft, nog eene kamer
vóór den voorgevel vooruitfpringen (PI. I.fig,4.),
Cc$
ee»e

VI. Toestandder landbouwers

355

4io

S T A T I S T I E K

VAN

eene onregelmatigheid, metwelke men welligt oor«
fpronkelijk bedoelde, de voordeur en de venders
van de keuken voor wind en fneeuw te beveiligen,
even gelijk het achterhuis van achteruit fpringende
hoekfehotten voorzien is, om de bij voorkeur naar
het westen geplaatste bandeur, die ten hoofdingang
van de deel verftrekt, te befchutten. Bepaaldelijk
in de Betuwe en verder benedenwaarts, komt men
door de voordeur in eenen gang, aan de eene zijde van welken zich de keuken bevindt, uit welke
men met eene deurin de tweede kamer treedt, terwijl, aan deanderezijde vandengang, de ruimekei*
derkamergevondenwordt. Ook elders raakt het, bij
het bouwen van nieuwe boerenwoningen, hoe langer zoo meer in zwang, eenen gang tusfehen beidente laten, terwijl, waarmennogmetde voordeur
dadelijk in de keuken treedt, veelal eene kast zoodanig geplaatst is, dat dezelve tot een feberm verftrekt. De zolder, die over de ganfche uitgeftrektheid van het woonhuis heen loopt, dient tot berging van granen en andere zaken, terwijl gemeenlijk eenklein gedeeltevan denzelven tot andere einden afgefchoten is. Op kleine bouwerven, vindt
menvaak, nevens hetwoongemak of den.haard, nog
flechts één vertrek, dat tot wasch- en melkkamer
dient, en waar achter zich dan ook een keldertje
bevindt, met eene flaapplaats boven hetzelve.—•
Uit het binnenvertrek of den haard, of wel uit
den gang, komt men door eene deur ia het achterhuis. Hetzelve is, tenaanzien derbreedte, naar
die van het woonhuis geregeld, en heeft«öne leng*
te vaa ia tot ao ellen, bij arbeiders vaak flcèh»
van
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van de helft. In het midden bevindt zich, ovet
de ganfche lengte, ter breedte van ongeveer 7 ellen of minder, eene deel of dorschvloer, dié
doorgaans geheel van klei- of leemaarde gezet
i s , foms ook van klei met keitjes gemengd: men
höüdt de bijvoeging Van floótmodder voor een
gepast middel, om aan dorschvloeren van louter klei zamenhang en taaiheid bij te zetten.
Ter wederzijde van de deel worden deftallingen
voor paarden en horenvee gevonden, waarvan op
het zand ook een gedeelte tot een varkenshok
afgefchoten is, wordende bij fommigen nog behalve dat een ruim varkensfehot buiten 's huis aangetroffen. Boven de ftallingen zijn de zoogénoemde
kilden, terwijl op de balken boven de deel, welke daartoe met balkflieten (losliggende onbewerkte
houten, die van balk töt balk reiken) zijn belegd,
het ohgedorsehte graan, ook het ftroo en het
hooi, geheel of gedeeltelijk geborgen wordt. —.
De grobte boerenhuizen zijn geheel van fteen opgetrokken; op de mindere erven zijn de achterhuizen doorgaans op eenen gemetfelden voet beplankt. Bij oude boerenhuizen pleegt niet alleen
hetvierkante werkvan ffijlen en balken, maar dikmaal zelfs de. kap, met hoekkepers, fporen en
latten, vatt eikenhout te zijn: thans wordt doorgaans rot het kapwerk de min duurzame den gebezigd, terwijl men daarentegen Jlieer en meer met
fteen begint op te trekken, wat voorheen flechts
leemen wanden pleegden te zijn. Somwijlen Wordt
liiÈrtoe het gebruik van zelfbakken fteènen, waartoe men dan, in de nabijheid van de timmering,
kleine
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kleine veldovens oprigt, door den affland van fa.«
brijken en de hooge vrachtloonen aangeraden.
Ook het gebruik van vloertegels of estrikken, in
ftede van platgelegde bakfleenen of klinkers,
of van kleine keijen, wordt binnen 'shuis meer
algemeen, en, fchoon deachterhuizen (leeds met
riet of ftroo gedekt zijn, beginnen, voor zoo
ver het woonhuis aangaat, de ftroo- of rietendaken onzer voorouders allengs voor pannen te
zwichten, dit laatste intusfchen meer als een
punt vari fpaarzaamheid, dewijl het dekken met
ftroo of riet veel kostbaarder i s , dan met pan«
nen. Om nog mindere kosten te maken, pleegt
men, hier en daar in het Zutfenfche kwartier,
zeer breede graszoden van taaijen grond geftoken*
in plaats van vorstpannen, op de huizen, aan te
wenden, gelijk men dezelve daar ook, op fchuurtjes en andere min beduidendenevengebouwen, den
dienst van het ftroodak kat verrigten : het is waar,
dat het fpoorwerk, met zulke zoden behangen,
fpoedig door de vochtigheid verteerd wordt; doch
zulks is op zoo grooten affland van de rivieren,
waar het hout op lagen prijs ftaat, van minder
aanbelang, dan het elders met regt geacht zou
worden.
Voor eenige jaren vond men in het Zutfenfche,
naar den kant van Overijsfel, nog Vele, en thans
vindt men er nog enkele groote boerenhuizenzonder fchoorfteen en zonder afgefchoten keuken«
In zulk een huis is de haardflede ten naastenbij
het middelpunt van het door de menfchen bewoonde gedeelte: de kleine ruimte tusfchen het over«
fpria-
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fpringend dak en de plaat, de zoogenoemde uilenof vorstgaten boven in dé nok, en voorts de reteri
in deuren en venders, moeten den rook uitlaten.
Het groote voordeel van dezen Vele eeuwen heugenden bouwtrànt beftaat hierin, dat de huismoeder, bij haaf fpinnewiel, aan haren rondom
open haard, de Wieg Van haaf kind én den etenspot gadéflaandé, tegelijk het oog kan laten gaan
©ver al de werkzaamheden van het gezin, haar
vee links en regts overziet en de nöódige bevelen, zonder opftaan, geVen kan. Aan den andéren kant is het niet te loochenen, dat in een huis
zonder fchoorfteen de zindelijkheid lijdt, en dat,
bij fommige ziekten, het gebrek aan afgefchoten
flaapvertrekken kwade gevolgen naaf zich fleept,
terwijl daafénbóven het onbefchutte vuur en de
vrijdwarrelenderook, bij fterken wind4 lastig zijm
Somwijlen wordt daarom in zulke huizen eenige
ontlasting aan den rook verfchaft, door eene houten pijp, die, regt boven den haard, uit het dak
opgaat; ook vindt men deze huizen nu en dart
van een enkel afgefcheiden flaapvertrek voorzien.
De hiernevens gevoegde afbeelding (PI. II. lig. i.)
ftelt een diergelijk , doch eenigzins naar de nieuwere behoeften gewijzigd huis voor, waarvan het
oorfpronkelijke in de gemeente Ëibergen gevonden wordt. De voorgevel is regtftandig met planken boven de venfterglazen opgetrokken, en vóóf
denzelv.en fpringt mede eene kamer uit, zoo als
wij hier boven reeds aanmerkten, dat in dit gedeelte der provincie niet zeldzaam is.
Wat menbij ons tenplatten lande hutten noemt,
is

VI.Toestandderlandbouwers

359

414

S T A T I S T I E K

VAN

is eene foort van getimmerte, dat verwondering
moet wekken, wanneer men bedenkt, hoeveel levende wezens dikmaal, ten minste gedurende den
nacht, in derzelver kleinen omvang te zamen gepakt wonen. Soms zijn dezelve nog gedeeltelijk
van voren met fteen opgetrokken, gedeeltelijk ook,
van planken opgeflagen, en afgedeeld in eenwoonvertrek en eene kleine deel, met flailing voor een
paar beesten. Van den platten grond en den opftand van een zoodanig verblijf, oorfpronkelijk op
de Veluwe gevonden wordende, voegen wij eene
fchets hiernevens (PI. II. fig. 2.). Een getimmerte,
hetwelk drie nog kleinere verblijven, door ééne
gemeenfchappelijke deel zamengekoppeld, bevat,
wordt aan den voet van den Lochemer berg in de
gemeente Laren aangetroffen. Het is inderdaad
niet ligt mogelijk, minder kostbaar, dan in zoodanig een huis, te wonen, en wanneer bij zulk
eene inrigting de zamenwonenden rust onder elkander houden, bezitten zij ongetwijfeld de deugd
van vredelievendheid in eene hooge mate (*).
Wanneer men fleenen aan hutten en diergelijke
geringe woningen bezigt, dan worden zij doorgaans met klei, in plaats van met kalk, gemetfeld; op de Veluwe is zoodanig metfelen, zelfs
bij het bouwen van daghuurders woningen, meer
in
(*) Men weet, hoe deze, in dit opzigt, op de zwaarfte
aller proeven gefield wordein Ierland, waar men tenplatten landehutten vindt, in welke tot vijf huisgezinnen bij
een wonen, en het getal der menfehen, die onder éénbekrompenftulpdakademen, tot dertigklimt.
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in gebruik, dan in het naburige Zutfenfche. De
muren, met kleiofleemopgetrokken, behooren met
kalk te worden ingevoegd, doch men laat zulks
dikwerf na ; ook kan dit invoegen wel eenigzins,
maar nooit volkomen, de gebreken van •zoodanige
muren verhelpen, welke de vereiselite Hevigheid
misfen, en onvermijdelijk vochtig moeten zijn, wanneer men dezelve niet eene el hoog uit. den grond
met gewonen kalk heeft opgemetfeld. Waar men
in de gelegenheid i s , om zeepzieders asch te bekomen, moet deze ook nu en dan, bij het bouwen van geringe huisjes, den kalk vervangen.
De nevengebouwenonzer boerenwoningen be-Nevengeflaan doorgaans in eene fchuur, en foms nog eene
kleinere daarbenevens; voortsin één, tweeóf drie
bergen voor het hooi en Ijet graangewas, en foms
ook een bakhuis, of althans een oven. Daarenboven behooren bij de boerderijen aan den heikant
nog één, twee of zelfs drie fchaapfehotten.
Defchuren, zeer verfchillende van grootte, die-schuren,
nen, in de eerfte plaats, tot berging van wagens,
karren, ploegen en ander bouwgereedfehap, benevens brandftoffen. In delageregedeeltender Betuwe
en verder benedenwaarts vindt men in dezelve ook
veelal de hokken voor kalveren, varkens en fchapen, en in de Bommelerwaard dienen dezelve ter
wederzijde tot Mailing van horenvee, terwijl het
middelde gedeelte als bergplaats voor wagens en
gereedfehappen aangewend wordt, voor zoo ver
men deze aldaar niet onder het fchuins afloopend
dak van het achterhuis plaatst. — Men'vindt ook
eene
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eenemenigte boerenwoningen zonder fchuren, maar
zelden ontbreken bij dezelve ligt opgeflagen opene
brandfchüurtjes of zoogenaamde fchoppen, welke
veelal tevens tot wagenlootfen worden gebruikt.
Schaap- Onze fchaàpfchotten zijn doorgaans te bedompt
' en te laag, welk gebrek te meer tot bezwaar van
het vee verftrekti omdat men veelal de mest zich
zoolang in dezelve laat öphóopen, als de hoogte
van het fchot maar eenigzins toelaat1.
lagen. In ftreken, waar het gras niet overvloedig isj
wordt het hooi in het huis of in de fchuur opgeftoken, en men ziet er dus geen hooibergen. De
zaad- of horenbergen hebben Van vier tot zes roeden. Onder Ruerlo vindt men enkele bergen van
Hechts ééne roede: wij hebben zulk eene geldfparende inrigting hiernevens afgebeeld (PI.IL fig. 3.)
en zouden dezelve allezins voor navolgenswaardig
houden , indien het bleek, dät bijzoodanigebergen
het inwateren aan den top van de kap genoegzaam
könde worden verhoed. — Stelten-bergen noemt
men hier de zoodanige, wier roeden op de hoogte
van ruim 2 Nederl. el door balken verbonden zijn *
waar flieten of onbewerkte houten dwars over
heen gelegd worden, die het koren of het hooi
dragen, terwijl de benedenste openblijvende ruimte als een fchuurtje of zoogenoemde fchoppe wordt
gebruikt. Bij deze fteltenbergen is , wanneer het
onderste gedeelte der roeden gebrekkig wordt, een
herfiel mogelijk, waarvoor de gewone bergen min
Vatbaar zijn.
Bakfcuis. gij grootere boerenwoningen wordt een geheel
van fteen opgebouwd bakhuis, met fchoorfteen en
oven
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oven aangetroffen. Hetzelve heeft hier en daar
genoegzame ruimte, om over dag ten verblijf voor
het ganfche gezin, of tot eetvertrek voor de
dienstboden en daghuurders, te kunnen ftrekken.
Op kleinere bouwerven vindt men alleen een oven.
De putten op het land worden in het Zutfenfche »atten.
fomwijlen met eene foort van zeer losfe lange, of
brouwturf, in plaats van met fteenen, opgezet;
ook ziet men wel eens, uit eene foortgelijke fpaarzaamheid, bakovens maken van enkel klei.
De inrigting der heerenhuizen verfchilt op ons ^" e ""
platte land natuurlijk tot in het oneindige, dewijl
dezelve naar het vermogen en de behoeften van
allerlei foort van bezitters zijn opgetimmerd, en
niet altijd eigenlijke buitenlieden tot bewoners hebben. Verre de meeste evenwel vooronder(lellen
eenen eigenaar, die van de bebouwing zijner gronden mede zelf werk maakt, en hebben veeftallen
en bergplaatfen (bouwhuizen) als onmisbare aanhangfels. Van onze grootere heerenhuizen kan
men in het algemeen zeggen, dat dezelve trapsgewijze van kleine vestingen, en verblijven, door
zekeren graad van achteloosheid, met landbouw,
jagt en visfeherij in zigtbaar verband ftaande, veranderd zijn in woningen, binnen welke de ftedelijke netheid gansch niet ontbreekt, en orde en
gemak het kennelijk doel der herbouwers is geweest. Een aantal flotgrachten is gedempt ; vele
ophaalbruggen zijn in breede dammen veranderd;
de bemuurde of met heggen ingefloten voorpleinen
zijn ontmanteld; de nevengebouwen, tot de lanDd
de-
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delijke huishouding behoorende, zijn op grootere
afftanden weggefchoven, en het koren, eertijds
niet zelden binnen het woonhuis opgeftort, wordt
meer bepaaldelijk in deze nevengebouwen gezol-derd. Terwijl aan den eenen kant dat hoog geboomte is weggehouwen, waartusfchen men, in
vroeger dagen, als verborgen, en van lucht en
uitzigt verdoken, woonde; heeft men, aan den
anderen kant, zoo veel mogelijk, het weidend vee
tot de huizen doen naderen, en, door bloeijende
ßruik- en plantgewasfen, den naasten voorgrond
zoeken te vervrolijken. Ook heeft men zich niet
vergenoegd^ niet de huizen reeds op eenen afftand
in het oog te doen vallen; maar zich daarenboven
doorgaans moeite gegeven, om de toenadering tot
dezelve, langs verbeterde wegen, gemakkelijk te
maken.
Als de flotfom van alles mag dus vrijelijk, ten
aanzien van den bouwtrant onzer woningen ten
platten lande, in het algemeen gezegd worden, dat
dezelve, zoo klein als groot, thans beter zijn,
dan zij in de dagen onzer voorouders waren.
joefiana n i . D e gçootfte bouwhoven (die, welke veertig
ftc bouw en meer bunders land beflaan) worden, zoo als wij
hovenop r £ e c j s aangemerkt hebben, meerendeels in de kleiftreken gevonden. De onder dezelve behoorende
bouwlanden bedragen, naar mate van de uitgeftrektheid en de ligging der goederen, 12 tot ao bunders, terwijl er 15 tot 25 en meer bunders weien hooiland.bij gevonden worden. Men houdt op
deze

364

Toestandvandenlandbouwenderlandhuishoudkunde

G E L D E R L A N D .

419

deze plaatfen 4 tot 8, op fommige zelfs 10werk*
paarden, waaronder ook eenige, die ten verkoop
aangefokt worden; en daarbij 30 tot 40 en meer
ftuks runderen, deels voor de.melkerij en het maken van boter, deels tot verkrijging vande noodige
mest, deel» eindelijk tot vetweiding en den aanfok
van jong vee; vootts vindt men daarbij gemeenlijk nog 6 tot 10 varkens, zoo tot eigen gebruik,
als om tot den verkoop vet te mesten, alsmede
zeugen met hare jongen om aan te fokken. — De
landbouw wordt op deze grooté erven, gemeenlijk , buiten de hoofdperfonen, met 4 tot 7 vaste
werkboden, namelijk 2 , 3 of 4 knechten en 2 of
3 meiden, uitgeoefend-. Derzelver loon bedraagt
tegenwoordig doorgaans, voor den grooten bouwof zaaiknecht /90- : tot /100- :; voor denmiddelknecht ƒ60-: totƒ70-:; voor den derden knecht
ƒ40-: tot ƒ50-: , en voor den vierden knechtof*
"jongen ƒ20 tot ƒ25-: des jaars; voorts verdient
de voornamemelkmeid, opdeze plaatfen, ƒ50-: tot
ƒ55- :; de mindere / 3 0 - : tot ƒ35- : , en de derde
fiS-: tot ƒ20-:. Totdevoornaamftewerkzaamheid
der knechten behoort hier het bearbeiden van den
akker, en in het gemeen al datgene, waartoe de
dienst der paarden vereischt wordt, en voorts het
maaijen van het koren. In den winter is de zorg
voorhetveehunaanbevolen; op plaatfen, waarveel
vee is, kunnen zich twee knechten daarmede alleen
genoegzaam bezig houden; waar minder vee i s ,
moet de tweede knecht mede dorfchen. De meiden
hebben in den zomer voornamelijk met de melkerij
Dd a
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en het maken van boter te doen (*) ; verder is het
wieden, het binden der fchovenen, in den winter,
het fpinnen hare voorname bezigheid. — Voor
zoo ver dezeboerderijen verpacht worden, gefchiedt
zulks meestal voor zes jaren, met vermogen van
weerszijde, om de pacht na drie jaren te kunnen
opzeggen; de op- en aftrek heeft gewoonlijk op
Petri (2a Februari]) van ieder jaar plaats. De
fom, waarvoor deze erven verpacht worden, verüchilt natuurlijk aanmerkelijk naar de grootte, de
ligging en de waardij der gronden, bedragende
dezelve van ƒ500- :tot ƒ1000-: en zelfs in enkele
gevallen nog meer. Deze pachten zijn echter in
de laatste jaren zeer gedaald, zoodanig, dat de
beste boerenplaatfen thans zelden hooger dan tegen ƒ16-: of ƒ18-: het bunder, bouw- en weiland door elkander gerekend, verpacht worden,
waarbij dan al de grondlasten en het onderhoud
der gebouwen ten laste der eigenaars komen ; ja
zelfs zouden wij voorbeelden kunnen bijbrengen,
dat plaatfen van 60 tot 70 bunders goeden grond in
de Betuwe, voor den tijd van drie jaren, alleen
voor de lasten verpacht zijn, mits dezelve de fom
van
•(•) Menweet, dat hetmelken, inHolland, doormansperfonen verrigt wordt, en zoo was het reeds voormeer
dan drie eenwen: want in de Oudheden en geflickten van
Kennemerland, deel I. bl. 355, wordt gemeld, dat de
Regulieren te Syonin deBeverwijkdriekoemelkers hadden.
Daar nu die woord bij KILIAAN nergens in diebeteekenis
voorkomt, wel de woorden melckdeerne, melckmaerte,
fchijnt het, dat dit werk, reeds in zijnen tijd, buiten
Holland,alleen aanvrouwenovergelaten werd.
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ran ƒ500-: niet te boven gaan ! Intusfchen is ,
gelijk wij reeds aanmerkten, een aantal dezer beste
klei-erven, gedurende de jongst verloopene vijf en
twintig jaren , van tijd tot tijd, doorde oudepachters en andere toen gegoede landlieden van het domein of van bijzondere grondeigenaars aangekocht,
zoodat men zeggen kan, dat een groot deel dier
fchoone landhoeven thans door de eigenaars zelve
bewoond en gebruikt wordt. Maar daar deze aan^
koopen plaats hadden in eenën tijd, toen veldvruchten en vee tot buitengewoon hooge prijzen
geftegen waren en dus hierop gebouwd werden,
hebben dezelve, bij de tegenwoordig zoo aanmerkelijk gedaalde markt, onder een kostbaar" onderhoud en bij zeer.verhoogde en ten uiterfte bezwarende grondlasten, hier, even als elders, voor
het aanzienlijkste gedeelte van den boerenftand,
de ongunstigfte gevolgen voortgebragt; te meer,
daar de koopers grootendeels, zulke kostbare erven niet uit hunne eigene middelen kunnende
aankoopen, daartoe aanmerkelijke kapitalen hebben
moeten opnemen, tegen hooge rentbetalingen, welke met de tegenwoordige opbrengst, vooral na
aftrek dier zware belastingen, in geene de minlte
verhouding ftaan. Het gevolg hiervan is dan ook,
dat vele aanzienlijke landbouwers, door 'hunne
fctiuldeifchers gedrongen, deze erven naauwelijks
voor de helft vande in dezelve gevestigdehoofdfommen weder hebbende moeten overlaten, tot eenen
ftaat van volflagene armoede gebragt zijn.
Tot de klasfe der voornaamfte boeren zijn
ook te rekenen de zoogenoemde fchohea•boeren
D d3
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in het Zutfenfchej zjj erfden hunne voormaaîs
liofhoorige Çfervile)plaatfen van ouders en voorouders, bewonen groote huizen en hebben veel
eigendommen, die zij voor een groot gedeelte
door anderen, die geringere huizen bewonen,
doen bearbeiden ; doch ook van deze is het aanzienlijk vermogen, offchoon niet geheel vernietigd, nogtans gedurende de laatfte jaren, almede
grootendeels ten gevolge van den verlaagden prijs
der granen, aanmerkelijk verminderd.
Toeftan* Zoodanige bouwhoven, welke minder danveeraerelei" '''S bunders groot zijn, worden ten deete in de
bouwt«»,klei- en ten deele in de zarïdftreken gevonden,

•en*

De laatste zijn ginds en elders zonder weide- of
hooiland, maar hebben, tot weiding van runderen
en paarden, meer of minder uitgeftrekre groengrondenvaneenegeringerehoedanigheid, mitsgaders
heideveldenvoor het hoedenvanfchapen enhetmaai»
jen van plaggen, waardoor dezeervenop het zand
betrekkelijk uitgeftrekter of Van grooteren omvang
zijn, dan die op de klei. Deze zandboeren moeten hun hooiland, daar de gezegde ligte weilanden
meerendeels niet toereikend zijn, doorgaans in de
naastbij gelegene polders en andere langs de zee
of de rivieren gelegene vruchtbare ftreken, jaarlijks
afzonderlijk pachten,en daarzulksmeestinhet openbaar gefchiedt, worden, bij degrootemededinging,
voor deze vaak kleine ftukken aanmerkelijke prijzen
befteed $zijbrengen danbunvee in denherfst ophet
etgroen en moeten ook dit dikwerf nog afzonderlijk
pachten. Doordeze kostbare, fchoon noodzakelijke
bijpachten, geraken dan ook de lan^ieden, by tegen-
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genfpoedige jaren, zoozeertenachtere, dat zij, vaak
bijden bestenwil, niet in ftaat zijn, dezelveopden
geftelden tijd tevoldoen én fomszelfsdezelve geheel
fchuldig moeten blijven, indien tnen hun de pacht
niet door het doen van vrachten of anderzins kan
laten verdienen. — Trouwens, in het algemeen kan.
men zeggen, dat verreweg de meeste dezer boerderijen , zoo in de klei als op het zand, door
landlieden worden gebruikt, die dezelve van bijzondere perfonen, gemeenlijkvoor den tijd van zes
of twaalf jaren, inpacht hebben verkregen en zelve
geen vermogen.bezitten, waarmede zij zich, bij
mislukten oogst, of andere ongevallen, kunnen
ftaandehouden. De wijze, waarop vele van da
bouwhoven in de zandftreken verpacht worden,
is ook alles behalve voordeeKg voor den toeftand
van derzelver gebruikers. Voor fommige wordt
wel, gelijk in de kleiftreken, eene bepaalde geldpacht betaald, die zich regelt, zoo naar de urtgeftrektheid der plaats, als naar de hoedanigheid
der gronden, en te hooger is, hoe meer goed
hooi- of weiland zich onder dezelve bevindt ; vete, echter, worden voor geld- en zaadpacht uitgedaan , als wanneer de geldpacht alleen berekend
wordt voor het huis en de verdere getimmerten-,
met den hof, en het wei- en hooiland, zoo er
zich dat bij bevindt, mitsgaders, waar heide i s ,
voor het gebruik van fchaapsdrift en plaggevelden.
De zaadpacht van tiendbare plaatfen is veelal de
ligte of derde garf zonder het ftroo; van tiendvrije de zware of twee vijfde garf zonder het
ftroo} waar de grond bijzonder goed ea üendvrij
Dd4
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i s , wordt ook wel de helft zonder het ftroo gegeven. Het deel van den landheer, hetzij al dan.
niet op ftam verkocht, wordt gemeenlijk geborgen
in eenen bijzonder daartoe gefchikten zaadberg. Bij
het afdorfchen wordt de bouwman door den eigenaar of den pachter van de garf Mjgeftaan, zoodat
hij bij voorb., waar de zware garf of twee vijfde
wordt gegeven, twee dorfchers tot hulp krijgt tegen drie, welke van zijnen kant het werk verrigten. Het vervoeren van het graan naar de naast
bij gelegene markt is geheel ten laste van den
bouwman; de landheeren, die garven trekken,
deelen ook wel in eenige kosten van verbouw.
Gewoonlijk is de huurder van eene bouwhoeve
in de heideftreken verpligt, om de beneden-glazen, het dak en de kleiwanden in (land te houden; fomwijlen heeft hij nog voor de balkflieten,
alsmede voor de kribben en de ruiven, te zorgen ;
ook moet hij meestal, in geval van timmering,
de bouwftoffen aanvoeren en aan de arbeiders den
kost geven. — Op de bouwhoven, over welke
wij thans fpreken, werken gewoonlijk de boer en
zijne vrouw zelve mede, waardoor zij zich eenen
knecht en eene meid befparen; meestal moeten
zij nogtans, benevens ééne meid, één of, op
grootere plaatfen, twee knechts houden, waarbij,
in de heideftreken, nog één of twee fchaaphoeders
moeten gerekend worden. Op de klein(Ie boerderijen, of debouwerven, tot welkeniet, of weinig,
meer dan vijf bunders land behooren, oefenen de
landlieden met derzelver kinderen en ééne meid,
meestal zonder knecht, hun landbedrijf uit; velen
van
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van deze hebben daarbij Hechts één paard, andere, in ftede van hetzelve, eenen trekös. Op grootere plaatfen worden 2 , 3 of 4 bouwpaarden gehouden. In de zandftreken wordt'bij deze boerderijen meer of minder vee gevonden, naar mate vau
de uitgeftrektheid en de hoedanigheid der groenof weidegronden ; in de kleiftreken tot 20 of 30
ftuks,, zoo groot als klein ; verder 2 , 4 of 6vankens, die vetgemest worden, om bij verkoop tot
betalingder pacht bijtedragen, en, in de zandftreken, eene grootere of kleinere-kudde fchapen, van
éo tot 100, ook wel van 150 tot 300 ftuks, al
naar mate van de uitgeftrektheid bouwgrond, welke zich bij die erven bevindt, of naar mate van
derzelver ligging in of aan de heide.
Vroeger zagen wij, welke noodlottige gevolgen ,/ïgcmec
bij de gebrekkige gefteldheid vân onze rivieren en" c ver s e dijken, deoverftroomingen en het indringend kwel-cusfehen
water voor den toeftand onzer landbouwers in deß3°d"der
veelal laag gelegene kleiftreken hebben: gedurendeWei-e«
de jongst verloopene halve eeuw werden zij veel-boeiau"
malen door deze foort van rampen getroffen, die
zelfs, telkens na korter tijdsverloop, fchenen terug te keeren. Nogtans kan men, om der waarheid
huldete doen, nietontkennen, dat, gedurende dien
tijd, ook niettegenftaande die treffende rampen,
immers vóór het laatste tiental jaren , het lot van
den landman in onze kleiftreken boven dat van dea
^andboer ver verkieslijk was. Niet alleen toch
Jieeft de kleiboer, dje meer algemeen dgn de zandboer op geldpacht bouwt., het voorregt van allerhande foofte/a Kangranen te kunnen teelen, en ten
Dd5
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volle meester te zijn van zijn land, hetwelk de
zandboer mist, dewijl hij, op de garvenbouwende,
fteeds zoodanig koren op den akker moet hebben,
als den landheer het beste voegt, waardoor hij
ferhinderd wordt, om eene andere vruchtwisfeling te beproeven en deflalvoederingin te voeren;
maar daarenboven was de kleiboer in ftaat, om in
die dure jaren eene aanmerkelijke overwinst te bekomen , terwijl de zandboer, een gedeelte van
zijn koren ten behoeve zijns landheers moetende
misfen, zelden meer behield, dan hij tot zijn
eigen gebruik behoefde, en dus nimmer zijnen toeftand kon verbeteren, waarom het dan ook eene
zeldzaamheid en doorgaans aan toevallige oorzaken
toe tefchrijven i s , wanneer men hier of daar eenen
weigezeten zandboer aantreft. Thans echter heeft
bijna het omgekeerde plaats, in zoover, namelijk,
alsdekleiboer, doorde tegenwoordige lage prijzen ,
meer dan de zandboer, gedrukt wordt en, zijn eigen erf bewonende, niet alleen onder zware dijksen polderlasten gebuktgaat, maardaarenboven, zoo
als wij zagen, doorgaansbezwaardis metaanmerkelijkekapitalen,tegenhoogerentenopgenomen, waarover de meestal pachtgoederen bewonende bouwlieden op het zand, voor het grootste gedeelte althans, zich nog niet behoeven te bekommeren. In
fommige gedeelten van het Zutfenfche kwartier,
en ook hier en daar op de Veluwe, vinden fommige boeren nog een bijzonder middel van beftaan
in hetbewerken enhet vervoeren van hun eikenhout
en deszelfsfchors , alsmedemhet brandenenhet leveren van houtskolen, hetwelkin vervan demarktplaat-
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plaatfen verwijderde ftreken van te meer belang
is, wijl het moeijelijk vervoer en eigene behoeften
den landbouwers niet toelaten, om aldaar, vooral
bij denftilftand der branderijen, vanzijne granen en
andere veldvruchtenveel geld te maken. —Overhet
algemeen leiden onze boeren, en vooral de zandboeren, een flaafsch leven, vol onrust en beflontniering. Als loon van eenen zuren arbeid, het
ganfche jaar door, van den vroegen morgen tot
den laten avond doorgezet, blijft hun, na betaling
van huis- en landhuur, belastingen, werkboden
en werkvee, en akkergereedfchap, en na bekostiging van fchamel voedfel en kleeding, naauwelijks
het genoegzame zaaikoren voor het volgende jaar
over: hunzuiveroverfchotftaatdusbezwaarlijk gelijk
met zeer matig berekende renten van het kapitaal,
waarvoor zij hunne bouwerij aangefchaft en zich
in de huishouding gezet hebben. Met dat al kan
het niet ontkend worden, dat, gelijk op de klei,
zoo ook, fehoon in veel mindere mate, op het
zand, de buitengewone voordeden, voor eenige
jaren genoten, eene voormaals aldaar ongekende
weelde op het land hebben doen ontdaan en tot
de bevrediging van vroeger niet gevoelde behoeften geleid, hetwelk op de zeden en daardoor almede op de welvaart van den landman eenen nog
voortdurenden verderfelijken invloed heeft gehad.
IV. Onze arbeiders of daglooners huizenAtbeï»
deels foberlijk onder eigen dak, waarbij ookD\^i0.
eenig eigendommelyk land; deels in gepachteneis*
kamers van boerenwoningen, waarby doorgaans
tevens
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tevens een hoekje hofgrond is, tot verbouwing van
aardappelen en tuinvruchten.
De dagloonen der arbeiders bedragen op de
meeste plaatfen, in de korte of winterdagen, 30
tot 40 cents, en des zomers 50 tot 60 cents; men
kan dezelve dus gemiddeld op 45 cents rekenen.
In vele lieden en op fommige welvarende dorpen
echter is deze gemiddelde prijs der dagloonen tot
60cents geftegen. Op enkele plaatfen bekomen zy,
nevenshunne daghuur, ookdenkost entabak, hetwelk gemeenlijk op 10cents daags berekend wordt,
en in dat geval zijn die dagloonen zoo veel minder. — Somtijds werken zij daarvoor van des
morgens ten6totdesavonds ten6 ure; fomtijds van
5 uur des morgens tot des avonds ten 7 ure. Intusfchen heeft de verachtering van den boerenftand
in het algemeen aanleiding gegeven, dat vele landbouwers zich allengs zonder, of met minder,
arbeiders hebben zoeken te behelpen; ook fchamen de boe'renzonen zich minder dan voorheen,
zelve met de zicht enden dorschvlegel om tegaan,
hetwelk dus vermindering van werk en verdienften en, onder den ftand der daglooners, fteeds
meer en meer armoede en gebrek doet geboren
worden —en hoezeer daarenboven in de Betuwe,
door de vermindering van den tabaksbouw aldaar,
deze ftand in het bijzonder gedrukt wordt, merkten wij reeds bij eene vroegere gelegenheid aan.
Soms verrigten de arbeiders de genoemde werkzaamheden bij aanneming, en zij verdienen op deze wijze meer danbij daghuur, bijzonder diegene,
welke daartoe jaarlijks uit de zandftreken naar vde
Betuwe, gelijk mede naar Overijsfel, naar Holland
en
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en elders vertrekken. — Uit Dorenfpijk en Ermelo
plegen, op dezewijze , jaarlijks ongeveertachtigarbeidersnaarNoord-Holland, Vrieslandende Overijsfelfche zeekusten tegaanwerken; ruim tweehonderd
gaan uit het distrikt Doetinchem, bijzonder uit Zelhem, ert ongeveer honderd uit het distrikt Doesburg, waarvan de meeste uit Didam, naar de Betuwe, naarHolland, naarUtrecht, naar Overijsfel»
en zelfs naar Zeeland; ook gaan er uit Meumen
in het Rijk van Nijmegen naar de Over-Betuwe,
en uit Maas-en-Waal, bijzonder uit Wamel, ongeveer honderd naar Utrecht, Holland en Zeeland,.
Over het algemeen acht men, dat, in de Over Betuwe alleen, jaarlijks ongeveer vijfhonderd arbeiders, zoo uit het Zutfenfche kwartier, als uit
Rleefsland en van den Maaskant, werk komen
zoeken; hieronder zijn echter een aantal vrouwen
mede begrepen. Voormaals vertrokken er ook uit
Vorden, Gorfel, Warnsveld, Laren, Verwolde en
andere plaatfen ; thans echter heeft zulks daar
zelden plaats, en over het algemeen is het aantal der elders werkzoekendearbeiders gedurende de
laatste jaren afgenomen, waarvan de oorzaak gezocht moet worden, ten deele daarin, dat de
markverdeelingen in het Zutfenfche thans aan vele
handen werk verfchaften, ten deele ook in de toenemende bevolking en in de verachtering van den
boerenftand, bijzonder in de kleiftreken, waardoor
de verdiensten dââr fehler van jaar tot jaar verminderen. De meeste gaan nog fteeds naar Overijsfel , om in deuitgeftrekte polders en waarden langs
de Zuiderzee aan den hooibouw te helpen: veelal
ple-
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plegen zij däar twee aan twee voor ƒ30- : al het
gras, dat een landman te maaijen heeft, aan te nemen; in de Betuwe en in Holland worden zij ook
tot het maaijen der granen, foms mede tot het
dorfchen derzelve, gelijk de vrouwen tot het binden der garven, gebruikt t zij bedingen voor het
maaijen gemeenlijk, in deBetuwe enz., ƒ2-50 tot
ƒ3-1 en zelfs ƒ4- : van iederen bunder, en, enkele dagen werkende, fo-60 tot fi -: daags; de
vrouwen bekomen doorgaans 5 of 6 cents voor
het binden van iedere vim en kunnen daarmede
fo -80 tot fo -90 daags verdienen. Voor het dorfchen wordt gemeenlijk / o -30 van iedere vim, of
fo-60 tot / o -80 daags, betaald. Uit Didam gaan
de meeste naar Rénkum enDorenweerd, waar zij,
hetzijalleen, ofgezamenlijk, het hakkenenfchellen
van eikenhout bij parceelen aannemen. — De arbeidersindenhooibouwvertrekkengemeenlijk omflreeks
S.Jan(24Junij); fommigeook, totdengraanoogst,
inhet laatstvan Julij, en komen na eene maand terug, en wel, uitOver-IJsfel —naar men berekent
—met eeneoverwinst vanƒ20- : tot/30-:; uit de
Betuwe van niet meer danƒ13-: t o t / i 8 - : ; veel
minder echter zijn de verdiensten der arbeiders in
het Dorenweerdfche eiken-bosch, die niet meer
dan iederƒ3-: geacht worden over te houden >in
allen gevalle eene geringe bijdrage tot hun fober
beftaan, door noeste vlijt en onverpoosden zwaren
arbeid, foms,-in heete zomers, daarenboven, met
krenking hunner gezondheid, gewonnen.
V. Hier zoude het de plaats zijn, iets te zeggen,
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gen, aangaande de zeden en gewoonten, de vermaken en uitfpanningen, de fpijs, drank,en kleederdragt, onzer landlieden ; dech daar wij aan
eene korte befchouwing hiervan, onder de verfchillende ftanden, het laatfte hoofdftuk van dit werk
toegedacht hebben, willen wij ons thans alleen
bij de algemeene aanmerking bepalen, dat bij
ons, vooral in het Zutfenfche kwartier, ten platten lande, nog duidelijk te befpeuren is, dat onze
landaard met die van het naburige gedeelte van
Duitschland denzelfden oorfprong heeft en eenmaal
geheel onder dezelfde inftellingen leefde. Behalve
de bouwtrant der oudere boerenwoningen aldaar,
wier overeenkomst met die, welke in het Osnabrugfche gevonden worden, wij reeds vroeger opmerkten, getuigt hiervan onder anderen ook de
tongval onzer landlieden, die, bijzonder in het
Zutfenfche, zeer nabij komt aan het plat Duitsch
of oud Nederlandsch, de moeder der tegenwoordige Hoog- en Nederduitfche talen.

