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Voorwoord
Voor u ligt een onderzoek waar met volle toewijding aan is gewerkt. Op het moment dat ik
besefte dat de jacht veel meer was dan een activiteit, maar een deel van ons landschappelijk en
cultureel erfgoed, twijfelde ik geen moment om over dit onderwerp mijn beide masterscripties
te schrijven. Dit onderzoek is geschreven voor de master Kunst-en Cultuurwetenschappen met
de specialisatie Landschapsgeschiedenis aan de Universiteit van Groningen. Het is deel van een
groter geheel, waarin ik voor mijn andere master Landschapsarchitectuur en Planning met de
specialisatie Sociaal-Ruimtelijke Analyse aan de Universiteit van Wageningen onderzoek heb
gedaan naar de discursieve technieken die jagers gebruiken en hebben gebruikt in het debat
rondom de jacht als reactie op de anti-jacht geluiden. Het uitvoeren van beide scripties heeft
mij de mogelijkheid gegeven om dieper in de kern van het verhaal van de jacht te treden, en een
tipje van de sluier op te lichten van dit toch wel enigszins mysterieuze en voor velen onbekende
gebruik.
Ik wil iedereen bedanken die mij in eerste instantie heeft geïnspireerd tot het schrijven
van deze scriptie. Ook iedereen met wie ik van gedachten heb kunnen wisselen, tips heb gekregen
en kritische vragen hebben gesteld, wil ik hartelijk bedanken. Speciale dank gaat uit naar Prof.
Theo Spek voor zijn onuitputtelijke enthousiasme en het creëren van de mogelijkheid om deze
scriptie te schrijven binnen een ontzettend leuke studie. In het bijzonder wil ik mijn familie en
Folkert bedanken voor de onvoorwaardelijke steun en vertrouwen die ik heb gekregen gedurende
het proces, en ook mijn excuses aanbieden voor mijn regelmatige afwezigheid gedurende deze
drukke periode. Echter, het was een feest om deze scriptie te kunnen en mogen schrijven. Ik wens
u veel nieuwe inzichten en leesplezier toe.
Eugenie Jeanine van Heijgen

Introductie
Het is 3 maart in het jaar 2013. Ik ben nu al anderhalve maand in Engeland voor mijn stage
in de High Weald, een prachtig bebost heuvelachtig gebied in Zuidoost-Engeland waar de
meeste ‘Londoners’ die het kunnen betalen een pittoreske cottage proberen te bemachtigen.
De minder fortuinlijke inwoners van dit gebied moeten jaren sparen om in deze omgeving een
huis te kunnen kopen. Vandaag word ik opgehaald door Jason, een flamboyante filosoferende
Engelsman, grotendeels opgegroeid in het buitenland omdat zijn vader zich in de kringen begaf
die de koloniën van het Britse Rijk onder de duim hielden. Eenmaal teruggekeerd en na een
studie in Cambridge heeft Jason een enorme voorliefde ontwikkeld voor het traditionele Britse
leven. Deze passie deelt hij dan ook graag met iedereen die hier een luisterend oor voor biedt. En
aan wie kan je die passie beter overdragen dan aan een Nederlandse, naar kennis hunkerende
landschapsgeschiedenisstudente, die nog geen weet heeft van het échte Britse leven in ‘the
countryside’?
Het is stipt 11.00 uur als ik een knalrode auto voor de deur zie staan. Ik trek snel mijn
rode outdoorjas en wandelschoenen aan en stap in de auto. Met een pruttelend geluid rijden
we weg over bochtige smalle landweggetjes door afwisselend bos en grasland met prachtige
uitzichten. De enige bewoning die we tegenkomen zijn hier en daar verlaten uitziende pubs en
enkele farmsteads. Na ruim een half uur rijden zien we een colonne paardentrailers opgesteld
staan. ‘There we are’ zegt Jason terwijl hij zich tussen een auto en een trailer wurmt. We lopen een
stukje richting een weiland wanneer ik een grote groep mensen onderscheid in het midden van
het perceel. Vol interesse kijk ik om me heen. Ik zie een groene en bruine waas van voornamelijk
mannen en enkele vrouwen die in aardetinten waxjassen zich tegoed doen aan versnaperingen.
Ik hoor het geblaf van honden, en ontwaar verderop in het veld een grote groep foxhounds die
vol opwinding en verwachting om zich heen kijken en rondrennen. Pas dan zie ik de mannen
te paard. Sommige van hen dragen een zwarte jas die opgaat in de aardetinten kleuren van de
massa, maar wie echt opvallen zijn de mannen in het rood. Jason verteld mij dat dit de mannen
zijn van echt aanzien: of ze leiden de groep, of hebben de jas verdient door verdienstelijk gedrag
in het verleden. Met een schuine blik kijkt Jason naar mij en vervolgens naar mijn jas. Die is
knalrood. Pas dan merk ik de fronsende blikken van andere toeschouwers op. Het is alsof er
op mijn voorhoofd met markeerstift staat geschreven ‘Ik hoor hier niet, ik ben een outsider’.
‘Welcome to the hunt Eugenie’, zegt Jason met een knipoog.
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Samenvatting
De jacht op dieren is in de huidige maatschappij een veel bediscussieerd onderwerp. Wat meestal
niet in deze discussie aan de orde komt, is welke wisselwerking er bestaat tussen de jacht en
haar specifieke ruimtelijke en sociale omgeving. De jacht is namelijk niet alleen een sport, een
beheersmaatregel of een hobby: ze maakt onderdeel uit van een veel grotere landschappelijke en
maatschappelijke culturele wereld. Met de Veluwe als casus is onderzocht wat de invloed van de
jacht is geweest op het landschap tussen 1650 en 1930. Hierbinnen zijn twee onderzoeksthema’s
leidend: de locatiekeuze van jachtterreinen op de Veluwe en de ruimtelijke inrichting hiervan. Dit
is onderzocht aan de hand van een theoretisch kader waarin de drie dimensies van landschap
worden erkend, namelijk het fysieke landschap, het sociale landschap en het mentale landschap.
In de 17e eeuw ontstonden er twee concentratiegebieden voor de jacht op de Veluwe,
waar in de Middeleeuwen de gehele Veluwe gebruikt werd voor de jacht. Dankzij de passie van
Willem II en zijn zoon Koning-Stadhouder Willem III werden de Veluwezoom en later de middenVeluwe met het Loo als centraal punt belangrijke jachtgebieden. De reden voor deze keuze om
juist hier de jacht te gaan bedrijven kwam voort uit verschillende fysieke eigenschappen van het
Veluwse landschap, zoals de lage bevolkingsdichtheid, en de aanwezigheid van heide, bos en
water. Juist in deze gebieden was de grond voedselrijker dan op de rest van de Veluwe, waardoor
het een gunstiger gebied was voor het wild. De sociale eigenschappen waren op de Veluwe ook
gunstig, omdat er veel oudere vestigingen waren die van oudsher al te maken hadden met de
jacht. De aanwezigheid van protestantse adel op de Veluwezoom, en de mogelijkheid tot het
verkrijgen van rechten op het grondgebruik, zorgden ervoor dat de stadhouders zich hier gingen
concentreren. De persoonlijke voorkeur van in dit geval twee individuen, Willem II en Willem III
hebben enorm veel betekend voor de jachtontwikkeling op de Veluwe. Vanaf de 17e eeuw werd
het landschap intensief ingericht voor de jacht. Het begon met de aanleg van de wildbaan bij
Hof te Dieren; een groot omheind wildpark waar een groot planketsel omheen lag, met daarin
drinkplaatsen en weides voor het wild, tezamen met een jachthuis op de Rouwenberg. Willem
III veranderde de het landschap met de aanleg van zogeheten ‘Koningswegen’ en de aanleg van
jachthuizen zoals het Loo. Als reactie hierop werden wildwallen aangelegd ter bescherming van
het landbouwareaal.
Aan het eind van de 19e eeuw waren veel van de gunstige omstandigheden op de Veluwe
voor de jacht nog in stand. De bevolkingsdichtheid was nog steeds relatief laag, en door de
opkomst van nieuwe rijke industriëlen die een nieuwe investering zochten werd de Veluwe
in kaart gebracht. Door de uitvinding van de kunstmest, de vernieuwde interesse in bosbouw,
maar ook door het vrijkomen van voormalige domeingronden en markegronden kwam er een
ontginningsfase op gang op de Veluwe, waarbij op grootschalige wijze heide en stuifzanden
plaatsmaakten voor bos. Veel nieuwe rijken werden bij de ontwikkelingen grootgrondbezitter,
waarin zich een heel sociaal netwerk vormde van jagers. Sommige van hen zagen zo de kans
om hun passie voor de jacht te verwezenlijken in een omsloten gebied waar wilde dieren vrij
konden rondlopen. Deze werden gesloten wildbanen genoemd. Aan het begin van de 20e eeuw
waren er drie van deze gesloten wildbanen gerealiseerd: landgoed het Loo, het Deelerwoud en
landgoed de Hoge Veluwe. De 17e eeuwse landschapsinrichting zette zich voort : jachthuizen
werden verspreid over de Veluwe gebouwd, en waar wildwallen voorheen het akkerland
moesten beschermen, werden nu massaal hekken geplaatst op particuliere gronden. Binnen
deze hekken werd alles aangelegd om het geïmporteerde wild zo goed mogelijk in stand te
houden. Wildweides, wildakkers, voederplaatsen, drinkplaatsen en bosschages zijn hier een
voorbeeld van. Ook de infrastructuur verbeterde met de aanleg van spoorwegen om het gebied
toegankelijker te maken voor de jacht.
Aan het eind wordt beargumenteerd dat de jacht voor een lange tijd een constante factor is
geweest in de landschapsontwikkeling van de Veluwe. Het zorgt niet alleen voor een landschap
rijk aan elementen die aan de jacht gerelateerd zijn, maar zorgt bovenal ook voor eenheid in
het landschap. Deze eenheid laat zich onderverdelen in een aantal continue factoren: het is een
beherend/beheersend, afgebakend, sociaal, historisch en multifunctioneel landschap. Op deze
manier heeft de Veluwe zich ontwikkeld tot een waardevol cultuurlandschap: een jachtlandschap.