O

VIJF-

VI.Toestandderlandbouwers
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op bladz. 151.
Volgens het jaarlijksch verflag, aan de Provinciale
Staten gedaan, in derzelver gewone zitting van
het jaar 1826, was de bevolking van dit gewest
op den 3T December 1815 geklommen tot een aantal van 285573 zielen, waaronder 72161 in de lieden en 213412 ten platten lande. Het getal der
geborenen in dat jaar bedroeg 10047, waaronder
5180 van het mannelijk en 4867 van het vrouwelijk geflacht, en dat der overledenen 5613, waaronder 2931 mannen en 2682 vrouwen. Het getal
der huwelijken was tot 2282 geklommen, en er
hadden 3 echtfcheidingen plaats gehad.
Op bladz. 219.
Sommige onzer lezers verlangen welligt, iets te
weten, aangaand* den uitflag der bemesting van
land met panharing, waarvan wij met een woord
àanteekenden, dat in het jaar 1824 de proef genomen was : om aan dit verlangen te voldoen , deelen
wij hier het berigt, ons deswege federt van den
heer J. MARKUS te Nijkerk toegekomen, bijna
Woordelijk mede. Hetzelve luidt aldus: „ I n 1824
heb

Bijvoegselen
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heb ik aaïivaard ongeveer 12 bunders weiland,
welke fchraal en van geringe hoedanigheid waren,
goodat er althans niet meer dan veertien koeijen op
geweid konden worden ; in hetzelfde jaar heb ik
deflootenlaten uitgraven, en voorts gekocht 3250
tal panharing ieder van 200 fluks, uitmakende te
zamen ongeveer 65000 Nederl. ponden, tegen 2»
cents het tal. Deze haring deed ik tegen gezegde
flootaarde verpluizen en des zomers omwerken, tot
dat er de haring goed door was en geheel verteerd.
Hiermede nu heb ik die 12 bunders in February
1825 goed laten bemesten, en in dat zelfde jaar
zijn daarop geweid vier en twintig koeijen, die allen zeer goed vet waren en waarvan de minde dertig gulden weiloon opgebragt heeft, zonder dat
dezelve nagras of etgroen gehad hebben. Niette»
genftaande het land hoog is en de zomer van dat
jaar veel drooge dagenopleverde, hebik nog ongeveer 600Nederl. ponden hooi op hetzelve gewonnen. — Ook op het tabaksland heb ik eene kleine
proef met panharing genomen: de tabak was zwaar
€n vet, maar de lucht beviel mij niet en fcheen
tets van den haring aangenomen te hebben."
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P L A A T
Fig.

i553'

I.

i.

Boerenwoning op de V e l u w e , onder Dorenfpijk.
i e. Deel of dorschvloer.
Stal voor \6 fluks vee.
Stal voor 12 fluks vee.
i h. Stalvoor2of3paarden.
Pomp.

A. De platte grond.
B. De opftand.
a. Haard of keuken.
b. Kamer.
c. Waschhuis.
d. Kelderkamer.
Fig.

a.

Boerenwoning in de O v e r - B e t u w e .
A. De platte grond.
B. De opftand.
a. Keuken.
b. ?
>Opkamers.

d. Wasch» en melkkamer.
t. Deel of dorschvloer.
f. Paardenftal.
g. Beestenftal.

Fig- 3Boerenwoning onder Bredevoort.
A. De platte grond.
B. Di opftand.
a. Keuken.
I. Kamer.
c. Meidenkamer.
d. Knechtskamer.

e. Waschkamer.
i ƒ. Deel.
g. Paardenftal.
h. Beestenftal.
/'. Varkensfchocten.
PLAAT H.

Verklaringderfiguren
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[554]

PLAAT.
Fig.

H.

i (•).

Boerenwoning in het Zutfenfche, met
vooruitfpringende kamer.
A. De plane grond.
B. De opftand.
a. Keuken.
£. Waschkamer.
c. Kelder.

g.
h.
i.
k.

Deel of dorschvloer
Paardenftal.
Beestenftal.
Stalling voor kalveren
of ander klein vee.

e. }>Kamers..

Fig. a.
Boerenwoning in het Zutfenfche, naar den
voormaligen bouwtrant.
A.
B.
e.
b.
e.

De platte grond.
De opftand.
Deel en keuken.
Waschkamer.
Kelder.

':}

{/•

Kamertje.

ï £• Kamer.

i\ h*•'
i*.

Paardenftal.
Beestenftal.
Haardftede.

Kamers.

Fig- 3«,
(*) Waar wij over de boerenwoningen fpraken, hiervoor bladz. 40p tot 416, heefc, bij de aanduiding van die
en de drie volgende figuren, een misflag plaats gehad.
Opbl.409 in plaats van PI. I. fig. 4. lezemenPI.II. fig. \.
» » 4I3 » » » PI. II. fig. I. „ y, PI.II.fig.a.
» » 4'4 » „ ' „ PL IL fig. 2. „ „. PI II.fig.3.
416
PI.II.fig.4.
PI. II.fig.3.
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Schamele hut op de Veluwe.
A. De platte grond.
B. De opftand.
a. Haard of keuken.

b. Deel.
c. Stalletje.

Fig. 4.
Berg van ééne roede onder Ruerlo.
ab cd e. De kap.
fgki. Vierkant houten raam
op de hoogtevan11palmen
onder de kap.
kltnn. Houten raam boven
in de kap, tot formering
der opening, door welke
de roede loopt.— Op deze beide ramen worden de
fporen der kap vastgemaakt.
tpqr. Twee ribben, waarop het raam en dus de
geheele kap rust.
stuv. Twee balkjes, die
met de ribben op en q r
een raam formeren.

ks, tu, m v en l u zijn
verbonden doorftijltjesvan
78» ftreepen Nederl.
AB. Een ijzeren haak, vattende de fchakel van de
wip.
CD. Een ijzeren beugel,
rustende op eene ijzeren
pin, welke men in de gaten der roede fteekt, naar
mate men hooger komt,
door welken beugel de geheele kap gedragen wordt.
E F. Eendiergelijke beugel,
waaraan de wip is vastgemaakt.

Fig- 5Schoolvertrek.
A. De platte grond.
B. De doorfnede.
a. Portaal.
è. Bergplaats vanbrandftoffen.

Verklaringderfiguren

c c . Secreeten.
d. Kastje ten gebruikevan
den onderwijzer.
e. Kagchel.
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DeGelderselandbouwomstreeks1825

Algemeen register
Inleiding
Het onderstaande register is zodanig ingericht dat het lezers met uiteenlopende
belangstellingeeningangkanbiedentotdetekstofvan dienstkanzijnbijhet begrijpen
van bepaalde passages of woorden die niet direct duidelijk zijn. Hierbij is zowel
gedacht aan landbouwkundigen en landbouw-historici, aanecologen enaanhen die
geïnteresseerd zijninhetwoord-en taalgebruik uithet eerstekwart van de 19eeeuw,
alsookaanbelangstellendenindegeschiedenisvanGelderland inmeer algemene zin.
Hetregisterisalfabetisch opgezet.Tenzijandersaangegeven is,zijn samenstellingen
geplaatstonderheteerstelid.Raapzaadenraapkoekvindtmendusonderraap;zomen-aap
enwinterraapzijngerangschikt onderzomer-,resp.winter-.Eenwoordgroep kan zoin
één keer worden overzien en debij elkaarhorende woorden worden niet vermengd
met woorden die met de groep niets te maken hebben. Zijn alleen samenstellingen
opgenomen,danishetgrondwoord tussenteksthakengeplaatst.Bijvoorbeeld:[beemd].
Samengestelde scheidbare werkwoorden zijn gerangschikt onder het simplex.
Bijvoorbeeld: aanbreken onder breken en afgraven onder graven. Niet-scheidbare
werkwoorden zijn te vinden op de alfabetische plaats. Bijvoorbeeld: verpachten,
ontginnen. Alshiervan voor de overzichtelijkheid isafgeweken, isdit terplaatse aangegeven door eenverwijzing. Bijvoorbeeld bij: bemestenenverplanten.
(Vaste) woordgroepen zijn geplaatst onder het werkwoord of zelfstandig naamwoord.Bijvoorbeeld:zwaregarf'ondergarf,diep bouwen onder bouwen, inverbandzaaien
onder zaaien, onderdeploeg brengen onder ploeg. Soms zijn (vaste) woordgroepen met
eenwerkwoord enzelfstandig naamwoord zowelonderhet werkwoord alsonder het
zelfstandignaamwoord geregistreerd. Bijvoorbeeld: opdegarvenbouwen ondergarf en
bouwen,vaagtrekken onder vaagentrekken.
Bijenkelevoordelandbouw belangrijke woorden istenbehoeve van de gebruiker
eengrotecategoriebijelkaar gezet.Zovindtmen onder 'opbrengst'de opgaven over
deopbrengstvande gewassen,dieindetekstgenoemd worden.Analoge behandeling
is toegepast bij 'prijzen', 'areaal', 'zaaizaad (benodigde hoeveelheid)', 'zaaitijd',
'oogsttijd', e.d.Onder 'aantallen'zijnkwantitatieve opgaven overdieren,arbeiders enz.
bijeen gezet.Als zo'n overkoepelend woord niet alszodanig inde tekstvoorkomt, is
het tussenhaakjes geplaatst.
Achtereenwoord istussenhaakjes vaakeenkorteverduidelijking opgenomen. Om
eenoplossingtebiedenvoor devaakverwarrendenaamgevingbijplanten,isnaast dit
algemeneregistereenPlantenlijstsamengesteld,waarinbehalvedeindetekst gebruikte
(oude) Latijnse namen en volksnamen ook de hedendaagse wetenschappelijke en
Nederlandse namen zijn vermeld. Achter een plantenaam in het register is daarom
steedstussenhaakjes verwezennaar eennummer van deze plantenlijst.
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Omsneleenoverzichttekrijgen van eenbepaald woordveld zijn inhet registerna de
paginaverwijzing(en) tussen haakjes varianten of synoniemen vermeld die op de
alfabetische plaats terugkomen. Gaathet om eenhelereekssynoniemen, dan is soms
om herhaalde opsomming te voorkomen en ruimte te sparen naar één van deze
verwezen,opwelkeplaatszedanallegenoemd worden. Bij plantenamen isinditgeval
kortheidshalveverwezennaarhetnummervandeplantenlijst, waarinalle synoniemen
genoemd worden.Bijvoorbeeld bij: mastpijn.
Naast het Algemeen register isook een Lijstvan landbouwkundige termen en andere
aantekeningensamengesteld. Daarin wordt nadere informatie gegeven over een aantal
woorden en uitdrukkingen uithet algemene register. Dietrefwoorden zijn daar dan
gemerkt methet teken*.
Achterinhetboekzijneenaantalfotopagina's opgenomen.InhetAlgemeen register
enindeLijstvanlandbouwkundige termenenandere aantekeningen wordt achterhet
betreffende woord verwezen naar hetnummer van de afbeelding.

Afkortingen en tekens

afb.
pil.
syn.
syn. onder
t.
'zieook', 'ook'

372

afbeelding nr...
plantenlijst nr...
synoniemen of varianten
voor allesynoniemen of varianten zie onder..
niet gepagineerde tabel tegenover of bij p...
verwijzing naar in de tekst voorkomende varianten of
synoniemen.Omonnodigbladereninhetregister te voorkomen is de aanduiding 'ook' gebruikt als het synoniem
genoemd wordt incombinatiemethetbetreffende woord of
althans op dezelfde pagina('s) voorkomt
vetcursiefpaginanummer:indetekstwordthetwoord ofde
termnader verklaard
dit woord is opgenomen in de Lijst van landbouwkundige
termen en andere aantekeningen

Het register verwijst naar denummering bovenaan de pagina's van de herdruk.
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aalbes,zwarte (pil.167),348
aalt,153(ook:gier)
aanbouw, aanbouwer, zie onder:
bouwen IV
aangraving,zieonder: graven
aanmaking,zieonder: maken
aanneming (vanwerk),428
*aantallen
bijenkorven, 298,299
ezels,t.294
hengsten,t.294
kalveren t.294
koeien,t.294
merries,t.294
ossen,t.294
paarden, 188,258-261,265,t.294
-perboerderij,419,425
personeelsleden opboerderijen, 419,424
ruinen,t.294
runderen, 269,270,277-280,t.294
-perboerderij,419,425
-per morgen, 255,256
schapen,288,t.294
-perboerderij,425
seizoenarbeiders, 429
stieren,t.294
trekossen,265
varkens, 188,293,294,t.294
-perboerderij,294,419,425
veulens,t.294
*aardaker (pil.100),214
aardappel (pil.183),158,160,162,163,169,
183, 187, 201-207, 216, 227, 242,
273-275,293,343,428
Engelse-,204,206
Friese-(blanke,vroege),204-206
herfstrode -,204,205
late-,203,208
onwijze -,204
vroege -,203,204,208,343
wilde-,204
Zeeuwse -(rode,witte),203-206
aardbezie (=aardbei),352
Boskoper -,348
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wilde-(pil.82),348
aardbeziënklaver (pil.191),253
aarde, 158 (zie ook: graafaarde, modder,
slootaarde)
[aarden]
aanaarden, 215(zieook: aanhogen)
aardgoed (vantabak),221,222
aardhoop (=molshoop),366
*aardvlo, 196,209,215,222,228,233,239,
358
abeel (pil.141),321(ook:witboom)
abrikoos (pil.152),347,350
acacia (pil.170),335
achterhuis,240,407-412,415
afgraven, afgraving, zie:graven
afslag (van land door zee),250
afval (vanvlas),234
afwatering, 342,402(zieook: waterlozing)
afwisseling van vruchten, 399 (zie ook:
vruchtwisseling)
ahorn,witte (pil.2),336(zieook: esdoorn)
aker, 306-308 (zieook:eikel)
akker, 311,315
akkergrond (voor destal),155
akkermaal (= eikehakhout), 291,311,
312,335
akkermaalshout (= eikehakhout), 311,
314,376,388 (zie ook: eikehakhout,
eikeschaarhout)
akkermaalsschors,313
akkerschurftkruid (pil.97),253
akkervederdistel (pil.54),254
akkerwindhalm (pil.17),245
alsem,nederliggende (pil.20),253
amandelboom (pil.156),347
ananas,243
andijvie (pil.53),242
angel (=kafnaald van rogge),168
appel (pil.109)
appelboom,339,341-344,346,347,349,
350
appelboomgaard, 344
arbeider, 406,410,427,428 (zie ook: daghuurder, dagloner)
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(areaal)
boekweit, 180,181,188,189
boomgaard, 340
boomkwekerij,349
bouwland, 248
gerst, 180,181,188,189
haver, 180,181,188,189
hennep,235
hop,242
mangelwortel, 213
rogge, 180,181,188,189
tarwe, 180,181,188,189
vlas,233
weide-en hooiland, 248
woestegrond, 373,374
arend
gemene-(=steenarend),362
zee-,362(ook: eendendoder)
armoede,399
artisjok (pil.62),242
as
(vanturf),371
(bij bestrijding van insekten), 178,358,
359
(alsbemesting), 156,249
asperge (pil.22),242
augurk (pil.60),242
*aveelzaad (pil.34),163,197,198
(zieook:zaadUT)

baai(=wollen weefsel),284
baggeren (vanturf), 371
bagijnenkers (pil.153),341
bak (= broeibak), 220 (zie ook: broeibak,
tabakskast)
bakhuis,415,416
bakoven,338,375,417(zieook:oven)
baksteen,412(zieook: steen)
balk (van eikehout),307
balk (=ankerbalk),411
balkensliet,balksliet, 411,424
band (van een schoof), 167
bandeur (=grote deeldeur),410
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bank (=aardlaag),315
bast (vanlinde),334
bastaardratelaar (pil.148),321
bastaardsatijnkapel, 357
bebouwen (voor akkerb. gebruiken), zie:
bouwen IV
bebouwing,zie:bouwen IV
bebouwing (ploegbewerking),zie:
bouwen I
bed (op tabaksakker),218,219
bedstede,408
[beemd-]
beemddoddegras (pil.125),252
beemdlangbloem (pil.79),252
beemdvossestaart (pil.12),252
ruwachtigbeemdgras (pil.138),252
smalbladigbeemdgras (pil.136),252
veldbeemdgras (pil.137),252
beest (=rund), 154,251,252
beestemest, 155
beestenvoeder, 200, 204, 207, 210, 215
(zieook: voeder)
beestenstal,553,554
beetwortel,rode (pil.28),242(ook:kroot)
*begroesd, 155(zieook: bewassen)
behakken, zie:hakken II
behoedmiddel, zie: voorbehoedmiddel
beitel (voorsnoeienvan bomen),305
belasting, 194,402
-op het gemaal, 187
beledigen (=beschadigen),347
bellefleur(pll.l09),346
bemesten,bemesting (van land),
zie:mesten I
beplanten,zie:planten
beploegen, zie:ploegen
berg (=graanberg,hooiberg), 167,171,415,
416,(zieook:hooiberg,korenberg,steltenberg, zaadberg)
-van eenroede (afb.35),416,555
berk (pil.30), 315, 331,332, 334 (zie ook:
stinkberk, treurberk)
(berke)hakhout, 331,332
berkehout, 332
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(berke)zaad, 331
*bescharen (vaneenweide),247,249
* beslaan (van een weide), 255 (zie ook:
bescharen)
bestgoed (van tabak),221,222
(bestrijdingsmiddel), zie: middel, voorbehoedmiddel
beugelzoet (pil.109), 346
beuk (pil.76), 303,326-330,352
bruinbladerige -(pil.77), 330
groene-(pil.76),330
zwarte-(pil.77),330
beukehakhout, 329
beukehout, 328,329
beukenplantsoen, 329
(beuke)zaad, 329,330,365
beurder (= belastinggaarder), 379 (ook:
gaarder)
bever,369
beverstaart, 369
bevernel,verschilbladige (pil.127), 253
bewassen, zie:wassenII
beweiden,beweiding,zie:weiden III
bezaaien, zie:zaaien
bezem, 338,375
bezie (=bes),337
bie-kers,zie:Jan-de-Bie-kers
bier, 240,241
bierbrouwerij, 238
big,295
bij, 298,299
bijenhouder, 299
bijenkorf, 298(zieook:korf,stal)
bijenteelt,298,299,357
bijpacht, 422
bijvoedering (in de zomer), 255 (zie ook:
stalvoedering)
bijzitter,378(ook: brinkzitter,kater, keuter,
kotter, ongewaarde)
binden
van graan, 167,171,420,430
van tabaksblad (aanbossen),221
van paardebonen, 226
opbinden (vanvlas),233
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binderzoet (pil.109), 346
bladluis (middel tegen -), 359(zieook: luis
I)
blekker,313(ook: schelijzer)
[bloeden]
doodbloeden (vanberk),331
bloembies
gemene-(pil.94),253
gestreepte-(pil.95), 253
bloemkool (pil.33),214
*blok,233(zieook:rol,wolterblok)
bochelos (Indische),267(ook:zeboe)
boekweit (pil.74), 157,160-162,173-183,
185,188-190,192,193,263,274,298
kleinezwarte -(pil.74), 175
reeboekweit, Siberische of wilde boekweit (pil.75), 175
ronde grijze -(pil.74), 175
boekweitmeel,293
boekweitstoppel, 161
boender, 338
[boer-]
boerenhaard, 371
boerenhuis,407,411,412
boerenkool (pil.33), 214-216
- alsveevoer, 215-216
blauwe -(bladkool;pil.33), 214
boerenplaats,420
*boerenwoning (afb.31-34), 408,410,
415,416,553,554
boerrechter (=markerechter), 378
boktor (=grotepopuliereboktor),360
bolster
-van boekweit, 175
uit de -gaan (van tarwe =uit de kafjes
gaan),165
ontbolsteren (vanbeukezaad),329
boom
opgaande bomen, opgaand geboomte,
303,304,t.304,313,333,360
boomgaard, 339-347,356,357
boomkwekerij, 348-351
(zieook: kweekschool)
bomen (monumentale exemplaren)
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beuk (pH.76),328
ceder (pH.47),319,320
eik (pil.161,163), 308-310
harspijn (pil.126),318
Italiaanse of Lombardijse popel
(pil.146),322
Kanadase popel (pil.144),324
zwartepopel (pil.145),320
zilverpijn (pil.1),318
boon, 162,163,218, 264,283,284,293,343
(zie ook: duiveboon, hereboon, klimboon, paardeboon, polboon, slaboon,
snijboon)
groteofblauwe- (pil.198),227,242
bonestaak, 232,314
bont (vanotters),369
bos I (bomen), 300-303, t.304, 305-307,
312,314,318,320,334,336,382,390
opgaand -,307,334
bosduif (=houtduif), 362
bosmuis,364
bos II (= graanschoof), 171 (zie ook: garf,
schoof)
boter, 215,267,281,282,419,420
botermaak,280
botermakerij, 281
[bouw-] (= landbouw)
bouwerf, 410,417,424
bouwerij (=landbouwbedrijf), 276
bouwgereedschap, 162,415
bouwgrond (=bouwland),312
bouwhoeve,424
bouwhof, 418,422-424
bouwhuis (=lb.bedrijfsgebouw), 417
bouwknecht, zie:knecht
bouwkosten (van een gewas),194
bouwland, 247,248,277,333,
bouwman,bouwlieden, 207,293,424
bouwpaard, 425
bouwplaats, 276
bouwen I (= ploegen), 161,162, 165,174,
203,212,219,264,342
(zieook: ploegen)
diep -,219
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vlak-,219
vloot -(=ondiepploegen),161,226
weinig diep -,161
bouwing (ploegbewerking),235
bebouwing (ploegbewerking), 159
bouwtijd (tijd van ploegen),263
ombouwen, 160, 161, 231 (zie ook:
scheuren)
onderbouwen, 217,226,235
uitbouwen (van aardappels),206
bouwen II(=de landbouw uitoefenen)
*op de garven -,426
op geldpacht -,425
[bouwen]UI(=verbouwenvaneen gewas)
bouwing (= verbouw van een gewas),
209,215
aanbouwen (vanvoedergewas),399
verbouw (van een gewas),424
verbouwen
*voorhethalvegewas-,217
in destoppels -,zie:stoppel II
bouwen IV (voor akkerbouw gebruiken),
159,245,247,333,344,390,391,406
aanbouw van grond (= ontginning),
391(syn.onder: ontginning)
aanbouwer (=ontginner),394
bebouwen (=voor akkerb. gebruiken),
342,388
bebouwing (=bewerking),386,417
onbebouwd (= woest, wild), 373,
375,376,385,386,388,397
bouwen V(=gronden, doen steunen), 421
braak (zieook:zomervaag, zomervoor)
-leggen (van land),159
*-liggen (vanland), 158-159
*braakvruchten, 164
braam (pil.171,172),337
*braken (vanvlas;afb.17),234
*brand I (planteziekte), 166,170,173,174
(ook:zwartI)
brand II(=brandhout),311,312,347
brandschuurtje, 416(ook: schop)
brandstof, 314,415
branden (tothoutskool),333,426
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branderij (voorbrandewijn), 187,194,295,
427
brandvos, 366
breien (van kousen),285
breken
* - van grond of aarde, 159, 162,307,
315,335
*-van land,230
*-vanweiland, 233(zieook: scheuren)
aanbreken (=ontginnen),400 (syn. onder: ontginnen)
brem (pil.63),337
brinkzitter,378(ook:bijzitter, kater, keuter,
kotter, ongewaarde)
broeibak, 243(zieook:bak, tabakskast)
broeien,broeiing (vanmest),153,154
broek (=moerassig,veenachtig land), 375,
382
broekachtig, 154
*broekgrond, 247,251,253,281,382
gemene -,291(zieook: gemeente)
*broekland, 250,337,398,402 (zieook:
broekgrond)
broekstreek, 277
broodsuiker, 336
broodpijn (pil.128),319
brouwer (=bierbrouwer),240
brouwturf, 417(ook:lange turf)
buitenlander (=iemandvanbuiten Gelderland),406
bul,269(zieook:stier)
bunzing, 366
buurschap, 377,382,385

*campêchehout, 335
ceder
van Libanon (pil.47),319
van Ensfield, 319,320
centaurie,droge (pil.49),253
consumptie, verbruik
van aardappels,207
van boekweit, 188,189
van gerst, 188,189

Algemeenregister

van graan, 180,183,184,187-190,194,
195
van haver, 188,189
van kaas,282
van oliezaad,200
van rogge, 187-189
van rundvee,280
van tarwe, 187-189

[dag-]
daghuur, 311,428(zieook: dagloon)
daghuurder,414,417(zieook: arbeider,
dagloner)
daghuurderswoning, 414
dagloner, 217,255,294,406,427,428
dagloon, 428
das 365
*dauwworm, 233
deel,410,411,553,554 (zieook: dorsvloer)
[dek-]
dekhengst, 261,262
dektijd, 261
dekken (vanooien),287
dekking (van merries),261,262
den
* - (verzamelnaam voor alle soorten
"dennen"), 349, 350, 356 (zie ook:
pijnboom)
- (= grove den, pil.131), 315, 360,376,
388(voorsyn.ziepil.131)
fijne den (=fijnspar, pil.126),351(voor
syn.ziepil.126)
grove den (pil.131),314,319,398 (voor
syn.ziepil.131)
denneboom (=grove den,pil.131),356
denneboom (= fijnspar, pil.126), 355
(voorsyn.ziepil.126)
dennehout (vangrove den),314
dennenbos (vannaaldhout),t.304
dennenbos (van grove den), 315, 350,
362,388,394
dennenkamp, 303
dennenplantsoen (van grove den),315
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dennepeer (=denne-appel),362
dennepijlstaartvlinder, 355
*dennepijn der BataafseApotheek,318
(voorsyn.ziepil.126)
denneplager (= dennescheerder), 355,
360
dennespanner,355
dennespinner (=gestreepte dennerups),
355
dennetengel (= dennenaald), 315, 357
(zieook:naald, tengel)
dennezaad (van grove den),350
Riga's-,351
Breda's -,351
*dief (aan tabaksplant),221(ook:zuiger)
dienstboden (= vast personeel), 417 (zie
ook:meid, knecht, werkbode)
dirkjespeer (pil.159),346
dolijk (pil.107),245
domein, domeingoederen, 383, 384, 385,
388,394,403,404,405,421
doornstruik (pil.196),337(zieook:gaspeldoorn)
dorsen
van graan, 167,168,171,419,430
van erwten,228
van koolzaad, 197
afdorsen (vangraan),179,424
dorser,424
dorsvlegel,338,428
dorsvloer, 197,375,411,553,554 (zie ook:
deel)
dragon (pil.21),242
dravik, zachte (pil.36),252
drieling (driejarig dier),277
*driestland, 154,160,283
gescheurd -,173
drijven (=aanzetten totgroei),170
*droes (=paardeziekte),264
*kwade -(=paardeziekte),264
drogen (vantabaksblad),221
duif,297(zieook: bosduif)
*duivenmest, 219
gezifte -,178
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duiveboon (pil.198),225
*duivelsdrek (tegenbladluis),359
duizendblad, gewoon (pil.3),254
[dunnen]
uitdunnen (vanopgaande eiken),307
*dwarsrek (bijhopteelt),238

eek,311(zieook: eikeschors)
eekhoorn,364
eend, 297
eendendoder, 362(ook:zee-arend)
eenknoop,blauwe (pil.115),253
eenwinter (eenjarig dier),259,269
eest(=ovenvoorhet drogen van hop),240
egel,366
egelranonkel (pil.166),253
egge, 161,162
grote-,162
kleine-,162
eggen,159,161,162,165,204,226,235,245
fijn-,233
ineggen, 178
ondereggen, 174
*-met doornen, 230
ei
van eenden,kippen,296,297
van insekten, 356-360
eik,294,301-311,320,326,349,350,352(zie
ook:wintereik, zomereik)
Bourgondische -(pil.160),310
Fairlop-oak,308
inlandse-,306,310,313
kastanjebladerige -(pil.162),350
Magdalenen -,308
Virginische scharlaken - (pil.164),313,
350
eikeboom, 304,387
eikehakhout, 304 (zie ook: akkermaal,
akkermaalshout, eikeschaarhout)
eikehout, 308,335,411,426
eikel,294,308,364,365(zieook: aker)
eikenbos,293,302,356,388
eikenplantsoen, 306
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eikeschaarbos,306,312
eikeschaarhout, 311, 313 (syn. onder:
eikehakhout)
eikeschors,312,313(zieook:eek)
eikespaan, 313
ekster,361
elft (= larve van meikever), 352 (zie ook:
keverworm, kwatworm)
els(pil.9),304,331-333,346,349
-met ingesneden blad (pil.10),333
gemene,gewone-(pil.9),333
witte-(pil.11),333
*elsgoor,387
elshout,elzehout, 304,387
elzeblad, 333
elzenbos,174,t.304
elzenheg,218
*elzenpas,228,291,304,333,346
ent (=jongevruchtboom),349
enten (vanvruchtbomen),346
(ook: griffelen)
epidemie (vanveepest),272
erf, zieook:bouwerf
hofhorig -,304
geërfde, 302 (zie ook: gewaarde, hoevenaar, maalII, markgenoot)
erfmarkrechter, 379
(zieook: markrechter)
ervendag, 378 (zie ook: markvergadering)
erfpacht, 392
ert, erwt (pil.132), 162,163,165,174,218,
227-229,343,358
gele-,227
grauwe -(grote,kleine),227,228
groene -,227,228
erwtenzaadtor (=erwtekever),227
es (pil.83),336
rondbladige-(pll.84),336
esdoorn (pil.2),336,352(ook:witte ahorn)
estrik (=vloertegel),408,412
etgroen, 255, 256, 422, 550 (ook: nagras,
naweide)
ezel,t.294,295,409

Algemeenregister

ezelin,295

fabriek, 391
fabrikeur (=fabrikant), 234(ook: reder)
fioringras (pil.6), 254 (zie ook: wit struisgras)
[fokken]
aanfokken
van paarden, 258,260
vanpluimvee,296
van rundvee,277
framboos (pil.172),348(zieook: braam)

gaarder (=belastinginner),379
(ook:beurder)
*galnoot,335
gang (ingebouw),410
gans,297
ganzenmarkt, 297
ganzebloem
(witte) - (pil.104), 244, 254 (zie ook:
grote maagdelief)
gele-(pil.52),244(ook:vokelaar)
ganzerik (pil.150),254
gareel (=tuig om tetrekken),275
* garf (= graanschoof), 167,430 (zie ook:
bos, schoof)
derde -,423
lichte-,423
twee-vijfde -,423,424
zware-,423,424
pachter van de-,424
garven trekken, 424 (zie ook: zaadpacht)
op de garven bouwen, 426 (zie ook:
zaadpacht)
garvenkort, 263(ook:sopI)
garst,zie:gerst
gaspeldoorn (pil.196), 337, 338 (ook:
doornstruik)
*geil,176
geilheid, 323
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geit,296(ook:zege)
geldpacht,423
op -bouwen,425
*gelligheid (=galligheid),273,289
(ook: ongans)
gemeente (=gemenegrond),382-385,390,
402
geneesmiddelen (voorgelligheid),289
gerst, garst (pil.89), 160, 162, 171-173,
179-182,185,188-190,192,214,343
(zie ook: maartgerst, wintergerst, zomergerst)
-alsgroen stalvoeder, 230
*EgyptischeofTurkse-,171
kleinevierrijige -,171
zesrijige -,171
gevogelte
tam -,296
wild -,360
gewaarde (= gerechtigde in een marke),
378, 392, 401 (zie ook: geërfde, hoevenaar, maal II,markgenoot)
ongewaarde, 378,379,401 (syn. onder
brinkzitter)
gewas
*half gewas
-geven,206
-opleveren,226
-verkrijgen, 165
*voor het halve-verbouwen, 217
gier, 153(ook:aalt)
gierput, 153
glimmer (pil.153),341
goedbezitter (goed =landgoed),306
goot, 408 (ook: snuiver; zie ook: was- en
melkkamer)
*gootgat (indestal),153
goudvink, 361
*graafaarde, 249(zieook: aarde, modder,
slootaarde)
graan
graanbouw (=graanteelt), 195,281
graanhandel, 194,195
graanmarkt, 184,278
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graanprijs, 192,1.192,213
(zieook: prijzen)
[gras-]
grasgeld (tyns),386
grasgrond (=grasland),156
grasland, 246, 247, 249-253, 255, 256,
263,399
(gras)plag, 153,244,338
grasrups (=larvevan grasuil),361
*grassoorten, 252-254
graszode (alsdakbedekking), 412
[graven]
aangraving (= ontginning), 389, 395
(syn.onder: ontginning)
afgraven (= ontginnen), 378, 379, 390,
391,393,394(syn.onder: ontginnen)
afgraving (=ontginning), 388,397,402
greep (meertandigevork),161,206
griffelen (=enten van vruchtbomen), 346
groei-aarde (=humus),314
[groeien]
uitgroeien (=ten einde groeien),307
[groen-]
groengrond (gemene),337,376(zieook:
broekland)
(groenvoeder), 154,212, 215,230, 231,
232,238,286
groente,243
grond
onbebouwde - (= woeste grond), 373,
375,376,385, 386,388,397
woeste -, 375, 376, 383-385, 388, 389,
391-397,399-401
zwarte -(=moerassige streek),386
grondlasten, 420,421
*grondroerder, 162
grutten (= grof gemalen boekweit of haver),293

haagdoorn (pil.58),337
haard
- (=woonvertrek), 408,410,553,555
(zieook: keuken)

DeGelderselandbouwomstreeks1825

open -(=stookplaats),413
haardstede (=stookplaats),412,554
haas,365
(hak),zie:handhak, paardehak
[hak-]
hakbos (= bos van hakhout), 291,306,
307,314, (zieook: schaarbos)
hakhout, t.304, 331,360, 361,365 (zie
ook:schaarhout,berk-, eik-,wilg-)
-van accacia,335
-van els, 333
-van esdoorn, 336
-van kastanje, 334
hakken I (van hakhout), 311,430 (zie ook:
houwen)
[hakken]II(=wieden met een hak)
behakken
van aardappels,204
van de grond, 215
halster,262
ham,295
Westfaalse -,295
hamel (gecastreerd mnl.schaap),282-284,
286,288
handel (inpaarden),265,266
handhak, 220
*hardhout, 304
haring,550(zieook: panharing)
[harken]
afharken (van spurrie),231
hars,316
harspijn (= fijnspar, pil.126), 317, 318
(voorsyn.ziepil.126)
hart (vanpopulierehout), 323
haver (pil.25), 160,162,163,165,169,173,
174, 179-182, 185, 187-190, 192, 230,
246, 263, 264, 343 (zie ook: troshaver,
windhaver)
witte-(pil.25),173
zwarte-(pil.25),173
haverdistel (pil.54), 244
havergras,ruigbloemig (pil.26), 252
havezathe,405
heed,338(zieook: heide)

Algemeen register

heedveld, 385
heester, 305
heestergewas, 387
heg I(=levendehaag),304,333
(zieook:elzenheg)
-vanbeukenplantsoen, 329
hegII(=dode haagvan takken)
-van eikehout (afb.19), 218,311
*heibaan,341
heide, heed, hied, 154, 283,298, 303,338,
339,375,385,389,391,393,401
heidegras (=heide),339
heidegrond, 155,160,376,396,397
gemene -,291 (zieook: gemeente)
heideplag, 154,155,244
(heide)plaggen maaien (afb.16),154,
385,422
heideschol (=heideplag),153
heidestruik (pil.38,70,71),338
heideveld, heedveld, 154,168,289,301,
375,382,385,388,390,391,394,402,
422
hei-erf, 153
heikant, 281
*hekelen (vanvlas),234
hekelfabriek (vanvlas),235
hengst, dekhengst, 258,260-262,t.294
Holsteinse-,258
hennep (pil.41),198,199,235-237(zie ook:
kiphennep, schilhennep)
hennepplant, 236
hennepzaad, 198
* herder (= schaapherder), 154, 286 (zie
ook: schaaphoeder)
hereboon (pil.124),227
herenveld (=domanialewilde grond),383,
385,386,389,390,392
herik (pil.182), 244
hermelijn, 366
hermoes (pil.68),244,292(zieook: paardestaart, robol)
hert,367
*hertshoorn, olievan,359
hied,338,339(zieook: heide)
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hilde (=zolderboven de koestal),411
hoeden
van kalkoenen,296
van schapen, 284,291
vanvee,377
hoefblad(pll.l95),244
*hoekkeper, 411
*hoekschot,410(afb.31)
hoen (=kip),296
hoenderbeet (pil.99),245
hoepmaker (= hoepelmaker; voor vaten),
327
hoeve (=boerderij), 377
hoevenaar, 378 (zie ook: geërfde, gewaarde,maal II,markgenoot)
hofI(= tuin),423
hofgroente (=tuingroente),242
hofgrond (= tuingrond), 160, 242,348,
428
hofland (=tuinland), 156
[hof-] II (centrum van beheer van grondbezit inde middeleeuwen)
hofheer, 304
hofhorig erf, 304
hofhorige plaats,422
[hogen]
aanhogen, 205(zieook:«maarden)
hok (voor kleinvee),283,415(zieook:varkensschot)
hol (=vossehol),366(ook:vrang)
holblok,329(ook: klomp)
holt (gemene grond van een bosmarke),
301,382
holting(=bosmarke),377,382
hond,409
hondsgras (pll.67), 244 (zie ook: kweek,
puingras, tarwegras)
honig,298,299,357
*honigdauw, 170,239
hooi,231,250,251,256,338
- alsvoervoor paarden, 263,264
- alsvoervoor runderen, 155,274,275
- alsvoervoor schapen, 284,286
-van spurrie,232
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hooiberg,256,416(zieook:berg)
hooibouw,429
hooiland, 246-250, 252, 255, 256, 270,
274,369
hooien,246,247,249,250,252
*-onder het vee,249
hoop
op een - zetten (van schoven), 167 (zie
ook: richten)
op hopen zetten (vanklaver),230
hoorn
van runderen, 267,268
van reeënen herten, 367
hoornvee, 154, 267, 269, 271,411 (zie
ook: rundvee)
hop (pil.90),237-242
eenjarige -,239
hopbel,239,240
hopbouw (=hopteelt),242
*hopkuil,238,239,241
hopland, 242
hopluis,239
hopplant, 238
hoprank, 239
hopstaak, 239
*hopstoel,238
hopteelt, 241,242
hopperupsklaver (pil.112),253
*horst, 337,387
hout, 302, 303, 305-308, 311, 313, 314,
316-318, 320, 322, 323, 326, 329,
330-333, 335, 336 (zie ook: kaphout,
kreupelhout, onhout)
hard -,304
opgaand -,312,331
week -,386
houtgewas, 398
houtvester, 361
*houtzuur, 313
houtskool,426 (zieook:koolI)
houtskoolbranderij, 332
houw (=periodieke kap van hakhout),312
derde -,329
houwen (van bomen), 304, 308, 309,
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321-324,332 (zieook:kappen, vellen)
-van hakhout, 311(zieook: hakken)
afhouwen (vantakken),328
huid
van reeën enherten,367
van runderen, 276
[huis-]
huismarder (=steenmarter),366
huismuis,364
huismus,361
hulst (pil.91),337,387
hulsttakkebos,337
hut (=woning),413,414,555
*huttentut(pll.40),199

iep,ijp (pil.197),330,349,350
iepebast,330
iepeboom, 330(ook: olmboom)
ijzerhut, 333
inenting (van schapen tegen pokken),290,
291
inkomen (=invoer),279
insekten, schadelijke, 351-361 (zie ook:
aardvlo,luis,rups,worm III)
*Instituut, Kon.Nederlandsch, 310
(invoer) (in Gelderland)
van boomsoorten, 349,350
vanboomzaad, 350,351
van haver, 190
van rundvee,279
(invoer)rechten op rundvee,279
inwoners (inGelderland in 1823),188
irrigatie,250

jacht, 368
jagen (op roofdieren), 367
jager,361,366
Jan-de-Bie-kers(pil.153),341-343
jeneverstruik (pil.96),337,387(ook:wakel)
jongen,419(ook:vierde knecht)
*juk (=runderjuk; afb.20),275
juttepeer (pil.159),346

Algemeenregister

kaas,282,287(zieook: schapekaas)
zoetmelkse kaas,282
kabuiskool (=sluitkool;pil.33),156,214
kaf (vankoolzaad),197
kalf,267,277,278,282,t.294,374,415
kalk, 167,330,414,415
ongeleste (=ongebluste) -,166
kalkaarde,398
kalkdeel,326
* kalkwater (ter ontsmetting van zaaizaad), 166,174
kalkoen,296
kamille (pil.111),244
wilde-(pil.13),244
kamp (= stuk land), 393 (zie ook: dennenkamp)
kamperfoelie (pil.108),337
kap
van eenboerenwoning, 411
van eenhooi-en zaadberg, 416,555
kaphout, 330,331
kappen (van bomen), 356 (zie ook: houwen, vellen)
kapucijn (grote,kleine;pil.132),227,228
kar (afb.13),398,415
kardinaalsmuts (pil.73), 337 (ook: spilboom)
[karn]
karnemelk, 281,293
kammolen,409
karnton,409
karsaai (=wollen stof),284
karwij, gemene (pil.44),253
kastanje (=tamme kastanje, pil.46),334
kastanjeboom (pil.46),335
kat,368
wilde kat,368
kater (= keuter), 378 (ook:bijzitter, brinkzitter,keuter,kotter, ongewaarde)
kauw, 361
keerder (= oppasser in een kersenboomgaard),343,344
kei (=veldkei),412
kelder, 408-410,554
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kelderkamer, 409,410,553
kelkgras,neerliggend (pil.65),253
kernmolen,kernton,zie:karnkersI(vruchtboom, pil.153),339,343,346,
347,349
kers (vrucht),341,343,345
Spaanse kers (pil.153),341
wilde-(pil.154),337
kerseboom, 341-345,350,352
kersenboomgaard, 344
kersenplukker, 343
kersII(toekruid;pil.103),242
kervel (pil.15),242
wilde-(pil.16),254
keuken, 408-410, 412, 553, 554, 555 (zie
ook: haard)
(keuken)zout
- (alsbestrijdingsmiddel), 358,359
- (bijinkuilen),232
*kever(=meikever),352-354,361(zieook:
meikever)
keverjaar, 353,354
keverworm(=larvevan meikever),215,
352, 354, 361,366 (ook: elft, kwatworm)
keur (= keuring)
van hengsten,262
keurmeester, 271
keuren,261
keuring (van hengsten en merries), 261,
262,271
keuter,378(ook:bijzitter, brinkzitter, kater,
kotter, ongewaarde)
kiemen, 196(ook:schieten)
*kiphennep,236
klaproos (pil.119),244
klaterpopel (pil.147),322(ook: ratelaar)
klauwengang,378(ook:overweiding,paalbuurschap)
klaver,154,159,160,162,163,165,174,230,
231, 263, 264, 275, 298, 343 (zie ook:
aardbeziënklaver, hopperupsklaver)
rode of tamme-(pil.192),230,252
wildeofwitte -(pil.193),230,252
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klavergrond (=klaverland), 156
klaverhooi,230
kleed (=dorskleed), 197,228
klei,414,415,417
kleiakker, 179
kleiboer, 425,426
klei-erf, 153,421
kleiwand, zie: richelwerk en kleiwand
klimboon (pil.123,124),227,242
klinker (=baksteen),412
klokjesgentiaan (pil.86),253
klomp,325,329,332,334
klompenmaker, 323,325,326
kluin (=bepaald soort turf),371
knecht,419,424(zieook:dienstbode, werkbode)
bouw- of zaaiknecht (grote -),419
derde -,419
middelknecht,419
vierde-,419(ook:jongen)
knechtskamer,553
*knik (planteziekte), 166(ook: kreupel)
knol (pil.34), 160, 161, 169, 209, 274, 358
(zieook:stoppelknol,winterknol, winterraap, zomerraap)
knolgroen (pil.34),231,238
knolzaad, 161
knollenzaad, 231
knotten (vanbomen), 308,325
geknottepopulierebomen,323
knotwilg,zie:wilg
koe,267-269,274,277,281,t.294(zieook:
melkkoe,mots,vaars)
koehorzel (=runderhorzel),359
koemelker, 420
koemest, 225,227,249,343
koek (= schaapsvoer), 284 (zie ook: lijnkoek, raapkoek)
koetspaard, 266
komkommer (pil.60),242
konijn, 365
*konijnwarande, 365
koningshandappel (pil.109),346
kool I(=houtskool), (zieook: houtskool)

DeGelderse landbouwomstreeks1825

van dennehout, 314
van elzehout, 333
koolmees,360
*koolzuurijzer, 326
kool II (= groente, pH.33), 214-216, 225,
238,242,274,358,359,362
rode-,214
witte ofsavooie-,156,214
koolblad, 274,357
koolgewas,201
koolrups (vankoolwitje), 357(ook:witje)
koolveld, 156
koolwitje, zie:witje
koolzaad (pil.32), 162,172,195-198,201,
298(zieook:zaad III)
[kopen]
aankopen (vanvarkens),294
opkopen
van aardappels,207
van rundvee,278,279
van schapen, 283,284
koppelhaver (tyns),386
koren,216(zieook: winterkoren, zomerkoren)
korenberg (= graanberg), 416 (zie ook:
berg, zaadberg)
korenbloem (pil.48), 244
korenland, 153
korf,298(zieook:bijenkorf, stal)
kotter,378(ook:bijzitter, brinkzitter, kater,
keuter, ongewaarde)
kraai (=zwarte kraai),361,362
kraan (=kraanvogel),362
kreuken (=knakken,breken),166
*kreupel (planteziekte),166(ook: knik)
*kwaad -(veeziekte), 155
kreupelhout, 302
kribbe,424
kriek,wilde (pil.153),337
krok,kleine (pil.199),244
krommer (=gebogenbalk),309
kroot (pil.28), 242(ook:rode beetwortel)
kropaar, gemene (pil.64), 252

Algemeen register

kruiper (pil.183),204
kruisbek, 362
kruisbes(pU.169),348
kruisen (vanschaperassen),287,288
*krul (aardappelziekte), 205
kudde
van geiten,296
van kalkoenen, 296
vanschapen, 154,286,287,289-291,425
kuiken (=kipkuiken),296
*kuilen (vaneenakker),160,202(zieook:
riolen)
inkuilen
-van mangelwortelpulp, 213
-van spurrieen knolgroen, 231
*kunstweide, 229,251
kurkiep(pll.l97),330
kwatworm (=larvevan meikever),352(zie
ook:elft, keverworm)
kweek (pil.67), 161, 206, 244 (zie ook:
hondsgras, puingras, tarwegras)
kweepeer (pil.61), 347
[kweken]
aankweken, 331,347,349
kweekschool (=kwekerij), 323
kwekerij, 306, 349,350 (zie ook: boomkwekerij, vruchtboomkwekerij)
kweking, 243,311
* kwelwater, 164, 166, 170-172, 174,179,
187,196,246,253,254,273,341,346,425
kwikzilver (bestrijdingsmiddel), 360

lam, 160,283,286,288
[land-]
landgoed, 403,405,406
landmuis (=veldmuis),364
landontginning, 276
langbloem, haverachtig (pil.19), 252
laurier (pil.101),347
leem, 375,415
leembedding (=leembank),375
leemkuil,401
*leggen, 212,227

401

inleggen,238
lel(bijvarken),292
lijnkoek, 200,274(zieook:koek)
lijnzaad, 198,201(zieook: vlaszaad)
lijsterbes (pil.184),337
lijvig (zwaar van lijf),284
linde (pil.190),334
Carolijnse-(pU.189),334
linnen,235
lint (=bastvezel)
van hennep,237
van vlas,234
linze (pil.102),163,228,229,264
[logen]
uitlogen (van beukehout; in water, ter
verduurzaming), 329
looien,313,335
looierij, 308,312
looistof, 312,313,335
look (pil.7),242
loon, (zieook:daghuur, dagloon)
van arbeiders,428,430
van vastpersoneel,419
van trekkende arbeiders,430
luis I (op planten), (zie ook: bladluis,
hopluis,plantluis)
zwarte -,226
luisII(opvee),360(ook: runderluis)

maagdelief
grote - (pil.104), 244 (zie ook: witte
ganzebloem)
kleine-(pil.27),254
maaien
van erwten,228
van gerst, 173,230,231
van graan, 167,173,430
van gras,430
van haver,175
van heide,339
van klaver,230,231
van paardebonen, 226
van plaggen of schollen (afb.16), 154,

402

385,422
van rogge,170
van tarwe, 167
*metdezicht-(van graan;afb.14),167
afmaaien (vanheide),338
(maaitijd), (zieook: oogsttijd)
van zomergerst, 231
vanhooi,256
van klaver,231
maal I(=grens),311
maal II (=gerechtigde in een maalschap),
382
maalschap (=bosmarke),377,382
malenveld (= onverdeelde grond van
een maalschap),382
*maartgerst, 172
made (=larve),352,355
[maken]
aanmaken (=ontginnen),390-393(syn.
onder: ontginnen)
aanmaking (= ontginning), 391 (syn.
onder: ontginning)
vermaken, zie:vetmangelplaat (=mangelbord of-plank), 329
mangelwortel (pil.29),210-213,216
rode-, 211
witte -,212
mandenmaker, 327,344
manna, 336
manshoed
spanen -(vanwilgehout),326
marder (=boommarter), 366
huismarder (=steenmarter),366
marke, 291, 301, 302, 373, 374, 378-383,
393,395,396(zieook: maalschap)
markbode, 379
markegrond,markgrond,301,302,377,
382,387,394,395,402
onverdeelde -,255
markgenoot,377,378(zieook: geërfde,
gewaarde,hoevenaar, maalII)
markrechter, 378 (zie ook: boerrechter,
erfmarkrechter)
markschrijver, 379
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markveld (=markegrond),378
markverdeling,429(zieook: verdeling)
markvergadering, 378
markt,(zieook: graanmarkt, najaarsmarkt,
voorjaarsmarkt)
ter-brengen
van aardappels,207
vanbiggen,295
vanboter,281
van ganzen, 297
van graan, 183,184,186,191
van groente,243
van hennep,237
van hooi,257
van kaas,282
van kalkoenen, 296
van kersen, 345
van linnen,234
van oliezaad,200
van rundvee,278
van schapekaas,287
van schapen,284
marktprijzen van graan, 191,192,1.192
marter, zie:marder
Martini (11nov.),191,1.192,193,194
masker (=larve van insekt),353,355,360,
366(zieook:worm III)
mastpijn (= grove den, pil.131),314-316,
317,355(voor syn.ziepil.131)
meelwater, 263
[mei-]
meikers (pil.153), 341-344,362
* meikever, 351, 353,366 (zie ook: elft,
kever, keverworm, kwatworm)
*meiziekte (bijschapen),289
meid, 419,424 (zieook:dienstbode, werkbode, melkmeid)
meidenkamer, 553
melde,wilde (pil.51),244
melk
van geiten,296
van koeien, 215,231,267,276,280,282,
295
van schapen,286

Algemeen register

melkkamer,zie:was-en melkkamer
melkkoe,209,280,281
melkmeid, 419
derde -,419
mindere -,419
voorname -,419
melkvee,231,238
melken
van schapen, 286
van ezelinnen, 295
melkerij, 280,281,419
meloen (pil.59),242,243
mergelaarde,398
merino,zie:schaap
merrie,258,260-262,t.294
merriepaard,262
*reforme-merriepaard, 261
merrieveulen, 262
mest, 152-154,156,157,159,161,169,183,
202,218,238,244,249,255,276,277,280,
342,407(zieook:aarde,as,duivenmest,
graafaarde, koemest,modder, paardenmest,plaggenmest,panharing, pluizenmest,schapenmest,slib,slootaarde,stalmest, straatvuil)
-van duiven, 297
-van runderen, 419
-van schapen, 154,285,416
-van varkens,292
hoeveelheid -permorgen, 157-159,219
lange -,202
verse-,202
mesthaak, 218
mesthoop, 152,153
mestsoort, 152
mestspetie (=mestspecie),154
meststof, 152,156,157,158,229,232,398
mestvaalt, 154,156,407(zieook:vaalt)
mestwinning, 281,399
* mesten I (van land), 156, 158-160, 202,
219,227,235,249,341,343,344 (zieook:
strooien)
mesting (= bemesting), 161, 165, 172,
176,212,225

403

halve-,160
bemesten, 157,158,163,202
bemesting, 156,157,173,202
-door muizekeutelsen muizelijken,
363
- met panharing, 219,549
- met rivierwater, 253(zie ook:slib,
winterwater)
mesten II(van vee)
van ganzen, 297
*van kalveren, 277,278
van rundvee, 276,277,278
van varkens,295
mesterij (vanvarkens),291
mesting (vankalveren),282
vetmesten, 293,294(zieook:vet-)
van kalveren, 277
meten
voor deborst -,310,318,322,328
metselen (metklei),414
middel (= bestrijdingsmiddel), (zie ook:
voorbehoedmiddel)
tegen aardvlo,358
tegenbladluis,359
tegen koehorzel,360
tegen runderluis,360
tegen slakken,359
tegen worm inboekweit, 178
middelprijs (vangraan),zie: prijzen
mijt
van hooi,256
van tabak, 222(ook:stapel)
mispel (pil.114),347
miswas (=misoogst),217
misgewas, 190
modder (voorbemesting), 158
moeras,315,387,401,402
moerasvederdistel (pil.55),253
moerbes (pil.116),347
moes (=mangelwortelpulp), 213
moeskruid,242
mol,365,366(zieook:wule)
molen,391
molenas,305

404

molenmaker, 337
molenrad, 335
molenstender (= staander in een standaardmolen),305
molenwerk, 308
mos I(=mus),362
mos II(=sporeplant),331
mossoorten (pil.23,37),254
mosterd,wilde (pil.183),244
mots,267
muildier, 295
muilezel,295
muis, 228,363,364,367 (zieook:bosmuis,
huismuis, landmuis, veldmuis)
muisje (rode,witte;pil.183),204
mus, huismus,361(zieook:mos I)

naald (=dennenaald),314(zieook:dennetengel, tengel)
nachtegaal,361
nachtkapel, ongelijke (=plakker),357
nachtvorst, 169,177,196,205
*-(bestrijding), 177,178
nagras,550(ook: etgroen)
najaarsmarkt, 259,278
naweide,255,274 (zieook: etgroen)
noot (pil.93),347,349
noteboom(pil.93),347(zieook: okkernoot,
walnoot)
nop (= slechtste kwaliteit vlasvezel), 235
(ook: werk)

oculeren,342
oerplaat (=bank van ijzeroer), 375
ogentroost, gemene (pil.72),253
okkernoot (pil.93),334(zieook:noot, walnoot)
olie
van aveelzaad, 198
van hennep, 199
*van hertshoorn (dierlijke), 359
van koolzaad, 197
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van olijf, 199,200
van vlas,199
oliemolen,329
oliezaad, 160,165,199,209
oliezak,284
olifantstor (=appelbloesemkever),358
olijfolie, 199,200
olmboom (pil.197), 330(zieook:iep)
*ongans (=veeziekte),289(zieook:gelligheid)
ongedierte,215
ongewaarde,378(ook:bijzitter, brinkzitter,
kater, keuter, kotter)
onhout,322
onkruid, 158-162,169,174, 205,214, 215,
218,220,226,233,236,237,243-245
- (inbouwland), 244-245
- (ingrasland),254
ontbolsteren (vanbeukezaad),329
ontginnen, 390, 392, 394, 401 (zie ook:
aanbreken,aanmaken,o/graven)
ontginning,232,387,389,393,3%,397,398,
400 (zie ook: aanbouw, aangraving,
aanmaking, afgraving)
ooft (=fruit), 339,357
oogst
(oogsttijd), (zieook: maaitijd)
van aardappels,205,206
van boekweit, 178
van erwten,228
van gerst, 173
van haver, 175
van hennep,236
van hop,239
van klaver,230
van kool,215
van koolzaad,196
van linzen,229
van mangelwortels,212
van paardebonen,226
van rogge, 170,171
van tabak (afb.19),221
van tarwe,167
van vlas,234

Algemeen register

van wikke,229
ooi (=vrouwelijke schaap),283,287
opbrengst
van aardappels, 203,206,207
van appelbomen,347
van aveelzaad (en-olie), 198
vanbijenwas,298
vanboekweit, 179-182,189
vanboter (perkoe),281
van eikebomen, 308-310
van eikeschors,313
van erwten,228
van gerst, 172,173,179-182,189
van haver, 175,179-182,189,190
van hennep,237
van hennepzaad (en-olie),199
van honing,298,299
van hooi,251,252
van hooilanden,256
van kaas (perschaap),286,287
van klaverhooi,230
van hop,241
van kersen,344
van koolzaad (en-olie), 197
van linzen,229
van mangelwortels, 212,213
van melk (perkoe),280,281
van paardebonen, 226,227
van perebomen,347
van rogge, 171,180-182,189
van tabak,222
van tarwe, 168,179-182,189
van turf,372
van vlas,234
van vlaszaad (en-olie), 199
van wikke,229
van wol (per schaap en totaal), 282,
284-286,288
opkamer,553
oppasser (inkersenbongerd), 343,344
oranjeboom (pil.56), 347
*ortpopel (pil.145; afb.28), 321
os, 251,266,268,269,274-277,279, t.294
otter,368

405

oven (= bakoven), 375,415 (zie ook: bakoven, veldoven)
overweiding,378(ook:klauwengang,paalbuurschap)

paalbuurschap,378
paard, 162, 187, 188, 230, 257-266, 270,
274-276, t.294, 296,338,344,360,372,
409,411,422,425(zieook:hengst,koetspaard, merrie,rijpaard, veulen)
Brabants -,265
Duits-,258,266
Fries-,257,266
*Gelders -,257,265,266
Gronings -,266
paardebloem, gemene (pil.188),254
paardeboon (pil.198),162,163,183,225
paardebrems,Oestrisequi(= paardehorzel),360
*paardehak, 203
paardemest, 249
paardenfokkerij, 259-262
paardenmarkt,266
paardenvoeder, 263 (zie ook: garvenkort,sopI)
(paarderassen),rasof soort -,257,258
paardestal, 553,554
paardestaart (pil.68),244,292 (zie ook:
hermoes,robol)
moerassige -(pil.69),253
paardevlieg, Tabanus (=daas),360
pacht, 194,402,405,420,421,423(zieook:
bijpacht, geldpacht, zaadpacht)
pachtgoed, 404,406
pachter
*-van degarf,424
-van grasland, 249
pakmat, Moskovische -,334
pakwerk, 327(ook: rijswerk)
pan (=dakpan),412(zieook:vorstpan)
panharing (voorbemesting),219,549,550
papaver, papaverzaad (pil.120),199
paradijsappel (pil.110),346

406

peen,210,274(zieook:wortel)
peer (pil.159), 339,343,344, 346,347,349,
350
pereboom, 341,343,347
*pellegoed, 235
perzik (pil.158),347,350
peterselie (pil.122),242
Petri (ad Cathedram; 22 febr.), 191,t.192,
193,194,420
[pijn]
pijnboom
*-(verzamelnaamvoorallerlei soorten "dennen"),314,316,320,364
(zieook: den)
- (= grove den, pil.131), 316, 355
(voorsyn.ziepil.131)
pijnbos (vangrove den),362
pinwortel (=penwortel),307
plaanboom (pil.135),318
(zieook: platanus)
*plaat (=gebintplaat),413
plaats (=boerderij), 423
hofhorige -,422
plag
- (=grasplag),zie:grasplag, graszode
- (=heideplag), 153-155,285, 338, 375,
385,422 (zie ook: heideplag, heideschol, schol)
plaggen maaien (afb.15-16), 154,385,
422
*plaggen treden, 154
ongerreden-,153
plaggenmest, 153,157,158,168(zieook:
schollenmest)
*plaggenveld, 377,423
plantaadje (= plantage, bosaanplanting),
304
planten, 317
*inde overgebleven vaag -,225
aanplanten, 314,316
aanplanting,317
beplanten (metels),333
overplanten (=verplanten),317,326
verplanten, 214,220,332
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zichzelf voortplanten (vanelzen),333
(planteziekten),zie:ziekte
plantluis,210(zieook:bladluis,luisI)
plantsoen I (= plantgoed), 306, 307, 317,
323,331,332,349-351
plantsoen II(=aanplantvanjongebomen),
t.304,315,318,334,335,373
platanus (pil.135), 318,325(zieook:plaanboom)
* ploeg (afb.12), 162, 202-204, 206, 219,
275,342,344,363,390,391,415
onder de - brengen van weiland (=
scheuren en alsbouwland gaan gebruiken),246
onder de - nemen van woest land (=
ontginnen),390
ploegijzer, 389
*ploegvore,202(zieook:vore)
ploegen, 159, 161, 162, 233, 235, 245 (zie
ook:bouwen I,breken, scheuren)
diep -,175,202
beploegen, 160
omploegen, 159,165,169,227,275,363
(zieook:ombouwen)
vloot -(ondiep),161
weinig diep -,227
onderploegen, 156, 159, 219 (zie ook:
onderbouwen)
pluimgedierte (=pluimvee),296
*pluizenmest, 157
plukken (vanhennep,vlas),199,234
uitplukken (van spurrie,vlas),231,234
(zieook: uittrekken)
pokken (schapeziekte),290,291
polboon (pil.124),227,242
polder, 249,250
pomp (=waterpomp), 409,553
pondschatting (=grondbelasting),368
[poot-]
pootaardappel, 202
poten, 204, 306, 307, 342 (zie ook: leggen)
inpoten,220
*poter (=poot),323,326

Algemeen register

pop (vaninsekt),353
popel, populier (pil.140-148), 320-326,
349,360
Carolijnse popel (pil.142), 322
gemene of zwarte popel (pil.145),320,
323
Italiaanse of Lombardijse popel (pil.
146), 322
Kanadase popel (pil.142, 144), 321,
323-326,360
Virginischepopel (pil.143), 324
porcelein (=postelein,pil.149), 242
poten,poter,zie:pootprei (pil.8), 242
premie (voorhet doden)
van meikevers,354
van wolven, 368
prijzen
van aardappels,208
vanboekweit, 192,193
van gerst, 192
van graan, 191,192,1.192
van haver, 192
van hooi (per 1000Ned.pd.),257
van hop,241,242
van koolzaad, 201
van lijnzaad, 201
van mangelwortels,213
van oliezaad,200
van raapzaad, 201
van rogge, 192-194
van tabak, 223,224
van tarwe, 192-194
van turf,372
processionaris (=processierups), 357
produkten, voortbrengselen
van kleigronden, 162,199
van zandgronden, 160
pruim (pil.155), 347,352
puingras (pil.67), 244(zieook:hondsgras,
kweek, tarwegras)
put (=waterput), 388,417

407

raaf,362
raaigras,gemeen (pil.106),252
raap (pil.34),209(zieook:winterraap,zomerraap)
raapkoek, 200,274 (zieook: koek)
raapzaad (pil.34),162,201
radijs (pil.166),242
ram (mannelijk schaap),283,287,288
ras, soort, zie: veesoort, paarderassen,
schaperassen, varkensrassen
rat,366
ratelaar (pil.147),322(ook: klaterpopel)
reder,234(ook: fabrikeur)
ree(hertensoort),367
reeboekweit (pil.75), 175(ook:Siberische
boekweit,wilde boekweit)
reukgras,gemeen (pil.14),252
ribbeling,grauwe (pil.109),346
ribzaad, ruigachtig (pil.50),254
* richelwerk en kleiwand, 407 (zieook:
wand)
richten (=overeind zetten)
van vlas,234
aanhopen-(vanpaardebonen),226(zie
ook: hoop)
riet (alsdakbedekking),412
[rij-]
rijden (vanmest),161
uitrijden (vanmest),153
rijpaard, 266
rijp
-voor debijlwezen (=kaprijp zijn),307
[rijs]
rijserwt (pil.132),238(ook: staakerwt)
rijswaard, 298,t.304,327 (zieook:wilgenrijswaard)
rijswaardenhout, 304
rijswerk, 327(ook: pakwerk)
ringrups (=ringelrups),356
ringrups-kapel,356
* riolen
-(vaneenakker),160,202,203(zieook:
kuilen)
-(indebosbouw),376

408

rivierwater (voorbemesting),253(zieook:
winterwater)
robol(pil.68),292(zieook:hermoes, paardestaart)
roede (vaneenhooi-ofzaadberg),416,555
roek,360
(roest),zie:honingdauw, roodhond
rogge(pil.181),157,160-163,168-171,174,
176, 179, 180-183, 185, 187-190,
192-194,202,226,229,230,263,274,343
(zieook:winterrogge, zomerrogge)
blanke -, 168
bruine -,168
roggeakker,274
roggebouw,168
roggebrood,293
roggemeel,293
roggestoppels,209,231
*rol,162,233(ook:blok, wolterblok)
rondsel (ineenmolen),337(ook: staafrad)
*roodhond (planteziekte),170
roodje,Culemborgse (pil.109),346
rooien
van aardappels,205,206
van mastpijn,317
uitrooien (vankersebomen),343
rook
*-(tegen nachtvorst),178
in-leggenvan beukehout
(omteverduurzamen),329
rooktabak,224
rosmolen,265
*rotatie, 159,165,174,229
(zieook: vruchtopvolging)
rotkoorts (=veeziekte),272
*rotten (vanhennep,vlas),234,236
rotting (vanhennep),236
rouaan (pil.153),341
ruif,424
ruimgeld,386
ruin (=gecastreerde hengst),260,t.294
rund, 266,267,269-271,273,276-278,360,
419,422
rasofsoort -,zie:veesoort
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runderluis,360
rundvee, 266-282, t. 294, 338,344,358,
360 (zieook:hoomvee, vee)
rundvlees,266,276,280
rups, 215,355-357
*rupsje (inkerseboom),345
[ruw-]
ruwbast, gele (pil.183), 204
ruwschil,rode (pil. 183), 204

salade (pil.98),242,352
sap (vanessen),336
schaap, 154, 157, 170, 273, 274, 282,283,
285, 286,288-291, t.294, 338,360,375,
399, 415,422 (zie ook:hamel, lam, ooi,
ram)
Burense -,286
Heidschnucken -,285
langstaartig-,283
Leonse-,287
Merino-,287,288
Veluwse-,282
schaaphoeder, 424 (zieook: herder)
*schaapsdrift, 377,385,423
schaapsschot (=schaapskooi),415,416
schaapsstal, 154
schapekaas,286
* schapenmest, 155,168, 219,225,227,
286
(schaperassen), ras of soort -, 282,
284-286
schapezwenkgras (pil.78), 253
*schaar1,256
*bescharen (metbeesten),247,249(zie
ook:beslaan)
[schaar-]II(=gewas)
schaarbos (=bosvanhakhout),306,311,
312,322 (zieook: hakbos)
schaarhout (= hakhout), 303,311,325,
333, 335 (zie ook: hakhout, berk-,
beuk-, eik-,wilg-)
-van es, 336
-van els, 333

Algemeenregister

-vanwittewilg,325
-van kastanje, 335
schadde (=veenplag,turf), 371,376
schater, 379(ook: schutter)
schel (=schil),375
schelhout, 311,313
schelijzer, 313(ook:blekker)
schellen,zieook: schillen
vaneikehakhout, 291,306,311-313,430
afschellen (=afplaggen), 317
schering (=het scherenvan schapen),288
scheuren
van driestland, 160(ook: ombouwen)
van grasland,246(zieook:breken)
*scheut I(=opbrengst), 168
minder van -zijn, 168
scheut II(=loot),322
*schieten, 196(ook: kiemen)
schildschouder, 275(ook: schoft)
*schilhennep,236
schillen (vanhennep),236
(zieook: schellen)
schipper, 339,344
schoffelen, 220
schoft (van een os),275(ook: schildschouder)
schol, 153, 154, 177, 285, 338 (zie ook:
heideplag,heideschol, plag)
schollenmest, 153 (zie ook: plaggenmest)
scholteboer, 421
schoof, 167,171(zieook: garf)
schoorsteen, 337,375,408,412,413,416
schop, schoppe (= schuurtje), 416 (ook:
brandschuurtje)
schors
vanberken,332
van eiken, 308,310-313,426
van kastanjes, 335
buitenschors,364
schorskever (=letterzetter),355
schorseneer (pil.180), 242
schotwilg,zie:wilg
schouw (=inspectie),379

409

schrankelen (=scheef zakken),307
schrijnwerker, 321
schup,206(ook:spade)
schutten (opsluitenvan vee),378
schutter (vanvee),379(ook:schater)
schuur, 167, 171, 240, 415, 416 (zie ook:
schop, schoppe)
(seizoenarbeid), 428-430
sellerij(pU.18),242
singel,330
[sint]
S.Jan (24juni),205,230,239,430
s-jansbes (pil.168),348
S.Laurens (10aug.),195
Martini (11nov.),191,1.192,193,194
Petri (ad Cathedram, 22 febr.), 191,
1.192,193,194,420
slaboon(pll.l24),242
slaan (vanolie),200,329
slaapvertrek, 413
slachtvee,287
slager, 278,283,284,286
slek (=slak),196,215,239,359
slib (voorbemesting),249
sliet (= dunne stam), 416 (zie ook: balk(en)sliet)
slobbering,274,275(zieook:sop II,wettering)
slootaarde, 244, 249, 333 (zie ook: aarde,
graafaarde, modder)
sluis,249
smeerwortel,gemene (pil.187),254
[smelten]
uitsmelten (van teer uithout),317
snede
derde -(vanklaver),230
tweede-(van klaver),230
snijboon (pil.124),242
[snijden]
kortsnijden (vanvoeder),263,274
snoeien
vanbeukebomen,328
wegsnoeien (bijpijnbomen), 316
snoeitak,312

410

snuiftabak, 224
snuiver, 408 (ook: goot; zie ook: was- en
melkkamer)
soort, ras, zie: veesoort, paarderassen,
schaperassen, varkensrassen
sop I (voor paarden), 263-264 (ook: garvenkort)
sop II(voor rundvee),215(zieook: wettering, slobbering)
sopketel (afb.21), 232,274
spade I (gereedschap), 202,206,218,219,
307(zieook: schup)
spaden (=spitten),342
omspaden,342(zieook:omspitten
spade II(=laat),316
spandienst, 264
spar (= fijnspar), 351, 356 (voor syn. zie
pil.126)
Schotse spar (= grove den), 316 (voor
syn.ziepil.131)
sparreboom (=fijnspar), 356(voor syn.
ziepil.126)
sparreboomsnachtvlinder (= pijnboomvlinder),355
specht, 360,361
speelsoort (=variëteit),209
spek (vanvarkens),291,293,294
spenen (vaneen lam),286
spijl,229(zieook: tabaksspijl)
spijsolie, 329
spilboom(pil.73),337(ook: kardinaalmuts)
[spillen]
*opspillen, 196
spin (=bonespintmijt), 226
spinazie (pil.186),242
spinnen, 420
*van tabak,224
van vlas,234
spinfabriek (vlas),235
spinnerij (wol),282
spinnewiel,413
spit (eenschop vol)
één-diep,202
[spitten],zie:spaden
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omspitten, 238(zieook: omspaden)
diep -, 203, 210, 212, 214 (zie ook:
kuilen, riolen)
spoor (=dakspar),411,555
spoorwerk,412
spreeuw, 361
springstier, 268,271
Friese-,267
sprong (=spreng),388(ook: waterbron)
[spruiten]
uitspruiten (vankoolstronken),215
uitspruitsel (vanhakhout),306
spurrie (pil.185), 160, 161, 169, 209,231,
232,274
staafrad (ineen molen),337(ook: rondsel)
staak (=hopstaak), 238-240
staakerwt (pil.132),238(ook: rijserwt)
stal I (= bijenstal), 299 (zie ook: bijenkorf,
korf)
stalD (vanvee),315,338,553(zieook: hok,
paardestal, schaapsstal, schaapsschot,
veestal, varkensschot)
naar de-drijven (=op stalzetten),255
op - zetten (in de zomer, met halve
stalvoedering),255,273
opstallen (indewinter),279
stalling (=stal),411,414,415,554
stalmest,152,153,156,158,249,338,375
stalvee,160
stalvoeder, 210,211,230,254,274
groen-,230(zieook: groenvoeder)
*stalvoedering,157
- (= zomerstalvoedering), 154, 158,
164,229,232,426
- (= halve stalvoedering in de zomer),229,255(zieook:bijvoedering)
stalkruid, gedoomd (pil.118),254
stam (vantabaksplant),217(ook: stronk)
stamper (=heiblok inoliemolen),329
stapel (vantabak),222(ook: mijt)
steen (=baksteen),411,414,417
baksteen,412
stek (=populierestek), 322-324

Algemeenregister

[steken]
opsteken (vanhooi),256(zieook:zolderen)
stier,268,269,271,t.294
springstier, 268,271
Friese-,267
steltenberg (afb.36),416
stijfselmakerij, 187
stijl (=staande gebintbalk),411
stinkberk(pll.30),332
stoelenmatter (pil.183),204,206
steelmaker, 329,347
*stoeterij (teBorculo,afb.29),261,262
stookkast (=verwarmde kas),243
stomp I(=uitsteeksel aan een boomstam),
316
stomp II(=stobbe),329,332
stoppel I(stronk van kool),215
*stoppel II,161
inderoggestoppelsverbouwen ofzaaien
(van knollen of spurrie), 169,209
indetarwestoppels verbouwen ofzaaien (vanbonen of erwten),226,227
in de (olie)zaadstoppelen zaaien, (van
graan), 165,169,172
op de stoppels drijven (v.schapen),154
stoppelknol (pil.34),209
straatmest,156,219
straatvuil (uitAmsterdam),156
straatweg (aanlegvan),396
stro,168,170,173,177, 400
alsdakbedekking,412
als stalstrooisel, 153,155, 399 (zie ook:
strooiing)
alsveevoer, 155,263,264,274,399
van erwten,228
strodak, 412
stronk
vanboerenkool,215
van koolzaad, 196
van tabak,217(ook:stam)
strooien (ophet land),zieook: mesten
van as,249
van stalmest,249

411

van slootaarde met oude koe-en paardemest,249
strooiing (indestal),155,315,338,399
stroop (uitmangelwortels),211
struisgras
gemeen-(pil.5),253
uitgespreid -(pil.4),253
wit-(pil.6),253
struweel,301,302
stuifzand, 299
suiker (=biet-,rietsuiker),210,211
suikerfabriek, 211
suikerpeer (pil.159),46
suikerraffinaderij, 330

tabak, 168, 211-213, 216-218, 221-225,
311,343,428,550
Amerikaanse -(pil.117),216,225
inlandseofgewone-(pil.117),211,216,
223,225
tabacValbourg,217
*gesponnen -,224
rooktabak,224
snuiftabak, 224
tabaksas,358
tabaksbouw, 158,297,428
tabakskast (= broeibak), 359 (zie ook:
bak)
tabaksland, 550
tabaksplanterij (afb.19),218
tabaksprijs, 213
tabaksspijl, 314(zieook: spijl)
tabaksveld, 156,227
tabakswater, 359
tabakszaad, 219
takkebos (vanhulst),337
tarwe (pil.194),160,162-166,169,171,179182, 185, 187-190, 192, 226, 229, 230,
298, 343 (zie ook: weit, wintertarwe,
zomertarwe)
tarwebouw, 166
tarwegras, kruipend (pll.67), 252 (zie
ook:hondsgras, kweek, puingras)

412

tarwestoppel, 214
*teer,317
teeroven, 317
telg (=jongeboom),306,307
tengel (=dennenaald),314(zieook: dennetengel, naald)
rijns,zie:tyns
tiend, 390-392
*novale-,394,400,402
tiendvrijheid, 392,393
til (=duiventil),297
timmerhout, 305,308,309,314,316
timmering (=huis in aanbouw),411
timmerman, timmerlieden, 321,323,325
*toekruid, 243
toestel (=uitrusting, hulpmiddelen)
met denodige-,197
*tonzaad, 233(ook:Riga's zaad)
tophout, 312,324
toppen (vanjongebomen),306
tor,366
tormentil,gemene (pil.151),253
touw,235
*-(overeengewas trekken),177
touwslager, 237
touwslagerij,237
traan (=levertraan),200
*treden (vanplaggen),153,154
treerad (vaneen hondekarn; afb.22),409
[trekken] I(=doen voortgaan)
trekdier, 274
tiekos, 264,265,275,276,425
trekpaard, 257,264,265,276
trekken II(=vegen v.e.schoorsteen),337
[trekken] III(=oogsten)
uittrekken, (zie ook: plukken, in'fplukken)
(vanhennep),236
(vanmangelwortels),212
(vanwinterknollen),209
trekken IV(=uit debodem halen)
*vaag -,343
trekken V(=regelmatig ontvangen)
*garven -,424 (zieook: garf)
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[trekken] VI(=zich verplaatsen)
(trekarbeid),428-430
*treksprinkhaan (afb.18), 358
trekken VII(=kracht uitoefenen)
*-(van een touw over eengewas),177
treurberk (pil.31),332
treurwilg (pil.177), 327
trilgras,gemeen (pil.35), 252
troshaver(pll.25), 173
tuin,242,243,347,348(zieook:hof I)
tuinerwt (pil.132),242
tuingewas,242
tuinvrucht, 428
*turen,231
turf,371,372,376(zieook: kluin, schadde)
lange -,417(ook: brouwturf)
*tyns,385,386,389,392

uil, 361
uilengat,413(ook:vorstgat)
uiterwaard, 246,249,251,255,256,403
uitspruitsel,zie:spruit
uitvoer (uit Gelderland)
van boter, 282
van boomsoorten, 350
van graan, 186,190
van heide,339
van kippeëieren, 296
van kuikens,296
van klompen, 325
van oliezaad,200
van rundvee, 279,280
van tabak,224
van vlas,235
van wilgehout, 326
uitzaad (=zaaizaadhoeveelheid), 188,227,
233(zieook:zaadkoren, zaaikoren)
de-opleveren, teruggeven, 172,179
gemiddelde - op een morgen, 181 (zie
ook: zaaizaad)