Abstract
The hunt on animals is in the current Dutch society a much debated subject. What is mostly
being ignored during this discussion, is the interaction between the hunt and it specific spatial
and social environment. Hunting is not only a sport, a control measure or a hobby: it is part
of a much larger environmental and societal cultural world. With the Dutch area the ‘Veluwe’
as study area, the influence of hunting on the landscape between 1650 and 1930 is researched.
Within, two research themes are leading: the choice of location of hunting grounds in the Veluwe
and the spatial arrangement thereof. This is examined on the basis of a theoretical framework
in which the three dimensions of landscape are recognized, namely the physical landscape, the
social landscape and the mental landscape.
In the 17th century, two concentrations areas for hunting in the Veluwe emerged, while
during the Medieval period the entire Veluwe area was used for hunting. Due to the hunting
passion of William II and his son King William III, the Veluwezoom and the center of the Veluwe
with the Loo as central point, became important hunting grounds. The reason for this choice
to hunt right there originated from different physical properties of the Veluwe area, such as
a the low populations density, and the presence of heath, forest and water. Especially in these
areas, the ground was richer in nutrients than the rest of the Veluwe, making it a favourable area
for wildlife. The social characteristics were also advantageous because many older aristocratic
establishments were present traditionally involved with hunting. The presence of Protestant
nobility in the Veluwe, and the possibility of obtaining rights to land, made sure the stadtholders
focus went here. Personal preferences in this case of two individuals, William II and William III,
have meant a lot for hunting development in the Veluwe. From the 17th century the landscape
was intensively equipped for hunting. It began with the construction of enclosures at ‘de Hof the
Dieren’, a large fenced wildlife park, which included drinking places and pastures for wildlife,
together with a hunting lodge at the ‘Rouwenberg’. William III changed the landscape with the
construction of so-called ‘Koningswegen’ (Kings roads) and the construction of hunting lodges
such as the Loo. In response, ‘wildwallen’ (barriers) were built to protect the farmland.
At the end of the 19th century, many of the opportune conditions in the Veluwe for hunting
remained intact. The population density was still relatively low, and because of the rise of new
wealthy industrialists who sought a new investment, the Veluwe regained interest. The invention
of artificial fertilization, the renewed interest in forestry, but also by the release of former domain
lands and commons caused a reclamation phase in the Veluwe, where on a large scale heath and
shifting sands gave way to forest. Many of these new rich became landowner, which triggered
the formation of a social network of hunters. Some of them saw the chance to realize their passion
for hunting in an enclosed area where wild animals could roam freely. These were fenced of
area’s called ‘gesloten wildbanen’, and at the beginning of the 20th century there were three
of these area’s realized at estate Het Loo, Deelerwoud estate and the Hoge Veluwe. The 17thcentury landscaping continued: hunting houses were built around the Veluwe region, and where
‘wildwallen’ previously had to protect arable land, extensive gates were now placed on private
land. Within these fences, all was built to maintain the imported wildlife as good as possible.
Wild pastures, wild lands, feeders, drinking places and groves are an example. The infrastructure
improved with the construction of railways to make the area more accessible for hunting.
At the end it is argued that the hunt for a long time has been a constant factor in the
landscape development of the Veluwe. It not only creates a landscape rich in elements related
to hunting, but above all ensure unity in the landscape. This unity can be subdivided into a
number of continuous factors: it is a managing / controlling, demarcated, social, historical
and multifunctional landscape. In this way, the Veluwe has developed into a valuable cultural
landscape: a hunting landscape.
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Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van deze
scriptie, de jacht, ingeleid. De aanleiding tot het
onderzoek wordt besproken evenals de huidige stand
van onderzoek. In het theoretisch kader wordt een
model gepresenteerd waarin toegepaste theorieën
binnen het onderzoek samen komen, waarna
de centrale probleemstelling van dit onderzoek
geformuleerd wordt. Tot slot wordt de methodologie
besproken aan de hand van de gebruikte bronnen en
onderzoeksmethoden, waarna de onderzoeksaanpak
en de opbouw van de scriptie verder uiteengezet
wordt.
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek
‘Toch stond hij hier landschappelijk schitterend. De lucht was egaal blauw, naar de horizon
lichter wordend, de schuine zon zette alles in uitgewogen pasteltinten, de toppen van de bomen stonden
scherp tegen de hemel. Soms vroeg je je af of een bebost landschap in de winter eigenlijk niet mooier
en geheimzinniger was dan in de zomer. Rien Poortvliet zei van wel. Hoge winterse bomen rondom
een vervallen landhuis met veel bijgebouwen, en daaromheen stroken bos met weilanden, dat was
voor Nielen van zijn jeugd af aan het symbool van de jacht geweest, die eigenaardige mengeling van
jeugdsentimenten, mysterie, romantiek, passie, vervulde en onvervulde dromen, spanning en vanouds
geëerbiedigde tradities.’
Wil Huygen (1999), Nielen &Co, 13
Toen ik mij weer op Nederlandse bodem bevond zette de belevenis in Engeland mij aan het
denken. Ik denk niet dat ik me ooit zo ergens out of place gevoeld heb als toen, maar dat maakte
deze beleving ook zo fascinerend. Ik kreeg een tipje van de sluier opgelicht in iets wat voor
de aanwezige mensen een serieuze aangelegenheid was: het was hun traditie, hun hobby, hun
identiteit. Dat heeft me doen besluiten mij verder in dit onderwerp te verdiepen en een poging te
doen meer inzicht te verkrijgen in de toch ietwat mysterieuze praktijk, de jacht.
De jacht op dieren is in de huidige maatschappij een veelbesproken onderwerp.
‘Plezierjacht’ is een woord dat veel mensen associëren met de jachtuitoefening, terwijl veel
terreinorganisaties jacht zien als beheersmaatregel. Zodra het jachtseizoen is geopend verschijnen
er krantenartikelen die de discussie weer aanwakkeren. Naast de discussie of jacht überhaupt
door de mens uitgeoefend zou mogen worden in deze tijd, vraagt men zich ook af of wij gebieden
wel kunnen en mogen beheren met behulp van de jacht. Dit zijn ethische vragen en centreren zich
op de kwestie of wij als mens het recht hebben om dieren te doden. Dit wordt dan ook vaak als
argument gebruikt tegen de jacht.
Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom de jacht in Nederland nog steeds
bestaat. De voornaamste reden die tegenwoordig wordt aangehaald, is het gebruiken van de jacht
als beheersmaatregel, een manier om de wildpopulatie gezond te houden.1 Ook wordt schadelijk
wild afgeschoten, in dit geval wanneer teveel dieren schade kunnen aanrichten aan de gewassen.
Verder wordt er gejaagd voor voedsel, als sport, traditie en ter aanhaling van sociale banden.2
In de Flora- en Faunawet van 2002 wordt grofwildjacht niet als jacht gezien, maar als beheer. Er
kan volgens het Jachtbesluit en de Jachtregeling alleen gejaagd worden op de wildsoorten haas,
fazant, wilde eend, konijn en de houtduif. Voor andere soorten geldt een regime van beheer en
schadebestrijding.3 In de Flora-en Faunawet wordt hiermee een schijnbare tegenstelling tussen
jacht en beheer tot stand gebracht. Jacht is immers alleen mogelijk bij een selecte groep dieren,
terwijl beheer voor het overgebleven wild geldt. Bijvoorbeeld het neerschieten van wilde zwijnen
is geen jacht, maar beheer volgens deze wet. Bij nadere bestudering klinkt deze tegenstelling toch
enigszins vreemd in de oren. Als je een dier schiet ben je toch een jager? En als je jaagt beheer je
toch automatisch de wildpopulatie? Om wild te beheren wordt er toch juist gejaagd? De Flora-en
Faunawet creëert door deze definiëring een tegenstrijdigheid tussen jacht en natuurbescherming.
De vraag is of die tegenstrijdigheid eigenlijk wel bestaat.
Het uitoefenen van de jacht is heel bijzonder. Je zou de jacht zelfs het eerste menselijke
beroep ooit kunnen noemen, en wat dit bijzonder maakt is het feit dat we dit oeroude gebruik
nog steeds uitoefenen. Jacht heeft zich gemanifesteerd in allerlei soorten en maten, maar heeft een
continue ontwikkeling doorgemaakt tot op de dag van vandaag. De Veluwe is met ongeveer 91.200
ha het grootste aaneengeschakelde bosrijke natuurgebied van Nederland. Het bestaat uit bossen,
heide, graslanden, zandverstuivingen, akkerland en bewoningsgebieden. Dit gevarieerde gebied
op de stuwwallen van Midden-Nederland trekt jaarlijks miljoenen bezoekers, maar huisvest ook
grote populaties grofwild. Deze dieren konden voorheen in de uiterwaarden zich tegoed doen
aan de voedselrijke graslanden, maar zijn nu gedwongen door bevolkingsgroei, wegenaanleg en
bebouwing, zich op de droge voedselarme zandgronden van de Veluwe te scharen. De ruimtelijke
inrichting van de Veluwe verandert continu en de dieren die zich daarin bevinden moeten zich
hieraan aanpassen, of de mens zoekt een oplossing. Een voorbeeld hiervan zijn de zes aangelegde
ecoducten die verspreid liggen over de Veluwe.
Wat heeft de jacht met dit alles te maken? Zoals hiervoor al is uiteengezet is de jacht een
gebruik dat sinds mensenheugenis wordt beoefend. Door alle discussie rondom het gebruik,
vergeten we een verbinding te leggen tussen het verleden en het nu. Voor-of tegenargumenten ter
zijde leggend: de jacht vindt plaats en heeft plaats gevonden, op plekken die we nu natuurgebieden
1. Inleiding
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noemen. De Veluwe is hiervan een voorbeeld. Al vanaf het Neolithicum wordt hier gejaagd
en deze jacht is nooit meer gestopt. Het gebied is daarbij waarschijnlijk op verschillende
manieren beïnvloed door de jacht. Ten eerste is het landschap op een fysieke manier beïnvloed:
landschapselementen die wijzen op gebruik voor de jacht zijn hier een voorbeeld van, maar ook
de invloed van ingerasterd wild op de vegetatie op bepaalde landgoederen. In de tweede plaats
heeft de jacht ook het sociale landschap beïnvloed: machtsverhoudingen en de daarmee gepaard
gaande wetten, gebruiksregels en gewoonten hebben de samenleving en de tradities van de
Veluwe sterk beïnvloed. Tot slot kan je nog spreken van een verandering in het mentale landschap.
Een wandeling door een landschap bedoeld voor de jacht kan bij een individu namelijk een ander
beeld scheppen in vergelijking met een wandeling door een landbouwgebied.
De Veluwe lijkt daarmee een bijzonder landschap te zijn waarin de jacht een belangrijke
rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling ervan. Door middel van een landschapshistorische analyse
wordt deze hypothese nader getoetst en wordt onderzocht op welke manieren de jacht precies
het landschap van de Veluwe beïnvloed heeft.

1.2 Stand van onderzoek

Figuur 1:
Jager op konijnenjacht
op de Hoge Veluwe,
1939

Het onderzoek naar de jacht heeft vanuit zeer diverse vakgebieden plaatsgevonden. Deze
vakgebieden houden zich voornamelijk bezig met de jacht in zijn huidige context. Natuurbeleid,
ecologie, sociologie, antropologie, ethiek, filosofie en economie houden zich allemaal bezig
met hedendaagse aspecten of conflicten omtrent de jacht. Bij een onderzoek naar de historie
van de jacht zijn echter andere wetenschappelijke tradities interessanter. Binnen de historisch
georiënteerde vakgebieden is een vierdeling te maken van onderwerpen die zich bezig
houden met jachtgeschiedenis. ‘Jachtgebruiken’ is een thema dat zich bezig houdt met de
toepasbaarheid van de jacht. Bijvoorbeeld welke materialen werden gebruikt en hoe men de
jacht bedreef. Het thema ‘rechtsgeschiedenis’ houdt zich bezig met de conflicten die ontstaan
tussen landgebruiksrechten zoals jacht en hoe deze opgelost worden. ‘Plaatsgebonden jacht’ is
een thema dat de jacht bestudeerd, niet aan de hand van algemene kennis, maar aan de hand van
kennis over een specifieke plaats of gebied. In dit geval gaat dit om informatie over de Veluwe.
Tot slot komt binnen de beschikbare literatuur over de jacht in historische context het thema
‘buitenplaatsen en landgoederen’ naar voren. In een groot deel van onze geschreven geschiedenis
waren alleen mensen van adel of hoge afkomst gemachtigd om te jagen. Deze mensen bouwden
buitenplaatsen en verbleven in landgoederen op onder andere de Veluwe, en hebben zo hun
stempel gedrukt op het Veluwse landschap.
Omdat de beschikbare informatie over de jacht op de Veluwe zich laat indelen in deze
vier thema’s, worden hier ook enkel deze vier thema’s uitgelicht. Daarom kunnen we in dit
geval nauwelijks spreken van een historiografisch overzicht, simpelweg omdat er geen literatuur
bestaat die hoofdzakelijk over de ruimtelijke impact van de jacht gaat, en al helemaal niet alleen
gefocust op de Veluwe. Hier kan alleen een poging worden
gedaan de belangrijkste literatuur aan te halen en hier verder op
door te bouwen in de loop van dit onderzoek.

1.2.1 Jachtgebruiken
Literatuur over jachtgebruiken kan worden onderverdeeld in
twee categorieën. De eerste groep richt zich op hoe de jacht in de
desbetreffende tijd beoefend werd. De tweede groep benoemt ook
de geschiedenis van de jachtgebruiken zelf. Voorbeelden van de
eerste categorie zijn publicaties van Antonisse; Siebenga; Huygen
& Poortvliet; Bucher; en Dahles.4 Ze geven allen een beeld van
de diersoorten waarop gejaagd wordt, de manier waarop er op
deze dieren gejaagd wordt en aan welke gedragsregels men zich
moet houden. Met uitzondering van het boek van Bucher dat zich
met jacht over de hele wereld bezighoudt van Prehistorie tot nu,
zijn de overige auteurs gefocust op Nederland. Het boek van
Antonisse is geschreven ter opleiding van nieuwe jachtaktehouders, waardoor er veel praktische
kennis in staat over de jacht aan het eind van de jaren zeventig an de vorige eeuw. Siebenga geeft
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een beschrijving van de historische ontwikkeling van de jachtgebruiken, met een constant oog
op het overtuigen van de lezer dat de jacht geen kwalijke activiteit is. De titel ‘alleen voor jagers’
van Huygen en Poortvliet zegt al veel over het beoogde lezerspubliek. Dahles haakt aan bij deze
sociale kant van jachtgebruiken met haar antropologische studie over jagers.
Wat opmerkelijk is van deze boeken, is dat de schrijvers zelf jagers zijn of zijn geworden.
Siebenga draagt zelfs in zijn boek het gevoel uit dat jagers de plicht hebben om de ‘gewone’
Nederlander bij te brengen wat de jacht inhoudt. Deze trend van zelfverantwoording komt
ook in meer literatuur naar voren.5 Deze verandering kan te maken hebben met de algemene
tendens waarin dierenleed steeds meer aandacht krijgt in de samenleving, met als voorbeeld
de dierenbescherming.6 Vanaf 1978 stelt de Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging (KNJV)
ook weidelijkheidsregels op: deze moeten rekening houden met de intrinsieke waarde van het
dier en zijn oude gedragsregels die vroeger al vastgelegd zijn in de tradities en gebruiken van de
jagerswereld.7 Deze regels vormen ook deel van de zelfbewustwording van de jagers waarin men
zich meer wil verantwoorden voor de jacht.
Naast deze meest bekende werken over de jacht, wil ik nog drie belangrijke onderzoeken
noemen die meer over de geschiedenis van de jacht uitweiden. Van Dam is een uitgebreid werk
verschenen in 1953 getiteld ‘Het jachtbedrijf in Nederland en West-Europa’. Dit boek is het eerste
werk dat de historische ontwikkeling van de jacht beschrijft in Nederland, maar ook de relatie
legt met andere West-Europese landen. Hierin beschrijft Dam de verschillende jachtmethoden
en soorten wild, maar legt toch vooral de nadruk op de andere landen als Engeland, Frankrijk
en Duitsland. Deze landen hadden veel excessievere jachtgebruiken, wat in Nederland relatief
kleinschalig en beperkt bleef.8 Een ander boek dat zich meer in de geschiedenis van de jacht
verdiept is: ‘Nimrod’s Dilemma’ van Rutten (1992). Het geeft een beschrijving van de ontwikkeling
van de jacht en de mens en de maatschappelijke veranderingen die het ondergaat. Ook de meer
ethische kant van de jacht wordt in dit boek belicht en hij probeert te verklaren waarom wij
eigenlijk jagen als mens.9
Vanaf 1990 ontstaan er meer naslagwerken die dergelijke ethische vraagstukken benoemen
en tot op de dag van vandaag zijn boeken over dieren ethiek (‘animal ethics’) veel voorkomend.
Deze trend hangt ook direct weer samen met de beweging die in de 19e eeuw is ontstaan voor het
beschermen van dieren .