Algemeen register

*vaag,225
goed in de-zijn, 233
-trekken, 343
in de -planten,225
vaalt, 153(zieook: mestvaalt)
vaars,269,277
vacht (=schapevacht),280
valk,362
vallenI
doen -(=kappen van bos), 303
vallenII(=zichontwikkelen, worden; van
gewassen of vee)
lichter-,168,175,216
minder zwaar -,210,303
kleiner -,267
minder stevig-, 166
vallen III(=gevonden worden),214
varken, 188,207,281, 291-294,t.294,295,
349,415,419,425
kleine, zwarte Chinese - (afb.24), 293,
367
lob-oor of Drenth (afb.25), 292
platrug(afb.23),292
schram, scherprug, stagoor, steiloor of
Hannovers -(afb.26), 292,293
varkenshok, 411
varkensmesterij,291
*(varkensrassen),rasofsoort-,292,293
varkensschot (=hok),411,553
vastenspijs, 369
vee (= rundvee), 231,273, 274, 277-279,
307, 332, 338, 359 (zie ook: hoornvee,
rundvee)
Hollands -,267
veefokkerij, 271
*veefonds, 264,272
veehandel,278
veehouder, 278,280
veemarkt, 272
*veepest, 271,272
veesoort, ras,267-269,271
Munsterse -,271
Zutphense -,268,281
veestal,417

413

veestand (= omvang van de veestapel),
258,259,288,t.294(zieook aantallen)
veeteelt,279
veevoeder, 155,213(zieook: voeder)
veeweide,246
(veeziekten),zie:ziekte
veen, 371,372,401(zieook: zandkluit)
hoog grauw -,371
veenaarde,371
veenaardige stof (=venige grond),250
veenderij,372
veengrond, 326,369
veenstof (=veengrond),326
venen (=turf maken),371
vervening, 369-372
veer (=ganzeveer),297
veilen
langs destraten -(=uitventen),297
veld
gemeneveld, 338,378,400
onbebouwde veld,392
tevelde drijven (vangeiten),296
veldakker, 160
veldbeemdgras(pil.137),252
veldgarst(pll.88),252
veldkers,gemene (pil.42),253
veldmuis, 361,363, 364, 366 (zie ook:
landmuis)
veldoven,412
veldsalie(pll.l79),254
veldvrucht, 156
vellen, 302,308,328
(zieook:houwen, kappen)
vensterglas,413
verbouw, verbouwen (vaneen gewas),
zie:bouwen III
verbrouwen (van hop = bij het bierbrouwen verbruiken),241
verbruik, zie:consumptie
inwendigverbruik (=verbruik in Gelderland),179,186
verdeling van markegronden, 394-396,
400-402
verf (kleurstof), 347

414

verkoop
van aardappels,207,208
vanboekweit, 185
vanboerenkool,216
van gerst, 185
van groente (langs dehuizen),243
van haver, 185
van heide,339
van hooi,257
van hop,241
van hout, 387
van kalkoenen, 297
van noten, 347
van oliezaad, 199
van opgaandebomen, 301
van rogge, 185
van roofdiervellen, 367
van schapen, 283,284,286
van tarwe, 185
van winterknollen, 209
van wol,286
verkopen, zieook:ter markt brengen, veilen
op monster -,241
vermeerderen door stekken, 322
verpachten
van straatmest,156
van boerderijen, 420,423
van kersenboomgaarden, 344
verplanten, zie:planten
*verpluizen, 249,550
verponding (= grondbelasting), 247, 392,
394
vervoer
vanbijen (perschuit),298
van ganzen, 297
van graan, 184,186,194,195
van kersen,345
van mest, 157,219
vanvlas (per schuit),234
vervuren (=vergaan),305
verzetten (=verpoten),323
vet (middel tegen koehorzel),360
vetmaken (=vetmesten),282
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vetmesten, 293,294(zieook:mesten II)
*van kalveren,277
vetweiden,267,277,279
vetweider, 275
vetweiderij, 251,277
vetweiding,419
veulen,259,260,263,t.294
veulenpaard, 344
*vinnigheid, 292
vis,297
visserij, 368
vijg (pil.81),347
vijgpeer (pil.159),346
vlas (pil.105), 160,198,199, 232-234,237,
358
vlasbouw (=vlasteelt),233
vlasmarkt, 235
vlassoort, 235
vlaszaad, (zieook:lijnzaad, Riga's zaad
of tonzaad)
inlands-,233
Zeeuws -,233
vledermuis (=vleermuis),361
vlees
van duiven, 297
van reeen hert, 367
van runderen, 266,276,280
van schapen,285
vleeshouwer, 283
vlies (=schapevacht),284,286
vloertegel,412 (zieook:estrik)
vloot (=ondiep), 161,226
voeden (vanvee),283(zieook: voederen)
voeder (=voedsel voor vee),286,338 (zie
ook:beestenvoeder, garvenkort, groenvoeder,paardenvoeder, slobbering,sop,
stalvoeder, veevoeder, voedsel, wettering, wintervoeder)
boerenkool als-,215,216
gaspeldoorn als-,338
gemalen eikels als-,308
heide als-,338
moes (= mangelwortelpulp) als -,
213-214

Algemeenregister

*inhet -nemen,154
voedergewas, 216,399
voederkruid (=voedergewas), 154,229,
232,400
voederen (vanvee),263,293(zieook:voeden)
[voedering]
bijvoedering (indezomer),255(zieook:
stalvoedering)
voeding (vanvee),229
voedsel (voor vee), 212,214,264 (zie ook:
voeder)
voer (=wagenvracht),
157-159,238,311-313
voerlieden, 344
vogel, 360-362
tam gevogelte,296
vogelduizendknoop (pil.139),253
vogelkers ofvogelpruim (pil.157),337
vokelaar(pll.52),244
(ook:geleganzebloem)
volgvrucht (vantabak),217
voorbehoedmiddel, behoedmiddel
zieook: middel)
tegenbrand ofzwart ingraan,zie:kalkwater
tegen gelligheid, 273,289
voorjaarsmarkt, 278,294
voortbrengselen, zie: produkten
*vore,202,203,342(ook: ploegvore)
frisse -,161,162
oude -,162
[vorst-] (=nok)
vorstgat,413(ook: uilengat)
vorstpan, 412
vos,366
brandvos,366
vrang (=vossehol),366
vriesbarst (inboomstam),326
[vriezen]
uitvriezen (vanboekweit),175
vruchtboom, 339,352,357,358
vruchtboomkwekerij, 348
* vruchtopvolging, 159, 162,163 (zie ook:

415

afwisseling, vruchtwisseling, rotatie)
*vruchtwisseling, 164,426

waardhout (pil.178), 298, 327 (zie ook:
wilg)
wagen, 398,415
lange-(afb. 34),157
wagenloods,416
wagenmaker, 329
wakel (pil.96),337(zieook:jeneverstruik)
wal (=stadwal),330
walnoot (pil.93),334(ook: okkernoot)
witte-(pil.45),350
zwarte-(pil.92),350
walstro,geel (pil.85),253
walvisvangst, 200
wand (van vlechtwerk en leem), 375,411
(zieook:richelwerk en kleiwand)
wannen (vankoolzaad), 197
warmoesland,242
warmoezier, 243
wassen I(= schoonmaken)
*-(zaadkoren inkalkwater), 166,174
washuis,409,553
waskamer, 553, 554
was- en melkkamer, 408,410, 553 (zie
ook:goot, snuiver)
wassen II(=groeien),319
bewassen (=begroeid),155,301,302(zie
ook: begroesd)
*dóórwassen (van aardappels), 205
water
waterboterbloem (pil.39),254
waterbron, 388(ook: sprong)
waterjuffer, 358
waterleiding (=sloot),402
waterlozing, 398(zieook: afwatering)
watermunt (pil.113),253
*weekhout,386
weer (=hoeve,erf), 377
weegbree
ruige-(pil.134),253
smal-(pil.133),254

416

wei (bijkaasbereiding), 293
weide,249,263,284,312,342,344,346,365,
366,369,375,376 (zieook: kunstweide,
naweide,veeweide, weiland)
de-goed betalen,284
ter-zenden, 296
gemene -,251,255,297,302
weidegeld, 294
weidegrond, 154,281
weiden I(=grazen),263,280,289,294,296
afweiden, 338
afweiding, 283
weiden II (= laten grazen), 252, 256,273,
277,283,550
weiding, 375,376
overweiding, 378 (ook: klauwengang, paalbuurschap)
vetweiden,zie:vetweiden III(=beweiden),263,344
beweiden, 247,249,250,255,263
beweiding, 255
weiland, 154, 156,246-250, 255,273,342,
363
natuurlijk -,229
nieuw gebroken -,233
nieuw gescheurd -,174
*weiloon,550
weit (=tarwe, pil.194), 164-167,170,174,
193,194(zieook: tarwe)
bruine -,165
rijs-of Franse-,164
rode of donkergele -, 164,165,167
witte-of Zeeuwse -,164,165
wel (=niveau van het grondwater), 307
wenden (=keren,schudden van hooi),256
werfhout, werffhout (pil.176),327(zieook:
wilg)
werk I (= derde kwaliteit vlasvezel), 235
(ook: nop)
[werk-]II
werkboden (=personeel),419 (zie ook:
dienstbode, meid, knecht)
werkpaard, 419
werpen (door merries),262
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wesp, 357
wettering, 215, 232, 274 (zie ook: slobbering,sopII)
weven (vlas,wol),234,284
weymouthspijn (pil.130), 319,364
wezel,366
wieden, 236,245,420
wieg,413
wieldraaier (=radmaker),347
wijn
-persen,348
wijngaard, 348
wijnstok, 348
wikke (pil.200), 163,228,229,264
wildernis,337,368,396
wilg, 304, 325-327 (zie ook: waardhout,
werfhout)
witte -(=schietwilg,pil.175),325
knotwilg (=geknotte schietwilg),327
schotwilg(=opgaande schietwilg),320,
325
wilgehakhout, 327(zieook: schaarhout)
wilgehout, 239,240,304,326
wilgenbos,t.304
wilgenrijswaard, 352
(zieook: rijswaard)
winde, kleine (pil.57), 244
windhaver (pil.24), 244
[winter]
winterdagen, 428
wintereik (pil.161), 306
wintergarst, 162,163,171-173
winterknol (pil.34)
Nijmeegse lange-,209
(Veluwse) ronde en dikke -,209
winterkoren, 170,172,174,359,361,363
winterraap (pil.34), 209
winterrogge (pil.181), 169,171
wintertarwe (pil.194), 164,165
wintervoeder, 230,238,256,274
wintervrucht, 165
winterwater (voor bemesting), 250 (zie
ook: rivierwater)
winterzaad (=wintergewas), 156

Algemeen register

witbloem (pil.183),203,204
witboom (pil.141), 321 (ook: abeel)
witje
- (=koolwitje), 357
*Duitse-of koolwitje, 357,358
wol (van schapen),282,284-288
woldoek, 285
woldrogge (tyns),386
wolf,367,368
wolvenjacht, 367
*wolterblok,162(zieook:blok,rol)
[woon-]
woongemak (= woonvertrek), 410 (zie
ook: haard)
woonhuis (=voorhuis),408,412
(worm I),zie: dauwworm
*worm II(inboekweit),178
worm Hl(=larvevan insekt),220,236,329
(zieook: masker)
-van koehorzel, 359
- van meikever, 352 (zie ook: elft,
keverworm, kwatworm)
*wormsteken (bijaardappels),205
gewormte,360
wortel,210,274,275 (ook:peen)
gele-(pil.66),210
rode Haagse -(pil.66), 242
Hoornse-(pll.66),242
witte-(pil.121),210
wortelgewassen, 183,201,209
*wortelhout (afb.28), 321
*Ambons-,321
woud, 302,304
woudboom, 310,334,349,357
grijze wouden (= het oorspronkelijke
"oerbos"),304
wule,365(ook:mol)

zaad I(=zaaizaad),231
- (vanstoppelknollen), 209
* Riga's zaad (van vlas),233(ook: tonzaad)
zaadkoren, 165,166,170,172,174,180,

417

181,184,189 (zieook:uitzaad,zaaikoren)
het-teruggeven, 168,175,179
zaad II(=vrucht, korrel)
-(=oliezaad),200
-(=koolzaad),197
inhet -schieten (=vrucht zetten),209
*het-erafdoen (vanvlas,hennep),199,
234
zaaddrager (= vrouwelijke hennepplant),236
zaad III(= oliezaadgewas)
- (=aveelzaad),163,343
- (=koolzaad),195,197
zaadbouw (=oliezaadbouw), 197,200
*zaadstoppel, 169(zieook:stoppel II)
zaad IV(=oogst van graangewas)
zaadberg (= graanberg), 416, 424 (zie
ook:berg, korenberg)
*zaadpacht, 423
zaad V (= gewas in de vruchtopvolgingscyclus)
het derde -,157
[zaai-]
zaaihaver, 174
*zaaihoren (=zaaihoorn),176
zaaiknecht, zie:knecht
zaaikoren, 427 (zie ook: uitzaad, zaadkoren)
(zaaitijd)
van aveelzaad, 198
van boekweit, 176
van erwten, 227
van gerst, 171-173
van haver, 174
van hennep,235
van klaver,230
van kool,214
van koolzaad, 195,198
van linzen,228,229
van mangelwortels,212
van paardebonen, 226
van rogge,169
van tabak,220
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van tarwe, 165,167
van vlas,233
van wikke,228,229
(zaaizaad,benodigde hoeveelheid)
van boekweit, 176,181
van erwten, 227
van gerst, 172,181
van haver, 174,181
van hennep,236
van klaver,230
van koolzaad, 195
van paardebonen, 226
van rogge,169-170,181
van tarwe, 165,181
van vlas,233
zaaien, 160, 161, 162, 172, 231 (zie ook:
leggen)
*in destoppels -,zie:stoppelII
inverband -,195
op rijen -,176
bezaaien (vanland),161,388
zaalrug (hollerug bijpaarden),258
[zand-]
zandboer, 160, 183, 187, 281, 422,
425-427
zandgoed (van tabak),222,222
zandkluit (=bep.soortveen), 371,372
zandsrrooiing(indestal),155
zandverstuiving, 303,375,402
zandvrucht, 179
zangvogel,361
zavelgrond (= grondsoort), 165,212, 216,
217,232
zeboe,267(ook:Indische bochelos)
[zee-]
zeearend, 362(ook: eendendoder)
zeemeeuw, kleine (=kokmeeuw),362
zeepijn (pil.129),317,318
zeep,360
*zeepziedersas,415
zege,296(ook:geit)
[zeil-]
zeildoek, 235
zeilfabriek, 237
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zemel,274
[zetten]
omzetten (=mengen door spitten),342
zeug,419
zevenbroederendag (10juli),296
*zicht (afb.14), 167,428
ziekte
(planteziekten),zie:brand I,
honingdauw, knik, kreupel, krul,
roodhond,worm II,zwart I,zwartII
(veeziekten), zie: droes, gelligheid,
kwaad kreupel, meiziekte, ongans,
pokken, rotkoorts, veepest
catarrale-,272
zijde, 300
*zijdeworm, 299,300
zilverschoon (pil.150),254(ook: ganzerik)
zilverpijn (pil.1),318
zilverpopel (pil.140),321
zode,317,412(zieook: graszode)
zolderen (= op zolder bergen) (zie ook:
opsteken)
van hop,241
van koren,418
[zomer-]
zomereik (pil.163),306
zomergarst, 160,163,171-174,230,343
zomerkoren, 166,170,361
zomerraap (pil.34),209
zomerrogge (pil.181),169,171
* (zomerstalvoedering), zie: stalvoedering
zomertarwe(pil.194),160,164,165,168
*zomervaag, 164,176,291
gebouwde -,165
gemeste-,159,162,165,195
nietgemeste-,159
ongemeste -,163,165
*zomervagen, 163,341
*zomervoor, 172,226,245
ongemeste -,172,198
*zomervoren, 158
zomerzaad (=zomergewas), 156
zonderbloeier (pil.183),204,205

Algemeenregister

zoogdier, 363
zorgzaad, gewold (pil.87),252
zout,zie: keukenzout
*zuiger (aantabaksplant),221(ook: dief)
zuivel
weinig -geven,269
zuring (pil.174),242
gewone -(pil.173),253
zwaan (=knobbelzwaan),297
*zwanendrift, 297
zwart
*hetzwartI(planteziekte), 166,174(zie
ook:brand I)
*hetzwart II(planteziekte),205
*het zwart III(nachtvorstschade), 205
zwavel,240,358
zwavelstok, 236
zwenkgras
hard-(pil.80),253
schapezwenkgras (pil.78),253
zwijn, wild,367
*zwingelen (vanvlas),234
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Lijstvan landbouwkundigetermenen andereaantekeningen
In deze lijst zijn woorden en uitdrukkingen opgenomen en verklaard, waarvan de
betekenis indetekstniet ofminder duidelijk blijkt of waarover voor eengoed begrip
nadere informatie wenselijk is. De verkorte titels van de vermelde literatuur zijn
volledigweer gegeven inde literatuurlijst.
Alsachterinditboekeenafbeelding isopgenomen,wordtbij hetbetreffende woord
naar hetnummer van deze afbeelding verwezen.
Koneenverklaringoftoelichtingbeperktblijven totenkelewoorden,danis volstaan
met vermelding daarvan inhet Algemeen register achterhetbetreffende woord. Als
eentermofwoordindetekstzelf verklaard wordt,ishetbetreffende paginanummer
inhet Algemeen register vet gecursiveerd.
Deinonderstaande lijstopgenomen woorden zijninhetAlgemeenregister gemerkt
met*.

aantallen stuksveein1526

Zie voor de aangehaalde Optekening van de beesten uit hetjaar 1526 (noten op pp.
259-260,269-270,288en 293): Roessingh, -Veetelling1526'(1979),p.6noot 5. In 1990
isookeentranscriptievanhetregister uitgegeven door R.M.A.Wegman.
aardaker

Lathyrus tuberosus L., een overblijvende klimplant met welriekende bordeaux-rode
bloemen, dievroeger alsonkruid veelvoorkwam inde graanakkers inhet rivierkleigebied.Ookaardnoten,aardamandelen,aardeikelsofmuizen-met-staartengenoemdnaar de
eetbareknolletjes. Deplantvermeerdertzichdoor ondergrondse uitlopers.Waar deze
zichvertakken, vormen zewortels,waarvan de wortelhals opzwelt toteen knolletje.
Deze knolletjes dienen voor opslag van reservevoedsel en ook voor vegetatieve
vermeerdering. Door de diepe beworteling en door de knolletjes was de aardaker
vroegermoeilijk doorploegen tebestrijden. Somszagen de tarwe-akkers rood van de
bloeiendeaardakers,diemethun rankeninde tarwestengelsomhooggroeiden. Nadat
hetgraanvanhetveldwas,werden deknolletjes verzameld dooruitgraven.Zijgolden
gekookt als een delicatesse. Alleen op het Zuidhollandse eiland Overflakkee (en op
enkeleplaatseninZeeland)werden deaardakers speciaal geteeld, door zgn. notenboeren. Thans komt de plant nog hier en daar voor langs de randen van akkers, in
bermbegroeiingen en op dijkhellingen. Tegenwoordig iszijiswettelijk beschermd.
Aardakers worden in de literatuur soms verward met aardkastanjes, die ook verzameld en gegeten werden. De aardkastanje is echter de vlezige, bolvormig opgezwollenwortel,dieopeenkastanje lijkt,vaneengeheelandere,schermbloemige plant:
Buniumbulbocastanum L.
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'Teeltvanaardakers'(1853).VanHall,Plantenschat (1854),pp.63-64. Oecologische
flora dl.2(1987),pp.127-128en 256.
aardvlo

Aardvlooienisdeverzamelnaam voorkleinespringendekeverrjesuitverschillende
geslachten van de familie der goudhanen of bladkevers (Chrysomelidaë). Zowel de
kevertjesalsdelarvenkunnendoorvraatschadeaanrichtenaan landbouwgewassen.
Ambonswortelhout

Zie: wortelhout,Ambons.
aveelzaad

Eenkruisbloemigoliezaadgewas,eenvariëteitvanwinterraapzaad,datindetweede
helft van de 19e eeuw steeds minder en in de 20e eeuw vrijwel niet meer werd
verbouwd.
Invergelijking metkoolzaad konaveelzaadmetwatlichter grond toe,vroegeen
minderzwarebemesting,wasmeerwinterhardenkonlatergezaaideneerdergeoogst
worden.Deteeltwasminderriskantdandievankoolzaad,maardaartegenover stond
eenlagereopbrengst,zowelaanzaadalsaanolie.
begroesd

Meteengroeze(groen,gras,kruiden,opslag)begroeid zijn.
bescharen,beslaan(vaneen weide)

Zoveelveeindeweidebrengenalsdieweidekanvoeden;deweidelatenbegrazen
doorvee. Een*schaarisdeeenheidwaarinhetaantalstuksveeberekend wordt.
blok

Zie: wolterblok.
boerenwoning(afb.31-34)

DedoorB.W. DietzteArnhemgegraveerdePlatenIenII,metboerderijtekeningen,zijn
gereproduceerd en uitvoerig toegelicht in:Hekker enVan der Poel,De Nederlandse
boerderij(19892),pp.45-50.Zewordendaaralsvolgtomschreven.
PlaatI,fig.1:Veluwshallehuisbij Doornspijk;fig.2:BetuwsT-huis;fig.3:Achterhoeks
hallehuisbij Bredevoort.
PlaatII,fig.1:Achterhoekshallehuismetonderschoer;fig.2:Achterhoeksloshoes;fig.3:
Veluwselandarbeiderswoning;fig.4:Eén-roedebergje bij Ruurlo(afb. 35).
Allefigurenzijnkennelijkineenzelfdestijlovergetekendvoorhetgraveren.Uithet
archiefvandeCommissievanLandbouwblijktdatdeoorspronkelijketekeningenvoor
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PlaatI,hg.1 enPlaatII,fig.3inopdracht vanA.RaedtgemaaktzijndoorJ.VinkeB.zn.,
tekenmeester aan het Instituut Van Kinsbergen te Elburg. Hij maakte volgens zijn
declaratievier gekleurde schetsenen tekeningen metplattegronden vaneen grote en
eenmiddelmatigeVeluwseboerenwoning,eenarbeiderswoning eneenhut. (RAGeld.:
Archief CvL, inv.nr.4,p.340 eninv.nr.31,stukno.2318e).Dezeschetsenen tekeningen
zijn thans onvindbaar. Over deherkomst van de andere figuren isonsniets bekend.
Eenzeldzaamgoedbewaard geblevenvoorbeeldvaneentraditioneel boerderijcomplex in de Tielerwaard isde hoeve 'Rijsen Ooijen', Blankertse weg 8,Meteren (gem.
Geldermalsen), vermoedelijk daterend uit de 18e eeuw. Er lijkt maar weinig aan
veranderd sindshetbeginvan de 19eeeuw.Zie:E.L.vanÖlst,TüjsenOoijen' (1987) en
afb.33.
braak liggen(van land)

Geenvruchtdragen,onbezaaid ofonbeplantliggen,inwelkeperiodedatland dan een
intensieve grondbewerking ondergaat (*zomervagen). Tijdelijk werden welschapen op
het braakland gehoed, maar de functie van eenbraakjaar was in de eerste plaats de
mogelijkheid van intensieve grondbewerking.
De overeenkomst van braakland met driesland(*driestland) is slechts dat beide
onbezaaid liggen (niet ongebruikt!). Braakliggen duurt in de regel hoogstens één
oogstjaar lang en de grond wordt gebroken (geploegd). Dries liggen neemt minstens
enigejareninbeslag,gedurendewelkede grondjuistnietgebroken wordt en zichmet
eenzode van wilde planten bedekt.
braakvruchten

Bladgewassen of hakvruchten die inhet braakjaar verbouwd werden of die bij een
voortdurende verbouw van granen (halmgewassen) een gunstige afwisseling in de
*vruchtopvolginggaven.Deteeltvanbraakvruchten maaktehetbraken (*zomervagen)
vanhetland (gedeeltelijk) overbodig,doordat deonkruidgroeiwerd tegengegaan (bijv.
door aardappelteelt) ofdoordat debodemmetstikstof werd verrijkt (door de teelt van
vlinderbloemigen).
De grote landeigenaar in deNeder-Betuwediebraakvruchten inde vruchtopvolging opnam (p. 164), isVan Brakell van den Eng te Lienden. Zie:Van der Poel, Van
Brakeilvanden Eng(1959),p. 58.
braken (van vlas)

Brekenvandehoutigedelenvan devlasstengelsmetbehulpvan eenvlasbraak(afb. 17)
tot korte stukjes (scheven), die loslaten en er gedeeltelijk uitvallen. Het braken is een
bewerkingnâhet*rotenenvóórhet*zunngelenen*hekelenomdevlasvezel (hetvlaslint)
van dehoutige stengelte scheiden.
Voordat het braken begon, werd het vlas in de zon gedroogd. In de Achterhoek
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echter werd hetvlasvóórhetbraken ook geroosterd indebakoven, waarin men ook
broodbakte,ofineenspeciaalgebouwde vlasoven.Hethout werd hierdoor zeer bros
endeschevendiebij hetbrakenniet op de grond vielen,werden afgewreven aan een
ijzeren plaatje, datbij de Achterhoekse (enTwentse)braak op de bovenkant van het
draaibare deelvan debraak (deslegel)bevestigd was (afb.17). Zwingelen, waardoor
de schevennogbeter verwijderd worden, deed men dan niet. Dit geschiedde bij het
*hekelen.
Brouwers,Detaalvan devlasser(1957),pp.68,94.Buter, 'WillemWeavers' (1968),p.
30. Buter, 'Vlasoven' (1968),pp. 36-38.Busser, 'Verhandelingvlasteelt' (1788),p. 232.
Havelaar,'Vlasbouw'(1849),p.9.Heuvel,Achterhoekschboerenleven(1927),pp.323-326.
brandI,het zwartI

Determbrandwordtnogsteedsgebruiktvoor desymptomenvanplanten, veroorzaakt
door schimmels uitde orde der Ustilaginales. Destuifbranden (Ustilagospp.) doen de
graankorrelveranderen ineenzwarte sporenmassa, diemet dewind verstuift precies
ophetmoment vanbloei,zodat debrandsporen op de stempels vanbloemen terecht
komen en via de stempelsjongevruchtbeginsels infecteren. Desteenbranden (Tilletia
spp.) doen de graankorrel veranderen in een donkere sporenmassa, maar de korrel
blijft intact.Verstuivingvan sporen vindt plaats alsde korrels stuk geslagen worden
tijdens het dorsen. De sporen kleven aan gezonde korrels en infecteren de jonge
kiemplant. Tarwe, gerst, rogge en haver hebben dit soortbranden. Zie ook: *wassen
van zaadkoren in kalkwater.
Vooreenanderebetekenisvan hetzwartdanbrandziekten, zie: *hetzwartEen *het
zwartDl.
breken (van grondofaarde)

Fijnmaken, losmaken.
breken (van land)(in het algemeen)

Omploegen of omspitten.
breken (van weiland)

Scheuren,totbouwland maken.
broekgrond, broekland

Hetnatuurlijke grasland op de zandgronden inde dalen en langs debeken,dat in de
hoger gelegen delen ook bestond uit dopheide, struikheide en struikgewas. Veelal
gemene groengrond, die zomers werd beweid (en zelden gehooid) en die 's winters
vaakonderwater stond;laagen vochtigtotdras gebied, vaak ookbebost. Zie: elsgoor.
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campêchehout

Eenverfhout, ookblauwhoutgenoemd,dateenkleurstof leverdevoorhetviolet,blauw,
grijs of zwart verven van textiel,hout en leer (afhankelijk van het gebruikte hecht-of
beitsmiddel).HetishethoutvaneenboomsoortuitsubtropischAmerika (Haematoxylum
campechianum L.). Het isgenoemdnaarCampêche inWest-Yucatan(Mexico),waar het
aanvankelijk vandaan kwam.
Hier(p.335)wordtcampêchehoutechtervermeld alsleveranciervanlooistof,hetgeen
niet klopt. Er moet van een schrijf- of zetfout sprake zijn. Als inplaats van het woord
'looistof' (vijfde regel van boven) gelezen wordt 'verf- of kleurstof is de zinsnede
begrijpelijk, want ook*galnotenwerdenveelgebruiktvoorhetzwart verven.
Chomel-DeChalmot, Woordenboek (1778),dl.2,p.777 en p. 1153; dl.3, p. 1788, dl.7,
p.3859.'Kastanjeboomen' (1833/34),p. 73.
dauwworm

Regenworm,aardworm,dauwpier.Invochtigenachtenkomenderegenwormen naar de
oppervlaktevandegrond entrekkenafgevallenbladerenenandereplanterestenin hun
gangen, die dan vergaan en alsvoedsel dienen. Zij doen dit echter ookwelmet jonge
kiemplantjesendankunnenzij opdeakkeropvochtigeplekken schade aanrichten.Ook
iswaargenomen datregenwormenbijhetdauwrotenvanvlas(zie: rotten)hetlintvan de
stengelstrekken (Verhoeven,Plantenziekten, 19502,p.42).
Tochishetonwaarschijnlijk datmet'dauwworm' opp.233 deregenworm is bedoeld,
daarhethierduidelijkomeenwatgrootschaligerenvakervoorkomendeschadegaat.Het
lijkt veel aannemelijker dat de schade in vlas 'in nieuw gebroken weiland' (mede)
veroorzaaktwerddoordeemelt(grauweworm,eemt,emet).Ditisdepootlozelarve(made)
vandelangpootmug (Tipulaspp.).Emeltenlevenindegrond.Inzachte,vochtigenachten
kruipen zij uit de grond om te vreten aan bovengrondse delen van de plant. Er is
waargenomen datemeltenblaadjesaandebasisdoorbetenendezedaninhun gangetjes
trokken (De Jong,Emelten, 1925, p.52). Dit'snachtsuitdegrondkruipenbij vochtigweer,
evenalsregenwormen ditdoen,zoudebenaming'dauwworm' ookvooremeltofgrauwe
wormkunnen verklaren.Wehebbenhiervan echter geenenkelebevestiging gevonden,
maarwèldemededelingdattuindersschadeaanjongeplantjes dooremelten, ritnaalden
of engerlingen, niet zelden aan regenwormen toeschreven (Ritzema Bos, LandbouwdierkundeH,1882,p.492). Het kan ook zijn dat op p.233 sprake isvan een drukfout of
vergissingbij mondelinge overdracht: 'dauwworm' moetdan zijn 'grauwe worm'.
den, pijnboom

Totrondhetmidden vande 19eeeuwbestond ergroteverwarring inde nomenclatuur
van dennen, sparren en zilversparren. Erwerd heel langnauwelijks onderscheid gemaakt tussen dennen enerzijds en andere naaldboomsoorten anderzijds (met uitzonderingvan de lariks).Denamen, zowel de volksnamen, alsook de toen gebruikte
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Latijnse namen, stichtten verwarring. Zie:Buis,Historiaforestis(1985),dl. II,pp. 745,
779-781,795-796,798-800.
Ookindezelandbouwkundigebeschrijvinguit 1826 worden allenaaldboomsoorten
nogtothetgeslachtPinusgerekend (delarikswordt inhetwerkniet genoemd).Zie de
Plantenlijst, nrs.1,47,126,128-131.
dennepijn der Bataafse apotheek
DennepijnisindeBataafscheapotheek(1807),pp.124 en 129, debenamingvande fijnspar
(Piceaabies), waarvan de hars in geneesmiddelen gebruikt werd. Deze Bataafsche
apotheek (1807) is de officiële uitgave in het Nederlands van de Pharmacopoea Batava
(1805),deverzameling van voorschriften voor debereiding van geneesmiddelen, die
de apothekers inde Bataafse Republiek moesten volgen.
dief
Zie: zuiger.
dóórwassen (van aardappels)
Vormenvanongewenstenieuwe aardappelknolletjes aan de reedsbestaande knollen
of aan uitlopers daarvan.
driestland
Bouwland op de zandgronden dat een aantaljaren onbezaaid bleef liggen, eerstbegroeidraaktemetakkeronkruidenenlatermetallerleianderewildekruidenengrassen
en dat als(extensieve) veeweide werd gebruikt.
Alshetdries(t)land (ofdedries)na enkelejarenweeralsbouwland in gebruik werd
genomen,moestheteerstgescheurd worden. Deingewerkte zodehad de functie van
een groenbemesting. Dries liggen isdus ietsheelanders dan *braakliggen.
droes
Goedaardigedroes. Zeerbesmettelijke paardeziekte,veroorzaakt door Streptococcen en
gekenmerkt door koorts, keelontsteking met etterige afscheiding en kort daarna
zwellingenontstekingvan de lymfklieren. Bijeen lichtevorm ishet paard alleen wat
neusverkouden. Droesen*kwadedroeszijntwee geheelverschillendepaardeziekten, die
meestalweleenenkelverschijnsel gemeenhebben,maar die door totaal verschillende
micro-organismenworden veroorzaakt.
Duitsewitje
Groot geaderd witje (Aporia crataegi L.), dat in Oost-Nederland voorkwam. De toevoeging 'kool-' (p. 357)moet een vergissing zijn, want het leefde op de meidoorn, de
sleedoorn en op vruchtbomen (pruim,peer, appel),enniet op koolsoorten. In plaats
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van 'Duitse of koolwitje' is waarschijnlijk bedoeld 'Duitse of boomwitje', want de
benaminginDuitslandisBaumweiszling.
DitDuitsewitje wasinde19eeeuwberucht omdathetvaaktrokinzwermenen
dan telkens onverwachts ergens massaal opdook, waarna de larven vooral in het
volgendevoorjaar groteschadeindeboomgaarden aanrichtten.Alsdevlinderuitde
popgekropenis,laathij eenpaardruppelsbloedroodvochtvallenenwaarhij vroeger
ingroteaantallenverscheen,werd allesmetdiedruppelsbedekt,hetgeenaanleiding
heeft gegeventotsprookjes overhetregenenvanbloed.Na 1900zijndepopulaties
zeer sterk teruggelopen en de omvangrijke spectaculaire kaalvreterij van vruchtbomenvindtmennogslechtsinwarmerestreken.InNederland ishetgrootgeaderd
witjethanszeldzaam.
SnellenvanVollenhoven, Deinsecten (1856),pp.65-66.NovakenSevera, Vlinders
(1989),p. 92.
duivelsdrek

As(s)afoetida, eengomhars,ookasant ofstinkende asagenoemd, diealindemiddeleeuwenin degeneeskundewerdgebruikt.Duivelsdrekwordtgewonnenuitdewortel
vanenigeAziatischeFeruto-soorten(fam.Umbelliferae),vooralvandesoortFerulaassafoetida('Persiaanschholstok'),enheefteensterke,onaangenamegeur.Wordtinkleine
hoeveelhedengebruiktalsspecerij,bijv.heengindeIndiasekeuken.
Bataafscheapotheek(1807), p.54. Jaffrey, Indiancooking(1983), p. 13.
duivenmest

Deoude,ingedroogdeenfijn gemaaktemestvandegrotevluchtenduivenuitkerktorens,duifhuizen,duiventorensofduiventillen.Hetwaseenbijzonder snelwerkende
en hoogwaardigemest,dievanoudshervoordegroenteteeltenvoorintensieve,duurdereculturesgebruiktwerd.De duivenvoeddenzichmetzaden(graan,peulvruchten,
koolzaad,graszaad)endaardoorwasdemestrelatief rijkaanstikstofverbindingen en
fosforzuur. Doorditlaatstewasduivenmestindetabaksteelteengoedeaanvullingop
*schapen-plaggenmest, die vaakeen tekortaanfosforzuur had. Duivenmestwerdook
wel als extra bemesting zeer dun over ingezaaide boekweitakkers gestrooid. De
duivenmestvervuldedefunctievanmineralemest,zoalsthanskunstmest,doordatde
voedingsstoffen in geconcentreerde en gemakkelijk opneembare vorm aanwezig
waren.
Roessingh, Inlandse tabak (1976), pp. 128-131. 'Landbouwenquête van 1800'(E,
1954), p. 167. Tijdschr. staathuishoudk. enstat.4(1848), p. 39 noot 40.
dwarsrek

Dwarsrij,rijvan*hopkuilendwarsopdehoofdrichtingvandehopakker.Reekofreke
isdevaktermvoorhoprij.
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Lindemans e.a., Vakwoordenlijstderhopteelt(1928).
Egyptischegerst

1. Vierrijige naakte zomergerst. Ook wel hemelgerst, Turkse gerst, Himalaya-gerst,
Hongaarse gerst of Egyptischerogge genoemd.
2. Tweerijige naaktegerst werd ookwel Egyptische gerst genoemd.
Bij gerst zijn de kroonkafjes vergroeid met de vruchtwand (zoals ook bij haver:
bedekte graanvrucht), uitgezonderd bij naaktegerst, waar de korrels los van de
kroonkafjes zitten.Na hetdorsen isde korreldan niet meer ingesloten door kafjes
(zoalsookbij rogge en tarwehet geval is:naakte graanvrucht).
elsgoor

Laag gelegen land, "broekland,moerasmet elzehout begroeid.
elzenpas

Enigszinslaaggelegenstukgrond inhet rivierkleigebied datmetelzenisbepoot.
Eenelzenpaswasniethetzelfde alseen*elsgoorofeenelzenbroek (dievooralinhet
kwartier vanZutphen voorkwamen).Dezebroekgronden waren veellagergelegen en
uitgesprokenmoerassig.Hetverschilblijktookuitdeindetekstgenoemdeomzettingvan
bouwland inelzenpasenomgekeerd (afhankelijk vandehoogtevan degraanprijzen) en
deaanlegvanappelboomgaarden inelzenpassen(pp.333 en346). De bodemverbetering
doordeteeltvanels waso.a.eengevolgvanhetfeit datdeelsatmosferische stikstof kan
vastleggen enbenutten doormiddel van stikstofbindendebacteriën in wortefknolletjes
(vergelijkbaar methet stikstofbindende vermogen vanvlinderbloemigegewassen).De
elzenverrijken debodemmetdezestikstofviahunbladstrooisel,dat goedverteerten de
bodemrulenhumeusmaakt.Doordeorganischestofvanhetelzenboswordt de bodem
verhoogd engeschiktvoor landbouw.
galnoot

Galappel, eikegal. De bolvormige weefselwoekering, op eik, veroorzaakt door een
galwesp. Vroeger veel geïmporteerd uit o.a. Klein-Azië en gebruikt voor het zwart
vervenvantextielenleer,het maken vaninkt en ookvoorhetlooien vanleer wegens
hethoge looizuurgehalte.
Zie: *campêchehout.
garf

Bosof schoof gemaaid en gebonden graan.
'Op degarvenbouwen'is*garfpacht geven als vergoeding voor het grondgebruik,
garfboer zijn.
'Garven trekken' is garfpacht ontvangen, voor garfpacht grond aan een ander in
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gebruik geven.
'Pachtervan degarf isdegene dievan de landheer/verpachter diens te verwachten
aandeel in de opbrengst (in garven) voor één of meer jaren voor een geldsom heeft
gepacht (analoog aanhet pachten van tiendopbrengsten).
(garfpacht)

Nijhoff gebruikthiervoor de term*zaadpacht. Hetiseenvormvan deelpacht.Onder dit
systeem ontving de landheer/verpachter voor het bouwland geen pachtbetaling in
geld,maar eenbepaald gedeeltevan de graanoogst, uitgedrukt in garven. Hij deelde
dus mee in de jaarlijkse wisselvalligheden van het landbouwbedrijf (oogst- èn
prijsrisico).
De garfpacht had uitsluitend op het bouwland betrekking. Voor het gebruik van
huis, hof, wei- en hooiland en soms heidegrond en enig hakhout werd meestal een
vaste geldsom (geldpacht) gegeven. Deze was niet zelden zeer laag, waardoor hoge
garfpachten enigszinswerden gecompenseerd.
Vandeschraalstegrondenwerd devierdeofdevijfdegarfals pachtprestatie gegeven,
dat wil zeggen van iedere vier of vijf garven was er één voor de verpachter. Van
middelmatige zandgronden werd de lichteofderdegarfaan de verpachter gegeven en
vanbetere,meerhumeuzeofleemhoudende zandgronden de zogenaamde zwaregarf
ofgarftweeopvijfoi twee-vijfdegarf,datwilzeggenvaniederevijf garvenwarener twee
voordeverpachter.Vanbijzonder goedegrondenenvankleigrondenwerd weldelielft
gegeven.
Lageenperceeldriesof "braak,dan was geen garfpacht verschuldigd,hetgeen bij
de vaste geldpacht wel het geval zou zijn geweest. Het stro was (anders dan bij de
tiend) meestal van de garfpacht uitgezonderd, immers voor de bemesting en als
veevoer was dit ophetbedrijf onontbeerlijk.
Alshetland tiendplichtig was,werd in de regeleerst de tiende afgetrokken, zodat
de garfpacht dan slechts op 90% van de graanoogst drukte. Dit betekent dat het
aandeel in de opbrengst van zowel pachter alsverpachter met een tiende deel werd
gekort en omgekeerd datbijtiendvrijheid beiden hiervan profiteerden, elknaar verhouding vanhun aandeel inde oogst.Maar ookwerd wel van tiendplichtig land de
derdegarf alspachtbetaling gegeven (30%alspacht,naast 10%voor de tiendheer) en
van gelijkwaardig tiendvrij land de zware garf (40%), zodat het voordeel van de
tiendvrijheid alleen de verpachter toeviel.
Tacht-overeenkomsten' (1846).Roessingh, 'Garfpacht, zaadpacht en geldpacht in
Gelderland' (1968/69).
geil (van gewassen)

Een gewas is geil als het door te rijke stikstofvoeding (door bemesting of op vette
grond) een te sterke vegetatieve groei vertoont. Graan geeft dan een te dicht staand
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gewas met slappe stengels die gemakkelijk legeren; dergelijk graan levert naar verhouding veelstroen weinigkorrelsop.
Wegensditgevaarvan legerenwerd opdekleigrondenhethoofdgewas tarwe dan
ookpasverbouwd inhet tweedejaarnahetmestenvande*zomervaag. Inheteerstejaar
verbouwde men het andere hoofdgewas, koolzaad, dat de meeste mest vroeg. Zie
pp. 162,165,195en *mesten (van land).
Gelders paard

Het Gelderse paard was in de 18e eeuw een sterk gebouwd, groot trekpaard, iets
kleinerdanhettoenmalige Friesepaard enmeestalbruinvankleurmet zwarte manen
en staart. Als legerpaard was het alleen geschikt voor de zware cavalerie. Door
systeemloos fokken en gebruik van vreemde hengsten, vooral Engelse Volbloedhengstenuitde*stoeterijteBorculo,onderging ditGeldersepaard indeeerstehelft van
de 19e eeuw een sterke vormverandering en ging het kwalitatief achteruit. In het
middenvande 19eeeuw washet inzijn oude vorm vrijwel verdwenen. Zievoor een
uitgebreiderebespreking van het toenmalige Gelderse paard enhet zgn. Veluwseof
Overijsselse 'ras':'Paardenteelt inGelderland' (1847),pp. 328-346.
HetmoderneGelderse paard -ook basiswaard genoemd- iseen geheel ander type.
Het is een veel lichter, elegant gebouwd paard, dat in zijn afstamming belangrijke
invloedenlaatzienvanvooralAnglo-NormandischenHolsteinsbloed.Het is geschikt
voor veelzijdig gebruik, zowel aangespannen als onder het zadel. Het isbeslist een
anderpaard dan het Gelderse paard uit het eind van de 19eeeuw, dat op zijn beurt
weereengeheelandertypewasdan hetbovengenoemde Gelderse paard uithet eind
van de 18een hetbegin van de 19eeeuw. Vergl.Slob,'Het Gelders paard. Mythe of
werkelijkheid?' (1994)enVanLeeuwen,Geschiedenispaardenfokkerij(1922),pp.132-133.
gelligheid (=galligheid), ongans

Leverbotziekte,ernstigeziektevanschapenenrunderen,dievoorkomtnanatte zomers
enwordt veroorzaakt door eenzuigworm,de leverbot (Fasciolahepatica). Deze parasiet
beschadigt delevervan schapenenrunderen en gebruikt inzijn levenscyclusvoor de
ontwikkeling van zijn larven een tussengastheer: het leverbotslakje, Galba (vroeger
Lymnaea) truncatula.
Ditzoetwaterslakje, datdusessentieelisvoorhetvoortbestaanvandeleverbot, heeft
voorzijnontwikkelingenvoortplantingeenvochtigmilieunodig.Leverbotziekte komt
danookalleenvoorbij dierendiegegraasdhebben (endanmethet gras de cysten van
de leverbot hebben opgenomen) op plaatsen waar het slakje zich kan ontwikkelen,
zoals vochtige weidegronden, kwelplaatsen achter kaden en dijken, greppels van
drassigeweiden en trapgaten bij drinkplaatsen.
Deverwijzing (op p.289)naar Numanbetreft o.a.het goede advies de dieren niet
te laten weiden op lage, drassige gronden en te zorgen voor goede afwatering.
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Overigens is de mededeling over het heilzame effect van de aanbevolen genees- en
voorbehoedmiddelen (zoals het geven van keukenzout aan de dieren) wel heel erg
optimistisch, want geen enkel middel was werkelijk werkzaam tegen de leverbot.
Hoogstenshielphetvroeger insommige gevallen slechts de constitutievan de dieren
watteverbeterendoorhetopheffen vangebreksziekten e.d. Deleverbotziektebleef een
zeergevreesdeschapeziektenanattezomers,ooktoenlater(1882)hetverband met een
slakje was ontdekt.
Numan, Handboek(1819), pp.522-533. Herweijer 'Schapeziekten' (1986), pp.
230-232.Bieleman,Boeren (1987),pp.461-462.
gerst

Zie:Egyptische gerst.
gesponnentabak

Zie:spinnen (vantabak).
gewas

Zie:half gewas,halve gewas.
gootgat

Gat indebuitenmuur van de stalwaardoor de gierkan wegvloeien.
graafaarde

Slootaarde,modder etc, dieverkregen wordt bijhet schoonmaken en uitdiepen van
de sloten.Dezegraafaarde werd,eventueelna *verpluizenmetstalmest, gebruikt voor
bemesting. Graafaarde werd inhet westelijk rivierengebied toemaakgenoemd.
grassoorten

Op pp.252-254 gebruikt in de zin van graslandplanten, d.w.z. niet alleen grassen,
maar ookvlinderbloemigen,schijngrassen (zoalszeggenenrussen)en andere kruiden
dieingrasland voorkomen. Vergl.Kruijne en DeVries,'Graslandplanten' (1956).
Doordeextensievere wijzevanbeweiding kwamen vroegernaar verhouding meer
hooilandsoorten (langestengel,minder uitstoelend) en aanzienlijk meer kruiden in de
vegetatie van de weilanden voor. Alzijn de kruiden, vergeleken met goede grassen,
weinig productief, zij zijn veel rijker aan mineralen. De meeste werden in jonge
toestand metgraagtedoorhetveegegeten.Vergl.Franklin,Britishgrasslands (1953),pp.
32-33. Dirven, 'Minerale samenstelling' (1984).
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grondroerder

Hoogstwaarschijnlijk synoniem metgrondwoelder,een ondergrondsploeg. Deze werd
bij diepploegen gebruikt inde voor, achter de gewone ploeg aan,om debodem diep
lostemaken zonder de ondergrond boven te brengen.
Römelingh,'Werktuigkunde' (1855),p.178.
half gewas, halve gewas

1. 'Halfgewas opleveren' of 'geven':(gezegd van gewassen) een halve of althans sterk
verminderde opbrengst geven.
a.Verwacht, door de cultuurmethode: de oogst van tarwe was aanzienlijk kleiner
alsditgewaslaterinderotatieperiode,enigejarennâde*zomervoor,voor de tweede
maal verbouwd werd.
b.Onverwacht, ten gevolge van weersomstandigheden e.d.
2. 'Voorhethalvegewasverbouwen': (m.b.t.tabak) in deelbouw (halfbouw) verbouwen.
Deboer/werkgever endearbeider/tabakker hadden iederrechtopdehelft van de
oogst.Dit aandeel inde oogst trad dus in deplaatsvan pacht alsvergoeding voor
het grondgebruik ofvan geldloon voor de verrichte arbeid. Na deverkoop van de
oogsthad een verrekening plaats van de voorschotten voor levensonderhoud die
de arbeider voor zijn gezinhad ontvangen.
Roessingh,Inlandse tabak(1976)pp. 253-260.
hardhout, weekhout

Onder hardhoutwerd vroeger doorgaans alleen eike-enbeukehout verstaan. Onder
weekhoutwerd toen alhetanderehout gerekend.
Buis,Historiaforestis (1985),dl.I,pp. 52 en 201.
heibaan

Strookrivierkleigrond waarvanhetlichte,zandigekleidekopeendieptevan ca. 35-50
cmovergaatinlos,grof endor rivierzand vaneenvroegererivierbedding.Inde zomer
hebben de gewassen daardoor vaak telijden van verdroging.
hekelen (van vlas)

Voorbereiding voor het spinnen van het vlaslint. Om een spinbare vezel te krijgen,
werd het vlas over de hekel gehaald. Achtereenvolgens werd een grove en een fijne
hekel gebruikt, een blok of lat met scherpe tanden. Het vlas werd op deze manier
uitgekamd, waardoor de laatste scheven (zie: *braken) werden verwijderd, de vezelbundels goed evenwijdig kwamen teliggenenhetvlaslintinverschillende kwaliteiten
werd verdeeld.
Brouwers,Detaalvandevlasser(1957),pp.78,103.Buter,'WillemWeavers'(1968),
p.31.
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herder (van schapen)

Op de Veluwe bestond een ander systeem voor het weiden van schapen dan in
Drenthe.Daarwasiniederebuurschap éénscheper (schaapherder) diedekudden van
deboerengezamenlijkweidde.OpdeVeluwewashetregeldat grotereboerenzelf één
of twee schaaphoeders indiensthadden, die tothetvastepersoneelbehoorden. Ook
kwamhetvoordatdeboereenovereenkomst slootmeteenzelfstandige schaapherder
meteeneigenkudde omkortere oflangeretijdbij hemteverblijven. Deboerstelde dan
voldoendeweide opdeheide,opdestoppels of op de drieslanden terbeschikking (in
het voedernemen van een kudde, p.154) en als tegenprestatie ontving hij dan de
*schapenmest. Dehoeveelheid mestwaarover hij konbeschikken,werd dus door deze
extra schapen aanzienlijk vergroot. Voor de zelfstandige schaapherder was het een
voordeeldathij voor zijn schapen toegangverkreegtotweidegronden dieanders voor
hem gesloten waren gebleven. Ook boeren in de Betuwe maakten op deze basis
gebruikvanVeluwseherdersmethun kudden.Ditsysteemvan 'inhetvoedernemenvan
eenkudde'bestond op de Veluwe alin de 16e eeuw.
Roessingh, 'Veetelling' (1979),pp.23-24.
hertshoorn-olie

Een dierlijke olie, bereid uit gezaagde blokjes hertshoorn door droge destillatie
(ontledingdoorhoge temperatuur onder afsluiting van de lucht).Werd inde geneeskunde gebruikt (oleum cornucervî), o.a.uitwendig tegenjichten podagra.
Bataaßcheapotheek(1807),p. 327.
hoekkeper

Spoor (dakspar) die de uitspringende hoekvan een dak vormt.
hoekschot(afb.31)

Elkder tweeuitgebouwde ruimten aan weerszijden van de deeldeur, dieontstaan als
die deur is teruggeplaatst. De ruimte buiten vóór de deeldeur, die gedeeltelijk is
overdektdoorhetdoorlopende dak,noemt men het onderschoer. Zieook:PlaatI,fig.3
en Plaat E,fig.1.
Schaars, 'Ruimten rond de deeldeur' (1976). Idem, Agrarische terminologie (1977),
pp. 52-55.
honigdauw

In het algemeen een benaming voor verschillende verschijnselen op de bladeren en
anderedelenvan planten.
1. Tegenwoordig uitsluitend gebruiktvoor de suikerhoudende uitscheiding van bladluizen,diedebekendeglimmendeenkleverigelaagopplanten (enauto's)vormt.Van
roetdauwsprekenwij alsindehoningdauw roetdauwschirnmels groeien(Dematiaceae)
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eneenzwartovertrekophetbladvormen (ziep.239:zwartworden vande bladeren
van hop door de sequentie hopluizen-honingdauw-roetdauw; dit werd ookzwarte
ziektegenoemd).Ditovertrekkanzoondoorlatend voorlichtzijn daternstige schade
optreedtdooronvoldoende fotosynthese.Zieook:*hetzwart ü.
Reedsin1799wasdetoenberoemdeEngelsebotanicusWilliamCurtisvanmening
dathoningdauwnietsanderswasdande uitwerpselen vanbladluizen ('OnAphides',
1802,pp.81-83).Hoewel zijn onderzoek inonsland bekend was,bleef inde eerste
decenniavande19eeeuwdeheersendemeningonderbotanicien landbouwkundigen
datdehoningdauween'ziekelijkeuitwasemingderplanten'wasoflietuitgezweette
suikerbevattende sap dergewassen'.Bladluizenwarenvolgensdezeopvatting niet
deoorzaakvandehoningdauw,maarzijwerden door de zoetestofjuist aangetrokken.Oorzaakengevolgwerden dus verwisseld.
Veelboeren meenden daarentegen dathoningdauw alsechte dauw uit de lucht
neerviel.Ditdenkbeeld stonddichterbijdewerkelijkheid, omdatbladluizen(vaakvan
boven)dedruppeltjes uitwerpselwegschieten-tot 1m ver-endezesomsookdoor
dewindwordenmeegenomen omverderwegneertevallen.Opdoorzuigschade van
bladluizenverzwakteenmethoningdauwbedekteplanten kunnen gemakkelijk ook
andere schimmels tot ontwikkeling komen. De boeren zagen de kleverige laag
honingdauw daaromvaakalsoorzaakofalseerstestadiumvaneenaantalplanteziekten(zie:4.).
Van Hall,'Honigdauw' (1828),pp.312-316.Wiegmann/Enklaar, Overdeziekten
(1842),pp.95-97. Van Hall, 'Honigdauw' (1859),p.135.Serrurier, 'Brand in tarwe'
(1827),pp.893-896.
2. Degele,slijmigevloeistofdietevoorschijnkomttussendekafjes indearenvan granen
(hoofdzakelijk vanrogge)en indikkedruppelsnaarbeneden kanvallen,na infectie
van de bloempjes met de schimmel Claviceps purpurea of moederkoren. Insekten
worden doordesuikerhoudende vloeistof aangetrokken enkunnen door contact de
conidiën (schimmelsporen), die er in groot aantal in voorkomen, over het gewas
verspreiden. Ook door regenspetters wordt de honingdauw van plant naar plant
overgebracht.Tijdensdeafrijping vanhetgewasontstaatinplaatsvan de graankorrel
eendonkerpaarsuitsteeksel.DitishetSclerotiumvandeschimmel,datdemoederkorenkorrelwordt genoemd.
Deboerenbeschouwdendezehoningdauwdruppels alseenkwaadvoorteken.Als
zij deze op veel plaatsen in het gewas vonden, wisten zij dat zij veel moederkorenkorrels (hanepoten, wolfstanden) in de rogge konden verwachten. Deze korrels
bevattenalkaloïdendiegiftigzijnvoormensofdier.Bijdrachtigveeleiddehet vreten
van roggestrometmoederkorenkorrels totverwerpen vanhetkalf.Moederkoren in
het roggemeel kleurde dit blauwachtig en veroorzaakte dan de zgn. kriebelziekte of
ernstigervormenvanergotisme(stuipen,hallucinaties).Beruchtisde'GroteAngsf uit
1789,eenpaniekdieonder Franseboeren uitbrak tengevolgevaneenepidemie van
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moederkoren.
Zadoks,'HetmoederkorenendeFranseRevolutie'(1989).Afb.in:Ziektenenplagen
inbeeld(1988),p.57.
3. Debenaminghoningdauwwerdindeeerstehelft vande19eeeuwookgebruikt voor
symptomeningraangewassendieveroorzaaktwerdendoorroestschimmels(Puccinia
spp.).
In sommige streken noemde men deze honingdauw meeldauw. Dit 'meel-' gaat
waarschijnlijk terug op indogerm. *melit, tioning' (De Vries,Ned.etymol. wb, 1971,
p.433). Anderzijds werd de eigenlijke meeldauw (het wit,witte dauw; Erisyphales)
vaakmetdebenamingtionigdauw'aangeduid. DeoudeEngelsenaam voor roestis
'mildew'of 'theblight'; rustwerd pas na ca. 1850 de meest gebruikelijke naam. Het
Engelse'mildew'werdinhetNederlandsvertaaldals'honigdauw'(zie:Banks,1805en
1827).
In de noot op p.170wordt via hetMagazijn vanvaderl. landbouwverwezen naar
symptomenvan'honigdauw'intarwe,zoalsgenoemddoorPonse(1799),dielatereen
uitgebreidebeschrijving hiervan geeft (1827).De door hem genoemde symptomen
wijzen grotendeelsoproest,maarzijndeelsookvoorandereuitleg vatbaar.
Magazijn vod. landb.1 (1804), p.347. Staatvan den landbouw1813, p.9. Ponse,
'Landbouwkundig schoolboek' (1799),pp.105-107.Ponse 'Verhandeling over den
honigdauw' (1827).Banks,'Dewarenatuur van denhonigdauw'(1827).
4. Vage,algemene aanduiding,die tothet midden van de 19eeeuw gebruikelijk was,
voor symptomen van niet alleen roest en meeldauw (zie:3.),maar ook van andere
parasitaireschirnmelziektenopbladerenenstengelsvanplanten,diemenuitslagziekten
noemde. In West-Vlaanderen en Brabant was 'honig' nog in de jaren 1920 een
algemenebenamingvoorparasitaireschirnmelziektenopplanteneninZeeland werd
(volgensmededelingvanprof.dr.J.CZadoks,Wageningen)nogomstreeks 1956gele
roestincidenteelTioningdauw' genoemd.
Opp.170iswaarschijnlijk sprakevanhoningdauw inroggeindebovengenoemde
derde of vierde betekenis. Bladluizen op het roggeblad zijn schaars en dit zal
waarschijnlijk ookvoordearenhetgevalzijngeweest,geziendelagebemestingsgraad
(stikstof) in die tijd;dat op p.170luis-honingdauwbedoeld zou zijn, isdus minder
aannemelijk. Moederkoren (zie:2.) werd in het algemeen niet aangeduid met
honingdauw, maar met hanepoten, wolßtandene.d. en de term honingdauw bleef
beperkt tot de slijmige vloeistof uit de roggebloempjes en die zal inde context van
p.170ooknietzijnbedoeld.
Wiegmann/Enklaar, Overdeziekten (1842),p.103.VanHall,'Honigdauw' (1859),
p.135.RitzemaBos,LandbouwdierkundeII(1882),p.413.Lindemanse.a.,Vakwoordenlijst
derhopteelt(1928),p.60.
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hooienonderhetvee

Maaien enoogstenvanhooivanblijvend weiland (standweiden), terwijlhet veein de
wei loopt. Ditgebeurde in groeizamejaren alser in de zomer (te)veel grasgroei was
ten opzichtevan de veebezetting.
(Mondelinge mededeling van deheer DJ.van der Koppel te Tricht.)
hopkuil

1. Plantgatwaarin de stekken van dehop gepoot (ingelegd) worden.
2. De stekken ofplantendie sameninéénplantgat groeien.
3. De aangeaarde plantgaten van de hopplanten.
Lindemanse.av Vakwoordenlijstderhopteelt(1928).
hopstoel

Deoverblijvende wortelstok (methetwortelstelsel) van de hopplant.
horst

Stukhogeregrond dan de omgeving,gewoonlijk zandgrond, alofnietgedeeltelijk met
kreupelhout begroeid.
IndeAchterhoekwerd debenaminghorstookgebruiktvoor deuit veen bestaande
en met hulst, jeneverbes of varens begroeide hoogten, gelegen in de gemeenschappelijke groengronden ofbroeklanden (Ruurlosebroek, Stokkumerbroek).
W.C.H.Staring,Bodemv.Ned.I(1856)p.97.
houtzuur

Ruwehoutazijn, verkregenvanloofhout bijdroge destillatie (d.i.ontleding door hoge
temperatuur onder afsluiting van delucht).
huttentut

Dederzaad (Camelinasativa),eenkruisbloemig oliezaadgewas. Het iseen zomergewas
datnoglaat,toteindmei,gezaaid kanworden en geringeeisen aan debodem stelt en
dat al in prehistorische tijden en in de middeleeuwen verbouwd werd om het
oliehoudende zaad. In ons land is aan de cultuur in de jaren 1900-1920 een einde
gekomen. Ook als wilde plant (onkruid in vlasakkers) is C. sativa uit Nederland
verdwenen. Delaatstevondst 'inhet wild' dateert uit1931.
'Standaardlijst van de Nederlandse flora 1990'(1991),p.95.
Instituut,Kon. Nederl.

Bijbesluitvan4mei1808stichtkoningLodewijk Napoleonhet 'KoninklijkInstituut van
Wetenschappen, Lettterkunde en Schoone Kunsten', in navolging van het Franse
Instituut. In 1816bevestigt koning Willem I het voortbestaan van deze instelling als
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IConinklijkNederlandschInstituutvanWetenschappen,LetterkundeenSchooneKunsten
in Amsterdam'. Hieruit is de huidige 'Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen' voortgekomen.
JaarboekKon.Ned.Akad.Wetensch. (1994),p. 11.
juk (= runderjuk) (afb.20)

Het op p.275 beschreven juk is een schofljuk of nekjuk, met houten jukraam.Ook in
Westfalenwerd dittype gebruiktbij trekwerk door ossen of koeien.Hetjuk kwam te
rusten op de overgang van schoft en nek. De trekkettingen werden links en rechts
bovenaanhetjukvastgehaakt, zodat detrekkracht doordeschoft werd overgedragen.
Hetraam om dehalsvan de osofde koevoorkwam het verschuiven vanhetjuk. De
overdracht van de trekkracht wasbij ditjuk geheel anders dan bij het laterveel meer
gebruikte runderhaam, dat tegen de schouderbladen lag. Door de lager geplaatste
trekhakenwerd detrekkrachtnietdoordeschoft, maar door de schouders overgedragen.
Siutse.a.Arbeidsgerätein Westfalen (1982),pp.114-116.VanVliet,Rundertrekkracht
(1989),pp.16-17.Wegener Sleeswijk, Wielen, wagens (1993),pp. 55-56.
kalkwater

Zie: *wasssenvan zaadkoren in kalkwater.
kever

Zie: meikever.
kiphennep

Fijnstekwaliteithennep afkomstig van devrouwelijke plant,dieom debastvezels (het
lint) van de stengels los te maken, *gebraakt werd, in tegenstelling tot de grovere
*schilhennep.
Meiwand

Zie: richelwerk en kleiwand.
knik, kreupel

Eenschimmelziekteingraan.Indeeerstehelft van de 19eeeuw,vóór de opkomst van
de analytische fytopathologie, beschreef men altijd symptomen en geen ziekten, laat
staanziekteverwekkers.Knikofkreupelisdesprekendebenaming van symptomen die
vooral bekend zijn van de oogvlekkenziekte (Pseudocercosporella herpotrichoides) bij
tarwe. Typisch voor de oogvlekkenziekte isdat de halmen breken of knikken op de
oogvlek aan de stengelvoet en dat de halmen dan kriskras (zonder duidelijke
hoofdrichting) omvallen, verbleken en later door zwartschimmels (*zwart TL) bezet
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worden.Echter,ookde scherpe oogvlekkenziekte (Ceratobasidium céréale)enFusarium
spp. kunnen bij tarwe en rogge dit verschijnsel opwekken. Bijeen ernstigeFusariumaantasting vallen de halmen veel meer dan bij de oogvlekkenziekte in eenzelfde
richting,met de wind mee,alsof ereenwals overgegaan is.
Op p.166 wordt vermeld dat de halmen 'gekreukt' (d.i. geknakt of gebroken)
werden 'benedende aren'. Ditwijst niet op oogvlekkenziekte, want daarbij vindt het
knikkenvlakbijdegrondplaats.InhetgevalvanFusariumenookweleensvanSeptoria
nodorum knikt de halm op een knoop. Dit past beter bij beneden de aren'. Septoria
nodorum(=knopenseptoria)ismeereenzandgrondziekte dan een kleigrondziekte en
ditkloptmetdemededeling indetekstdat deknik ofdekreupel vooral op zandgronden voorkwam. Het vroeg zaaien, dat als maatregel ter voorkoming van de knik
vermeld wordt, zalmisschien wel steviger halmen geven,maar het zalvooral leiden
totontsnappingaaninfectie,omdatdezetelaatkomttenopzichtevande halmvorming
omnogschadetedoen.(Schriftelijke informatie vanprof.dr.J.C.Zadoks,Wageningen.)
konijnwarande

Gereserveerd terrein voor de konijnenjacht, wildbaan voor konijnen.
koolzuurijzer

IJzercarbonaat.Bedoeldzijnvermoedelijk ferrobicarbonaat, Fe(HCC>3)2,en ijzerhumaten
uit het grondwater. In sloten kunnen in het water levende ijzerbacteriën deze
ijzerverbindingen aantasten en oxyderen van tweewaardig tot driewaardig ijzer. De
energie die daarbij terbeschikking komt, gebruiken de ijzerbacteriën voorhet proces
van koolzuurassimilatie. Het ijzer wordt neergeslagen alseen gelatineuze massa van
gehydrateerd ferri-oxyde (Fe2Ch.11H2O), dat alseen rood bezinksel op debodem van
deslootkanliggen.Hetvliesopdeoppervlaktevanhetslootwater (p.326) iseen uiterst
dun laagjeafgestorven bacteriën,datdoorlichtbrekingregenboogkleuren vertoont als
eenvliesvan zeep of petroleum.
kreupel (planteziekte)

Zie: knik.
krul (the curt)

Eenverzamelnaam dievroegerwerd gebruiktvoorverschillende typenvan besmettelijkevirusziekten,diedeaardappelplant doorrollenofkrullenvanhetloofeen kroezig
uiterlijk gaven.
Salaman (1949)heeft aannemelijk gemaakt dat het symptoom dat van ca. 1750tot
ca.1850thecurlwerd genoemd,eenvirusinfectie betrof vanhetgrofmozaïek ofkrinkeltype,vermoedelijk veroorzaaktdoorhetY-virus(datdoorbladluizenverspreid wordt).
Dit was waarschijnlijk het voornaamste en misschien het enige virus dat bij deze

438

DeGelderselandbouwomstreeks1825

besmetting betrokken was; het bladrolvirus had toen als ziekteverwekker bij de
aardappel nog geenbetekenis enbegon zichpas inhet eerste decennium van de 20e
eeuw sterk te verspreiden. De in die tijd als 'curl' beschreven ziekte werd toen
hoofdzakelijk veroorzaakt door dit bladrolvirus.
In het laatste kwart van de 18e eeuw heerste er in West-Europa een 'krulziekteepidemie'. De krul-infectie was in sommige streken zo ernstig dat men vreesde de
aardappelcultuur temoeten opgeven.Dekrulveroorzaakte oogstdervingen van75%
en meer en de wel geoogste knollen waren vaak ongeschikt voor consumptie door
mensofdier.Menwas toen gedwongen over te gaan op minder vatbarerassen of op
nieuwerassen,verkregenuitzaailingen.Hiertoewerd zaad uitAmerika ingevoerd.En
dit bleek succesvol. Maar de boeren gingen er ook toe over om, alshun aardappels
'ontaardden',zeter 'verjonging' tezaaienenvan de zaailingen weer poters te winnen.
Daar virusziekten van de aardappel met de poter,maar niet methet zaad over gaan,
gaf ditnieuwe (gezonde) pootgoed eenveel grotere opbrengst. Deboeren kozen om
verder te telen die klonen uit, welke het beste pasten in hun omstandigheden wat
betreft bodem, klimaat en gebruik. Als het gewas na enige tijd weer 'ontaardde'
(virusziekwerd),gingenzeopnieuw overtotzaaien.Ditwasdusinfeitehun wijze van
bestrijding van virusziekten. De krul was een geheel andere ziekte dan de later
optredende aardappelziekte,veroorzaakt dooreenschimmel,Phytophtora infestons, die
indejaren 1845-1847groteschadeaanrichtteendiehet opnieuw noodzakelijk maakte
massaal over te gaan opnieuwe rassen.
Staatvan denlandbouw 1815,p.16. 'Aardappelenzaad' (1832/33). 'Over het aardappelenzaad' (1833/34).Berchtold, Kartoffeln (1842),pp.461-468. Geldersche bouwhof
(1848),pp.60-63.Atanasoff, 'A study intotheliterature' (1923).Salaman, 'Historyof
curl'(1949).Bieleman,Geschiedenis van delandbouw(1992),pp. 331 en 389. Bourke,'The
visitation ofGod'? (1993),pp.27-32,130,147.
kuilen

Zieriolen 1.
kunstweide

1. Integenstellingtotnatuurlijkeweide:grasland dat opzettelijk wordt aangelegd (enal
ofnietblijvend bedoeld kanzijn).
Nijhoff gebruiktdezebetekenisvoorgrasland dat aangelegd zou kunnen worden
opverbeterdebroekgronden (p.251). Deaanlegvanweidekongeschiedendoor het
inzaaien van witte klaver (p.230), waardoor na enkele jaren 'vanzelf' grasland
ontstond.
2. Rodeklaver (alofnietgemengd meteengrasgewas),ophetbouwland gezaaid, dat
alsvoedergewaseenofenkelejarenbleef liggen (endeeluitmaaktevan de vruchtopvolgingscyclusvanhetbouwland).Daarna ploegdemen de klaver om,enwerden er
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weer granenverbouwd (ziede klaverbouwmethode oppp. 230-231).
Hoogst waarschijnlijk gebruikt Nijhoff de termkunstweide indezebetekenis op
p.229, daar hij hier de aanleg van kunstweide en het invoeren van *zomerstalvoedering koppelt.
kwaad kreupel

Rotkreupel,stinkpootinjectie,eenbesmettelijkebacteriëleinfectievande tussenklauwhuid,
diezichkanverspreiden onder dehoomlaagoverdehoevenbijschapen en runderen.
Herweijer, 'Schapeziekten'(1986).
kwade droes

Malleus,zeerbesmettelijkebacteriëlepaardeziekte met een slepend verloop,die reeds
indeoudheid isbeschreven en waaraan eeuwenlangjaarlijks velepaarden gestorven
ofdaarvoor afgemaakt zijn.Deze ziektekomt thans inNederland en Belgiëniet meer
voor. Deverschijnselen zijn zwelling van de lymfklieren van de onderkaak, dikwijls
slechts aan één zijde, etterige of bloederige uitvloeiing uit het neusgat aan dezelfde
zijdeenzwerenophetneusslijmvlies.Laterkunnen ookde longen en andere organen
worden aangetast.
Vroegerwasalleeninhetallereerstestadium,alsdeziektenognieteensalszodanig
onderkend werd,eenherstelmogelijk. Alsde langzaam verlopende ziekte zover was
voortgeschreden daterduidelijke verschijnselen waren,dan washet vrijwel zeker dat
de dood na verloop van tijd zou volgen.
kwelwater

Grondwater dat naarboven komt door de druk vanhoger gelegen water, omdat het
hiermeevia ondergrondse zand- of grindlagen inverbinding staat.
Bijhogerivierwaterstanden waren inhet rivierkleigebied door het kwelwater veel
landerijen in het voorjaar zo nat, dat ze niet geploegd konden worden of dat de
wintergewassen verrotten.Onkruidbestrijding ophetbouwland was uiterst moeilijk.
Veekon inhetvoorjaar vaakniet inde wei.
leggen, inleggen

Planten,poten,oprijenzaaien(integenstelling totuitstrooien ofbreedwerpig zaaien).
maartgerst

Wintergerstdieinhetvoorjaar (februari, maart) gezaaid wordt. Dit gebeurde vroeger
opakkerswaarophetwintergewaswasmislukt(endiedaarom inhetvoorjaar werden
omgeploegd) ofwaaropmen omeenofanderereden vóór dewinter niethad kunnen
zaaien.
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meikever, kever

Demeikeverplagenenpogingentotmeikeverbestrijding inhetbegin van de 19e eeuw
(pp. 351-355) worden uitvoerig besproken door Peeneman en Richter, 'Meikevers
1794-1813' (1984). In 1794 is er voor het eerst door massaal optreden sprake van
aanzienlijke schade.Andere'keverjaren' inGelderland zijnvervolgens 1797,1800,1806,
1807,1809en 1812, waarvan 1809de kroon spant. Dehoeveelheid ingeleverde kevers
in dat jaar van ruim 471 m 3 (p.354) komt bij400kevers ineenliter (volgens Ritzema
Bos)overeen met 188miljoen kevers.In de contemporaine opgaven noemt men een
totalevangst van 250miljoen stuks.
Dejaren1817-1856schijnen vrij 'keverarme'jaren geweest tezijn,maar in 1857en
1858iserweer eenmassaal optreden en inde landbouwverslagen worden ook in de
jaren 1860enkele keverjaren vermeld. Vervolgens iser weer een grote plaag in1872,
1875en 1878. Vooralhetjaar 1875isberuchtgeworden.RitzemaBos,Landbouwdierkundeü (1882),p.76, geeft een treffende beschrijving van deze plaag teWageningen. Het
doden van de grote hoeveelheden verzamelde kevers is een probleem op zichzelf
(Ritzema Bos, p.82). Na dezejarenisditgrootschalige,massale optreden niet meer in
diemate voorgekomen. Dereden hiervan isniet bekend.
Sinds1982 neemtdemeikeverpopulatieweerheellangzaamtoe,meteenuitschieter
in 1993, toenplaatselijk vrijernstigeschadegemeld werd,maar ditoptreden isvan een
geheel andere orde van grootte dan in 1809en 1875.(Vriendelijke mededeling van
mevr.L.J.W.de Goffau, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen.)
meiziekte

Kopziekte ofgrastetanie, een stofwisselingsstoornis bij koeien en schapen, die gepaard
gaatmetheftige spierkrampen. Daarna volgtbewusteloosheid en vroeger meestal de
dood. De kopziekte ontstaat vooral in het voorjaar bij een plotselinge overgang van
droogstalvoeder opveeljong,malsgras,waardoor erinhetbloed eentelaag calciumenmagnesiumgehalte ontstaat.
mesten (van kalveren)

Deopmerkelijke enomvangrijke kalvermesterij opdeVeluwe (vankistkalverentoteen
leeftijd van 12-13weken, inhokjes van 50cmbreed) werd door SloettotOldhuis op
heteersteLandhuishoudig Congresin1846'de kroon van deNederlandsche veeteelt'
genoemd.
'Kalvermesterij op de Veluwe' (1855) en Landbouwk. Beschr.U (1981), GV pp.
124-126.Sloet totOldhuis, Tvlededeelingomtrent de teelt' (1847),p. 38.
mesten (van land)

Het bouwland ontving in de eerste decennia van de 19e eeuw de beschikbare mest
voor de gehele vruchtopvolgingscyclus (*rotatie) gewoonlijk in één keer en niet als
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kleinereoverdejarenverdeeldemestgiften. Overhetalgemeenwerd goede zandgrond
toenomdedriejaarsterkgemest.Schralezandgronden was men genoodzaakt om de
twee jaar of zelfs jaarlijks goed te mesten (pp.157-158, 160). Op de van nature
vruchtbaardere rivierkleigronden had het mesten doorgaans om de vier of vijf jaar
plaats,inhetjaar waarin ze *braak lagen (pp.158,162-163). Het land werd dus niet
regelmatigenjaarlijksgemestzoalsditlater,indeloopvandetweedehelft van de 19e
eeuw,steedsmeergebruikelijk werd toendeboerenmeer afwisseling inde 'Vruchtopvolging aanbrachten enhet overwicht van de graanteelt verdween.
De boeren handelden waarschijnlijk op deze wijze omdat zij een zo efficiënt
mogelijk gebruikvanhun (schaarse)mestnastreefden. Bijmesten met stalmest komen
de voedingsstoffen pas na enige tijd in een voor de gewassen opneembare vorm
beschikbaar enstalmestheeft eennawerking ('oudekracht').Doorbijde vruchtopvolging van de gewassen zorgvuldig rekening te houden met de jaarlijks afnemende
groeikracht (*vaag)vandeakker en deeisen die de diverse gewassen stelden om nog
een redelijke oogstte kunnen geven, konden deboeren hun beperkte mestpotentieel
zovolledigmogelijk uitbuiten.
Ditmestenvanhetlandineens,aanhetbeginvandecyclus,na hetbraken (*zomervagen), deden de boeren in het rivierkleigebied waarschijnlijk ook om de sterke
onkruidgroei enigszinsbinnen de perken tehouden. Vooralbijeen vruchtopvolging
metenkelegraanjaren directachterelkaar kreeghet onkruid bij de gebruikelijke wijze
van bemesting toch al goede groeikansen: het land werd in de loop van de cyclus
steeds sterker met onkruid vervuild. Verdeling van de mest over allejaren zou nog
meer onkruidgroei tengevolge hebben, omdat allerlei onkruidzaden onvermijdelijk
iederjaaropnieuw metdemestophet land zouden komen. Maarnu deboer de mest
voor degehelecyclusineensgaf, kwamen ook slechtseenmalig onkruidzaden met de
mestophetland.Bovendien,inéénkeerzwaarmesten aanhetbeginvan decyclusgaf
de eerste tweejaar eenredelijk zwaar gewas,dat een onkruid-onderdrukkend effect
had op het land. Daardoor werden niet alleen die onkruiden onderdrukt die na het
brakennogindeakkeraanwezigwaren,maar ookde onkruiden dieeenmalig met de
mest waren meegekomen.
Te weinig mest en te veel onkruidgroei waren twee zijden van hetzelfde cruciale
probleem inde toenmaligelandbouw. Het land inéénkeer mesten aan hetbegin van
devruchtopvolgingscyclus waséénvan demanieren waarop deboeren dit probleem
tegemoet traden en de gevolgen trachtten teverkleinen. Zieook:*geil.
Bieleman,Geschiedenisvandelandbouw (1992),pp. 48-49 en141.
nachtvorst(bestrijding)