1.2.2 Rechtsgeschiedenis
Er bestaan twee naslagwerken die een inzicht geven in de rechten van de jacht op de Veluwe.
W.A. van Spaen heeft het boek ‘Verhandelingen over ’t Recht van de Jagt op de Veluwen in 1784’
uitgebracht en maakt veel gebruik van primaire bronnen.10 In deze bronnen komen drie begrippen
vaak naar voren. Het loont om deze even kort toe te lichten volgens de veronderstellingen die
Van Spaen doet. De ‘Wildbann’ is de bevoegdheid om voor de jacht wetten en ordonnantiën te
schrijven, het ‘overopzicht’ te houden, en de jurisdictie, oftewel de rechtsmacht uit te oefenen. De
‘Wildbaan’ is het recht om op de grond van een ander te jagen. ‘Jagtgerechtigheid’ wordt gezien
als de eigenlijke bevoegdheid om het wild te vangen of te schieten. G. van Hasselt doet in 1809
met zijn onderzoek Recht van jagen der Graven en Hertogen op Veluwe een vervolgstudie op de
gegevens van Van Spaen.11

1.2.3 Plaatsgebonden jacht
Er zijn twee boeken bekend die de jacht met het landschap van de Veluwe verbinden. Beide
boeken vormen de belangrijkste basis voor de uitvoering van dit onderzoek. Het eerste werk
waarover ik spreek, is ‘Voor profijt en genoegen’ door K. Bouwer.12 Hij richt zijn onderzoek op
de Zuidwest-Veluwe, en spreekt over jachtrechten, jachtgebieden en de dieren waarop gejaagd
wordt. Toch blijft het bij een beperkte beschrijving van de jacht. Dit bevestigt Bouwer door in zijn
boek te schrijven: ‘Met een historisch onderzoek van de jacht op de Veluwe zou gemakkelijk een boek zijn te
vullen’.13 Daarom, zo beschrijft hij, focust hij zich in zijn boek vooral op de relaties die de jacht had
met het beheer van de bossen en velden op de Zuidwest-Veluwe. Hiermee geeft Bouwer aan dat
naar de relatie van de Veluwe met de jacht meer onderzoek gedaan zou mogen worden, ten eerste
door een groter gebied te omvatten, en ten tweede om niet alleen inzicht in het beheer te krijgen,
maar ook in bijvoorbeeld de locatiekeuze van jachtgebieden en de ruimtelijke inrichting ervan.
Het tweede werk is van J.J Hacke-Oudemans, getiteld ‘Bijdragen tot de geschiedenis van
de Veluwe en andere onderwerpen’.14 Het boek bestaat uit een aantal op zichzelf staande artikelen,
die allen iets met de geschiedenis van de Veluwe van doen hebben. De jacht komt veel voor in
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haar beschrijvingen. Ze geeft aan dat de jacht een enorme invloed heeft gehad op de ontwikkeling
van de Veluwe, maar ook op de ontstaansgeschiedenis van de vele natuurgebieden die de Veluwe
heden ten dage rijk is. De meest invloedrijke perioden komen in haar onderzoek naar voren.
Ten eerste zijn dit de Middeleeuwen, waar een basis is gelegd voor de verdere ontwikkeling van
grootgrondbezit en uiteindelijk het solitaire recht van de adel om te jagen. Daarnaast heeft KoningStadhouder Willem III een grote invloed gehad op de verdere ontwikkeling van de jachtgebieden
op de Veluwe. Hacke-Oudemans laat net als Bouwer zien dat de jacht van wezenlijk belang is
geweest voor de ontwikkeling van de Veluwe. Vooral omdat deze voormalige jachtgebieden nog
steeds bestaan in het huidige landschap; maar nu als natuurgebied.

1.2.4 Buitenplaatsen en landgoederen

Figuur 2:
Huis en landgoed
Middachten in de
Steeg. Eén van de vele
buitenplaatsen en
landgoederen die de
Veluwe rijk is.

Er zijn twee zogenoemde atlassen die in het kader van dit onderzoek waardevolle informatie
verschaffen. Ten eerste is dit de Atlas Gelderse buitenplaatsen: De Veluwe door H.W.M. van der
Wyck en M.J de Man.15 Naast een beschrijving van de desbetreffende buitenplaatsen vinden we in
dit werk ook een grote verscheidenheid aan kaartmateriaal betreffende Gelderse buitenplaatsen.
Het kaartmateriaal bestaat uit bouwtekeningen van de desbetreffende buitenplaatsen, maar omvat
ook kaarten en tekeningen van het eromheen liggende landgoed. De relatie tussen buitenplaats
en het omliggende landschap wordt hier niet veel in beschreven, maar laat al wel zien dat de jacht
veel ruimte innam bij de indeling van een landgoed. De relatie tussen landschap en buitenplaats
wordt wel duidelijk in het boek ‘Gelders Arcadie: Atlas van een buitenplaatsenlandschap’.16
Dit boek maakt deel uit van de nog maar net beginnende trend, waarbij de invloed van een
buitenplaats op het omliggende landschap wordt bestudeerd. De landgoederen die om een
buitenplaats heen liggen zijn hier wel een object van studie, waar dit bij andere onderzoeken
niet het geval is.17 De relatie die hier met de jacht en landschap wordt gelegd is anders dan bij de
overige thema’s, omdat hier het belang van buitenplaatsen wordt benadrukt. De jacht is dus niet
alleen meer een activiteit: het wordt erkend dat het deel uitmaakt van een elitecultuur.
Naast de zogenoemde atlassen die grotere gebieden beslaan, is ook één specifiek
landgoed onderwerp geweest van uitgebreid onderzoek. Dit is paleis Het Loo. Het Loo vindt
zijn oorsprong in het bestaan als jachthuis
en heeft onder Koning-Stadhouder
Willem III zijn nog altijd bestaande allure
ontwikkeld. In ‘Het Loo, de Oranjes en
de jacht’ door L. van Everdingen wordt
de jachtgeschiedenis van het Loo centraal
gesteld en de rol die de Koninklijke familie
hierin heeft gespeeld.18 Ook wordt hierin
de organisatorische kant van de jacht
besproken. Een recenter werk is het boek
Kroondomein Het Loo door H. Bleumink
en J. Neefjes.19 Dit boek heeft een grotere
focus op de landschappelijke geschiedenis
van het Loo, dan het hiervoor beschreven
boek. Zoals dit ook waarneembaar
was bij de algemene literatuur over
buitenplaatsen, is ook hier zichtbaar dat
het landschap een grotere rol krijgt binnen
de literatuur. Dit boek is hier een voorbeeld van. Het boek geeft ook weer hoe de jacht invloed
heeft op een specifiek landschap, in dit geval het Loo en haar omliggende gebieden op de Veluwe.
Het Loo krijgt hierdoor meer aandacht binnen de literatuur dan andere buitenplaatsen in relatie
tot de jacht. De reden hiervoor is waarschijnlijk de lange historie van jachtactiviteiten op het Loo
door de Oranjes, waardoor er een grote continuïteit heerst.

1.2.5 Conclusie
Naast deze meer historisch georiënteerde literatuur blijft de jacht als activiteit een veelbesproken
onderwerp in andere wetenschappen. Informatie is gevonden binnen de wetenschappen van
de ecologie, sociologie, antropologie, ethiek, filosofie en economie. Het is niet nodig om al
deze informatie hier te noemen.20 Wel kunnen we hieruit opmaken dat de jacht een actueel
maatschappelijk onderwerp is. Een conclusie die getrokken kan worden uit het bovenstaande
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overzicht, is dat er veel literatuur bestaat over de jacht, maar weinig werken over de ruimtelijke
invloed die de jacht kan hebben op een landschap. In andere thema’s als jachtgebruiken,
rechtspraak, de Veluwe en landgoederen komt dit wel soms kort aan bod, maar vaak ook niet
meer dan te zeggen dat de jacht een grote invloed heeft gehad op het Veluwse landschap. Op wat
voor manier dit is gebeurd is nooit, of slechts in beperkte mate beschreven.

1.3 Theoretisch kader
Binnen dit theoretisch kader zal kort beschreven worden welke begrippen in dit onderzoek
gehanteerd zijn. Daarnaast wordt het concept van landschap als driedimensionaal begrip
uitgelegd en wordt een aanzet gegeven hoe jachtlandschap hier in past.

1.3.1 Begripsdefiniëring
Jacht

De ‘jacht’ is een begrip waar ieder mens wel een bepaald beeld bij heeft. Echter, willen we een
uniform begrip hanteren, is het belangrijk om dit thema enigszins uit te diepen. Taal, waar
begrippen een onderdeel van zijn, verandert continu, waardoor ook het begrip ‘jacht’ niet altijd
hetzelfde is geweest. Het gaat hierbij om associatie die een groep mensen in een bepaalde tijd
heeft met een woord wat het tot een begrip maakt. De oorsprong van het woord ‘jagen’ of ‘jacht’
is onbekend. Het komt van het West-Germaanse jaga en wordt al sinds de 10e eeuw gebruikt.
Sommigen leggen de link met de voor-Indo-Europese taal ‘yahu’ wat rusteloos betekent, maar
dit is niet met zekerheid vast te stellen.21 Wel is de term jagen nog steeds een synoniem voor
‘vervolgen’ of ‘haast maken’. In de Engelse taal stamt het woord ‘hunt’ af van huntian en hentan
wat ‘to seize’ betekent. Het wordt verwezen naar een ‘chase game’ wat weer afstamt van het
Franse woord chacier, tegenwoordig ‘chasser’. Deze oorsprong ligt in het Latijn.22 In het Engels en
Frans lijkt er wel meer een relatie te liggen tussen de jacht als spel, ‘game’, wat ook wordt gebruikt
als benaming voor het wild. Van de termen die met jagen te maken hebben kan tot dusverre niet
veel over de betekenis worden afgeleid. Aangezien de associaties met een bepaald woord wel
kunnen veranderen in de loop van de tijd, en daarmee de betekenisgeving van een woord, kan
hier wel kort op worden ingegaan. In het jager-verzamelaar tijdperk was jacht iets noodzakelijks:
het was een manier om aan voedsel te komen. Later werd het een activiteit, een elitesport waarbij
de sociale relaties van veel groter belang waren.23 In de van Dale wordt het actuele begrip jacht
als volgt beschreven: ‘het jagen, het vervolgen van dieren om die te vangen en te doden, het belagen ervan
met verschillende hulpmiddelen, als vogels en strikken’.24 De flora en faunawet van 2002 definieert de
jacht echter anders. Men spreekt alleen over jacht bij de diersoorten haas, wilde eend, houtduif,
konijn en fazant. Bij dieren als het edelhert, reewild, moeflons en wilde zwijnen spreekt men niet
van de jacht maar van beheer. Bij overige soorten valt dit onder schadebestrijding.25 Met andere
woorden, jacht is sinds de flora en faunawet gelimiteerd tot het schieten of vangen van kleinere
dieren. Deze indeling wordt nadrukkelijk in deze scriptie niet gehanteerd. De reden hiervoor
is dat zoals al genoemd is, definities van jacht veranderen, zoals ook in 2002 is gebeurd. Om
geschiedkundig een zo correct mogelijk begrip van de jacht te hanteren, focussen we in deze
scriptie op het groter en veelomvattender begrip van de van Dale.
De ‘jachtcultuur’ is echter nog uitgebreider in vergelijking met het begrip van de van
Dale. Voorbeelden zijn de vossenjachten in Groot-Brittannië en de vissport in onze wateren. Deze
zouden volgens de van Dale niet behoren tot de jacht, omdat er bij de vossenjachten alleen op
geursporen wordt gereden waarbij geen dieren gedood worden en bij het sportvissen worden de
levende dieren vaak terug gezet in het water. In deze scriptie spreek ik in dergelijke gevallen van
een jachtcultuur: van oorsprong was het doel een dier te doden, maar nu niet meer. Het is puur
het beoefenen van de poging tot het bemachtigen van een (soms fictief) dier wat men drijft tot het
uitoefenen van deze jachtcultuur. Jacht is dus een veelomvattender begrip dan op het eerste oog
lijkt, en wordt dan ook als dusdanig behandeld in deze scriptie.
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Jargon

Binnen de jagerscultuur bestaat een eigen taal, en de jagerswereld is dan ook rijk aan vakjargon.
Daarom kunnen we niet verdergaan eer verschillende begrippen verder zijn toegelicht. Ten
eerste wordt er voor de dieren waarop gejaagd wordt vaak het begrip ‘wild’ gebruikt. De vraag
of deze dieren ook echt wild zijn wordt hier verder niet besproken omdat dit niet relevant is
voor het verloop van deze scriptie. Wild kan in twee categorieën worden opgesplitst: grofwild
en kleinwild. Grofwild bestaat uit edelherten, damherten, reeën, moeflons en wilde zwijnen.26
Onder kleinwild verstaan we de overige kleinere dieren zoals haas, konijn, fazant, houtduif en
patrijs. Verder wordt wild nog onderverdeeld in:
- Kaalwild: de herten en reeën die geen gewei op hebben;27
- Haarwild: haardragend wild;28
- Zwartwild: everzwijnen;29
- Roodwild: herten en reeën.30
In de loop van dit onderzoek komt ongetwijfeld nog meer jagers-jargon naar boven. Zo goed als
mogelijk wordt hier ook rekening mee gehouden in de verwoording van dergelijke begrippen.

1.3.2 Driedimensionaal begrip landschap
Discussies omtrent de jacht zijn tegenwoordig omgeven met botsingen tussen de termen cultuur
en natuur. Veel mensen zien natuur als een arcadische, pre-humane wildernis.31 Hierin wordt vaak
de puristische definitie van natuur gebruikt, waarbij natuur refereert aan het fysieke landschap,
onaangeraakt door menselijke invloeden. Een andere tegenovergestelde definitie van natuur is
het principe dat natuur maakbaar is. In deze laatste definitie zijn natuur en cultuur verenigbaar
en zijn er geen grote verschillen zichtbaar. In de puristische definitie van cultuur zijn cultuur en
natuur twee grote uitersten. Dit komt omdat natuur in deze traditie niet door mensen beïnvloed
kan zijn, en cultuur is ontstaan door menselijk ingrijpen: het is een sociale constructie.32 Ten
grondslag aan dit onderzoek ligt het principe dat natuur en cultuur verenigbaar zijn. Dit vormt
namelijk samen het landschap. In deze conceptualisering van het begrip komt ook naar voren dat
de mens niet buiten beschouwing gelaten moet worden, maar deel is van het landschap. Natuur
moet echter ook niet als een object beschouwd worden, het is namelijk gevormd op dezelfde
wijze als de conceptualisering van cultuur: mentale concepten vormen namelijk ons begrip van
deze termen.33 Deze verschillen in hoe mensen natuur, cultuur en landschap definiëren hangt af
van de discoursen waarin mensen zich bevinden.
Landschap is daarom ook sterk verbonden met hoe wij als mens de wereld waarnemen,
en daarmee wat wij als werkelijkheid ervaren. Deze werkelijkheid of waarheid komt voor in drie
verschillende vormen: fysiek, sociaal en innerlijk. De fysieke realiteit bestaat uit materie, en kan
de meest objectieve vorm van de werkelijkheid genoemd worden. Een boom of een dier bestaat,
zelfs als we er niet bewust van zijn. De sociale realiteit bestaat uit expliciete of impliciete regels die
het gedrag van mensen die tot een bepaalde groep behoren reguleren. Zonder jachtvergunning
mag je in Nederland niet jagen. Deze regels kunnen gezien worden als een vorm van gezag:
‘power’ zoals het in de sociaal-geografische discipline genoemd wordt. Zonder deze vorm van
gezag zouden regels geen zin hebben. Bijvoorbeeld wanneer iemand zonder jachtvergunning een
wild zwijn schiet, zorgt de vorm van power ervoor dat de persoon het een volgende keer niet
weer doet. Ook is de sociale realiteit afhankelijk van de sociale groep waar een persoon bij hoort.
Eén individu kan bij verschillende sociale groepen horen, die elk hun eigen sociale werkelijkheid
hebben. Twee mensen kunnen allebei inwoner zijn van Nederland, de één in de gemeente Den
Haag, de ander in Arnhem. Beiden hebben een andere politieke voorkeur, Partij van de Dieren
en VVD. De een verafschuwt jacht, terwijl de ander in zijn vrije tijd jaagt. Sociale werkelijkheden
bestaan dus uit verschillende schaalniveaus, horizontaal en verticaal en overlappen continu.
Begrip van historisch gemeenschappelijke gebruiken, tradities en regels, leggen de grondslag
voor het gebruik van individuele rechten en gemeenschappelijke producten, in dit geval het
schieten van wilde dieren.34 Daarom zijn deze gebruiken, tradities en regels van groot belang
om verder inzicht te krijgen in de sociale relaties die plaats vinden binnen een bepaald tijdvak.
Inwendige of innerlijke realiteit ontstaat uit een bewuste vorm van beleving. Elk individu beleeft
een object anders, waardoor deze innerlijke realiteit inherent subjectief is. Een hert betekent voor
de één wat anders dan voor de ander: een prachtig plaatje, of een lekker stukje vlees.
Jacobs heeft hier drie dimensies van landschap geëxtraheerd: matterscape, powerscape en
mindscape.35 Matterscape is het fysieke landschap: je kan het voelen, zien, ruiken, horen of proeven.
Powerscape is het landschap waarin we ons bewegen en gedragen volgens specifieke normen.
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Deze bestaan uit regels, maar ook uit gebruiken en tradities. Tot slot is mindscape het landschap
zoals mensen het beleven en ervaren, en is persoonsafhankelijk. Het wordt voornamelijk gevormd
door persoonlijke waarden, oordelen, gevoelens en betekenissen.36 Er bestaan dus eigenlijk drie
landschappen: het fysieke landschap, het sociale landschap en het mentale landschap.

Model 1:
Conceptueel
theoretisch model voor
een jachtlandschap

1.3.3 Jachtlandschap
Uit voorgaande analyse van de
stand van onderzoek omtrent
de jacht blijkt al dat er in
zekere mate sprake is van een
interdisciplinaire term. Jacht
is immers niet een op zichtzelf
staand begrip: voor iedereen
betekent het iets anders
waardoor
verschillende
disciplines zich bezig houden
met de jacht. Het uitoefenen
van de jacht gebeurt altijd
op een plaats: een space of
place en heeft er invloed op,
net als andere activiteiten.37
Deze wisselwerking tussen
mens en omgeving uit zich
in een landschap. Als we
dit landschap binnen een
bepaald kader plaatsen, zijn
weer dezelfde drie dimensies
die hiervoor beschreven zijn
van toepassing. Wanneer ik
de jacht als kader gebruik,
zouden we kunnen spreken
van een ‘jachtlandschap’. Dit
onderzoek zal meer duidelijkheid geven over deze term, en vooral of het een juiste term is voor
de Veluwe. Model 1 geeft een conceptueel model voor de identificatie van ‘jachtlandschappen’
aan de hand van deze driedeling. In de loop van het onderzoek zullen de onderliggende thema’s
bij elke dimensie verduidelijkt en aangevuld worden.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Met behulp van een beschrijving van de probleemstelling en de daarbij behorende
onderzoeksvragen wordt een duidelijker beeld gevormd van de focus van dit onderzoek.

1.4.1 Probleemstelling
In de hiervoor beschreven ‘stand van onderzoek’ is naar voren gekomen dat er relatief weinig
onderzoek heeft plaatsgevonden naar de invloed die de jacht heeft gehad op de Veluwe. Wel is
duidelijk geworden dat de jacht invloed uitoefent en heeft uitgeoefend op het landschap. De mate
waarin dit gebeurt, is nog niet bekend, en al zeker niet wat de vroegere invloeden geweest zijn op
ons huidige landschap. De Nederlandse jacht zelf is bestudeerd, maar de invloed van de jacht is
nog niet tot nauwelijks beschreven. Dit betekent overigens niet dat het belang ervan niet wordt
erkend. Dirks schrijft bijvoorbeeld dat de jacht een grote invloed heeft uitgeoefend op de vorming
van het landschap. Wat die invloed dan is wordt verder nergens in de literatuur beschreven.38
Zoals hiervoor al genoemd, is de jacht een veelbesproken onderwerp in de huidige
maatschappij. Ongeacht de voor- en tegenargumenten van de jacht, we kunnen niet ontkennen
dat de jacht invloeden uitoefent op de mens en haar omgeving. Dit wordt echter in veel bestaande
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literatuur vergeten: de jacht wordt vaak bestudeerd als een losstaand object en wordt als dusdanig
uit de sociale en landschappelijke context gehaald. Er wordt gesproken van een ‘jachtcultuur’
en die cultuur wordt en is bestudeerd: welke regels gelden er tijdens de jacht, welke mensen
mogen er mee doen, welke wapens worden gebruikt, welke hondenrassen zijn geschikt voor
welk onderdeel etc. Ook in de geschiedenisboeken over de jacht wordt de jacht hoofdzakelijk
gezien als een op zichzelf staand object of gebruik. Wat meestal niet duidelijk wordt, is welke
wisselwerking er bestaat tussen de jacht en zijn specifieke ruimtelijke en sociale omgeving. De
jacht is namelijk niet alleen een sport, een beheersmaatregel of een hobby: ze maakt onderdeel
uit van een veel grotere landschappelijke en maatschappelijke culturele wereld. Dit geldt en voelt
misschien zo voor de jager zelf, maar de jacht is veel meer dan dat: een heel landschap wordt
ingericht en beïnvloed voor en door de jacht. Zo ontstaat een cultuurlandschap dat in essentie
niet eens zo heel anders is dan bijvoorbeeld een agrarisch cultuurlandschap. Jagers maken
gebruik van het landschap om te jagen, net zoals agrariërs gebruik maken van hun akkers om te
boeren. Over het verschil in intensiteit spreken we even niet, maar wel dat beide landschappen
ontstaan zijn door menselijk ingrijpen. Waarom bestaan er in de terminologie dan wel agrarische
cultuurlandschappen, en geen, om een voorbeeld te noemen, jachtlandschappen?
Deze invloed van de jacht op het landschap moet echter wel eerst onderzocht worden, willen
we van een jachtlandschap kunnen spreken. Deze invloed kunnen we in twee onderzoeksthema’s
opsplitsen: locatiekeuze en ruimtelijke inrichting. Locatiekeuze gaat over de ruimtelijke en
maatschappelijke factoren die een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze voor jachtterreinen op
de Veluwe. Want welke gebieden op de Veluwe zijn in de desbetreffende periode geselecteerd
voor de jacht en waarop was deze selectie precies gebaseerd? Speelden de landschappelijke
kwaliteiten van deze terreinen daarbij een centrale rol of hing de locatiekeuze meer af van het in
eerdere perioden opgebouwde grondbezit of de aanwezigheid van kastelen of buitenplaatsen of
gebouwen in een bepaald gebied? In een meer tastbare zin heeft de jacht de ruimtelijke inrichting
van de Veluwe beïnvloed. Maar hoe zijn landschappen op de Veluwe in het verleden ingericht voor
de jacht? Hoe werden jachtgebieden precies afgebakend? Welke landschapselementen kwamen
in jachtterreinen voor en hoe vormden deze een samenhangend geheel tussen het fysieke, sociale
en mentale landschap?
Binnen deze onderzoeksthema’s wordt constant rekening gehouden met de drie dimensies
van een landschap: fysiek, sociaal en mentaal. Zo zal bijvoorbeeld het thema locatiekeuze de
ruimtelijke factoren voornamelijk over het fysieke landschap gaan, terwijl de maatschappelijke
factoren veelal het sociale en mentale landschap benoemen. Het thema ruimtelijke inrichting
lijkt in eerste instantie zich voornamelijk met het fysieke landschap bezig te houden: dit is maar
gedeeltelijk waar. Tastbare elementen in een landschap maken deel uit van een fysiek landschap,
maar zeker ook van een sociaal en mentaal landschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hekken: deze
zijn zichtbaar in het fysieke landschap, maar net zo merkbaar in het sociale en mentale landschap.
De hiervoor beschreven kennislacunes zijn te integreren in de volgende probleemstelling:
Welke invloed heeft de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden gehad op het
Veluwse landschap tussen 1650 en 1930 en kan het landschap daardoor gekenschetst worden als
‘jachtlandschap’?
Met als doelstelling:
Inzicht te krijgen in de invloed die de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden
heeft gehad op het Veluwse landschap tussen 1650 en 1930, evenals een nadere definiëring van het
multidimensionale begrip ‘jachtlandschap’.

1.4.2 Onderzoeksvragen
Uit de hiervoor beschreven probleemstelling en onderzoeksthema’s kunnen we drie
onderzoeksvragen extraheren:
1. Welke landschappelijke en/of maatschappelijke factoren speelden een rol bij de locatiekeuze
van jachtterreinen in de onderzochte perioden?
2. Op welke wijze zijn terreinen in de onderzochte perioden ingericht ten behoeve van de jacht?
3. In hoeverre kan het landschap van de Veluwe als jachtlandschap worden gekenschetst?
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1. Welke landschappelijke en/of maatschappelijke factoren speelden een rol bij de
locatiekeuze voor jachtterreinen in de onderzochte perioden?

Deze onderzoeksvraag richt zich grotendeels op de achterliggende redenen waarom op
een bepaalde plek de jacht wordt uitgeoefend. Om deze onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden, zal eerst onderzocht worden welke jachtgebieden er aanwezig waren in de
desbetreffende periode. Wanneer deze plaatsen zijn geïdentificeerd moet gekeken worden
naar de landschappelijke eigenschappen van deze locaties. Denk hierbij aan de topografische
ligging, de geomorfologische en bodemkundige eigenschappen, de vegetatie en/of de ligging ten
opzichte van nederzettingsgebieden of binnen marken of maalschappen. Naast landschappelijke
kenmerken, is het ook van belang te kijken naar de maatschappelijke invloeden op het gebruik
van jachtgebieden. Hierbij komen thema’s als grondeigenaren, aanwezige sociale connecties in de
vorm van buitenplaatsen of kastelen, en tradities in gebruik van jachtgebieden naar voren. Deze
vraagstellingen uiten zich in de volgende deelvragen:
•
Welke jachtgebieden waren er aanwezig in de desbetreffende periode op de
Veluwe?
•
Wat zijn de landschappelijke eigenschappen van deze locaties?
•
Wat zijn de maatschappelijke eigenschappen van deze locaties?
2. Op welke wijze zijn terreinen in de onderzochte perioden ingericht ten behoeve
van de jacht?

Het beantwoorden van deze vraag is mogelijk door het op te splitsen in verschillende deelvragen.
Ten eerste is het nuttig te achterhalen welke ruimtelijke factoren van betekenis zijn bij het
inrichten van een jachtgebied. Wild prefereert bijvoorbeeld bepaalde plaatsen boven andere. Dit
willen jagers weten om een zo gezond mogelijke wildpopulatie in stand te houden. Daarom is
het noodzakelijk om te achterhalen wat het wild nodig heeft; alleen zo kunnen we begrijpen
waarom in bepaalde perioden op bepaalde plaatsen werd gejaagd. Bepaalde jachttradities hebben
verschillende soorten landschap nodig en bepaalde jachttradities richten het landschap meer in
dan de andere. Door te kijken naar de verschillende uitoefeningen van de jacht kan achterhaald
worden welke landschapselementen nodig waren voor een goed jachtgebied. Jachtgebieden
werden afgebakend in tastbare zin, zoals een hek, maar ook in immateriële zin door wetten
en regels. Op wat voor manier de jachtgebieden zijn afgebakend geeft een beter inzicht in de
ruimtelijke inrichting van de Veluwe. Deelvragen die we hieruit kunnen halen zijn:
•
Welke ruimtelijke factoren waren van belang voor het wild en daarmee voor het inrichten
van een jachtgebied?
•
Welke jachttradities beïnvloedden het landschap en op welke manier deden ze
dat?
•
Hoe werden jachtgebieden precies afgebakend op de Veluwe?
•
Welke landschapselementen kwamen voor in de jachtterreinen en hoe vormden deze een
samenhangend geheel?
3. In hoeverre kan het landschap van de Veluwe als jachtlandschap worden gezien?