Hetverbranden vannat stroofandereafval (waaronder indemoderne tijd in Amerika
autobanden) is een klassiek middel om nachtvorstschade (vooral in de fruitteelt) te
voorkomen. Vroeger paste men dit ook bij boekweit toe: zie pp. 177-178. De
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ontwikkelde warmte is hierbij van weinig belang. Van meer betekenis is de rook,
waardoor een stralingsscherm ontstaat, maar het belangrijkste is de turbulentie,
waardoor koudeenminder koudeluchtgemengd worden.Tegenwoordig gebeurt dit
met een helikopter.
Trekkenvaneentouw overeengewasensoortgelijkemaatregelen ter verwijdering
van dauwdruppels (zie p.177) vormen -behalve tegen nachtvorst- ook een oud
bestrijdingsmiddel tegen roest in tarwe. Zadoks en Bouwman, 'Epidemiology in
Europa' (1985),pp. 330-332 (meteen 19e-eeuwse afbeelding).
novale tiend

Tiend vannieuw ontgonnen gronden.
olie (van hertshoorn)

Zie: hertshoorn-olie.
ongans

Zie: gelligheid.
ondereggen met doornen

Om fijne zaden ondiep onder te eggen, gebruikte men een doornegge. Dit was een
raamvanhoutenbalkenwaartussen doorntakken gevlochten of op andere wijze vastgemaakt waren. Ook gebruikte men wel een omgekeerde egge, doorvlochten met
doorntakken.
Römelingh,'Werktuigkunde' (1855),p.188.
opspillen

Spilligofspilachtigopgroeien, d.i.alseen spil,langgerekt, spichtig opgroeien (van spil
=stam,as).
Vergl. WNT dl.XIV(1936),kol. 2814. Landbouwk. Beschr. I(1979),VKp.116en lijst
van dialectwoorden, p.91.
ortpopel (afb.28)

Ortpopulier,eenvorm van de Europese zwartepopulier (Populusnigra)meteen zeer
sterkegroeivan *wortelhout,waardoor de stam van ouderebomen geheelisbezet met
knobbelige uitwassen. Deze ortpopulier isidentiek aan de zwartepopulier diein het
Duits Maserpappel genoemd wordt en waaruit wortelfineer voor de meubelindustrie
gesneden wordt, dat thansbekend isonder de handelsnaam (een acroniem) mapa of
mappa. In Nederland is de ortpopulier-anders dan bijvoorbeeld in Frankrijk en
Hongarije- allang geleden (vermoedelijk almeer dan 150 jaar) totaal verdwenen.
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paard

Zie: Gelders paard.
paardehak

Eenkleineploegmetééngroteof twee kleinedriehoekige scharen, diediende om het
onkruid tussen de rijen te vernietigen bij de teelt van koolzaad, peulvruchten,
mangelwortelsof aardappels.
De'aanzienlijke grondeigenaar indeNeder-Betuwe' dieeen paardehak gebruikte bij
zijn afwijkende wijze van aardappelteelt (p.203) isongetwijfeld VanBrakellvan den
Eng.Zie over deze landbouwpionier en de door hem ontwikkelde teeltmethoden en
werktuigen: Van der Poel, Van Brakell van den Eng (1959). Van Brakell's wijze van
aardappelteelt enzijnpaardehak (aardappelploeg) zijn daarinbesproken op pp. 9-11
en43-44.
pachter vande garf

Zie: garf.
pellegoed

Linnen weefsels,waarbij eenafwisseling van grote en kleineblokken en strepen het
patroon vormt, veelal gebruikt voor tafel- en servetgoed.
Boot, 'Twents-Achterhoekse weefsels' (1975),pp.27-28 en 42-45.Idem, 'Fabrikeurs'(1964),pp.31-32.
pijnboom

Zie: den.
plaat(=gebintplaat)

Horizontale verbindingsbalk, liggend in de lengterichting van het boerenhuis en
rustend op de gebintstijlen.
Schaars, Agrarische terminologie (1977), pp. 31-32. Benaming van houtverbindingen
(1982 2 ),p.l9.
plaggen, ongetredenen getreden

Ongetreden plaggen zijnheide-of grasplaggen dieniet alsstrooiselin de stal werden
gebracht, maar dielangere of kortere tijd alsvoorraad ineenplaggenhoop (plaggenbult)opheterf lagen.Zijwerden voor de mestbereiding ineenmesthoop laagsgewijs
gemengd met stalmest en zo gecomposteerd.
Getredenplaggenzijnplaggendiewelalsstrooiselinde stalgebracht waren,en die
metmestdoortrokken,doorhetveewarenaangetrapt (getreden)enhalfverteerd waren.
Metlagennieuweplaggenertussenwerd dan van dezegetredenplaggeneen mesthoop
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gevormd.
plaggenveld

Laag heideveld waar vruchtbare, humeuze plaggen werden gemaaid (afb.16), die
vooralinde stallenwerden gebruikt.
Domhof, 'Strooiselwinning'(1953).
ploeg(afb. 12)

De inheemse Gelderseploegen waren karploegen, zowel op de kleigronden, alsop de
zandgronden. Ditzijnploegenwaarbij deploegboomrustopeentweewielige voorkar
(afb. 12). Voetploegenwaarbij deploegboom ondersteund wordt door eenzgn.voet die
overdegrondsleept,kwameninGelderland alsinheemseploegnietvoor.Zievoor een
nadere beschrijving en afbeeldingen van Gelderse karploegen: Van der Poel, Oude
Nederlandseploegen (1967),pp. 34-40.
ploegvore

Zie: vore.
pluizenmest

Een andere benaming voor plaggenmest uit de potstal of uit de schaapskooi op de
zandgronden. Dezemest was door het vee vast inelkaar getrapt. De grote, gelaagde
brokken moesten voor het uitstrooien zorgvuldig verpluisdworden (totkleine stukjes
losgetrokken), omdat de brokken anders onveranderd in de grond bleven zitten.
Vandaar debenamingpluizenmestvoor deze plaggenmest.
Zie ook:*schapenmest 1.
poter

Poot,eenonbewortelde,meerjarige,rechte tak van populier ofwilgdie gebruikt wordt
voor de vegetatieve vermeerdering. (Een stek daarentegen wordt gesneden van een
éénjarigescheut).
reforme-merriepaarden

Merriesdievoormilitairedoeleindennietmeer geschikt geachtwerden endie daarom
door het leger werden afgedankt en door andere vervangen. Boeren konden deze
reforme-merries gratis verkrijgen, maar moesten ze dan wel laten dekken door
hengsten uit de *stoeterij te Borculo.
richelwerken kleiwand

Vakwerkbouw metbeleemdevlechtwerkwanden. Richelwerkofregelwerkisde houtconstructie, het geraamte, als onderdeel van vakwerkbouw (en mogelijk ook de
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vlechtwerkpanelen daar binnen);met kleiishier (p.407) leem bedoeld.
Voskuil, Vanvlechtwerk totbaksteen (1979),pp.42-45,n.167enn.180; p.81,n. 305.
Riga's zaad

Zie: tonzaad.
riolen

1. Achter deploegde voor met een spade nog een spitdieper uitspitten.
a. als teeltmethode bij aardappels en boekweit, die een diepe grondbewerking
vragen (pp. 160,202,203).
b.alsincidentele diepe grondbewerking voor rogge,om de ploegzool tebreken.
Ditriolenwerd inhetkwartiervan Zutphen kuilen(koelen)van een akker genoemd.
Bijhet ploegen werd dan hiertoe een aantal arbeiders of deburen en hun knechts
(wederzijdse burenhulp) over de lengte van de voor verdeeld. Vergl. Landbouwk.
Beschr. II (1981),MW p.406 en GV pp. 103-104.
2. Diepomspitten,inhetbijzonder indebosbouw, om storende lagen indebodem te
breken (enige spitten diep tot 0,90 à 1,20 m bij heidegrond voor de aanleg van
akkermaalshout; p.376).Vergl.Buis,Historiaforestis (1985)H,pp. 610-611.
rol

Zie: wolterblok.
roodhond (in rogge)

Waarschijnlijk is diteenbeeldendebenamingvoor deaantastingvanroggedoor roestschimmels (vermoedelijk bruineroest,Pucciniarecondita),dieinDrentheen Groningen
roode roest of hetroodewerd genoemd (StaatvandenLandbouw 1807,p. 9;1822,p.15;
1846, pp. 43-44). Typerend zijn de roestbruine stofhoopjes van zomersporen, die in
grote aantallen op de aangetaste plantedelen worden gevormd; het wintersporenstadiumiszwart.Alinklassieketijdenwerden roesteninverband gebrachtmet vossen
en (voskleurige) honden. Debenaming roodhond hangt wellicht ookhiermee samen.
Ernstigeroestjaren gaven vroeger inrogge (entarwe) oogstverliezenvan wel de helft
of tweederde. De symptomen waren onheilspellend. Geïnfecteerde plekken in een
akker vielenvaak op door de roodachtige gloed vanhet gewas,dietenslottein bruin
veranderde. Eenpersoon die door een geïnfecteerd gewas liep,kwam er roodachtig
bruin gekleurd uit door de aanklevende zomersporen.
Zadoks,'Cerealrusts,dogs,and starsinAntiquity' (1982).Large,Advanceofthefiingi
(1962),pp.121-123.Clifford, 'Puccinia recondita' (1988).Zadoks,'Puccinia graminis'
(1988).ZadoksenBouwman, 'Epidemiology in Europe' (1985),pp.330-332. Eriksson
en Henning, Getreideroste(1896).Afb. in:Ziektenenplagen inbeeld (1986),pp. 23 en28.
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rook(tegen nachtvorst)
Zie: nachtvorst(bestrijding).
rotatie

Vruchtomloop.Eenvolledigecyclusvangewassen ineen (minofmeer)vaste Vruchtopvolging.Iedereomloopwordt (vaakna eenbraakjaar) gevolgd dooreennieuwe,die
(min ofmeer) gelijk isaan de voorafgaande.
rotten(vanvlasofhennep)

Roten (ennietrottenindebetekenisvanbederven ofvergaan).Hetishetlosmaken van
de bastvezels van vlas of hennep van de omliggende weefsels door middel van
bacteriën (vooral C/osfndfum-soorten). Dit geschiedde door het vlas of de hennep in
beken,sloten,kolkenofafgedamdesmallerivierarmenonderwaterteleggen.Dooreen
bacterieelrottingsproces werd depectine,waarmee de weefsels aan elkaar zijn gekit,
afgebroken.
IndeAchterhoek werd voorhet vlasnaast deze water-roting(dieinNederland het
meest gebruikelijk was) ook het dauw-roten toegepast. Het vlas werd daartoe op de
heideuitgespreid enongeveereenmaand aandeinwerking van dauw, mist,regen en
zon blootgesteld. De pectine werd dan afgebroken door zich ontwikkelende
schimmelsoorten.
Brouwers, De taal van devlasser (1957), pp.66, 96, 126. Buter, 'Willem Weavers'
(1968),pp.28-30.Beschrijvingvlascultuur,(1913),p. 14. Havelaar,'Vlasbouw'(1849), p.3.
Heuvel,Achterhoekschboerenleven(1927),pp.279-280,323.VanHall,Hennep-teelt(1828).
rupsje(inkerseboom)

Hoogst waarschijnlijk is dit de spanrups van de kleine wintervlinder (Operophtera
brumata),dieinboomgaarden, inhetbijzonder vankersen,hetmeest schadelijke insect
was.
Ritzema Bos,LandbouwdierkundeU (1882),pp. 39-41.
schaapsdrift
1. Troep schapen dievoortgedreven of geweid wordt, schaapskudde.
2. Terreinwaarovermendeschapendrijft enwaaropmenzelaatweiden, schaapsweide (dezebetekenis op pp. 377,385en423).
3. Wegofstrook grond waarlangsmen deschapen drijft ofmag drijven (route van en
naar de heide).
4. Rechtomschapenovereenstuk grond tedrijven endaarop telatenweiden (weiderecht).
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schaarI

Vee-eenheid of wel éénvolwassen stuk rundvee.Jongvee werd op een gedeelte van
een schaar gerekend -een vaars veelal op %schaar, een pink op Vi schaar- en een
paard opVAoflVischaar.Perregio,plaatsen tijdsperiode kanditenigszins verschillen.
VanOostenSlingeland,DeSysselt(1958),p.20.Bieleman,BoerenophetDrentsezand
(1987),p.753(noot25).
schapenmest

1. Schapen-plaggenmest:deplaggenmestuit de schaapskooien, diebestond uit een
vast inelkaar getrapte spekachtige massa (zie:*pluizenmest).
Andersdanmenuitdebenamingschapenmestzouopmaken,bestond deze mest
uit de schaapskooien slechts voor het kleinste deel uit de vaste en vloeibare uitwerpselen van de schapen; het was in hoofdzaak een mest van aarde, gras- of
heideplaggen, koemest en stro. Schapenmest bevatte dus veel sterk verteerde
plantaardige mest. Doordat ook de kaliumrijke gier van schapen inde plaggenof
deaardewasopgenomen,bevattedezemest veelkalium vergeleken met plaggenmest uitde rundveestal.
Roessingh,Inlandse tabak(1976),pp.126-127.
2. Mestvan schapen uitHolland, Friesland, Groningen enZeeland, die inde tweede
helft van de 18eeeuw en in de 19eeeuw per schip werd aangevoerd ten behoeve
van de inlandse tabaksteelt.
Ditwaseenvette,strorijke,dierlijke mestmeteengeheelanderewerking dan de
schapen-plaggenmest.Menbegondezeschapenmestinsteedsgrotere hoeveelheden
indetabaksteelt te gebruiken om eenvet en zwaarblad voor de snuiffabricage en
voorpruimtabak teverkrijgen, inplaats van het vroegere dunnere en leniger blad
voor rooktabak.
Roessingh,Inlandse tabak(1976),pp.127-128,132-134.
scheutI

Oogstopbrengst van een gewas, in het bijzonder de korrelopbrengst van graan (het
beschot).Mindervanscheutzijn:minder opbrengst geven.
WNT dl.XIV(1936),kol.544ad3.
schieten(=schot)

Kiemen van zaad aan het stro van een gemaaid gewas, dat op het veld staat om te
drogen,maar dat telijden heeft van aanhoudend regenachtig weer.
schilhennep

Grofste kwaliteithennep afkomstig van de vrouwelijke plant,waarvan de bastvezels,
na het *roten en drogen, niet door *braken van de stengels werden losgemaakt, maar
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doordezeteschillen:schilhennepintegenstellingtotbraakhennep. Schilhennepwerd wèl
geroot. Op p. 236, regel5van onderen dient men dan ook inplaats van 'niet gerot' te
lezen:'niet gebraakt'.
VanHall,Hennep-teelt(1828).Bieleman,Geschiedenisvandelandbouw (1992),pp. 66,
142-143.
spinnen (van tabak)

Hierbij werden de grote, lichtebladen als wikkel, als dekblad, gebruikt. De overige
werden spoelvormig in elkaar gedraaid tot zgn. poppen. Deze werden achter elkaar
liggend in de dekbladen gewikkeld en gedraaid, zodanig dat een lange streng
ontstond, vandaar debenaming 'spinnen'. Deze streng werd stevig opgewonden op
een houten spil tot een dikke rol, die in een grote pers werd aangedrukt tot zgn.
roltabak. De consument of de winkelier moest de gesponnen tabak naar behoefte
afsnijden endoorwrijven indehand ofsnijdenmeteenmesvoorhetrokenof pruimen
gereed maken.
Roessingh,Inlandsetabak(1976),pp. 391-392.
stalvoedering (in de zomer)

Zie: zomerstalvoedering.
stoeterijteBorculo (afb.29)

Koning Lodewijk Napoleon heeft in 1808een stoeterij opgericht op het domeingoed
Borculo,methet doelomindeHollandsedepartementen dekhengsten terbeschikking
testellen.In 1813werd deze stoeterij echter opgeheven.
Onder koning Willem Iwerd in 1822een Rijksstoeterij teBorculo opgericht om de
fokkerijvanmilitairepaardentebevorderen endeboerenpaarden vande verschillende
inlandse rassen door middel van kruising met de stoeterijhengsten te verbeteren.
Hiertoe werden hengsten van rijkswege op verschillende plaatsen in het land gestationeerd. Dit fokmateriaal bestond aanvankelijk uit hengsten uit Mecklenburg,
Pommeren,PruisischLitauen,Polen,Rusland,Hongarije,OostenrijkenJutland.In1827
waren 57 hengsten inverschillende plaatsen inhet land gestationeerd, waarvan 15in
Gelderland. Deze Borculose hengsten dekten in dat jaar in totaal 1.610 merries,
waarvan 539in Gelderland.
De stoeterij was tot 1827in hoofdzaak een hengstendepot. Na die tijd werd ook
aandachtaandeeigenfokkerij en opfok gegeven.Na 1835veranderde de fokrichting
ingrijpend enwerden steedsmeerEngelseVolbloedmerries en -hengsten aangekocht.
Tenslotte werden uitsluitend deze hengsten gestationeerd. Het eerste doel van de
regering was de fokkerij van militaire paarden te bevorderen: rijpaarden voor de
ruiterij enverderlichte,vlugge trekpaarden. Maar deboeren wilden liever zwaardere
werkpaarden fokken,geschiktvoordeploegendemestkarenzij hadden daarom vaak
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weinig waardering voor het fijne beenwerk van de Engelse Volbloedhengsten: 'die
Engelse sprinkhanen', zoalszewelsportend genoemd werden.
De rijksstoeterij te Borculoheeft bestaan tot 1842en werd vervolgens koninklijke
stoeterij, voor particuliere rekening van koning Willem U. In 1850 werd deze
opgeheven.
VanSoetermeerVos, DeRijksstoeterij(1896).VanLeeuwen,Geschiedenispaardenfokkerij(1922), pp.108-116.
stoppelII

1. Hetondereind vandehalmen of stengels dat inhet land achterblijft nahet maaien
van een gewas.
'Opdestoppelsdrijvenvanschapen' isschapen latenweiden opbouwland, direct na
de oogst.
2. Landwaarinna deoogststoppelszijn achtergebleven endatnietmeer dan ondiepe
grondbewerkingen heeft ondergaan.
'In deroggestoppelszaaien vanspurrieen/ofknollen'is zaaien van een tweede gewas
(stoppelgewas, herßtgewas)in land dat rogge als hoofdgewas heeft gedragen en
vervolgens ondiep is omgeploegd.
3. Aanduiding van de voorvrucht, het gewas uit het voorafgaande oogstjaar, en
daarmee tevens een aanduiding van de toestand waarin de akker na de oogst
verkeert (bijvoorbeeld watbetreft bemesting, onkruid, bodemstructuur).
'In de stoppelenvan het oliezaad zaaien van tarwe' is zaaien, na een intensieve
grondbewerking (ploegeneneggen),in land dat door de sterkebemesting van het
voorafgaande oliezaadgewas (heteerste gewasnadat debraakbemest was) in een
goedebemestingstoestand verkeerde. Zieook: *vaag.
tabak

Zie: spinnen (vantabak).
teer

Houtteer,verkregendoordrogedestillatie(d.i.ontledingdoorhogetemperatuur onder
afsluiting van de lucht) van harsrijk naaldhout in een teeroven of, eenvoudig, in een
kuil inde grond.
Hermbstädt/Uilkens, TechnologieU(1825),pp.287-292.
toekruid

Kruid datbij slaof andere groente gedaan wordt terverhoging van smaak en geur.
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tonzaad

Vlaszaaddat(voorzaaizaad)werdingevoerduitdeBaltischestaten,meestalintonnen.
Ook Riga's zaadgenoemd. Het was, evenals het inlandse vlas, blauwbloeiend. Het
wz'fbloeiend vlasisin 1816inFriesland ontstaan enkwam pas inde tweedehelft van
de 19eeeuw ookbuiten Friesland in gebruik.
Kleyburg,'Witbloeiend vlas'(1957).
touw (over een gewas trekken)

Zie: nachtvorst(bestrijding).
treden (van plaggen)

Zie:plaggen.
trekken (vaneentouw over een gewas)

Zie: nachtvorst(bestrijding).
treksprinkhaan (afb. 18)

Europese treksprinkhaan, Locusta migratoria. Tot ver in de 19e eeuw waren er nog
uitgebreidepermanentebroedgebieden van L.migratoriainRoemenië,zuidelijk BessarabieendezuidelijkeOekraïne.Dezelagenlangsdebenedenloop enindedelta's van
de rivieren die in de Zwarte Zee uitmonden, van de Donau tot en met de Dnjepr.
Verder waren er secundairebroedgebieden inde steppen van Roemenië, Hongarije,
deOekraïneenZuid-Polen.Vanhieruithadden inde loop der eeuwen sprinkhaaninvasies plaats in Midden- en Oost-Europa. Vooral aan het eind van de 17e en in de
eerste helft van de 18eeeuw werden vele malen grote verwoestingen aangericht. In
Noord-Duitsland waren in het begin van de 19e eeuw de jaren 1803en 1825-1827
sprinkhaanjaren.
Naast tijdelijke vestigingen inOostenrijk en inMidden-en Oost-Duitsland van de
bovengenoemde soort kwamen er geografisch beperkte, maar permanente kolonies
voorvaninheemsevariëteiten van L. migratoria, dieinvoorhen gunstigejaren zichin
aantal sterk konden uitbreiden en dan ook schade konden aanrichten,maar die zich
niet over zulke grote afstanden verplaatsten.
Gerstäcker, DieWanderheuschrecke(1876).Waloff, 'LocustainEurope' (1940/41).
Staatvanden landbouw 1814, p.54.
turen

Tuieren,vastzetten van het vee om het te laten grazen. InGelderland (enin Twente)
geschiedde ditmeestalniet aan een touw dat met eenpin inde grond was vastgezet.
Men gebruikte veelal een lange stok van ca. 2Vi m of meer, die met een beugel
draaibaar aan een paaltje in de grond was vastgemaakt. Aan het uiteinde zat een
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ketting van een aantal schakels,diemet een ring om een voorpoot van het rund was
vastgemaakt. Het dier kon, zonder iets te vertrappen, een cirkelvormige strook
afgrazen. Van tijd tottijd moest de paalverzet worden.
'Turenvan vee' (1847).Bielemane.a., DeTwentseroggebouw(1988),pp. 39,72 (afb.
18)en76.
Turkse gerst

Zie: Egyptische gerst.
tyns

Een vaste,jaarlijkse betaling in geld of natura, oorspronkelijk voor het gebruik van
grond. Van een erfpachtscanon of erfelijke huur is het later een soort grondrente
geworden.
vaag

Groeikracht,vruchtbaarheid ten gevolgevanbemesting, oude kracht.
'Goedindevaagzijn':in goedebemestingstoestand verkeren.
'Teveelvaagtrekken': teveelgroeikracht (voedingsstoffen) aan debodem onttrekken.
'Indeovergebleven vaagplanten': planten in grond dienog oude kracht heeft.
(varkensrassen) (afb.23-26)

Derassendieoppp. 292-293worden onderscheiden,bestaan thansnietmeer.
1. Het kleinesteiloor-ofstagoorvarken (afb.26) kwam vooralvoor op de zandgronden in
oostelijkNederland.Hetwassoberinzijneisenengroeideondankskarigvoedsel vrij
snel.Hetwerdechterveelminderzwaardanhetonder2.genoemdegroteloboorvarken,
maar het was gauwer slachtrijp en leverde in het algemeen ook een steviger,
smakelijker en duurzamer spek ennaar verhouding vrijveelvlees(ziepp.294/295:
spekengerookte,'Westfaalse' ham).
2. Hetgroteloboorvarken(afb. 25) kwaminverschillendetypenoveralinNederland voor,
inhetbijzonder opdekleigronden.Hetwaseensterkgebouwd,robuustvarken,met
veelweerstandsvermogen,datveelvruchtbaarder wasdanhetkleine steiloorvarken.
Hetkonheelzwaarwordenenleverdeveelspekinverhoudingtothetvlees.Het dier
vroegechterwelveelvoedselenwaseenlangzame groeier.
De platruggen,die op p.292 als apart ras worden vermeld, moeten echter
beschouwd wordenalseenbepaald typevanhetgroteloboorvarken.Deplatrugleek
veelophet thansookverdwenen Noordwestduitse Marschschwein (afb.23). Ook de
varkensmet lellen(klokjes) aande onderkaak (p.292)wareneenbepaald typevan het
loboorvarken.
3. Hetkleine,zwarte,Zuidchinesevarken (afb. 24), ookIndischvarkengenoemd, datmen op
landhuizen aantrof, was een veel teerder en traag dier. Het had weinig weerstand
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tegen het klimaat, was niet geschikt voor weidegang en stelde hoge eisen aan de
verzorging. Het vleesen spek was week en smaakte wat tranig.Het voordeel was
echter dat dit varken heel gemakkelijk vet te mesten was.Het groeide snel en was
vroegrijp.
Opdelandgoederenwerd ditChinesevarkenvermoedelijk vooralgehouden voor
hetverkrijgenvanspeenvarkensvooreigengebruik,daarhetvette,zachtevleeszeer
in de smaak viel, in tegenstelling tot het meer weke, tranige vlees van de oudere
dieren.Deveronderstellingligtdanookvoordehanddatalomstreeks1825opeenof
meer Gelderse landgoederen de inlandse loboorvarkens gekruist werden met deze
Chinesevarkensom-innavolgingvandeEngelsefokkers-eenverbeterd kruisingsprodukt teverkrijgen. Berichtenoverdergelijke vroegepogingenzijnonsechterniet
bekend.VolgensSloettotOldhuiswashetThomasAinsworth,diein1834inTwente
voorheteersteenaantalvarkensvangemengdEngels-Chineesrasintroduceerde om
daarmeehetinlandseraste verbeteren.
Na 1840 namhetkruisenmetEngelserassen toe, met alsgevolgdatbinnen korte
tijd dehabitusvandeinheemsevarkenstotaalveranderde endat deouderassen aan
heteindvande 19eeeuw geheelverdwenen waren.
Kroon, Schweinezucht inHolland (1915),pp.18-26. Hoesch, Schweinezucht (1911),
pp.230,239-240.Rohde'sSchweinezucht(1920),pp.45-47.SloettotOldhuis,Tvlededeelingomtrentdeteelt' (1847),pp.39-40.
veefonds

Dewetvan26december 1799totvoorkomingenafwending vanderunderpest regelde
deoprichtingvaneenveefonds.Wanneer deVeepestweerzouuitbreken,moesten alle
aangetasterunderen directworden afgemaakt om verdere uitbreiding te voorkomen.
Alleveehoudersmoesteneenbijdragebetalen,afhankelijk vanhetaantalrunderen dat
zij hadden. Uit het zo gevormde veefonds konden de schadeloosstellingen betaald
worden voor het afgemaakte vee.In 1806werd debelasting op het rundvee ook uitgebreid totpaarden enschapenenwerd hetveefonds omgezet ineen algemeen fonds
voor de landbouw, waaruit o.a. de onkosten van de Commissies van Landbouw
betaaldwerden.Hetdiendedusnietmeeralleenvoordebestrijdingvande runderpest.
In 1809 werd vastgesteld dat ook bij het heersen van een andere epizoötie een
schadevergoeding uit het fonds kon worden uitbetaald voor runderen, paarden of
schapen die oplastvan de overheid afgemaakt moesten worden.
Aan het eind van het Fransebewind verdwenen de gelden van het fonds grotendeels,maarbij besluitvankoningWillemIvan 7maart 1814werd hetveefonds (fonds
voor den landbouw) opnieuw opgericht, nadat in december 1813in Utrecht veepest
was uitgebroken.
Vander Poel,Herenenboeren (1949),pp.45-59,99-100,113-114en 129-130. 'Het
Fondsvoor den Landbouw' (1916).
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veepest

Runderpest, eenvirusziekte,diewordt gekenmerkt doorhogekoortsen zweren op de
slijmvliezen vanbek,slokdarm,magen en darmen. Debesmettinghad meestal plaats
doorrechtstreekscontactvan gezondemetziekedieren,maar konookdoorversvlees,
versehuiden en versemest worden overgebracht. Deverbreiding van de ziekte ging
zeersnel.Afdoende bestrijding waspasmogelijk toenmen met inentingbegon. Vanaf
1777had dezemethodeopkleineschaalenigsucces,maar deenigeeffectieve methode
van bestrijding diebestond, was het onmiddellijke afslachten van zieke of verdachte
dieren. Het systeem van afmaken en schadevergoeding heeft zijn nut bewezen toen
begindecember 1813inenomUtrechtveepestwerd geconstateerd,vermoedelijk daar
gebracht door de Russische en Pruisische bevrijdingslegers. Er werd een isolerend
kordonomhetbesmettegebiedgelegdenzowelziekealsvermoedelijkbesmette dieren
werden radicaal afgeslacht. Dithad het gewenste effect. Tegen de kosten van enkele
honderdtallen runderen enenigetienduizenden guldenswerd inenkelemaanden een
nieuwe ramp afgewend.
Faber, 'Cattle plague' (1962).Idem, "Veepest'(1966)pp.72-73.Remmelts,'Bestrijding derbesmettelijke veeziekten' (1913),pp.131-141. Bieleman, Geschiedenis vande
landbouw (1992),pp.161-166.
verpluizen

Hetomzettenenomwerken vaneenmesthoop ofhoopslootaarde. Verpluizen tegen-of
met-ishet omzetten, omwerken enmengen met-.
vetmesten

Zie: mesten (van kalveren).
vinnigheid

Het besmet zijn van slachtvarkens met finnen of vinnen. Dit zijn blaaswormen (een
ontwikkelingsstadiumvandelintwormTaeniasolium)dieinhetspierweefsel voorkomen
Ookgortigheidofgarstigheidgenoemd wegensdegortachtigekorrelsinhetvlees.
Deze vinnen moeten nietverward worden met de veelkleinere (ca.0,4mm lange)
verkalktespoelvormigecystesdieinhetspierweefselkunnen voorkomenna besmetting
metTrichinellaspiralis.Ditzijndeingekapselde larvenvan detrichine(eenrondwormof
draadworm) inhun ruststadium.Trichinellaspiralisiswaarschijnlijk omstreeks 1820via
ChinesevarkensinEuropa geïmporteerd.
Koolmees,'Vleeskeuring'(1991),pp.42-44.
voeder, in het-nemen

Zie: herder.
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vore

1. Ploegsnede.
2. Beploeging van land;ploeggang.
3. Bovenlaagvan de akkergrond.
'Oudevore': degeploegde (engeëgde)akkergrond, dieenigetijd isblijven liggen en
bezakt is.
'Frissevore': depas geploegde envlakliggendebovenlaag van de akkergrond.
vruchtopvolging

1. Deopeenvolgingvan gewassen op een akker vanjaar totjaar,bepaald door zowel
de keuze alsdevolgorde der gewassen.
2. Een min of meer vast schema van opeenvolging van gewassen gedurende een
aantaljaren.Na het laatstejaar volgt op de kleigronden het *zomervoren.
vruchtwisseling

Door Nijhoff opp.164en p.426gebruikt alssynoniemmet*vruchtopvolging.
In de literatuur wordt de term vruchtwisseling gebruikt voor de specifieke opvolging van granen door bladgewassen of hakvruchten. Een vruchtwisselingsstelsel
heeft daneenspeciaalsoortvruchtopvolging,nl.diewaarbijnooit(ofbijna nooit) twee
granen (halmgewassen) direct op elkaar volgen, maar een graangewas telkens afgewisseld wordt met eenbladgewas of een hakvrucht.
Hetverdientaanbevelingditaangegevenonderscheid tussendetermenvruchtopvolgingenvruchtwisselingtehandhaven om verwarring tevoorkomen. Dit geldt te meer,
omdat sommige 19e-eeuwse auteurs voor vruchtwisseling of vruchtwisselingsstelsel
determzvisselbouwgaan gebruiken. Onder ditlaatste dientmen echter teverstaan de
wijze van grondgebruik waarbij akkerland en groenland elkaar in de loop der jaren
afwisselen (in tegenstelling tot het stelsel waarbij bouwland en groenland blijvend
gescheiden worden gehouden en ieder eeneigengedeelte van hetbedrijf beslaan).
Meijers, Vruchtopvolging(1936), pp.5-6. Veenman'sAgrarischeWP, dl.3 (1957),
pp.690-692 en726.
wassen van zaadkoren in kalkwater

Tot in de 20e eeuw nog gangbare chemische bestrijding van steenbrand ("brand I),
waarvan de sporen buiten op de korrel zitten. Het werkt echter niet tegen stuifbrand,
waarvan het mycelium binnenin de korrel zit. Deze methode is uitgewerkt door de
FransmanTilletin1755. Inbeginselisdezeontsmettingvan zaaizaad terbestrijding van
brand alveelouder;indeeerstehelft van de 17eeeuw washet dompelen van zaad in
pekelwaterendanmengenmetongeblustekalkeenveelgebruiktemethodeinEngeland.
Uit de landbouwenquête van 1800 (vraag 22)blijkt dat de bestrijding van brand met
kalkwater omstreeks 1800 in de kleistreken van ons land algemeen werd toegepast.
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Wekeninpekelmet kalkofaluinkwam ook voor.
Opmerkelijkishetgebruikvanongeblustekalk.Hetdompelenvanzaad inwater dat
verhitwerddoordekalkblusreactie(nootop p.166) lijkteenwarmwaterbehandeling!Pas
in 1888 publiceerde de Deen Jensen zijn methode om de stuifbrandschirnrnel in
graankorrels te elimineren door een warmwaterbehandeling van het zaaizaad. Deze
methodebleefdeenigewijzewaaropstuifbrand bestredenkonwordentotongeveer1970,
toenmenchemischezaadontsmettingbegontoetepassen.
Tillet, Dissertation (1755, 1937). Thirsk, 'Farming techniques' (1967),p. 167. Large,
Advanceofthefungi (1962),Ch. Vpp.70-75,Ch.XVmpp.244-247.Ponse,Landbouwkundig
schoolboek(1799),pp.104-105.Bieleman,Geschiedenisvan delandbouw(1992),pp.118-119,
368noot 45.
weekhout

Zie: hardhout.
weiloon
Devergoeding dievoorhetlatenweidenvanveeverschuldigd isaan de eigenaar van
de weide.
witje

Zie: Duitsewitje.
wolterblok

Ookwolterofweltergenoemd (vanweiteren =wentelen,rollen).Cylindrischehoutenrol,
met aandebeideuiteinden eenhouten as,dieineenhouten raam draait, dat door een
paard getrokkenwordt.Deroldientomde grond aantedrukken enkluitenteverkruimelen.
Van der Poel,Honderdjaar(1983),pp.24-25 en afb. 16.WNT dl.XXV (1991),kol.
1217-1218.
wormII(in boekweit)

De aantasting van de boekweit op sommige akkers (p. 178) werd vermoedelijk niet
veroorzaakt door insekten,maar door aaltjes (Nematodae),waarmee de akker besmet
was. Schwerzvermeldtalin1825eenaaltjesziekte inrogge,boekweit,haver en klaver,
diehijStocknoemt.Dezewerd veroorzaakt door het stengelaaltje (Ditylenchusdipsaci).
Schwerz,Ackerbau II(1825),p.444. Ritzema Bos,VAnguillule' (1889),pp. 341-342
en347-348.
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wormsteken (bij aardappels)

Vermoedelijk werd dezeschade(p.205: 'indrogezomersenvooraloplichte gronden')
veroorzaakt door ritnaalden (ritwormen, koperwormen), die in Gelderland hard- of
steekwormen werden genoemd. De geel totbruine,wat koperkleurige 'worm' is geen
worm,maar delarvevaneenkniptor (Agriotesspp.),die ondiepe gaatjes en gangen in
de aardappelknol maakt. Hij vreet in de ondergrondse vlezige delen van allerlei
planten. Deritnaald isgepantserd, hard, zodat de Geldersebenaming hardworm zeer
passend is,zeker invergelijking met regenwormen en met maden. Zie: *dauwworm.
wortelhout (afb.28)

Metdebenamingwortelhoutishier (p.321) nietbedoeld hethoutvandewortelvan een
boom.Indehiergebruiktebetekenis iswortelhout hethout van de grote,bolvormige
of knobbelige uitwassen diebij vele houtsoorten sporadisch optreden aan of om de
stamvoet, maar ookwelhoger aan de stam en die xvortelknollenworden genoemd. In
debosbouwnoemtmenzeookwelmazelknollen (Duits:Maserknollen). Een knobbelige
vervorming over een groot deel van de lengte van de stam komt ook voor (iep,es,
populier).Zie:*ortpopel.
Deknolvorming ontstaat door eenjarenlang voortschrijdende, plaatselijke opeenhoping van radiaal gerichte beginsels van takaanleg ('slapende knoppen'), die in de
ontstaansfase blijven en inhet volledig uitgroeien worden geremd. Door gebrek aan
plaatsruimte voor normale groei en expansie tussen deze uitbottingen worden de
houtvezels totallerleikrornmingenenkluwenachtige ineenstrengelingen gedwongen.
Het fineer kandoor dezezgn.wortelgroeieenzeer decoratieve tekening vertonen, met
voor iederehoutsoort eenkarakteristiek beeld.
wortelhout, Ambons

Het hout van de wortelknol (zie boven) aan de stam van Pterocarpus indicus, een
vlinderbloemige boom die in de archipel van zuidoost-Azië vrij gewoon is. Knolvorming komtechterbijna nergens anders voor dan op de Molukken en dan nog wel
speciaal op Ambon enCeram.Dehandelsnaam van het fineer isamboinawortelen dit
isthans zeer zeldzaam.
Boerhave Beekman, 'Wortelhoutsoorten' (1952),pp.282-283.
hetzaaderafdoen (van vlasofhennep)

Dezaaddozen (-bollen,-knoppen of -koppen) van vlas,diehet lijnzaad bevatten, van
devlasstengels afhalen door de toppen vanhet vlastussen de ijzeren tanden van een
grote kam (repel) door te trekken, zodat de zaadbollen worden afgerist. Repelen van
vlas.IndeAchterhoek werd hetvlaspasgerepeldnâhetdauwroten (zie: rotten).Waar
men waterroting toepaste,repelde men vóór het roten.
Vanhennepwerd hetzaad gewonnendoordeuitgetrokkenengedroogde vrouwe-
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lijkeplanten ophet land tedorsen op een kleed ofzeilmet een dorsvlegel.
Brouwers,Detaalvandevlasser(1957),pp.42,123.Buter, 'WillemWeavers'(1968),
pp. 28-30. 'Beschrijving vlascultuur' (1913),p.14. Heuvel, Achterhoeksch boerenleven
(1927),pp. 323-324.VanHall,Hennep-teelt (1828).
zaadpacht