Een ‘jachtlandschap’ is in Nederland een niet bestaande term. Op Europees niveau wordt deze
term echter wel gebruikt.39 Daarom is het interessant om dit begrip af te bakenen en te kijken naar
de mate waarin de landschapsontwikkeling in Nederland na de Middeleeuwen is beïnvloed door
de jacht. Deze vraag bestrijkt een grotere periode dan de drie hiervoor beschreven hoofdvragen.
Dit onderwerp heeft tot doel een tijdlijn te creëren, waarin een overzicht gegeven wordt van de
invloeden van de jacht op de landschapsontwikkeling van de Veluwe. Voordat hier duidelijkheid
over gegeven kan worden, is het noodzakelijk dit eerst te specificeren in deelonderwerpen.
Ten eerste moet er onderzocht worden aan welke andere ruimtelijke veranderingen de Veluwe
onderhevig is geweest naast de jacht. Daarnaast kan, met behulp van de hiervoor beschreven
vragen, benoemd worden welke landschapselementen in jachtterreinen voorkwamen en hoe
deze een samenhangend geheel vormden. De meest belangrijke vragen die hieruit ontstaan zijn:
•
Welke ruimtelijke veranderingen heeft de Veluwe ondergaan zonder dat de jacht daar
een rol bij heeft gespeeld?
•
Wat zijn de kenmerken van een jachtlandschap?
•
In hoeverre kan de Veluwe een jachtlandschap genoemd worden en als voorbeeld dienen
voor andere mogelijke jachtlandschappen?
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Figuur 3:
Topografische
kaart van de Veluwe
2011 met zichtbaar bos,
heide, zandverstuivingen,
bebouwing en eromheen
agrarisch gebied.
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1.5 Afbakening in ruimte en tijd
Dit onderzoek bestrijkt en raakt een zodanig breed scala aan thema’s, onderwerpen en disciplines,
dat afbakening noodzakelijk is. Ten eerste komt het gebied de Veluwe ter sprake, waarna het
begrip ‘jacht’ uitgediept wordt. Tot slot wordt de keuze voor een specifieke tijdsperiode uitgelegd.

1.5.1 Gebied
De Veluwe is het gebied waar ik me tijdens deze scriptie op focus. Deze keus is gebaseerd op het
feit dat de Veluwe van oudsher al is gebruikt voor de jacht, maar, wat dit gebied interessanter
maakt dan andere van oudsher gebruikte gebieden voor de jacht in Nederland, is dat het nog
steeds veel sporen vertoont van een oud jagersverleden. Verschillende auteurs noemen de jacht
als oorzaak voor het huidige bestaan van de vele natuurterreinen op de Veluwe.40 Voorbeelden
zijn te vinden in landgoederen en natuurgebieden die hun oorsprong vinden in de belangstelling
van de eigenaar voor de jacht. Specifiek worden ‘Veluwse jagers’ gezien als grofwildkenners.41 De
oorzaak hiervoor kan gezocht worden in de relatief lage populatiedichtheid die de Veluwe lange
tijd heeft gekend, waardoor dit gebied lange tijd weinig intensief is gebruikt. Als gevolg hiervan
heeft de wildpopulatie lang stand kunnen houden. Daarnaast is de afwisselende vegetatie van
heide, bossen en akkerlanden met de mogelijkheid tot temporale uitstapjes naar de voedselrijke
uiterwaarden zeer geschikt voor grofwild.
Het studiegebied van de Veluwe dient ook enigszins gespecificeerd te worden. Het
Veluwemassief is grotendeels gevormd tijdens het Saalien, Eemien en Weichselien, beginnende
zo’n 202.000 jaar geleden. Tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien, kwam het landijs tot in
Nederland en beïnvloedde een deel van de sedimenten die door de grote rivieren waren afgezet.
Hierdoor ontstonden de stuwwallen. Na het Eemien, wat een warm interglaciaal was, brak
de laatste ijstijd aan in Nederland: het Weichselien. In deze periode kwam het landijs niet in
Nederland, maar was het koud en de wind teisterde het landschap. Hierbij werden de grote
hoeveelheden dekzand afgezet.42 De Veluwe bestaat daarmee grotendeels uit hoge stuwwallen,
dekzandruggen en daluitspoelingswaaiers.
De Veluwe ligt in de provincie Gelderland en is tegenwoordig een grotendeels bebost
gebied zoals te zien is op de moderne topografische kaart (figuur 3). De oorsprong van de
Veluwe als politiek-historische regio kan gezocht worden in de tijd van het Hertogdom van Gelre,
waarin de Veluwe onder het kwartier Arnhem viel. Later wordt dit het Kwartier van Veluwe
genoemd. De regeringsmacht werd in deze tijd verdeeld tussen de kwartierlijke Ridderschap en
stemhebbende steden. Voor het kwartier de Veluwe waren dit de steden Arnhem, Harderwijk,
Wageningen, Hattem en Elburg.43 Sinds die tijd is de afbakening van het gebied de Veluwe niet
meer veranderd. Ook nu kan ruwweg een begrenzing worden geschetst tussen de steden Hattem,
Apeldoorn, Dieren, Arnhem, Wageningen, Ede, Barneveld en Harderwijk (figuur 1). Voor deze
scriptie is het niet van belang om een exacte grens te trekken tussen de Veluwe en andere gebieden.
Deze grove beschrijving van het gebied volstaat, omdat de grenzen pas op een kleinere schaal een
rol gaan spelen.

1.5.2 Periode
De jacht wordt, zoals in de inleiding al naar voren is gekomen, sinds mensenheugenis
uitgeoefend. Hoe interessant het ook is, in deze scriptie is het niet mogelijk om de gehele tijdlijn
te gaan beschrijven vanaf de Prehistorie tot aan nu. Daarom zijn er keuzes gemaakt betreffende
de tijdsafbakening van de scriptie. Er zijn twee perioden die voornamelijk belicht worden, en
deze zijn ook de perioden waarin de meeste interessante veranderingen hebben plaatsgevonden
betreffende de ruimtelijke inrichting van de Veluwe. Ten eerste is dit de periode eind 17e, begin
18e eeuw. In deze periode heeft Koning-Stadhouder Willem III de aanzet gegeven tot enorme
veranderingen op de Veluwe. Waar voorheen Brabant en Holland populaire jachtbestemmingen
waren voor de adellijke families, werd in deze tijd de Veluwe op de kaart gezet. Dit begon bij
Willem II, die het huis Hof te Dieren in 1647 kocht van de commanderij Dieren van de Duitse Orde,
Balije van Utrecht. Het huis werd een populaire jachtbestemming, wat onder de zoon van Willem
II, Willem III in stand bleef. Al gauw werd het jachthuis te klein en kocht Koning-Stadhouder
Willem III Het Loo om daar een groot jachtslot te bouwen. De interesse van het koninklijk huis
in dit gebied bracht veel sociale kringen op de been die zich hier gingen vestigen. Ook oudere
kastelen en buitenplaatsen werden weer in gebruik genomen. Zo bloeide in deze periode de
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jachtcultuur op onder een groep van koningsgezinde elites die het landschap veranderden. Eind
19e, begin 20e eeuw vindt er weer een andere verschuiving plaatst omtrent de ontwikkeling van
het Veluwse landschap in relatie tot de jacht. Er ontstaan afrasteringen om het grofwild binnen
bepaalde gebieden te houden, aangelegd door de nieuwe rijken en ontginningsmaatschappijen.
Verschillende landgoederen als de Hoge Veluwe, Deelerwoud en Kroondomein het Loo volgden
elkaar op, waardoor de op Veluwe een mozaïek van samenhangende gesloten wildbanen is
ontstaan.44 In de periode voor 1930 kwamen deze wildbanen tot stand. Hier werd de basis gelegd
voor de gebieden op de Veluwe die nu een ‘natuur’ bestemming hebben, wat die periode weer
actueel maakt.

1.6 Bronnen en onderzoeksmethoden
Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit een integrale benadering van disciplines die bij de bestudering
van het landschap betrokken zijn. Binnen de landschapshistorische traditie behoort een
multidisciplinaire aanpak van het cultuurlandschap. Hierbij wordt een verbinding gelegd tussen
historische bronnen, geografische gegevens, bodemkundige gegevens, archeologische artefacten
Tabel 1:
Schematisch
en/of gegevens en de toponymische aanwijzingen die het landschap bieden. Deze informatie is
overzicht van de
verwerkt door mijn eigen ‘bril’: kennis van landschapsgeschiedenis, culturele geografie en bostoegepaste methoden per
en natuurbeheer zal dan ook ervoor zorgen dat deze studiedisciplines in dit onderzoek naar
onderzoeksvraag.
de voorgrond treden. De informatie die gebruikt is voor
dit onderzoek komt voor in primaire-of secundaire
vorm. Primaire bronnen zijn gegevens die door een
Onderzoeksvraag
Methoden
Tijdperk
onderzoeker zelf worden verzameld en/of bewerkt,
zoals bijvoorbeeld archiefgegevens, bodemboringen,
Welke landschappelijke
- Literatuuronderzoek
archeologische
vondsten,
interviewresultaten
en/of maatschappelijke
- Archiefonderzoek
of toponiemen. Secundaire bronnen bestaat uit
factoren speelden een
- Bodemkaarten Stiboka
informatie die door anderen is verwerkt, geïntegreerd
rol bij de locatiekeuze
- Toponomie
en gepubliceerd. Voorbeelden van de aangewende
voor jachtterreinen in de - Cartograﬁe
primaire bronnen zijn informatie afkomstig uit
onderzochte perioden?
1650-1702
archieven of veldonderzoek. Literatuuronderzoek
Op welke wijze zijn
- Literatuuronderzoek
is weer een voorbeeld waarbij secundaire bronnen
terreinen in de onder- Archiefonderzoek
gebruikt worden. Het gebruik van historische kaarten
zochte perioden inge- Toponomie
kan het beste bij secundaire bronnen geplaatst worden.
richt ten behoeve van de - Cartograﬁe
Dit komt omdat een kaart geen weergave van de
jacht?
- Veldonderzoek
werkelijkheid is, maar gekleurd is door de cartograaf en
de kaartgebruiker. Zeker oude kaarten zullen niet altijd
nauwkeurig zijn in geometrische, chronometrische of
Welke landschappelijke
- Literatuuronderzoek
topografische zin. Door dit in het achterhoofd te houden,
en/of maatschappelijke
- Archiefonderzoek
kan de analyse van kaartmateriaal ook veel nuttige
factoren speelden een
- Cartograﬁe:
informatie opbrengen. In de tabel 1 is de toegepaste
Grote historische
rol bij de locatiekeuze
onderzoeksmethode per onderzoeksvraag schematisch
voor jachtterreinen in de topograﬁsche atlas
weergegeven. Per tijdsperiode verschillen de beschikbare
1890-1917
onderzochte perioden?
bronnen veel. Daarom zullen de bronnen hieronder per
Analyse oude kaarten
Toponomie
onderzoeksmethode kort beschreven worden.
1880-1930

1650-1930

Op welke wijze zijn
terreinen in de onderzochte perioden ingericht ten behoeve van de
jacht?

- Literatuuronderzoek
- Archiefonderzoek
- Toponomie
- Cartograﬁe
- Veldonderzoek

In hoeverre kan het
landschap van de
Veluwe als jachtlandschap worden gekenschetst?

- Literatuuronderzoek
- Academisch wetenschappelijke artikelen
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Deze methode is intensief toegepast in deze scriptie.
Door verschillende disciplines te combineren binnen de
literatuur als politieke geschiedenis, rechtsgeschiedenis
en de geschiedenis van elites en hun buitenplaatsen
en landgoederen is gebleken dat er veel achtergrond
informatie beschikbaar is over zaken die de jacht op
de Veluwe aangaan. Deze literatuur is beschikbaar
in boekvorm van uitgevers, tijdschriften van onder
andere de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging,
tijdschriften
van
plaatselijke
organisaties
en
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amateuristische onderzoeken. De literatuur is geselecteerd aan de hand van zoekresultaten
van bibliotheken van Wageningen Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, en de Koninklijke
Bibliotheek. Tijdens het literatuur onderzoek is veel gelet op het gebruiken van informatie dat
linkt aan de landschappelijke relaties van de jacht met het landschap, waarbij andere onderwerpen
zo veel mogelijk achterwege gelaten worden wegens het grote aanbod.
Cartografie

Kaartmateriaal dat gebruikt is voor de beantwoording van de onderzoeksvragen betrekking
hebbende op de 17e eeuw zijn grotendeels gebaseerd op kaarten van Nicolaes van Geelkercken.
Voor de periode tussen 1880 en 1930 zijn chromotopografische kaarten gebruikt. Bij de bestudering
van deze kaarten is gelet op sporen die verwijzen naar de jacht. Ten eerste gaven veldnamen een
goede indicatie voor het gebruik van de grond. Een voorbeeld is de naam ‘hertenkamp’, wat een
duidelijke aanwijzing is dat dit stuk grond gebruikt is als hertenkamp. Wanneer er herten bij in
getekend zijn, is de kans groot dat het in de tijd waarin de kaart gedateerd is als dusdanig werd
gebruikt. Naast veldnamen zijn tekeningen gebruikt die verwijzen naar jachtgebruik. In kaarten
werden relatief vaak herten of zwijnen getekend die achterna worden gezeten door een troep
ruiters met honden. Deze staan dan vaak getekend bij de grote wildernissen om een buitenplaats
of kasteel heen. Ook de enkele weergave van een hert doet al vermoeden dat het gebied voor de
jacht is gebruikt. In de chromotopografische kaarten worden vaak andere elementen geassocieerd
met de jacht. Tijdens het cartografisch onderzoek is gezocht naar hekwerk, ijzerafrastering,
voederbakken, drinkpoelen etc. die vaak in relatie staan met de jacht. Tot slot zijn de omlijstingen
van de 17e eeuwse kaarten bestudeerd. Hierin zijn vaak jachttaferelen weergegeven die een
beeld kunnen schetsen van hoe het gebied op de kaart werd gebruikt, maar ook welke sociale
status daaraan verbonden was. Dergelijke jachttaferelen zijn bijvoorbeeld het meest te vinden op
kaarten die een kasteel of buitenplaats visualiseren. Veel kaarten zijn geraadpleegd in de Speciale
Collecties van de WUR Library of via digitale bronnen zoals beschikbaar in het Gelders Archief
met de zoektermen ‘jacht’, ‘wild’, ‘wildbaan’ etc.
Beeldmateriaal

Onder beeldmateriaal vallen schilderijen, schetsen of foto’s die een visueel beeld schetsen van
de omgeving, situatie of van voorwerpen. Schilderijen zijn geen letterlijke weergave van de
werkelijkheid zoals bij foto’s, waardoor ook deze bronnen met voorzichtigheid zijn beschouwd.
Bij bouwtekeningen moet natuurlijk niet aangenomen worden dat deze ook daadwerkelijk zijn
gerealiseerd. Foto’s geven een grotere betrouwbaarheid. Deze materialen zijn niet nadrukkelijk
gebruikt. Ze dienden vooral ter verificatie van andere waarnemingen. De collecties in het
jachtmuseum in kasteel Doorwerth dienden hierbij als doel. Ook de collecties in Middachten en
kasteel Rozendaal zijn kort gebruikt om een geheel beeld te krijgen van hoe belangrijk de jacht was
voor een huis. Wanneer er veel schilderijen zijn weergeven van de jacht wil men ook het karakter
van het huis duidelijk afbeelden. Dit was uiteraard bij kasteel Doorwerth het geval. De curatoren
van Middachten en Rozendaal lijken minder aandacht te willen leggen op het jachtverleden,
of hebben minder beeldmateriaal beschikbaar. Naast schilderijen zijn de kopergravures van
Schenk bruikbaar gebleken bij het bevatten van het imago van Hof te Dieren. De afbeeldingen
en schilderijen zijn niet uitvoerig bestudeert: het was in dit onderzoek belangrijker om te kijken
naar de beelden die ze uitstraalden en of dit correspondeerde met de beschikbare informatie van
het gebied.
Archief

Bij de bestudering van primaire bronnen is archiefonderzoek onmisbaar. Het Gelders
archief is hierbij het meest van belang geweest vanwege de huisarchieven. Zo zijn er van de
opperjagermeester van Middachten veel rekeningen en correspondentiebrieven aanwezig, die
een goed inwzicht geven in het verloop van de jacht aan het eind van de 17e eeuw. Daarnaast
biedt het Nationaal archief informatie over de jachtzaken van de Oranjes. Onderstaand is een
tabel weergegeven met de meest gebruikte archieven.
Veldonderzoek

Voor de case-studie is ook veldonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat het desbetreffende
gebied is verkend waarbij vooral is gelet op het vinden van sporen die kunnen wijzen op de
jachtgeschiedenis van het landschap. Voor Hof te Dieren ben ik op zoek gegaan naar de locatie
waar het oude jachthuis op de Rouwenberg is gelegen. Tijdens de veldverkenning is gelet op de
landschappelijke ligging, de fysisch-geografische kenmerken, menselijke invloeden in de vorm
van infrastructuur, bebossing, bebouwing en andere aanwijzingen. De menselijke invloeden zijn
aan de hand van gevonden materialen, sporen in de bodem, vegetatie en architectuur gemeten.
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Inventaris

Archief

Gelders Archief
(GA)

Materiaal

Gelderse Rekenkamer (0012)

De Gelderse Rekenkamer had als taak de Gelderse domeinen te beheren.
Zo zijn er voornamelijk stukken te vinden van jachtregelementen

Domeinen, Ontvanger kantoor Arnhem (2522)

Werkzaamheden rond in de dominiale bossen te Dieren en Ellecom
tussen 1808-1838.

Huis Middachten (0522)

Grote hoeveelheid beschikbare artikelen over jachtrekeningen en taken
die de heer van Middachten had als Opperjagermeester.

Jachtgerecht Veluwe en Veluwezoom (0218)

Inventaris aangaande het jachtgericht tussen 1750 en 1793.

Ridderschap van het Kwartier van Veluwe (0009) Aanvragen tot het Ridderschap met eisen waar men aan moest voldoen.

Nationaal
Archief (NA)

Tabel 2:
Schematisch
overzicht het gebruikte
archiefmateriaal

Huis Doorwerth (0383)

Aanwezigheid kaartmateriaal.

Gelderse landdagrecessen 1581-1798 (1707)

Materiaal aangaande het jachtrecht en het koningshuis.

Gedeputeerde Staten (0039)

Vanaf 1852 krijgen de GS meer te zeggen omtrent het jachtrecht.

Stichting het Nationale Park de Hoge Veluwe
(0909)

Veel kaartmateriaal aanwezig met informatie over het beheer van het
park.

ND: Inventaris van het archief van de Nassause
Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842) (1.08.11)

Informatie of het beheer en de hofhouding van koninklijke jachthuizen
als Hof te Dieren en Het Loo

Fin/Kroondomein: Inventaris van het archief
van de Hoofdadministratie van het Kroondomein van het Ministerie van Financiën, (1822)
1823-1972 (1974) (2.08.28)

Stukken over de implementatie van het jachtrecht op Kroondomein het
Loo en de aanleg van jachtwegen.

Ook heb ik de buitenplaatsen Rosendael, Warnsborn, Hoekelum en het jachtmuseum
van Doorwerth bezocht om een beeld te krijgen van de goederen. Voor de bestudering van de
19e eeuwse invloeden van de jacht op het landschap heb ik een kort bezoek gebracht aan het
Nationale Park de Hoge Veluwe.
Analyse locatiekeuze en inrichting

Alle hierboven beschreven bronnen zijn samengevoegd in een methode om ze te verbinden
in een samenhangende analyse over de locatiekeuze van jachtgebieden en de manier waarop
het landschap is ingericht. Om de locatiekeuze van jachtgebieden te kunnen identificeren is
kaartmateriaal gebruikt om zo een topografische weergave te kunnen maken van de ruimtelijke
spreiding van de jachtgebieden. Om deze gebieden te lokaliseren is voornamelijk archiefmateriaal
en literatuur gebruikt. Aan de hand van deze geografische weergave is er naar sociale relaties
gezocht tussen en binnen deze gebieden met behulp van literatuuronderzoek. Nadat de locaties
zijn geïdentificeerd wordt er dieper op deze locaties ingegaan door, door middel van literatuur
onderzoek, archief, kaartmateriaal en beeldmateriaal, op zoek te gaan naar aanwijzingen voor
landschapselementen die wijzen op gebruik voor de jacht.
Raadpleging deskundingen

Gedurende het onderzoek is contact gezocht met verschillende deskundigen en zijn er symposia
bezocht om in actuele zaken inzicht te krijgen. In het beginstadium is er contact gezocht met K.
Bouwer, die mij van tips heeft voorzien als start voor het onderzoek. Ditzelfde geldt voor G.A.M
Offenberg, die mij ook tips heeft meegegeven. Meer thematisch gezien heb ik contact gehad met
G. Breman over wildwallen. M. Horst heeft mij meer kunnen vertellen over de marken op de
Veluwe en d. E.A.C Storms-Smeets heeft mij van literatuur voorzien over de Riddermatige adel
op de Veluwe. Verder heb ik meermalig contact gehad met J. Baagøe om van gedachten te wisselen
en mij van literatuur te voorzien. Verder heb ik bij het Aardhuissymposium ‘Wild: vrije baan of
aan banden?’ op 6 maart 2014 geweest en heb ik een discussieavond over de jacht bijgewoond van
de Groenlinks jongeren commissie ‘Dwars’. Verder heb ik voor mijn andere scriptie S.E. baron
van Voorst tot Voorst geïnterviewed en de jachtcommissie ‘Diana’ van de studievereniging Bosen Natuurbeheer Wageningen. Ondanks dat deze interviews niet direct zijn verwerkt in deze
scriptie, zijn ze wel van invloed geweest op de uitwerking van de scriptie.
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1.7 Opbouw scriptie
Het onderzoek is op chronologische wijze opgezet. Alvorens een hoofdstuk begint wordt er in de
inleiding een situatieschets gegeven waarin beschreven wordt welke historische ontwikkelingen
een rol hebben gespeeld in het jachtwezen en de invloed hiervan op het landschap. Hoofdstuk
twee gaat over de verschillende jachtpraktijken die hebben plaatsgevonden op de Veluwe en
dient als inleiding voor de verdere analyse van de volgende twee hoofdstukken. Hoofdstuk drie
gaat over de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van het Veluwse jachtgebied in de periode van
1650 tot 1702. Het hoofdstuk zelf is op thematisch niveau ingedeeld. Er worden verschillende
losse thema’s behandeld in paragrafen, namelijk locatiekeuze en ruimtelijke inrichting, eindigend
met een casus studie over de Hof te Dieren. Hoofdstuk vier houdt zich met dezelfde vragen
bezig maar dan in een andere tijdsperiode, namelijk van 1880 tot 1930. Als casus worden de
Hoge Veluwe, het Deelerwoud en Het Loo gebruikt. In hoofdstuk vier worden de voorgaande
hoofdstukken samengevoegd in een analyse naar de uiteindelijke invloed die de jacht heeft gehad
op het landschap. Daarnaast wordt er duidelijkheid gegeven over het concept ‘jachtlandschap’.
In alle hoofdstukken wordt er steeds rekening gehouden met de volgende drie dimensies: fysiek,
sociaal en mentaal.
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Historische jachtpraktijken op de
Veluwe

De jacht is een menselijke activiteit die, net als andere
activiteiten, onderhevig is geweest aan veranderingen
in de loop van de tijd. Bepaalde vormen van jacht komen
in de ‘mode’, waardoor andere weer op de achtergrond
raken. Om inzicht te krijgen in de vraag welke invloed de
locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden
heeft gehad op het Veluwse landschap tussen 1650
en 1930, is nadere bestudering van de verschillende
jachtvormen op de Veluwe vereist. Het uitoefenen van
de jacht is sterk afhankelijk van de in die tijd gangbare
of populaire vorm van jagen. Het is mode gevoelig. Zo
zijn er over heel Europa patronen te ontdekken, waarbij
staatshoofden en vorsten met elkaar in contact komen,
en daarbij verschillende jachtvormen uitwisselen. Hier
volgt een beschrijving van de verschillende jachtvormen
die op de Veluwe hebben plaatsgevonden tussen 1650
en 1930.
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Figuur 4:
Koning Stadhouder
Willem III op de
parforcejacht. Er wordt
een hert door de
honden gesteld, en de
jagermeester trekt zijn
zwaard voor de coupe
de grace. Willem III
berijdt het witte paard
. Op de achtergrond
komen meer ruiters
aangesneld tesamen
met een carosserie
waarmee de gasten
naar de l’honneur du
pied worden gebracht.
Schilderij door Dirk
Maes rond 1700.