1. Nijhoff gebruikt de term zaadpacht voor het opdegarven bouwen(zie: *garf en
*garfpacht).
2. Onder zaadpacht verstaatmen meestaleenanderepachtvorm. Dezehad met garfpacht gemeen dat er een pachtbetaling innatura plaats had, maar het principiële
verschilis, dat ditniet eenbepaald gedeelte van de graanoogst was (uitgedrukt in
garven).Depachtprestatiebestond uiteenvastehoeveelheid gedorst graan,die dus
niet varieerde met de oogstuitslag.
Roessingh, 'Garfpacht, zaadpacht en geldpacht' (1968/69),pp. 76-79.
zaadstoppel

Stoppelvan aveelzaad of koolzaad. Zie:*stoppelIIad3.
zaaihoorn

Eenvoudig zaaigereedschap voorhet zaaien op rijen,dat inde loopvan de 18e eeuw
in het noorden van ons land in gebruik begon te komen. De zaaihoorn was oorspronkelijk eenrunderhoorn, waarvan de punt zover was afgezaagd, dat de opening
het zaad kon doorlaten. Later maakte men grotere zaaihoorns (of zaaitrechters) van
hout,koperofblik,waarmeezadenvanverschillende groottegezaaid konden worden.
Hoeweldevorm veranderde,bleef denaam Tioorn'behouden. Omstreeks 1780kwam
eenblikkenzaaihoorningebruik,diebestond uiteenblikkenemmermet draaghengsel
en onderaan eenzaaipijp met afneembare delen om het zaaien van zaad van allerlei
groottemogelijk te maken.
Nijhoff doeltvermoedelijk opdezelaatstgenoemdeversievandezaaihoorn (p. 176),
dietoendusinGelderland nogweinig ofnietgebruiktwerd. Eénvan de weinigen die
hemvermoedelijk wèlgebruiktzalhebben,isVanBrakellvandenEngteLienden, die
alomstreeks 1810inde Betuwe de rijenteelt toepaste.
Vander Poel,Honderdjaar(1983),pp. 27-28en afb.18. Landbouwk. Beschr. I(1979),
p.82 en afb.11.Vander Poel, VanBrakellvandenEng(1959),pp.7-8 en48.
zeepziedersas

Het afvalprodukt na hetbereiden van de loogvoorhet zeepzieden.
Voor de bereiding van zachte zeep gebruikten de zeepzieders potas (kaliumcarbonaat) gemengd metgebluste kalk,diemet water werd uitgeloogd om de zeepziedloog te verkrijgen. Het residu van dit uitlogingsproces, alofniet gemengd met de as
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vandegebruiktebrandstof voorhetzeepzieden,werd zeepziedersas genoemd enhet
werd gebruikt voor bemesting. Blijkens p.415 werd deze zeepziedersas ook als
bindmiddelinmetselspeciegebruikt.
(Heteigenlijkezeepziedenbestonduithetkokenvanoliënofvettenmetdeboven
bedoeldezeepziedloog,waarbijdeoliënofvetteninzeepenglycerolwerdenomgezet.
Dezezeeplijmwerddaningedampttotzachtezeep.)
Chomel-De Chalmot, Woordenboek (1778), dl.7, pp.4317-4319. Serrurier, Boeren
goudmijn(1807), p.297. Hermbstädt/Uilkens, Technologie I (1825), p.339. Wolff,
Praktischebemestingsleer(1886),pp.122-123.
zicht (afb. 14)

GraanwerdinGelderlandmeteenzichtgemaaidennietmeteenzeisofmeteensikkel.
UithetOogstliedvanA.C.W.Staring('Sikkelsklinken,Sikkelsblinken')magmenniet
opmakendat desikkelinhetbeginvande19eeeuwnogindeAchterhoek gebruikt
werd.Staringheefthetwoordsikkelvermoedelijk gekozenomdeklank,maarwellicht
ook omdat hij het gedicht van de Duitse dichter Ludwig Hölty ('Sicheln schallen,
Aehrenfallen')alsvoorbeeldvoorzijnOogstliedgebruiktheeft!VanderPoel,Honderd
jaar(1983),pp.32-34en290.Voskuil,'Desikkel,dezeisofdezicht'(1972).
Zievoordehanteringvandezicht,waarmeeeenslaandeofkappendebeweging
werdgemaaktVanVessem,Oogstgerei-benamingen (1956),pp.61,115en119-120(met
afb.12-15).
Het maaien van plaggen geschiedde ook met een zicht,maar dit was een geheel
andersgevormde,zwareplaggenzicht.Zieafb.15-16.
zijdeworm

Dezijdeteelt-experimentenvanW.H.vanHasseltopzijnlandgoedteEmpe(gemeente
Brummen)haddenplaatsindeperiode1765-1780.In1777hadhijeenplantagevan
3.000wittemoerbeibomen (opca.9ha)voordeproduktievanhetbenodigdeverse
blad, waarmee dejonge rupsen in een verwarmd 'werkhuis' gevoed werden. Per
hectaremoerbeibomenwasdenetto-produktieruim90.000cocons,dieca.23kgzijde
van goede kwaliteit opleverden. In 1781verkocht hij zijn landgoed aan zijn broer
BartholdenemigreerdehijnaarAmerika.Zijnbroerzettedezijdeteeltnietvoort.
VandenEerenbeemt,'ZijdeteeltinGelderland1765-1780'(1975).Idem,Opzoeknaar
hetzachtegoud(1993),hist.U.
(zomerstalvoedering)

Bij ditsysteemhieldmenhetrundveenietalleen'swinters,maarook'szomersvoortdurend opstalenvoederdehetmetversgesnedengras,rodeklaver,zomerspurrieetc.
Dezomerstalvoederingkwaminonsland-andersdaninVlaanderen- pasindejaren
1820-1830 hier en daar in zwang. Veel ingang heeft het systeem in ons land niet
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gevonden. Door de landbouwvernieuwers uit het begin van de 19e eeuw werd dit
systeemvanvolledigestalvoedering(metklaververbouw) overdreven geroemd, waarbij
derodeklaveralseenwondergewas werd aangeprezen.Ofschoonvolledige zomerstalvoedering technisch goed mogelijk was, werd na enige tijd sterk getwijfeld aan de
bedrijfs-economischevoordelen (VanEldik,'Zomerstalvoedering', 1964).Behalvedat er
dagelijksveelextra arbeid entrekkrachtnodigwas,waren erookanderebezwaren aan
de stalvoedering verbonden. De dieren hadden vaak een slechtere gezondheid en zij
gavendanmindermelk Dezuivelproduktenwarenookvaakvanminderekwaliteit.Dat
dit systeem zou leiden toteen veelefficiënter en produktiever veeteeltbedrijf isin zijn
algemeenheid zekernietjuist.
DegrotelandeigenaarindeNeder-Betuwedie(zomer)stalvoedering 'metgoedgevolg
heeft ingevoerd' (pp. 164 en 229) is Van Brakell van den Eng.Zie:Van der Poel, Van
Brakellvan den Eng(1959),pp.12-14.
Dezezomerstalvoedering,dieindejaren 1820 doordelandbouwvernieuwers alseen
navolgenswaardige noviteit werd aanbevolen, moet niet verward worden met de (op
pp.229,255en 273genoemde) alheel lang in de zandstreken in de zomer toegepaste
afwisseling vanstallingenweidegang.Dezeonvolledigeweidegang indezomer wordt
wel aangeduid met de term halvestalvoedering. Het vee werd ten behoeve van de
mestwinning'snachtsenookwelenkeleuren 'smiddags opstalgezet,waar stalvoedering (bijvoedering) konplaatshebben (rujen,zieLandbouwk. Beschr. E,GVp.123). Deze
bijvoederinghadplaatsomdatde(wildeofhalfwilde)weidegrondenvaak ontoereikend
warenvoordevoedingvanhetvee.
zomervaag,zomervoor

1. Het *zomervagen of zomervoren van land.
2. Gezomervaagd of gezomervoord land.
'Zaaien of verbouwen in deongemeste zomervoor (of zomervaag)' betekent zaaien of
verbouwen opland datwelbraakbewerkingen heeft ondergaan, maar niet bemest
ismet stalmest.
3. De periode van een aantal jaren, waarin het gezomervaagde land met akkergewassen wordt beteeld,totdat opnieuw zomervagen nodigis.
In 'heteerstejaar vandegemestezomervaag' (p.195) is de bemestingstoestand en de
bodemstructuur vanhetland hetbest.In'hetlaatstejaarvandezomervaag' (p.176)is
het land vaak vrijwel uitgeput en/of sterk door onkruid vervuild.
zomervagen, zomervoren

Braken (vankleigronden),bewerken vandegrond doorploegen eneggeninde zomer
vanhetbraakjaar, terbestrijding van onkruid, terverbetering van de bodemstructuur
en terbevordering van hetherstel van de bodemvruchtbaarheid.

460

DeGelderse landbouwomstreeks1825

zuiger,dief

Zuigers of dieven zijn zijscheuten, die ontstaan alsknoppen in debladoksels van de
tabaksplant uitlopen. Het verwijderen van de top van de plant, om zwaardere en
brederebladen teverkrijgen, bevordert dit uitlopen.
Roessingh,Inlandsetabak(1976),pp.139,142en 181-182.
zwanendrift

Het recht om, met uitzondering van ieder ander, zwanen te houden binnen zeker
gebiedendeinwoners tedwingen deze dieren niet teverjagen, tehinderen, te storen
of te doden.
De Blécourt/Fischer, Kortbegrip (19506),pp.233, 238,240.Ketelaar, Oudezakelijke
rechten (1978),pp.71,78,79,118.
hetzwartI

Zie: brand I.
hetzwartII

Vageaanduidingvoorverscheidene parasitaire planteziekten. Planten of plantedelen
die als gevolg van een parasitaire aantasting of door een andere oorzaak (legering,
slechteweersomstandigheden)verzwaktzijnofvoortijdig afsterven,wordenbijvochtig
weer dikwijls aangetast door zgn. zwartschimmels (Dematiaceaé). Dezebedekken de
dodeofkwijnende plantedelendanmeteenzwartovertrek.Deschimmelsdiehetzwart
veroorzaken, zijn dus niet de oorspronkelijke oorzaak van een ziekte, maar een
secundairofbijkomend verschijnsel,na eenvoorafgaande andere aantasting.Zie ook:
*honigdauw 1(roetdauw ophop,p.239).
Ziektenenplagen inbeeld (1986),pp. 58-59.
hetzwart III

Na nachtvorst wordt het aardappelloof zwart. Dit zwart (p.205) heeft niets met
schimmelstemaken.Roetdauw komtnietopdeaardappelvoorende zwartschimmel
Cladosporiumniet of nauwelijks.
zwingelen(van vlas)

Slaanmeteenplankje (zwingelspaan)langshet over eenzwingelbordhangende vlas om
dekortestukjes hout (scheven),diebij het*brakenzijn ontstaan, alsmede andere plantedelen uit het vlaslint te verwijderen. (In de Achterhoek werd het vlas vaak niet gezwingeld. Zie: *braken).
Brouwers,Detaalvandevlasser(1957),pp.71,146-147.
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Plantenlijst
(Samengesteld doordr. D.O. Wijnands f)

De namen van de planten zijn alfabetisch gerangschikt op de hedendaagse wetenschappelijke naam. Daarachter is telkens de huidige (officiële) Nederlandse naam
vermeld.Inenkelegevallenisdaaraanvoordeduidelijkheid tussenhaakjes een naam
toegevoegd,dieindeland-,tuin-ofbosbouwwordt gebruikt.Deregelsdaaronder, met
paginaverwijzing, geven de in de tekst uit 1826gebruikte (oude) Latijnse namen en
volksnamen. De volgnummers corresponderen met de nummers (pil...) achter de
namen van planten inhetAlgemeen register.
Bijdepagina's252-254verwijst de toegevoegde nummering - 1 , - 2 ,- 3 of- 4 naar
éénvandeviergroepenvan graslandplanten dieopdezepagina'szijn onderscheiden.
Bijde samenstelling van de lijst isde volgende literatuur geraadpleegd:
R.van der Meijden e.a.,Henkels'FloravanNederland (21stedruk;Groningen, 1990).
R.vanderMeijden enL.Vanhecke,'Naamlijst van de flora van Nederland en België',
Gorteria 13(1986),pp.87-170.
H.A.J.van Haaren, PopuliereninNederland (Wageningen, 1987).
G.Houtzagers,HetgeslachtPopulus (Wageningen, 1937).
A.C.W.Staring, 'Eenwoord overhet aanplanten van Amerikaansche populieren', De
vriend desvaderlands8(1834),pp. 963-971.
W.D.Margadant en H.During. Beknoptefloravan Nederlandseblad- en levermossen
(Zutphen,1982).

1. Abies alba Miller, Gewone zilverspar
Pinus picea, zilver-pijn, 318
2. Acer pseudoplatanus L.,Gewone esdoorn
Acer pseudoplatanus, eschdoorn, witte ahorn, 336,352
3. Achillea millefolium L.,Gewoon duizendblad
Achillea millefolium, gewoon duizendblad, 254-4
4. Agrostis canina L., Moerasstruisgras
Agrostis diffusa, uitgespreid struisgras, 253-3
Het is ook mogelijk dat Agrostis stolonifera bedoeld is.
5. Agrostis capillaris L.,Gewoon struisgras
Agrostis vulgaris, gemeen struisgras, 253-2
6. Agrostis stolonifera L., Fioringras
Agrostis stolonifera, fiorin-gras, 254-3
Agrostis alba, wit struisgras, 253-3
7. Allium cepa L., Ui
look, 242
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8. Allium pomitn L., Prei
prei, 242
9. Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Zwarte els
Alnus glutinosa, els,304,331-333,346
10. Alnus glutinosa (L.) Gaertner 'Laciniata'
Alnus laciniata, 333
11. Alnus incana (L.) Moench, Witte els
Alnus incana, witte els, 333
12. Alopecurus pratensis L.,Grote vossestaart
Alopecurus pratensis,beemd-vossestaart, 252-1
13. Anthémis arvensis L.,Valse kamille
Anthémis arvensis, wilde kamille, 244
14. Anthoxanthum odoratum L.,Gewoon reukgras
Anthoxanthum odoratum, gemeen reukgras, 252-1
15. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., Echte kervel
kervel, 242
16. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Fluitekruid
Chaerophyllum sylvestre, wilde kervel, 254-4
17. Apera spica-venti (L.) Beauv., Grote windhalm
Agrostis spica-venti, akker-windhalm, 244
18. Apium graveolens L., Selderij
sellerij, 242
19. Arrhenatherum elatius (L.)J. & C. Presl subsp. elatius, Gewone glanshaver
(Frans raaigras)
Arrhenatherum avenaceum, haverachtig langbloem, 252-1
20. Artemisia campestris L.subsp. campestris, Wilde averuit
Artemisia campestris, nederliggende alsem, 253-2
21. Artemisia dracunculus L., Dragon
dragon, 242
22. Asparagus officinalis L.subsp. officinalis, Tuinasperge
aspersie, 242
23. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.,Roodviltmos,ook Veen-Knopjesmos
Mnium palustre, 254-3
24. Avena fatua L., Oot
Avena fatua, windhaver, 244
25. Avena sativa L., Haver
Avena sativa,haver, 160,162,163,165,169,173,174,179-182,185,187-190,
192,230,246,263,264,343
witte haver, 173
zwarte haver, 173
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troshaver, 173
26. Avenula pubescens (Hudson) Dumort., Zachte haver
Trisetum pubescens, ruigbloemig havergras, 252-1
27. Bellis perennis L., Madeliefje
Bellis perennis, kleine maagdelief, 254-4
28. Beta vulgaris L.subsp. vulgaris, Rodebiet (groep Kroten)
roode beetwortel of kroot, 242
29. Beta vulgaris L.subsp. vulgaris, Suikerbiet (groep Suikerbieten)
Beta altissima, mangelwortel, 210-213,216
roode mangelwortel, 211
witte mangelwortel, 212
30. Betuia pendula Roth, Ruwe berk
Betuia alba, berk, 315,331,332,334
stinkberk, 332
Erwordt geenonderscheid gemaakt tussenderuweberk,Betuiapendula,en de
zachte berk, Betuia pubescens. De laatste groeit gewoonlijk op wat vochtiger
plaatsen dan de eerste.
31. Betuia pendula Roth Tristis', Treurberk
treurberk, 332
32. Brassica napus L., Koolzaad
Brassica campestris, napus, koolzaad, zaad, 162,172,195-198,201,298
Brassica campestris is een synoniem van Brassica rapa, niet van Brassica napus.
Tochishierkoolzaad,Brassicanapus,bedoeld.Erbestond veelverwarring over
de taxonomievan deBrassica-soorten.Vooreengoed overzichtvande diverse
verbouwde koolgewassen in de eerste helft van de 19e eeuw, zie: Johann
Metzger, SystematischeBeschreibung derkultivirten Kohlarten (1833). Hiervan
bestaatookeenEngelsevertaling,meteeninleiding:H.ToxopeusenE.H.Oost
(eds.),Systematicdescriptionofthecultivated Brassicaspecies (Wageningen, 1986).
33. Brassica oleracea L., Kool
kool, 156,214-216, 225,238,242,274,358,359, 362
witte of savooische kool, 156,214
kabuis-kool, 156,214
roode kool, 214
boerekool, 214-216
blaauwe boerekool, 214
bloemkool, 214
Zie de aantekening bijnr. 32.
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34. Brassica rapa L.,Raapzaad (Raap, Knol)
Brassica rapa, napus, raap of knol, 209
knol, 160,161,169, 209,274,358
knolgroen, 231,238
stoppelknol, 209
winterknol, winterraap, 209
Nijmeegse lange winterknol, 209
(Veluwse) ronde en dikke winterknol, 209
zomerraap, 209
aveelzaad, zaad, 163,197,198,343
raapzaad, 162,201
Met knol of raap (winterraap, zomerraap) wordt hier steeds Brassica rapa
bedoeld ennietBrassicanapus (koolraap,Zweedse raap,rutabaga).Zieook de
aantekeningbijnr.32.
35. Briza media L., Bevertjes
Briza media, gemeen trilgras, 252-1
36. Brotnus hordeaceus L.subsp. hordeaceus, Zachte dravik
Bromus mollis, zachte dravik, 252-1
37. Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Puntmos
Hypnum cuspidatum, 254-3
38. Calluna vulgaris (L.) Huil, Struikhei
Erica vulgaris,heidestruik, hied, heed, 338
39. Caltha palustris L.subsp.palustris, Gewone dotterbloem
Caltha palustris, waterboterbloem, 254-4
40. Camelina sativa (L.) Crantz, Huttentut (Dederzaad)
Miagrum sativum, huttentut, 199
41. Cannabis sativa L., Hennep
Cannabis sativa, hennep, 198,199, 235-237
42. Cardamine pratensis L., Pinksterbloem
Cardamine pratensis, Gemeene veld kers, 253-3
43. Carex L., Zegge
Carex, 253-3
44. Carum carvi L.,Echte karwij
Carum carvi, gemeene karwei, 253-2
45. Carya ovata (Miller) K. Koch, Hicorynoot
Juglans alba, witte walnoot, 350
46. Castanea sativa Miller, Tamme kastanje
Castanea vesca, kastanje, 334
47. Cedrus libani A.Rich., Libanonceder
Pinus cedrus, ceder van Libanon, 319
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48. Centaurea cyanus L., Korenbloem
Centaurea cyanus, korenbloem, 244
49. Centaurea jacea L., Knoopkruid
Centaurea jacea, drooge centaurie, 253-2
50. Chaerophyllum temulum L., Dolle kervel
Myrrhis temula, ruigachtig ribzaad, 254-4
51. Chenopodium album L., Melganzevoet
Chenopodium album, wilde melde, 244
52. Chrysanthemum segetunt L.,Gele ganzebloem
Chrysanthemum segetum, gele ganzenbloem, vokelaar, 244
53. Cichorium endivia L., Andijvie
andijvie, 242
54. Cirsium arvense (L.) Scop., Akkerdistel
Serratula arvensis, haverdistel, 244
Cirsium arvense, akkervederdistel, 254-4
55. Cirsium palustre (L.) Scop., Kale jonker
Cirsium palustre, moerasvederdistel, 253-3
56. Citrus aurantium L.,Bittere sinaasappel
oranjeboom, 347
57. Convolvulus arvensis L., Akkerwinde
Convolvulus arvensis, kleine winde, 244
58. Crataegus laevigata (Poiret) D C , Tweestijlige meidoorn
Crataegus oxyacantha, haagdoorn, 337
59. Cucumis mélo L., Meloen
meloen, 242,243
60. Cucumis sativus L., Komkommer
komkommer, 242
augurk, 242
61. Cydonia oblonga Miller, Kwee
kweepeer, 347
62. Cynara cardunculus L., Artisjok
artisjok, 242
De artisjok is vaak onderscheiden als C.scolymus, maar wordt nu als een
cultuurvorm van de kardoen, C.cardunculus, beschouwd.
63. Cytisus scoparius (L.) Link, Brem
Genista scoparia, brem, 337
64. Dactylis glomerata L., Kropaar
Dactylis glomerata, gemeen kropaar, 252-1
65. Danthonia decumbens (L.) D C , Tandjesgras
Triodia decumbens, nederliggend kelkgras, 253-2
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66. Daucus carota L., Peen
Daucus carota, gele wortel, 210
roode Haagsche wortel, 242
Hoornsche wortel, 242
67. Elymus repens (L.) Gould, Kweek
Triticum repens, kweek, hondsgras, puingras, 161,206, 244
Agropyron repens, kruipend tarwgras, 252-1
68. Equisetutn arvense L., Heermoes
Equisetum arvense, paardenstaart, hermoes, roobol, 244,292
69. Equisetutn palustre L., Lidrus
Equisetum palustre, moerassige paardenstaart, 253-3
70. Erica arborea L., Boomheide
Erica arborea, heidestruik, 338
Ericaarborea, de boomheide, is een soort uit het Middellandse zeegebied,
die niet in Nederland voorkomt.
71. Erica tetralix L.,Gewone dophei
Erica tetralix, heidestruik, 338
72. Euphrasia stricta J.F.Lehm., Stijve ogentroost
Euphrasia officinalis, gemeene ogentroost, 253-3
73. Evonyntus europaeus L.,Wilde kardinaalsmuts
Evonymus europaea, kardinaalsmuts, spilboom, 337
74. Fagopyrutn esculentum Moench, Boekweit
Polygonum fagopyrum, boekweit, 157,160-162,173-183,185,188-190,192,
193,263,274,298
ronde grijze, 175
kleine zwarte, 175
75. Fagopyrum tartaricum (L.) Gaertner, Franse boekweit
Polygonum tartaricum,ree-boekweit,Siberischeboekweit, wildeboekweit, 175
76. Fagus sylvatica L., Beuk
Fagus sylvatica,beuk, 303,326-29,352
groene beuk, 330
77. Fagus sylvatica L.'Purpurea', Bruine beuk
bruinbladerige beuk, 330
zwarte beuk, 330
78. Festuca ovina L., Schapegras
Festuca ovina, schapen-zwenkgras, 253-2
79. Festuca pratensis Hudson, Beemdlangbloem
Schedonorus pratensis,beemd-langbloem, 252-1
80. Festuca rubra L.,Rood zwenkgras
Festuca duriuscula, hard zwenkgras, 253-2
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Waarschijnlijk is hier Festuca rubra bedoeld en niet Festuca ovina subsp.
cinerea, die nu hard zwenkgras heet.
81. Ficus carica L., Vijg
vijg, 347
82. Fragaria vesca L., Bosaardbei
Fragaria vulgaris, wilde aardbezie, 348
83. Fraxinus excelsior L.,Gewone es
Fraxinus excelsior, esch, 336
84. Fraxinus ornus L., Pluimes
Fraxinus ornus, rondbladige esch, 336
85. Galium verum L.,Geel walstro
Galium verum, geel walstroo, 253-2
86. Gentiana pneumonanthe L., Klokjesgentiaan
Gentiana pneumonanthe, klokjes gentiaan, 253-3
87. Holcus lanatus L.,Gestreepte witbol
Holcus lanatus, gewold zorgzaad, 252-1
88. Hordeum secalinum Schreber, Veldgerst
Hordeum pratense, veldgarst, 252-1
89. Hordeum vulgare L., Gerst
garst, 160,162,171-173,179-182,185,188-190,192, 214,343
Hordeum vulgare, kleine vierrijige garst, 171
Hordeum hexastichon, zesrijige garst, 171
Hordeum coeleste,Egyptische of Turksche garst, 171
wintergarst, 162,163,171-173
zomergarst, 160,163,171-174, 230,343
90. Humulus lupulus L., Hop
Humulus lupulus,hop, 237-242
91. Ilex aquifolium L., Hulst
Ilex aquifolium, hulst, 337,387
92. Juglans nigra L.,Zwarte walnoot
Juglans nigra, zwarte walnoot, 350
93. Juglans regia L., Okkernoot
wal- of okkernoot, 334
noot, notenboom, 347,349
94. Juncus effusus L., Pitrus
Juncus communis, gemeene bloembies, 253-3
Ook Juncusconglomeratus,biezeknoppen, zalhierbedoeld zijn;deze soorten
werden niet onderscheiden.
95. Juncus inflexus L.,Zeegroene rus
Juncus glaucus, gestreepte bloembies, 253-3
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96. Juniperus communis L., Jeneverbes
Juniperus communis,jeneverstruik, wakel, 337,387
97. Knautia arvensis (L.) Coulter, Beemdkroon
Scabiosa arvensis, akker-schurftkruid, 253-2
98. Lactuca sativa L.,Sla
salade, 242,352
99. Lamium amplexicaule L., Hoenderbeet
Lamium amplexicaule, hoenderbeet, 245
100. Lathyrus tuberosus L., Aardaker
Lathyrus tuberosus, aardaker, 214
101. Laurus nobilis L., Laurier
laurier, 347
102. Lens culinaris Medik., Linze
linze, 163,228, 229,264
103. Lepidium sativum L., Tuinkers
kers, 242
104. Leucanthemum vulgare Lam., Margriet
Chrysanthemum leucanthemum, groote maagdelief, ganzenbloem, 244
witte ganzenbloem, 254-4
105. Linum usitatissimum L., Vlas
Linum usitatissimum, vlas, 160,198,199, 232-234, 237,358
106. Lolium perenne L., Engels raaigras
Lolium perenne, gemeen raaigras, 252-1
107. Lolium temulentum L., Dolik
Lolium temulentum, dolijk, 245
108. Lonicera periclymenum L.,Wilde kamperfoelie
Lonicera periclymenum, kamperfoelie, 337
109. Malus sylvestris Miller, Appel
graauwe ribbeling, 346
Kuilenburgsche roodjes, 346
bellefleur, 346
konings-handappel, 346
binderzoet, 346
beugelzoet, 346
110. Malus sylvestris Miller Taradisiaca', Paradijsappel
paradijsappel, 346
111. Matricaria recutita L., Echte kamille
Matricaria chamomilla, kamille, 244
112. Medicago lupulina L., Hopklaver
Medicago lupulina, hoppe-rupsklaver, 253-1
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113. Mentha aquatica L., Watermunt
Mentha aquatica, watermunt, 253-3
114. Mespilus germanica L., Mispel
mispel, 347
115. Molinia caerulea (L.) Moench, Pijpestrootje
Enodium coeruleum, blaauwe eenknoop, 253-3
116. Monis nigra L.,Zwarte moerbei
moerbes, 347
117. Nicotiana tabacum L., Tabak
Nicotiana paniculata, inlandsche tabak, 216,225
Nicotiana tabacum, Amerikaansche tabak, 216,225
Er is met inlandse tabak niet Nicotiana rustica,boerentabak, bedoeld, want die
werd slechtsweinig voor de teelt gebruikt. De typen van de 'gewone inlandse
tabak' waren landrassen vanN. tabacum. De soortN.paniculatawerd inde 17e
en 18eeeuw opzeerbeperkte schaalinEuropa verbouwd.
118. Ononis repens L.subsp. spinosa Greuter, Kattedoorn
Ononis spinosa, gedoomd stalkruid, 254-4
119. Papaver rhoeas L.,Grote klaproos
Papaver rhoeas, klaproos, 244
120. Papaver somniferum L.,Slaapbol (Maanzaad)
papaver, papaverzaad, 199
121. Pastinaca sativa L., Pastinaak
Pastinaca sativa, witte wortel, 210
122. Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill, Tuinpeterselie
peterselie, 242
123. Phaseolus coccineus L., Pronkboon
klimboon, 227
Waarschijnlijk waren dezeklimbonen omde tabaksakkerspronkbonen, die de
windgoedkeerden.Hetisechterookmogelijkdathethiergaatomsnijbonen,Ph.
vulgaris.
124. Phaseolus vulgaris L., Boon
klimboon of snijboon, 242
polboon of slaboon, 227,242
heerenboon, 227
125. Phleum pratense L.,subsp. pratense, Timoteegras
Phleum pratense,beemd-doddegras, 252-1
126. Picea abies (L.)Karsten, Fijnspar
Pinus abies,harspijn, dennepijn der Bataafsche apotheek, dennenboom, 317,
318,355
fijne den, 351
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spar, sparreboom, 351,356
127. Pimpinella saxifraga L.,Kleine bevernel
Pimpinella saxifraga, verschilbladige bevernel, 253-2
128. Pinus cembra L., Arve
Pinus cembra, broodpijn, 319
129. Pinus pinaster Aiton, Zeeden
Pinus maritima, zeepijn, 317
Pinus pinaster, 318
130. Pinus strobus L., Weymouthden
Pinus strobus,weijmouthspijn, 319,364
131. Pinus sylvestris L.,Grove den
Pinus silvestris,mastpijn, grove den, 314-316,317,319, 355,398
Schotsche spar, 316
pijnboom, 316,355
den, dennenboom, 315,356,360,376,388
132. Pisum sativum L., Erwt
ert, 162,163,165,174, 218,227-229,343, 358
graauwe ert, 227,228
kapucijn, 227,228
groene ert, 227,228
gele ert, 227
staak- of rijsert, 238
tuinert, 242
133. Plantago lanceolata L.,Smalle weegbree
Plantago lanceolata, smal weegbree, 254-4
134. Plantago media L.,Ruige weegbree
Plantago media, ruige weegbree, 253-2
135. Platanus xhybrida Brotero, Plataan
Platanus, plaanboom, 318,325
136. Poa angustifolia L.,Smal beemdgras
Poa angustifolia, smalbladig beemdgras, 252-1
Deze soort is lang beschouwd als behorend tot Poa pratensis, maar wordt
sinds 1983in de flora van Nederland opgenomen.
137. Poa pratensis L., Veldbeemdgras
Poa pratensis, veld beemdgras, 252-1
138. Poa trivialis L.,Ruw beemdgras
Poa trivialis, ruwachtig beemdgras, 252-1
139. Polygonum aviculare L., Varkensgras
Polygonum aviculare, vogelduizendknoop, 253-3
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140. Populus alba L.,Witte abeel
Populus alba, zilver-popel, 32
141. Populus xcanescens (Ait.) Sm., Grauwe abeel
Populus canescens, abeel,witboom, 321
142. Populus deltoides Marsh.,Amerikaanse populier
Populus angulata, Carolijnsche popel, 322
Populus heterophylla, Carolijnsche popel, 322
Populus monilifera, Kanadasche popel.
Denoordelijke populatiesvanPopulusdeltoidesworden wel onderscheiden als
var. monilifera. Vroeger isdeze 'Kanadasche popel', de zuivere Amerikaanse
soort dus,verward met de onder nr. 144genoemde euramerikaanse hybride
P.'Serotina'.DeAmerikaanse soortisinNederland nooitopbelangrijke schaal
incultuur geweest.
143. Populus xeuratnericana (Dode) Guinier 'Marilandica' (Brabantse stander,
Meipeppel, Kromme blauwe, Zeeuwse witte,Virginische populier)
Populus heterophylla, Virginische popel, 324
144. Populus x euratnericana (Dode) Guinier 'Serotina' (Betuwse blauwe,
Graafschapse zwarte, Zeeuwse blauwe, Limburgse zwarte, Blauwe Canada,
Zwarte Canada, Bruine Canada)
Populus monilifera, Kanadasche popel, 321,323-326, 360 (zie nr. 142)
145. Populus nigra L.,Zwarte populier
Populus nigra, gemeene of zwarte popel, 320,323
ort-popel. 321
Denaam 'zwarte populier' iszeer veel gebruikt voor Populus 'Serotina', die
later in cultuur Populus nigraheeft verdrongen.
146. Populus nigra L.'Italica', Italiaanse populier
Populus dilatata, Lombardijsche of Italiaansche popel, 322
Populus piramidalis, 322
147. Populus tremula L.,Ratelpopulier (Esp)
Populus tremula, klaterpopel of ratelaar, 322
148. Populus tremuloides Michx., Amerikaanse ratelpopulier
Populus tremuloides, bastaardratelaar, 321
Populus laevigata, 321
De twijfel aan de determinatie die in de tekst tot uiting komt, bestaat nog
steeds.
149. Portulaca oleracea L., Postelein
porcelein, 242
150. Potentilla anserina L., Zilverschoon
Potentilla anserina, zilverschoon, ganzerik, 254-4
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151. Potentilla erecta (L.) Rauschel, Tormentil
Tormentilla erecta, gemeene tormentil, 253-3
152. Prunus artneniaca L., Abrikoos
abrikoos, 347,350
153. Prunus avium (L.) L.,Zoete kers
Prunus avium, wilde kriek, 337
kers, 339,343,346, 347,349
Jan-de-Bie-kers, 341-343
bagijnen of Spaansche kers, 341
meikers, 341-344,362
glimmer, 341
rouaan, 341
154. Prunus cerasus L.,Zure kers
Prunus cerasus, wilde kers, 337
155. Prunus domestica L.subsp. domestica, Pruim
pruim, 347
156. Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb, Amandel
amandelboom, 347
157. Prunus padus L., Vogelkers
Prunus padus, vogelkers, vogelpruim, 337
158. Prunus persica (L.) Batsch, Perzik
perzik, 347,350
159. Pyrus communis L., Peer
peer, 339,343, 344,346,347,349,350
suiker-peer, 346
vijgpeer, 346
dirkjes peer, 346
juttepeer, 346
160. Quercus cerris L., Moseik
Quercus cerris,Bourgondische eik, 310
161. Quercus petraea (Matt.) Lieblein, Wintereik
Quercus robur, wintereik, 306
162. Quercus prinus L., Bergeik
Quercus prinus, kastanjebladerige eik, 350
163. Quercus robur L., Zomereik
Quercus foemina, zomereik, 306
164. Quercus rubra L.,Amerikaanse eik
Quercus rubra, Virginische scharlaken eik, 313,350
165. Ranunculus flammula L., Egelboterbloem
Ranunculus flammula, egel-ranonkel, 253-3
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166. Raphanus sativus L., Radijs
radijs, 242
167. Ribes nigrum L.,Zwarte bes
zwarte aalbes, 348
168. Ribes rubrum L., Aalbes
s.Jansbes,348
169. Ribes uva-crispa L., Kruisbes
kruisbes, 348
170. Robinia pseudo-acacia L., Robinia
acacia, 335
171. Rubus caesius L., Dauwbraam
Rubus caesius,braam, 337
172. Rubus idaeus L., Framboos
Rubus idaeus,braam, 337
framboos, 348
173. Rumex acetosa L., Veldzuring
Rumex acetosa, gewone zuring, 253-2
174. Rumex rugosus Campd., Tuinzuring
zuring, 242
175. Salix alba L., Schietwilg
Salix alba, witte wilg, 325
knotwilg, 327
schotwilg, 320,325
176. Salix caprea L., Boswilg
Salix caprea, werf(t)hout, 327
177. Salix xsepulcralis Simonk 'Chrysocoma', Treurwilg
Salixbabylonica, treurwilg, 327
178. Salix viminalis L., Katwilg
Salix viminalis, waardhout, 298,327
179. Salvia pratensis L.,Veld salie
Salvia pratensis, veldsalie, 254-4
180. Scorzonera hispanica L.,Grote schorseneer
schorseneer, 242
181. Secale céréale L., Rogge
rogge, 157,160-163,168-171,174,176,179,180-183,185,187-190,192-194,
202,226,229,230, 263,274,343
bruine rogge, 168
blanke rogge, 168
winterrogge, 169,171
zomerrogge, 169,171
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182. Sinapis arvensis L., Herik
Sinapis arvensis, herik, wilde mostaard, 244
183. Solanum tuberosum L., Aardappel
Solanum tuberosum, aardappel, 158,160,162,163,169,183,187,201-207,216,
227, 242,273-275, 293,343,428
witte Zeeuwsche, 203-206
roode Zeeuwsche, 204-206
vroege Vriesche, 204-206
blanke Vriesche, 204-206
stoelematters, 204,206
herfstroode, 204,205
roode ruwschillen, 204
gele ruwbasten, 204
zonderbloeijers, 204,205
kruipers, 204
witte muisjes, 204
roode muisjes, 204
wilde, 204
witbloemen, 203,204
Engelsche, 204, 206
onwijze, 204
Dehiergenoemde aardappelrassen bestaan geenvan allemeer. Demeeste zijn
verdwenennahetoptredenvandeaardappelziekte (Phytophtora infestons) in de
jaren 1845-1850.
184. Sorbus aucuparia L.,Wilde lijsterbes
Sorbus aucuparia, lijsterbes, 337
185. Spergula arvensis L.,Gewone spurrie
Spergula arvensis, spurrie, 160,161,169, 209,231, 232,274
186. Spinacia oleracea L., Spinazie
spinazie, 242
187. Symphytum officinale L.,Gewone smeerwortel
Symphytum officinale, gemeene smeerwortel, 254-4
188. Taraxacum officinale Wiggers, Gewone paardebloem
Leontodon taraxacum, gemeene paardenbloem, 254-4
189. Tilia americana L.,Amerikaanse linde
Carolijnsche linde, 334
190. Tilia xvulgaris Hayne, Hollandse linde
Tilia europaea, linde, 334
191. Trifolium fragiferum L., Aardbeiklaver
Trifolium fragiferum, aardbezienklaver, 253-1
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192. Trifolium pratense L.,Rode klaver
Trifolium pratense, roode klaver, tamme klaver, 230, 252-1
193. Trifolium repens L.,Witte klaver
Trifolium repens, witte klaver, wilde klaver, 230, 252-1
194. Triticum aestivum L., Tarwe
Triticum aestivum, zomertarwe, 160,164,165-168
Triticum hybernum, wintertarwe, 164,165
tarwe, 160,162-166,169,171,179-182,185,187-190,192,226,229,230,298,343
weit, 164-167,170,174,193,194
roode of donker gele weit, 164,165,167
witte weit of Zeeuwsche weit, 164,165
rijs- of Fransehe weit, 164
bruine weit, 165
Over deze landrassen: A.C.Zeven, Landraces andimprovedeultivars ofbread
wheat (1990),pp. 35,67,71, 77, 92-94.
195. Tussilago farfara L.,Klein hoefblad
Tussilago farfara, hoefblad, 244
196. Ulex europaeus L., Gaspeldoorn
Ulex europaeus, gaspeldoorn, doornstruik, 337,338
197. Ulmus minor Miller, Gladde iep
Ulmus campestris, ijp,330,349,350
ijpen- of olmboom, 330
Ulmus suberosa, kurkijp, 330
De kurkiep is een vorm van de gladde iep met kurklijsten op de takken; hij
wordt nietmeer alseen systematisch teonderscheiden eenheid beschouwd.
198. Vicia faba L.,Tuinboon (Veldboon)
Vicia faba, paardenboon, 162,163,183, 225
duivenboon, 225
groote boon of blaauwe boon, 227,242
199. Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray, Ringelwikke
Ervum hirsutum, kleine krok, 244
200. Vicia sativa L.subsp. sativa, Voederwikke
wikke, 163,228,229,264
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Lijstvan matenen gewichten
Bijde definitieve invoeringvanhetmetrieke stelselin onsland in 1820heeft menoude
namen aan de nieuwe metrieke maten en gewichten gegeven. Bij raadpleging van
literatuur en bronnen uit de eerste helft van de 19e eeuw kan dit zeer verwarrend
werken:demeternoemdemenelle,de decameter roede,hetkilogrampond en de liter
kop! Aangezien veeloudematen en gewichten nog lang ingebruik bleven,werd om
vergissingen tevoorkomen gesproken van Nederlandscheel,roede,pond, kop enz. ter
aanduidingvandemetriekematenengewichten,maarnietzeldenwerd ditwoord ook
weggelaten.
De toen geldende TSJederlandse'namen voor de nieuwe (metrieke) maten en gewichten kan men vinden in: Handboekje dienende terherleiding van matenen gewigten
(officiëleuitgave) Ie druk 1819,4edruk 'sGravenhage enAmsterdam 1837, pp.32-33.
Pas in 1869werden de systematischebenamingen officieel ingevoerd, echter naast de
oude 'Nederlandse'benamingen. Deze laatste raakten daarna in onbruik en werden
uiteindelijk in 1941 voorgoed afgeschaft.
Nijhoff drukt zijn gegevens bij voorkeur uit in metrieke maat, maar hij is niet consequentinhet toevoegenvanhetwoord Nederlandsch aandebenamingen. Maar alshij
dit weglaat, is uit het verband vrijwel altijd op te maken dat hij de metrieke maat
bedoelt.
Indegevallendathijzichaansluit bij de dagelijkse (boeren)praktijk enzijn opgaven
doet in oude maten of gewichten, geeft hij dat aan door bij de benamingen te
vermelden Amsterd., Rijnl.e.d., öf hij vermeldt tevens de betreffende hoeveelheden
omgerekend inmetrieke maat.
In het onderstaande overzicht zijn de door Nijhoff in de tekst of de tabellen
gebruikte maten en gewichten opgenomen met hun metrieke waarde (bij diversen
uiteraard met een andere toelichting). Ter verduidelijking zijn aan dit overzicht nog
enkele maten toegevoegd waarvan Nijhoff geen gebruik heeft gemaakt. Deze zijn
gemerkt met 1 .
Als een door hem gehanteerde metrieke waarde uit de tekst of de tabellen kon
worden afgeleid, dan is een verwijzing naar de betreffende pagina's tussen haakjes
vermeld. Verder werd gebruik gemaakt van de opgaven inde volgende literatuur:
H.-J. v.Alberti,Massund Gewicht;geschichtliche und tabellarische Darstellungen vonden
Anfangen bis zur Gegeniuart (Berlin,1957).
R.Rentenaar (ed.),VanSwindensvergelijkingstafelsvanlengtematenenlandmaten, (2din.;
Wageningen, 1971).
H.K.Roessingh, 'Gelderse landmaten inde 17een 18eeeuw,een empirische benadering', Bijdragen enmededelingen betreffende degeschiedenis der Nederlanden 83(1969),pp.
53-98.
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H.K.Roessingh,Inlandsetabak;expansieen contractievan een handelsgewas inde17een 18e
eeuwinNederland(Wageningen enZutphen, 1976),bijlage 5.1,p. 531.
J.H. vanSwinden, Vergelijkings-tafels tusschen de Hollandschekoom-matenende hectolitre;
methet nodigeonderrigtoverdezelvematen(Amsterdam, 1812).