2.1 Parforcejacht
De parforcejacht staat gelijk aan ‘jacht met de meute’, oftewel het gemeenschappelijk jagen op
een prooi. Dit werd voornamelijk gedaan met grofwild, maar Willem II en zijn zoon Willem
III hadden een voorkeur voor de jacht op herten. Waar kwam de passie voor deze specifieke
vorm van jagen vandaan? Deze moet over de grens gezocht worden, een aantal eeuwen voordat
Willem II aan de macht kwam.
Na het uiteenvallen van het Karolingische rijk waren er binnen Europa grote verschillen
zichtbaar binnen het jachtbedrijf. In Duitsland gaf men de voorkeur aan de ingesloten jacht,
waarbij succes altijd verzekerd was, terwijl in Frankrijk men meer joeg met de meute wat een
sportievere inslag had. De ingesloten jacht werd al vanaf de tijd van Karel de Grote uitvoerig
beoefend, waarbij allerlei wild uit een groot gebied naar een betrekkelijk kleine afgesloten
ruimte werd gedreven en gedood.46 Door de beroemde, door de Fransen in 1066 plaats vindende
overname van Engeland, zijn ook veel Franse jachtgebruiken overgenomen. Al eerder was door
de koning van Noorwegen en Denemarken, de regent van Engeland, het recht van de jacht naar
de koning toegetrokken. Dit uitte zich in afgebakende gebieden, geheel gereserveerd voor de
jacht van de koning. Een interessant gegeven is dat men in die tijd het woord ‘Forêt’ (Foreest
in het Nederlands) gebruikte voor ‘a tract of wild country privileged to beasts of the chase, and
possessed exclusively by the King’. Hier heeft het nu alom bekende New Forest (eerst geheten
Nouveau Forêt) zijn ontstaan aan te danken. De gesloten jacht die in Duitsland plaatsvond heeft
ook invloeden uitgeoefend in Engeland en Nederland. Door deze mentaliteit zijn de wildparken
ontstaan, wat omheinde gebieden waren waarin wild gehouden werd en waarin ook gejaagd
werd.47 Denk maar eens aan de wildbaan te Dieren die Willem III heeft aangelegd, zou zijn
oorsprong hiervandaan komen? Hierover later meer. Eerst gaan we terug naar de parforcejacht
die in zowel Engeland als Frankrijk tot bloei kwam.
De Franse parforcejacht werd traditioneel uitgevoerd met oog voor detail. Iedereen had
een speciale taak en moest zich aan de regels houden. De uitvoering van het geheel stond onder
leiding van de maitre d’ équipage en werd bijgestaan door de premier piqueux en de valets de chiens,
die bestonden uit leden te paard en te voet. Voor de jacht kon beginnen, werd door de valets de
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chiens met behulp van aan de lijn gevoerde honden met een sterk reukvermogen, de verblijfplaats
van een bejaagbaar hert getraceerd. Aan de hand van uitwerpselen werd dan besloten op welk hert
gejaagd ging worden, en dan voornamelijk op degene die het succes van de jacht kon garanderen.
Vanaf het assemblée, de plaats van samenkomst, vertrok de stoet naar de plaats waar het hert zich
bevond. Het hert sloeg op de vlucht, waardoor de meute van honden zich op het spoor van het
hert kon begeven. De achtervolging, die overigens een dag kon duren, staakte wanneer het hert
zich ‘aanstelt’; omdraait op een plek die de meeste bescherming biedt zoals een waterplas. De
honden omringden het hert en er volgde nog een traditioneel gebruik, goed beschreven in het
volgende citaat:
“In een oogenblik was de moedige jager (de Markgraaf von Schwedt) afgestegen en wilde het Hert
den vang geven; dit liet zich evenwel, trots de onverschrokkendste pogingen, niet naderen, en de vorst
liep gevaar, door het gewei te worden gewond, waarmee het zich woedend verdedigde. ‘Wij zullen de
honden aanhitsen’ riep de vorst. ‘Neen, dat ware schande voor onze jagerij,’ antwoordde de markgraaf,
gaf mij (de genoemde heer Rauch) bevel om af te stijgen, en met hem te beproeven om het Hert de hessen
af te houwen, terwijl de te paard blijvenden het woedende dier van voren zouden bezig houden. Na vele
pogingen gelukte mij dit, niet zonder gevaar, aan de regter looper, terwijl een houw van de markgraaf den
linker trof. Oogenblikkelijk zonk het Hert van achteren ineen, de honden vielen aan en trokken het verder
neder, terwijl de moedige jager het reeds had afgevangen eer ik het gewei konde grijpen. De trotsche
twaalfender lag levenloos in den kring de jagers; ons ‘hallali’ klonk over berg en dal.”48
Het duidelijkste voorbeeld in Frankrijk is de Zonnekoning, Lodewijk XIV, die rond 1671 excessieve
parforcejachten hield zowel qua uitvoering als qua weelderigheid. Voor het volgen van de
jacht maakte men bij voorkeur gebruik van in de bossen aangelegde brede lanen, die Chausées
werden genoemd. Zo waren dames en geestelijken ook in staat de jacht voor het grootste deel
in koetsen te volgen. Veel Europese vorsten hielden in de gaten wat er in Versailles gebeurde,
en zo ook Koning-Stadhouder Willem III. De weelde en het excessieve vertoon tijdens de jacht
heeft waarschijnlijk indruk gemaakt op Willem III, omdat hij ook groot liefhebber was van de
parforcejacht. Dit uit zich een de volgende beschrijving over enkele jachtpartijen.
Op vrijdag 23 juli 1683 schrijft Willem III over een jachttocht het volgende naar zijn vriend
Bentinck:
“Apres avoir longtemps quetté, nous laissame coure un cerf de l’Essep, qui s’en alla au Berenberg,
de la retourna au Bruyl, de la tout contre Doreweert, et puis au Langerhout et a Asselt ou nous le tuame,
et revienne a Dieren a dix eure du soir.”49
Figuur 5:
Jachtroute van
Willem III op 23 Juli
1683.
1. Essop,
2. Terlet,
3. Berenberg,
4. Breulen,
5. Doorwerth,
6. Langerhout,
7. Asselt.

6

2
3

7

1

4

5
2. Historische jachtpraktijken op de Veluwe

34
Figuur 6:
Jachtroute van
Willem III op 30 juli
1683 van
1. Warnsborn,
2. Doorwerth,
3. het oude bos tussen
Oud en Nieuw Reemst,
4. De Pampel,
5. Engelanderholt,
6. Hoog Soeren,
7. Wolfs-en
Uddelerheegde,
8. Moeras bij Staveren,
9. Bos bij Putten.

Het is opvallend dat de tocht zich voornamelijk laat beschrijven langs adelijke goederen (figuur 5).
De locaties Terlet, Berenberg en Breulen lagen allen in de heerlijkheid Rosendael. De heerlijkheid
Doorwerth wordt genoemd, en de jachttocht begint en eindigt in de bossen van Hof te Dieren
en Middachten. Het Engelanderholt is hierbij een uitzondering. Daarnaast valt het op dat de
jachtstoet zich verplaatst tussen bos en heide, waar het duidelijk de Koningswegen volgt.
Een jacht die zeven dagen later op 30 juli 1683 plaatsvindt beschrijft de volgende plaatsen:
“Nous allame coure un cerf, comme je vous mandois qu’estoit mon intension. Batiste en avoit
détrouné un au Buisson de Wansborn, il se fit batter quelque temps au Doreweert, de la il s’en alla au
Vieus Bois, le Pampel, Le Langerhout, passa le bois de Hoogh Zoere, le Wolfs-et Utterlerhegh et de la au
marais de Staveren et nous le prime en voulant entrer au bois de Putten. Ca a esté une tres rude chasse,
ayent duré cinq eures et un quart”.50
De loop van deze tocht laat ook duidelijke de afwisseling tussen bos en heide zien (figuur 6). Ook
lijkt hier gebruik te zijn gemaakt van de Koningswegen. De overnachting zou plaats gevonden
kunnen hebben op Staverden, maar het is ook niet uitgesloten dat dit plaats heeft gevonden in
het jachthuis in Putten.
De parforcejacht werd door Willem II en Willem III voornamelijk uitgevoerd op herten.
Zoals Willem III het al noemde in zijn brieven naar zijn vriend Bentinck ‘un cerf’, wat mannelijk hert
betekent, gaf hij de voorkeur aan geweidragende herten. We weten echter niet of hier gesproken
wordt van edelherten, of van damherten, die ook in de wildbanen voorkwamen. Tot in de 19e
eeuw werden de damherten en de edelherten gewoon ‘hert’ genoemd, waardoor het moeilijk te
achterhalen is waar Willem III op gejaagd heeft.51 De kans is echter groot dat er voornamelijk
op edelherten werd gejaagd, voornamelijk omdat het dier een grote voorkeurspositie voor de
jager innam. Dit komt omdat het dier behendig en groot is, met een imposant gewei. Daarnaast
was hertenvlees echt vorstelijke voedsel. De impact van de parforcejacht door Willem III was
overigens niet groot op de populatie herten: er werden ongeveer 10 tot 12 herten geschoten per
jaar.51 De parforcejacht beperkte zich echter niet alleen tot de hertenjacht, er werd ook wel eens
op zwijnen gereden.
Waarom werd de parforcejacht nou juist op de Veluwe uitgeoefend aan het eind van de 17e
eeuw? Allereerst wordt er aangenomen dat de hertenpopulatie in de duinen al zover afgenomen
was, dat men op zoek moest gaan naar een nieuwe omgeving, waar ook de bevolkingsdruk op
het gebied minder laag was. Door de snel groeiende welvaart werd het grondgebruik in het
westen geïntensiveerd. Bossen werden gekapt voor de VOC-vloot, waardoor Willem II nieuwe
jachtgebieden ging zoeken.53 De herten zelf zullen ook een bepaalde voorkeur hebben gehad
voor gebieden, waardoor de loop van de parforcejacht ook hierdoor beïnvloed moet zijn geweest.
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Het is bekend van edelherten dat ze vrij goed kunnen gedijen in uiteenlopende soorten habitats.
Edelherten zijn het actiefst tijdens schemering, ze verblijven dan in het bos en op de weide.
Tijdens de nacht verblijven edelherten bij voorkeur in en op weidegrond, terwijl ze overdag in de
dichtere bebossing blijven. Hier zit per seizoen wel verschil in. In de herfst en voorjaar verblijven
herten graag in graslanden, terwijl in de zomer ook de jonge bossen populair zijn.54 Aan het
eind van de 17e eeuw werden de herten grotendeels gedwongen op de Veluwe te verblijven
door de grote hoeveelheid aangelegde wildwallen. De vruchtbare gronden voor de landbouw
waren automatisch ook een goed habitat voor de edelherten, maar konden daar moeilijk komen.
Een analyse van de toentertijd aanwezige wildwallen zou hier meer duidelijkheid over kunnen
geven. Over het algemeen genomen bestond de Veluwe helemaal niet uit grasland. Bos, heide
en zandverstuivingen waren de grootst aanwezige habitattypen, en dit is ook waar de herten
verbleven. Wat we met zekerheid kunnen aannemen is dat ook de herten water en vruchtbare
gronden nodig hebben. Bossen hebben ze nodig om overdag in te schuilen, maar in de nacht
zullen ze zich naar de rijkere gronden verplaatst hebben. Als we verder de jachttochten gaan
analyseren, valt het op dat de parforcejachten zich grotendeels door de bossen verplaatsen. Dit
is eigenlijk ook heel vanzelfsprekend als je bedenkt dat bij aanvang van de jacht het hert zich
verscholen zal hebben in het bos. Als de jacht is geopend zal het hert blijven proberen zich te
verschuilen in het bos, waardoor de jacht dezelfde route volgt, door de bossen. Willem III en
de adel die de parforcejacht uitoefenden waren hierdoor gebaat bij de instandhouding van de
bossen. Maalschappen beheerden hun eigen bossen, terwijl de domeingronden door de Gelderse
rekenkamer werden beheerd. Deze bossen hadden voornamelijk bescherming nodig met
betrekking tot de intensivering van de landbouw en de veeteelt, waardoor het heideareaal zich
uitbreidde. Dus niet alleen het dier zelf moest beschermd worden, ook het habitat van de dieren
werd op een bepaalde manier beschermd.
De zeventiende eeuw kenmerkte niet het einde van de parforcejacht. Aan het eind van de
19e eeuw kreeg deze vorm van jagen weer een opleving. Baron van Heeckeren van Enghuizen,
eigenaar van het Deelerwoud, hield van de parforcejacht. In 1890 jaagde hij met een pack Beagles
onder de naam ‘Gelria hunt’ samen met de hulp van twee Franse pikeurs. Hij deed dus aan de
Franse parforcejacht waarbij eerst gejaagd werd ‘op de slip’, wat een uitgezet geurspoor was,
waarna er een levende vos werd losgelaten. Het is niet geheel duidelijk waarom alleen aan het
eind van de jacht een vos werd losgelaten: het kan op een tekort aan vossen wijzen, of op een
poging om de moeilijkheidsgraad te verhogen. In 1984 werd deze vorm van jagen beëindigd.
Vanaf 1899 werd door Baron van Heeckeren van Enghuizen een particuliere meute jachthonden
gehouden, genaamd de ‘Equipage du Deelerwoud’ die op een Franse wijze de parforcejacht
uitoefende. De meute bestond uit beagles die in kennels werden gehouden op de Pinkenberg bij
Velp.55 Hier kwam veel ceremoniële expressie in voor zoals een blauw met gouden tenue. Reeën
werden hier in een afgerasterd gebied bejaagd. De heer F.E. Blaauw was een groot verzamelaar
van exotische dieren en planten, maar was niet positief over de taferelen in het Deelerwoud: ‘Ik
vergeet niet de zogenaamde jachten in het Deelerwoud. Ik kan het heen en weer jagen in een door raster
afgesloten ruimte van een weerloos half tam Ree, dat niet weg kan en eindelijk schreeuwt van angst als
de honden het levend verscheuren, noch jacht, noch jachtrijden noemen. Ik heb het één bijgewoond en zal
nooit vergeten hoe afschuwelijk het was!’ 56 Deze meute werd tot 1914 gebruikt. In 1923 werd met de
nieuwe jachtwet de parforcejacht verboden.57

2.2 Jacht met de vogel
Naast de parforcejacht was de valkenjacht eind 17e eeuw erg populair. Deze vorm van jacht wordt
vaak valkenjacht genoemd, maar wordt uitgevoerd met allerlei soorten afgerichte roofvogels.58
Ook deze jachtvorm was alleen voor de elite weggelegd, omdat het een erg kostbaar verdrijf was.
De verzorging en training kostten veel tijd, maar de valken zelf waren ook erg kostbaar omdat ze
zich in gevangenschap niet voortplanten. Ze moesten dus in het wild gevangen worden. Dat deze
vorm van jacht kostbaar was laat zich bevestigen door een rekening van de heer van Middachten
uit mei 1679 waarin de ‘vogeljacht’ f 5618 heeft gekost en de ‘Engelse jacht’ f 5357. Voor de
vogeljacht werden kosten gemaakt voor de ‘liverij, onderhouden van de peerden, tot onderhoude van de
vogels, aen Willem Wouters tot Rysfonten om de vogels te haelen,… en tot onderhoudt van de Valkeniers.’59
Hieruit blijkt ook dat niet alleen de Oranjevorsten jaagden met de valk; het was ook een geliefde
vorm van tijdverdrijf onder de adel.60
Al vanaf de Middeleeuwen is de jacht met de vogel verbonden met Nederland, waarbij
ieder vorstenhuis een eigen valkenhof had met valkeniers. Valkenswaard in Brabant heeft zijn
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Figuur 7:
Groepsportret met
de clubleden van de
Royal Loo Hawking
Club. In het midden is
de Prins van Oranje, de
latere koning Willem
III te zien. Een reiger is
neergehaald door een
valk. Tafereel rond 1844.