I. Lengtematen
1 (Nederl.) roede
1 (Nederl.) el
1 (Nederl.) palm
1 (Nederl.) duim
1 (Nederl.) streep

1 dam
lm
ldm
1 cm
1 mm

1 Rijnl. roede 1
1 Rijnl. voet ( ^ roede)
1 Rijnl. duim(l/uvoet)

3,767 m
0,314 m (p.314)
2,6 cm

1 Engelse voet
1 Engelse duim Q/uvoet, inch)

0,305 m
2,5 cm

1 voet (Ost-Friesland;p. 216)
Schaal van eene el op den duim
Schaal van twee ellen op den duim

= 0,30 m
= 1:100 (Plaat II)
= 1:200 (Plaat I)

II. Landmaten

1 bunder (B.of Bund.)
1 (vierk.) Nederl.roede (r.)
1 (vierk.) Nederl. el (e.)

l h a = 10.000 m 2
1 are = 100 m 2
1 ca =
lm2

1 (Rijnl.) morgen
1 Rijnl. morgen

0,8516 ha (p.157)
%ha(p.l81)
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II. Inhoudsmaten
Voor graanen anderedrogewaren:

1 (Nederl.) last
1 (Nederl.) mud
1 (Nederl.) schepel 1
1 (Nederl.) kop 2

30hl =3.0001
l h l = 1001
1 dal = 101
11

1 (Amsterd.) last
1 Amsterd. mud (^ 7 last)
1 Amsterd. schepel (%mud)

30,04hl =ruim 30hl (p.186)
1,11 hl (Tafels t.o.p.192)3
27 3 / 4 l(p.l81) = 281(p.l88)

1 schepel (zaaizaad)

1 spint (a4schepel)

1 Zutphens schepel
1 Amsterd. schepel
= 28 1 (p.172,174,176)
71(p.354)

1 Arnhems mud of malder 1 (a^2last)3
1 Arnhems schepel1 (l/4mud)
1 Arnhems spint 1 (^schepel)

1,36 hl
34,11
~ 8,51

1 Amst. ton (pootaardappels)
1 zak (aardappels)
1 zak (appels of peren; p.347)

~ 1,95 hl (p. 204)
1,1 hl (p.203)
0,8 hl(?)

Voornattewaren:

1 Nederl. vat
1 Nederl. kan

= lhl
11

IV. Gewichten

1 (Nederl.) pond (nieuw pond)
1 half Nederlands pond
1 Amsterdams pond (oud pond)
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lkg
500 gram
494 gram
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V. Hectoliter-gewichten
1 hl tarwe 1

1 hl rogge 1
1 hl haver 1
1 hl eek (schors)

= 74kg (Ie kwal.)
= 71kg (2e kwal.)
« 68kg (3ekwal.) 4
= 69 kg 4
* 26 à28 kg4
« 58kg (p.311)

VI. Diversen

1 hoop (tarwe)
1 tal (panharing)
1 vim (graan; p.430)
1 voer (akkermaalshout)
1 voer (plaggenmest)
1 maatvoer 1 (schapenmest)

= 12of 16schoven tarwe (p.167)
= 200 stuks (p.550)
= 100of 104 graangarven
= eenwagenvracht voor twee paarden
(P-311)
= een volgeladen lange wagen met
twee paarden bespannen (p.157)5
= 1.300 kg 6

Noten
1. VandezemaatheeftNijhoff geengebruikgemaakt.
2. Opp. 195 lijkthet aantalvan7-10koppenzaaizaadvoorkoolzaadaande lagekant. Het cijfer
van35.5 moeteendrukfout ofeenvergissingzijn.Misschienishierbij koolzaadsprakevan
verwarringvanmaten.
3. Volledigheidshalvewillenwij erop wijzen,datdecijfersdieNijhoff vermeldtvoorde prijzen
vangraante ArnhemrussenMartinienPetri(Tafeltegenover p. 192) nietzijnuitgedruktin
guldensperAmsterdamsmud(~ 1,11hl), zoalshijindetitelvandezetabelvermeldt,maar
inguldensperArnhemsmud(=1,36hl). Evenzodientbij deprijsopgaven opp. 193 inplaats
vanAmst. mudtewordengelezenArnhemsmud (vergl.decijfers inW. Tijms,'Prijzen van
granenenpeulvruchten teArnhem...',HistoriaAgriadturaeXI-1,1977,pp.137-141).Nijhoff
meendeblijkbaardatdegebruiktemudde-maatopdeArnhemsekorenmarktgelijkwasaan
deAmsterdamseofde Zutphense,maardatis onjuist (zie: Roessingh,Inlandsetabak, p. 531).
Tenaanzienvandeanderetafeltegenover p. 192 isderhalveachterdocht gerechtvaardigd,
wantook hierzou hetkunnengaanomeenanderegraanmaat(ofgraanmaten)danindetitel
staataangegeven.
4. Hectoliter-gewichten op de korenmarkt te Arnhem in 1813/1814,vermeld in GemeentearchiefArnhem:Oud-archief Arnhem,inv.nr. 3699.Opmerkelijk ishetzeerlagehectolitergewicht van haver. Vergl.Kempeneers en Scheys,'Graankwaliteit' (1979),p. 1365: ca.45
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kg/hl.Ditwijstopderelatiefslechtekwaliteitvandehaverinhetrivierkleigebied,waardit
gewasinhetlaatstejaarvandevruchtopvolgingscyclusgeteeldwerd,ofalsnoodgewaster
vervangingvaneendoorkwelwatermisluktwintergewas(p.174).Ookwerdzonuendan
op laag gelegen percelen, die 's winters onder water stonden, een of enkelejaren haver
geteeld, waarna deze weer als grasland bleven liggen (p.246,noot).Het lagehectolitergewicht hing echter waarschijnlijk ook samen met het apart houden van de zwaardere
korrels alszaaihaver (p.174)bijhetdorsenen/of hetreinigenvandehaver,zodathetter
marktgebrachteeenlagerhectolitergewichthad.
5. Ingewichtkoneentweepaardsvrachtsterkuiteenlopenenwelvan500-1.500kg.Ookwerd
de mestniet altijd meteenlangewagen, maar ookwelmeteentweewielige kar metéén
paard (zie afb.13)naar het land gereden en dan was een voer vaak niet zwaarder dan
300-750kg.Vergl.Landbmiwk. Beschr. I(1979),H525;Landbouwk. Beschr.II(1981),GV103,U
6,Z176;VerslagLandhuishoudkundigCongres 11 (1856),p.192-193.
6. Roessingh,Inlandsetabak(1976),p.504.
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Register vanaardrijkskundige namen

Voordespellingvandenameninditregisteriszoveelmogelijkdieuithet register
vandeGrotetopografischeatlas van Nederland (1987) gevolgd.
Niet genoteerd zijn aardrijkskundige namen in titels van boeken ennamen van
instellingen waarin aardrijkskundige namen voorkomen.
t... =niet gepagineerde tabeltegenover ofbij p...
Aalten, 195,231,264,299
Abbouville,309
Aerdt;zie:Herwen en Aerdt
Afferden, 272
Altena,Land van,243
Altensteig,319
Amerika, 222,350;
zieook: Noord-Amerika
Amersfoort, 184,278,318,328,396
Ammerzoden, 237,242
Amsterdam, 156, 195, 237, 266, 277, 318,
345
Angeren, marke,396
Angerlo,231
Angerlo,gemeente,380
Antwerpen, provincie,396
Apeldoorn, 209,380,396
Apeldoorn, gemeente,303
Arkemeen, Arkemeense polder, 251,277
Arnhem, 184,185,191,1.192,193,207,211,
213, 217, 248, 278, 294, 311, 319, 328,
330, 348,377,396
Arnhem, arrondissement, 269
Arnhem, gemeente,223
Arnhem, kwartier van, 260,270,288;
zieook: Veluwe
Arnhem, stad, t. 294, t. 304, 340,374

Baak, marke, 301, 396
Bahren Lathum,heerlijkheid, 403
Barneveld, 217,282,283,370,371,382,396
Barneveld,gemeente,298
Barchem,368
Beek,334
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Beekbergen, 209,380
Bemmel,217,266
Bemmel,gemeente,223
Bennekom, 252, 391
Bennekom, gemeente,223
Bergher Bos,367
Berkel,250,252
Betuwe, 158, 164, 170, 176, 197, 198,206,
207, 212, 219, 220, 234, 237, 251,257,
260, 267, 282, 284, 285, 289, 294, 295,
298,304,339,347,348,349,377,384,
406, 410,415,420, 428,429,430
Betuwe,Neder-, 163,164,184,185,203,218,
227, 228, 229, 247, 249, 261,266, 277,
286, 287,295,296, 304, 333
Betuwe, Neder-, district, 214, 248, 260,
t.294,t.304,340,374
Betuwe,Over-, 185,211,247,249,266,277,
304,343,409,429,553
Betuwe, Over-, district, 218,229,247,248,
260,t.294,t.304,340,374
Beusichem, 266
Beverwijk, 420
Biljoen (landgoed),331
Bocholt (Boekholt),278
Bolksbeek, 250,252
Bommel,zie:Zaltbommel
Bommelerwaard, 158, 163, 165, 171,176,
184, 185, 198, 206, 207, 229, 232, 233,
235,237,247,261,265,267,277,309,
384, 415
Bommelerwaard, district, 248, 260, t.294,
t.304,340,374
Borculo, 168,232,234,261,285,325
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Borculo,district,247,248,t.294,t.304,373,
374,380
Brabant,224,266,286,313,316,325,396;zie
ook: Noord-Brabant
Brakel,266,278,384
Breda,313
Bredevoort, 264,553
Bredevoort, district, 247,248,t.294, t.304,
373,374,380,409
Bredevoort, slot,387
Bremen,224
Bronkhorst,251
Brummen, 320,370,371,380
Buren,158,165,184,185,227,229,233,247,
261, 265, 266, 277, 278, 281,282, 286,
295,296,333,339,409
Buren,district,214,248,260,374
Buren en Culemborg, district,t.294,t.304,
340

Campina;zie: Kampina
Castilië,Oud-, 287
Culemborg (Kuilenburg),158,165,184,185,
191, 200, 229, 233, 247, 261, 265, 266,
277, 278, 281,282, 286, 295, 296, 297,
320,339,409
Culemborg,district, 214,248,260,374
Culemborg,stad,248,t.294,t.304,340,374
Culemborg, zie: Buren en Culemborg,
district

Deesd,272
Deil,260
Delft, 324
Deventer, 184,186,195,237,258,278,284,
396
Dieren,gemeente,223
Didam,429,430
Didam,gemeente,380
Dinxperlo,235,237,299,370
Dodewaard, 384
Doesburg,237,252,278,318,349
Doesburg, district, 218,223,247,248,278,
t.294,t.304,340,374,429
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Doesburg,stad,248,t.294,t.304,374
Doetinchem,231,252,278
Doetinchem, district, 247, 248, 289, t.294,
t.304,373,374,380,429
Doetinchem, stad,248,t.294,t.304,374
Doomspijk, 409,429,553
Doorwerth, 282,430
Doorwerth,gemeente,303
DoorwerthseBos,303,430
Dordrecht, 234,301
Dorth,290
Dramme,351
Drenthe, 176,312,377
Druten, 278
Duitsland, 222,224,266,278,288,305,325,
333,356,358,431

Echteld,287
Eefde, marke,396
Ede,217,282,370, 371,382
Ede,ambt,391
Ede,gemeente, 186,223,303
Edese Bos,303
Eibergen, 232,290,325,349,370
Eibergen, gemeente,413
Elburg,248,278,t.294,t.304,374
Ellecom (Elkum),380
Elspeter Bos,303
Eist,217,266,278,384
Eist,gemeente,223
Emmerik, 278
Empe,Huis te,330
Enfield, 319
Engeland, 200,223,231,235,308,319,326,
335,396
Enghuizen (landgoed),324
Enspijk, 260
Epe,282,370,371
Epe,gemeente, 303
Ermelo,282,298,382,429
Ermelo,gemeente,303
Eschede,marke,396
Esselink (boerderij),309
Europa, 190,254,268,358
Ewijk, 384
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Frankrijk, 199,224,265, 278,279,305,309,
328
Friesland, 190,265,325,346,429

Geesteren, 168
Gelderland, 182, 186, 257, 272, 283, 300,
311,334,348,367,383,389,390,396
Geldermalsen,278
Gellicum,360
Gendringen, 325,370
Gendringen, gemeente,248,t.304,374
Gendt, 266
Germanië,268
Gorinchem, 184,207,278
Gorssel, 186,277,429
Gorssel;zie:Dorth
Gortelse Bos,303
Gouda, 235
Grave,294
's-Gravenhage, 324,328
Groenlo,248,285
Groenlo,stad,t.294,t.304,374
Groesbeek, 155,319,368
Groesbeek, heerlijkheid, 403
Groningen (provincie),268,346

Haagse Bos,328
Hall,380
Hamaland,gouw, 381,382
Hamburg, 224
Hannover, 265
Harderwijk, 248,t.294,298,t.304,339,374
Harfsen, marke,396
Harreveld (kasteel),296
Hartem,248,t.294,t.304,374,385
Hebriden, 268
Hedel,266,369
Hedel,heerlijkheid, 403
Heerde, 278,382
's-Heerenberg, 284,304,367
Heerenbroek, 386,387,392;
zieook:Ruurlosche Broek
Heerenveen,386;zieook:Wolfsveen (Wol-
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fersveen)
Heijink (boerderij),309
Helbergen (Laag-Helbergen, landgoed),
320
Hemmen, 287
Hengelo (G),237,278,285,289,304
Hengelo,marke, 386,396
's-Hertogenbosch, 184,207
's-Hertogenbosch, meierij,366
Herveld, gemeente,223
Herwen en Aerdt, 403
Heteren, gemeente,223
Heumen,370,429
Heusden, 243
Hijink; zie: Heijink
Hoevelaken, 370
Hoge Veluwe;zie:Veluwe, Hoge
Holland, 186,190, 200,224,231,243,265,
267, 277, 278, 282, 295, 296, 297, 298,
334, 336, 339, 345, 349, 420, 428, 429,
430; zie ook: Noord-Holland, ZuidHolland
Hoogsoerense Bos,303
Huissen,gemeente,223

Ierland, 353,414
IJpenburg;zie:Ypenburg
IJssel, 158,249,251,257,260,267,277,284,
328,369,381,382
IJssel,Oude,252
Italië,224

Kampen, 184
Kampina, 316
Kastilië,Oud-, 287
Keppel,231,284
Kesteren, 349,382
Klarenbeek (landgoed),328
Kleef,279
Kleefsland, 185,429
Klingenberg,de,348
Kuilenburg;zie: Culemborg
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Langen,368
Laren,290,429
Laren,gemeente,414
Lathum;zie:Bahr en Lathum, heerlijkheid
Lausanne, 353
Leiden,284
Lent,382,384
Lichtenvoorde, 232,264,304,370,371
Liemers, 158,188,251
Liemers,district, 182,280
Lienden, 341,382
Lienden, gemeente,223
Lochern, 248,295,317,318,322,324,368
Lochern,district,247,248,284,t.294,t.304,
373,374,380
Lochern,kerspel,368
Lochern,stad,t.294,t.304,374
Lochemer Berg,414
Loenen,380
Loenense Bos,303
Lunenburg,285
Lunteren,391

Maas,251,369
Maas en Waal, Land van (Maas-en-Waal,
tusschen Maas en Waal, het MaasWaalsche), 158,170,171,176,185,198,
217,229,232,235,246,247,260,272,
295,333, 377,429
MaasenWaal,Land van, district, 218,223,
248,260,261,t.294,t.304,340,374
Malden,319
Mark (Brandenburg),285
Maurik, gemeente,223
Meervelder Bos,303
Mesië,268
Middachten (kasteel),369
Millingen,272
Monmouthshire, 308
Munsterland (het Munstersche), 268,296,
312
Neder-Betuwe;zie:Betuwe, NederNederhemert, 237,242
Nederland, 254,327,391
Nederrijkswald, 294,300,301,388,392
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Neede,232
Nettelhorst, 368
Newport, 308
Nijkerk, 158,184,185,217,218,219,248,277,
278,281,282,286,297,374,382,549
Nijkerk, stad,t.294,t.304
Nijkerk, gemeente, 223
Nijmegen, 184, 185, 191,1.192, 200, 207,
209,237,248,257,272,278,300,311,
318, 334,335,377
Nijmegen, kwartier van, 270,272,321,330,
354
Nijmegen, Rijkvan, 171,185,279,285,294,
333,429
Nijmegen, Rijk van, district, 247,248, 261,
t.294,t.304,340,374
Nijmegen, stad,t.294,t.304,340,374
Noord-Amerika,358;zieook: Amerika
Noord-Brabant, 185;zieook: Brabant
Noord-Holland, 429;zieook; Holland
Noorwegen, 268

Oeken (Ocken),marke,395
Oldebroek, gemeente,277
Oldenburg, 265
Onzalige Bos,303
Ooijpolder, 250,266,277
Oorsprong, de (landgoed),211
Oosterbeek, 211,213,331,385
Oosterbeek, gemeente,223
Oosterwolde,251
Oost-Friesland, 216,246,265
Oostzee,195
Opheusden, 349
Overijssel, 186,297,362,377,412,428,429,
430
Over-Betuwe;zie:Betuwe, OverOxford, 308

Pannerden, 251,266,272
Parijs, 217,283,324
Pfalz (Palts),348
Polen,224
Pommeren,216
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Putten, 209,282,298,339,382
Putten,gemeente,223,303

Rambroek, Ramsbroek (= Randenbroek,
landgoed),318,328
Renkum,217,385,396,430
Reppel,317
Rha,marke,396
Rheden, 217,218,311,380
Rheden,gemeente,282,303,331
Riga,233,351
Rijn, 224,237,249,251,267,277,328,345
Rijn, departement der Monden van den,
223
Roermond, 317
Roesink (=Roerdink;boerderij), 309
Rotterdam, 234,237,345
Rouaan, 353
Rozendaal,294
Rumpt,260
Rusland, 224,319,334
Ruurlo,285,386,416,555
Ruurlosche Broek,296,386;
zieook: Heerenbroek

Scherpenzeel, 284,370
Segovia,287

Sijwent;zie: Zieuwent
Sonsbeek (landgoed), 319,328
Soria,287
Spanje, 268,391,403
Spankeren, 380
Speulder Bos,303
Steenderen, 251,284
Steenwaard, heerlijkheid, 403
Sticht,367;zieook:Utrecht (provincie)
Syon (klooster),420

Tiel, 184,185,191, 200,207,237,248,278,
295,297,349
Tiel,arrondissement, 280
Tiel,gemeente,223
Tiel,kwartier van,288
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Tiel,stad,t.294,t.304,340,374
Tielerwaard, 158, 163, 165, 176, 184, 185,
207, 227, 228, 229, 232, 235, 246, 247,
257,261,265,267,277,281,282,286,
295, 296,333, 339,384
Tielerwaard, district, 214, 248, 260, t.294,
t.304,340,374
Tuil,260

Ulenpas (landgoed),318,322,349
Uddeler Bos,303
Utrecht (provincie), 186,272,277,429;
zieook:Sticht
Utrecht (stad),184,207, 227,258,278,282,
287,345

Valburg,217
Veenendaal, 252,278,284,286
Velp,211,380
Velp,gemeente,223
Veluwe, 156, 160, 184, 194, 202, 206, 209,
247, 251,252, 255, 256, 259, 260,261,
262, 264, 267, 269, 284, 286, 288, 290,
293, 298, 380, 301, 303, 311,312, 338,
365,367,377,380,382,383,385,390,
391, 393, 408, 414,426, 555;
zieook:Arnhem, kwartier van
Veluwe,Hoge, 153,155,157,160,207,250,
256,258,263,299,301
Veluwe,Midden-, 185
Veluwe,Midden-,district,248,t.294,t.304,
374
Veluwe,Neder-, 156,185
Veluwe, Neder-, district, 248,t.294, t.304,
374
Veluwe,Over-, 156
Veluwe, Over-, district, 248, t.294, t.304,
374
Veluwezoom, 185,218,219,227,259,269,
284,288,293,295,354,385
Veluwezoom,district,212,248,t.294,t.304,
340,374
Verenigde Statenvan Amerika, 223
Verwolde, 310,368,429
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Verwolde, heerlijkheid, 272
Vierhouter Bos,303
Voorst, 371,380
Voorst, gemeente,223,370
Vorden, 325,429
Vorden, marke,395
Vuren,260

Waal, 158,182,249,251,277,345
Waardenburg, 260,278
Wageningen, 217, 218,248,278,282,370,
396
Wageningen, gemeente,223
Wageningen, stad,t.294,t.304,340,374
Wamel,278,429
Warnsveld, 429
Wehl,gemeente,380
Well,237,242
Westfalen, 294,377,381
West-Indië,325, 330
Weurt,384
Wijchen, 266,370,377,384
Wildenborch, de (landgoed), 317,318, 321,
336
Wilp,380
Winsen, 384
Winterswijk, 195,264,304,309
Wisch,304,370
Wolfheze (landgoed),331
Wolfsveen (Wolfersveen),386,387;zie ook:
Heerenveen
Wurtemberg, koninkrijk, 319

248,278,t.294,t.304,340,374,377
Zieuwent (Sijwent;buurschap),232
Zieuwent, het (hetSijwent;broek),386
Zoelen, 278
Zoelmond,266
Zuiderzee, 270,277,282,318,429
Zuid-Holland, 213,267;zieook: Holland
Zuilichem, dorp,309
Zutphen, arrondissement, 280
Zutphen, Graafschap, 301,380
Zutphen, kwartier van (Zutfensche kwartier,hetZutfensche, hetbinnenland van
Zutfen), 153,156,159,160,168,170,173,
175, 184, 185, 194, 195, 202, 206, 207,
232, 250, 251, 255, 256, 257, 261,262,
263, 264, 267, 270, 271,277, 284, 285,
288, 289, 293, 294, 296, 297, 299,301,
303, 305, 309, 311, 312, 313, 319, 320,
321, 322, 324, 325, 333, 337, 338, 349,
354, 364, 366, 367, 375, 377, 386, 392,
405, 409, 412, 415, 417, 422, 426, 429,
431, 554
Zutphen (stad), 184, 185, 191,1.192, 195,
207, 210, 218, 234, 237, 248, 278, 284,
t.294,297,t.304,374,396
Zwarte Zee,268
Zwolle, 184,257,258

Ypenburg (landgoed),324

Zaltbommel, 184, 185, 191,207, 248,257,
278
Zaltbommel, stad,t.294,t.304,340,374
Zeeland, 165,197,429
Zelhem,304,310,349,370,429
Zelhem,marke,386
Zevenaar, 185
Zevenaar, district, 214,218,223,229,247,
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Afbeeldingen

12. Utrechts-Gelderse karploeg (met ploegspade) uit het rivierkleigebied. Herkomst: Bunnik(Utr.).

Deze *ploegbehoorde vroeger totdezwaarste ploegen inonsland enwerd door 4-6
paarden getrokken (p.162)! Het zware en robuste geraamte was beslist noodzakelijk
voordebewerkingvandestuggekleigronden dieinhetverspreidingsgebied van deze
ploegveelvoorkomen.Tijdenshetploegenliephetgrotewieldoordevoorenhetkleine
wielop'devastewal',hetnogongeploegde land van deakker.Deploegspade (steuker
ofstoker)iseenkleinschopjeaaneensteel(ziedeinzet)endiendeomklei,onkruid, stro
e.d.,diezichtijdenshetploegenaandewerkendedelenvandeploeghadden vastgezet,
te verwijderen. Hij werd tevens gebruikt als tweede staart bij het besturen en in
evenwicht houdenvan deploeg.
Lit.:Vander Poel,OudeNederlandseploegen (1967),pp.38-39.
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13. DezanderijteBiljoen,ca.1790.Tweewieligekortekar, metgrotewielen,diedeboerenvroegergebruikten
voorhetrijdenvanzand,plaggenofmest.EtsvanChristianHenning(1741-1822).

14.Oogstenvanroggemetde*zicht.Inderechterhanddezichtenindelinkerhandeenhaak(demathaak) om
hetafgeslagenkorenbijelkaartetrekkeneneengarf(schoof)tevormen.Ede,ca.1955.
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15. Deplaggenzichtmetplaggenhaak,zoalsdieindeGelderseAchterhoekwerdgebruiktvoorhetmaaienvan
plaggen.Deplaggenhaak(rechts)heefttweetanden.

16. Plaggenmaaierinactie.Deplagwordtgemaaidonderdelinkervoet.

Afbeeldingen
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17."Brakenvanvlasmeteenvlasbraak.

Devlasbraakbestaatuiteenhoutenbokmettwee gleuvenwaar, alsbijeenzakmes,de
slegel(een soort dubbel houten mes, dat aan de ene kant draaibaar aan de bok is
bevestigd)inkanvallen.Alsdebraaksterdeslegelaanhethandvatnaarbeneden drukt,
wordendevlasstengelsgekniktenwordtdehoutpijp gebroken.Bovenopdeslegel(vóór
de linkerarm van de braakster) zit het scherpe ijzeren plaatje, dat typerend is voor
AchterhoekseenTwentse vlasbraken.
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18. Migratie-routes inde 19eeeuwvandezwermenvande Europese "treksprinkhaan(Locusta migratoria)
vanuitdebroedgebiedenbijdeZwarteZee.
Fijngestippeldegebieden:gebergten.Zwartestippen:permanentekoloniesvaninheemsevariëteiten.

19.Tabaksoogst. Schilderij van J.N.Tjarda van Starkenborgh (1822-1895). Het aardgoed wordt geplukt
(p.221).Geheelrechtseenwindkerendehegmetbonen(p.218).
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20. Runderjuk.Houtenschoftjukofnekjuk, metjukraam.Zie*juk.

21. Koperensopketelopeenketelkar.Hierinwerdvroeger hetwintervoedervoorhetveegekookt (slobbering,
wettering, pp.274en275).
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22. Hondekarn.Treeradmethonddiedekarnpolsinbewegingbrengt.

Een goed afgerichte karnhond waarschuwde de boerin door geblaf dat het karnen
zwaarder gingen deboter dus gereed was.Omtevoorkomen dat dehond voortijdig
uit het rad zou kunnen springen, bouwde men om het rad vaak een kast met een
toegangsdeurtje. Somswashettreeradbuitenshuis tegen demuur van het karnvertrek
aangebouwd enliepdedrijfas door eengat indezemuur naarbinnen.Dekast diende
dantevensalsbeschermingvanradenhond tegenslechte weersomstandigheden.
Lit.:Vander Poel,Honderdjaar(1983),pp.63-64.
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23. De piatrug (een apart type van het grote loboorvarken) lijkt sterk op het hier afgebeelde, thans ook
verdwenen,MarschschweinuitNoordwest-Duitsland.Zie*varkenrassen.

24. Hetkleine,zwarte,Zuidchinesevarken.Debontebiggenzijneenproduktvankruising.Zie*varkensrassen.
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25. Hetgroteloboorvarken.Zie*varkensrassen.

26. Hetkleinesteiloor-ofstagoorvarken.Zie*varkensrassen.
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27. Monumentale eik voor de pachthoeve Roerdinkschoppe of Schoppert op het goed Roerdink (opp.309
abusievelijk Roesinkgenoemd),inhetWooldbijWinterswijk. In1946gekapt.Fotouitomstreeks1880.

Lit.:Meerdink,'DedikkeboominhetWald' (1988). Boerderij-en veldnamen in Winterswijk
(1992),kaart 58:Schoppert.
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28. Stamvaneenzware"ortpopuliermetwortelknollen.
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29. Het Hof te Borculo, waarin de "stoeterij gevestigd is geweest. Gekleurde pentekening van CH Hein
(1815-1879),omstreeks1860.

30. DeOorsprongteOosterbeek.Lithoca.1825.Anoniem.
Het huis is i n 1919 afgebrand.

Op het landgoed stond sinds 1811 een fabriek voor het winnen van suiker - e n later
stroop- uit mangelwortels (ziep.211).De raspmolenvan deze fabriek werd aangedreven door de beek van de Oorsprong, door middel van een groot, 6m hoog waterrad.
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31. Boerenwoning in de Achterhoek. Achterhuis van Erve Kots, Lievelde (gem. Lichtenvoorde) met
'hoekschottenenonderschoer. Situatieomstreeks 1960.ZieookPlaatI,fig.3enPlaat II,fig.1.

32.Veluwseboerderij'OnderMorren',Oostendorperstraatweg57,Oosterwolde(gem.Doornspijk).Vergl.p.409
enPlaatI, fig.1.Hallehuisuit1793.Rietenwolfsdak.LuikenindekleurenvanhetlandgoedMorren(blauwwittezandloperinzwarteomlijsting).Fotouit1968.
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33. 'BoerenwoningindeTielerwaard.DehoeveRijsenOoijen,Blankertseweg8,Meteren(gem.Geldermalsen).
Situatiein1987.
Een T-huis of dwarshuisboerderij met dakoverstek boven de deeldeuren (zie ook afb.
34) en met een (aangebouwd) bakhuis.
Boven:hetdwarsgelegenvoorhuis(zuidgevel),metopdevoorgrondhetaangebouwdebakhuis(zuid-en
oostgevel).
Onder:oostgevelmetrechtshetdakoverstek- deafsteek-enlinkshetdwarshuis metbakhuis.
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34.Achterhuis van een boerenwoning te Rumpt (gem. Deil) in de Tielerwaard met 'schuins aflopend dak'
(p.415).Ditdakoverstekwordt deafsteekgenoemd.ErondereenGelderselange wagen. Fotouit1939.

35. Eénroedigegraanberg,zoalsgenoemdopp.416,uitdeomgevingvanWinterswijk.Fotouit1939.
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36. Steltenberg(schuurberg) uitdeomgevingvanWageningen.Ziep.416.Fotouit 1936.Dittypediendeom
heterinopgetastegraanofhooibijoverstromingendroogtehouden.
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Herkomstenverantwoording vande afbeeldingen
Het teken *vóór een woord in de onderschriften verwijst naar de Lijst van landbouwkundige termen en andere aantekeningen.
Afb. 1.Foto:Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Afb. 2.Uit: Nederland's patriciaat12 (1921/22), naast p.134.Foto: Iconographisch
Bureau, 's Gravenhage. Verblijfplaats van het origineel onbekend.
Afb. 3. Particuliere verzameling.
Afb.4. Uit: G.E.Opstelten, Brieven van Mr. A.C.W. Staring, ingeleid en toegelicht
(Haarlem, 1916).Foto:Staring Instituut, Doetinchem.
Afb. 5. Coll.: J.Harenberg, Zutphen. Uit: J.J. de Cloet, Chateaux et monuments des
Pays Bas(Bruxelles, 1827-1829).
Afb. 6. Coll.: Gemeentemuseum Arnhem. Uit: Kasteelenen buitenplaatsen in het
koningrijk derNederlanden (Frans Buffa en Zonen te Amsterdam, 1850-1854).
Foto:Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Afb. 7.Coll.:StichtingSlotZuylen,Zuilen.Foto:Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage.
Afb. 8.Particuliere verzameling. Foto:Iconographisch Bureau, 's-Gravenhage.
Afb. 9. Coll.: Gemeentemuseum Arnhem. Uit: P.J.Goetghebuer, Verzameling der
merkwaardigstegebouwen in het koningrijk der Nederlanden (Gend, 1825). Foto:
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Afb. 10. Coll.:Stichting Martinus Nijhoff, Dordrecht. Foto:Iconographisch Bureau,
's Gravenhage (gedeelte).
Afb. 11.Huisarchief Verwolde, Brieven van particulieren, no.3024.Met dank aan
de beheerder van het archief, A.Ph.R.C.baron van der Borch van Verwolde,
voor zijn hulp en de toestemming tot publikatie.
Afb. 12.Coll.:Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Afb. 13.Coll.:Gemeentemuseum Arnhem. Foto:Gemeentearchief Arnhem.
Afb. 14. Uit:A.H.van Vessem, Oogstgerei-benamingen: eentaalgeografisch onderzoek
(Assen, 1956),afb.12.
Afb. 15,16. Uit: J.Domhof, 'Strooiselwinning voor potstallen in verband met de
profielbouw van heide-en oude bouwlandgronden', Boorenspade6 (1953), fig.
1-3, naast p. 194.
Afb. 17. Uit: A.Buter, 'Vlassen en spinnen in het land van de Dinkel', Textielhistorischebijdragen 22 (1981),p.118.
Afb. 18.Uit: Z.V.Waloff, 'The distribution and migrations of Locustain Europe',
Bulletin ofentomological research 31 (1940/41), p.213, fig.1.
Afb. 19. Coll.:Douwe EgbertsMuseum,Utrecht. Foto:Vakgroep Agrarische Geschiedenisvan de Landbouwuniversiteit Wageningen.
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Afb.20, 21. Coll.: Museum Erve Kots, Lievelde. Foto: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Afb. 22.Foto:Museum Historische Landbouwtechniek, Wageningen.
Afb. 23. Uit:G.Comberge.a.,Schweinezucht,8eAufl. (Stuttgart, 1978),p.43,Abb.7.
Afb. 24-26. Uit: Rohde's Schweinezucht, 5e Aufl. herausgegeben von H. Schmidt
(Berlin, 1906),Tafel 2,4 en 7.
Afb. 27. Coll.: Vereniging 'Het Museum', Winterswijk. Foto: Staring Instituut,
Doetinchem.
Afb. 28.Uit:Percy Groom, Treesand theirlifehistories (Londen [etc], 1907),p. 150,
fig. 181.
Afb. 29. Coll.: Rijksprentenkabinet, Amsterdam. Foto: Rijksmuseum-Stichting,
Amsterdam. Met dank aan J.Harenberg, Zutphen, die ons op deze tekening
attent maakte en ons de foto ter beschikking stelde.
Afb. 30. Coll.: Gemeentemuseum Arnhem. Uit: Kasteelenen buitenplaatsen in het
koningrijk derNederlanden (Frans Buffa en Zonen te Amsterdam, 1850-1854).
Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Afb. 31. Foto:Staring Instituut, Doetinchem.
Afb. 32. Foto:Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Afb. 33. Foto:Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem.
Afb. 34-36. Foto:Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Afbeelding ophet omslag:Gezicht ophethuisSonsbeekbijArnhem uithet westen,
omstreeks 1830.Getekend door A.J.Couwenberg J.zn. (1806-1844) en gegraveerd
door zijnbroer H.W.Couwenberg (1814-1845).Afd. SpecialeCollecties Bibliotheek
Landbouwuniversiteit Wageningen. Uit: Tafereelen uit deomstreken derstad Arnhem;
in kunstplaten, naardenatuur geteekend doorA.J. Couwenberg,]z. (Arnhem: Nijhoff,
1835).Lit.: (W.Nijhoff), Arnhemsche boekverkoopers (1934),pp. 121-122.
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