naam nog steeds te danken aan zijn training van valkeniers en valken, en was ook in heel Europa
bekend.61 Er werd voornamelijk gejaagd met valken en met haviken.62 De valken werden gebruikt
voor de zogenaamde ‘hoge vlucht’, terwijl de haviken zich meer tot het grondwerk beperkten.
Deze ‘lage vlucht’ was voornamelijk op hoenders, waterwild en konijnen en hazen. De hoge vlucht
door geervalken of slechtvalken op reigers was erg geliefd, waarbij de reigers hoog probeerden
te vliegen. Een koppel valken stijgt dan hoger, en probeert met een duikvlucht de reiger naar
de grond te krijgen. Alleen het wijfje van de geervalken werd afgericht voor het zogenaamde
haarwild: konijnen en hazen. Dam geeft aan dat de wildstand niet te lijden had onder deze
vormen van jacht met de vogel.63 Op de Veluwe waren twee soorten valkenjacht populair: die
op konijnen en hazen, en op de reiger. De reigerjacht was alleen mogelijk op plaatsen met water
in de buurt, waar de reigers konden foerageren. Zo was het Uddelermeer en het Bleke meer een
populaire bestemming voor reigers, die in een reigerkolonie in het Soerense bos verbleven. Op
de open heidevlakte werden de valken losgelaten om zich op de reiger te storten. Deze reigers
werden sinds de tijd van Willem III bijgevoerd op de plaatst die nog steeds ‘Reigerskooi’ genoemd
wordt.64 De hoge vlucht werd vaak beoefend aan het eind van de middag en in de vroege avond,
omdat om deze tijd de trek van reigers naar hun kolonie het meest intensief is. Dit komt omdat
de reigers de hele dag gefoerageerd hebben aan de waterkant, waarna ze met een volle krop de
nacht ingaan.65
Reigers kunnen grote afstanden afleggen, maar zijn voor hun voedselvoorziening
volkomen afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Meren, beken en rivieren zorgen voor
voedsel, maar bossen hebben ze nodig om te broeden. Het komt dus voor dat de reiger ’s-ochtends
vertrekt van het nest, over de heide vliegt naar het water, en ’s avonds weer terug gaat naar het
nest. Dit kan verklaren waarom de meeste beschrijvingen van de reigerjacht zich afspelen op
de heide. De valkenjacht heeft naar alle waarschijnlijkheid weinig invloed uitgeoefend op de
ruimtelijke inrichting van de Veluwe. Het landschap zoals het er lag was erg geschikt voor de
reiger en hazen jacht en werd alleen op kleine schaal beïnvloed zoals het bijvoederen van de
reigers. Wel heeft de valkenjacht, misschien indirect, invloed gehad op het landschap. De Veluwe
is rijk aan toponiemen die verwijzen naar de valkenjacht. Op een Hottingerkaart van Middachten
is te zien dat direct naast de Rouwenberg zich de Valkenberg bevindt.66 Andere namen zijn
Valckenshuise of Valckenhuys bij Rosendael, waar de Koningsweg vlak langs liep.67 Reijerskamp
bij Warnsborn, wat misschien een verbastering is van Reijgerskamp kan duiden op de jacht op
reigers. Het is niet gezegd dat deze toponiemen stammen uit de 17e eeuw, de valkenjacht is al
vanaf de Middeleeuwen een veel gebruikte jachtvorm, en het is dus niet uitgesloten dat de namen
van een oudere datering zijn.
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2.3 Eendenkooi
Een eendenkooi bestaat uit bos, water en een kooi. Hierin worden verschillende watervogels
gevangen zoals wilde eend, wintertaling, slobeend, smient en pijlstaart. Te midden van het
kooibos ligt de kooiplas, waarbij op de hoeken slootjes afbuigen het bos in die als vangpijpen
fungeerden. Van bovenaf gezien doet de vorm daarom denken aan een haai-of rogge ei. De jacht
op de eenden werd gedaan door een zogenaamde kooiker, met behulp van een kooikerhond.68
Eendenkooien hadden water nodig, wat kan verklaren waarom er midden op de Veluwe
geen eendenkooien te vinden zijn. Ze zijn allemaal gesitueerd op de lager gelegen gronden rondom
de Veluwe in de buurt van rivierdalen. Zo heeft er op het goed ‘Kortenbroeck’ tussen Ermelo en
Harderwijk een eendenkooi gelegen69, op het goed de Soppenhof onder Doornspijk70, een door
Willem III aangelegde eendenkooi drie kilometer ten oosten van Vaassen71, en een eendenkooi
op landgoed Middachten die waarschijnlijk in de 17e eeuw is aangelegd. Eendenkooien zijn
gesitueerd op plaatsen
waar
foerageergebieden
in de nabije omgeving
lagen en waar eenden
de mogelijkheid hadden
om te broeden.72 De kooi
in Middachten is een
duidelijk voorbeeld van
de verschillende functies
die een eendenkooi kon
hebben. Ten eerste droeg
een eendenkooi bij aan
het
consumptiepatroon
van die tijd, waarbij
een
eendenkooi
altijd
zorgde voor hoogwaardig
voedsel.73 Misschien heeft
zelfs de vriendschap met
Willem III ervoor gezorgd
dat de heer van Middachten
een
eendenkooi
heeft
aangelegd, wat de KoningStadhouder ook in de buurt
van het Loo heeft gedaan, maar dit zijn nauwelijks gegronde aannames. Wel kunnen we zeggen dat
het gebruiken van eendenkooien door de adel te maken heeft met het ontstaan van buitenplaatsen
in de 17e eeuw, waarbij eendenkooien deel uitmaakten van het landelijke buitenleven. Een
eendenkooi was niet alleen functioneel om de voedselvoorziening: het had ook een recreatieve
functie. Dit ging gepaard met het statussymbool dat het landschap van de jacht uitdroeg; men
flaneerde in de tuinen, jaagde in het sterrenbos, en ging ook kijken bij de eendenvangst.74 De
functies voedsel, recreatie en status waren de voornaamste reden voor de adel om een eendenkooi
aan te leggen. Het is nog wel een raadsel waarom sommige eendenkooien op loopafstand lagen
van sommige buitenplaatsen zoals bij huis Middachten. Eendenkooien functioneren alleen in
rustige gebieden, wat deze kooi waarschijnlijk niet was. Was deze eendenkooi meer bestemd
voor de recreatie dan voor voedselvoorziening? Verder onderzoek kan interessante informatie
opleveren.

Figuur 8:
Detail van een
eendenkooi op
Landgoed Middachten
op de kaart van Elshoff,
1729
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2.4 Vissen

Figuur 9:
Prent van visvijvers
bij Hof te Dieren
omstreeks 1700
Figuur 10:
Prent van visvijver bij
Rosendael in 1718

Veel buitenplaatsen op de Veluwe waren in bezit van een visvijver. Rosendael had er verscheidene,
paleis het Loo had er zes, Huis te Dieren had één ‘hoge’ een ‘lage’ vijver. Eigenlijk hebben vrijwel
alle adellijke huizen in de 17e eeuw gebruik gemaakt van water in de vorm van een visvijver: het
paste ook binnen de Franse, Nederlandse en Engelse tuinarchitectuur-stijl.75 Het bestaan van
visvijvers op deze plaatsen gaat soms al terug tot de Middeleeuwen, en dankt zijn bestaan aan het
toen al recreatieve landschap. De kastelen waren omgeven door jachtgebieden, waarbij visvijvers
werden aangelegd naast het kasteel. Ook toen werd het puur gebruikt voor vis voor de keuken.76
Naast alle aangelegde visvijvers werd het Uddelermeer, een oude pingoruïne, gebruikt voor
de visvangst. De reden tot de overdracht van het Uddelermeer aan Willem III kwam overigens
niet door de visrechten; het was een populaire foerageerplek voor de reigers waar hij graag op
jaagde. Vissen werd niet gezien als een elitesport; het was puur voor voedselvoorziening en
werd uitgeoefend door de gewone burger. Plaatsen als Harderwijk en Elburg waren voor de 16e
eeuw bekend als vissersplaats, maar legden het steeds meer af tegen de oprukkende vissers uit
Holland. Mede door de overbevissing waren in deze plaatsen in de 17e eeuw ontginningen en
landbouw middelen van bestaan.77

2.5 Konijnenwarande
Het konijn komt niet van oorsprong voor in Nederland. Het is een exoot, geïntroduceerd in NoordEuropa rond 1300 na Chr. Gedurende de Middeleeuwen was het konijn een adellijk jachtdier,
het vlees was erg gewild en ook de vacht werd gebruikt.78 Daarnaast is het toponiem ‘warande’
afkomstig uit Noord-Frankrijk en betekent ‘bewaren, beschermen’.79 In de meeste warandes werden
konijnen gehouden, maar veldhoenders kwamen er ook voor. Deze konijnwarandes werden
verpacht door de Rekenkamer aan voornamelijk adellijke personen, raadsheren of beheerders
zoals bosmeester of rentmeesters.80 De Veluwe had in de 17e en 18e eeuw veel konijnenwarandes.
Zo moet in 1675 Hendrick Hermen van den Hell een rekening betalen aan de domeinen in het
schependom van Arnhem voor ‘de Conijnwaranden omtrent Arnhem en Oosterbeeck, Mariendal,
Warnsborn en Dreijn, als oock de Conijnewaranden langes den Cattenpoel en buijten aen Monnickhuijsen
camp’. Verder worden er waranden rond het Scholtambt Ede vermeld, in het buurtschap Deelen,
in de ‘Ampte van Barnevelt’, binnen de ‘vrijheijt van Harderwijck en tot Ermel, tusschen Heerde en
Hulsberghen’, en van ‘Appeldoorn met den Conijne Waranden tot Beekberghen’ verpacht aan Wijnand
Hackforts. Daarnaast hebben de landgoederen Staverden, Cannenburg, Rosendael, Het Loo
en Grunsfoort een warande gehad. De konijnenwaranden tussen ‘Waegheninghen en Redinchem’
hoorden bij Grunsfoort. Deze warandes werden beheerd door zogeheten ‘schutten’, die waren
aangesteld door de heer van Ginckel. Eén schut moest vaak een groot gebied onderhouden, zoals
De Veluwe als jachtlandschap

39

Jan Vaessen die verantwoordelijk was voor de waranden in Oosterbeek, Mariendael, Warnsborn
en Dreijen. Andries, den Schut tot Eede had nog meer locaties onder zijn hoede, welgeteld
dertien.81
Er is niet veel bekend over de konijnenwarandes op de Veluwe met betrekking tot het
beheer en inrichting ervan. Wel kan een zijstap naar het beheer van de konijnen in de duinen, waar
wel meer over terug te vinden is, duidelijkheid bieden over de omstandigheden op de Veluwe.
Konijnen graven burchten, bergen, bouwen of wrangen, die bestaan uit gangenstelsels met
diverse kamers. Als er teveel konijnen in een burcht zijn kunnen ze elkaar verstikken, waardoor
de beheerder van de warande, in de duinen ‘duinmeier’ genoemd, moet ingrijpen. Hij maakt
dan nieuwe konijnenbergen en gaten waar de jongen dan naartoe trekken. De gaten worden
geboord tot halverwege de berg met behulp van boren en stokken, waardoor er verschillende
pijp-gangen ontstaan. De konijnen werden beschermd doordat ze in deze bergen hun holen
hadden waar roofdieren niet bij konden komen. Ook werd er actief gejaagd op vossen en andere
roofdieren. Naast de bescherming van de konijnen werd de beheerder geacht de konijnen bij
te voeren, vooral in de winter.82 Waarschijnlijk werden deze duinmeiers schutten genoemd op
de Veluwe, en de kans is groot dat zij dezelfde taken hadden als hun collega’s in de duinen.
Er zijn twee soorten konijnenwarandes bekend: open en gesloten. De gesloten varianten zijn
omheind, terwijl de open dat niet zijn. Een meer uitvoerig onderzoek is nodig om echt te kunnen
aangeven hoe de konijnenwarandes er op de Veluwe uitgezien hebben, maar de kans is groot
dat de konijnenwarandes op de Veluwe open waren. Dit lijkt zo, omdat er in de memories van
Huis Middachten gesproken wordt over grote gebieden, zoals de waranden van Apeldoorn tot
Beekbergen. Het zou kunnen dat er in dat gebied meerdere konijnenbergen gelegen hebben
waar de schut toezicht op hield. Een afgesloten warande lijkt nog arbeidsintensiever en daarom
misschien minder winstgevend, maar ook hier zou verder onderzoek naar kunnen plaatsvinden.
In een plakkaat uit 1682 wordt nog eens benadrukt dat iedereen zich aan de ordonnantie
van de jacht moet houden. Dat er op eigen konijnenwarandes mag worden gejaagd wordt
verwoord als volgt: ‘alleen yder gepermiteert op sijne eygene Conijne-Warande met Fret en Buyl of
andere Netten nevens een hond, doch sonder Moer Conijnen te mogen vangen’.83 Tijdens de jacht werden
gemuilkorfde fretten met belletjes in een konijnenburcht gezet om de konijnen uit het hol te
jagen. Dit mocht niet vaker dan drie keer per jaar plaatsvinden omdat anders de konijnen teveel
gewend zouden raken aan de fret. Wanneer de konijnen uit de burcht schoten joegen honden ze
de netten in. Dit was een commerciële vangstmethode, puur voor de opbrengsten van het konijn.
Een andere, meer recreatieve vorm van jacht waren de ‘hardloopwedstrijdjes’ van honden tegen
de konijnen.84 Tijdens de commerciële jacht op konijnen werden in de netten de grote vrouwtjes
konijnen eruit gehaald en terug gezet in de burcht. Deze konden meer jongen produceren; op
deze manier gebruikte te beheerder actieve selectie op de bejaagde soort.

Figuur 11:
Tekening van konijnen in
warande. Uit het Jachtbedryff, 1636.
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2.6 Drijfjacht

Figuur 12:
Drijfjacht op hazen,
1887.

Vanaf de 19e eeuw werd de parforcejacht, wat een vorm is van drijfjacht,
minder populair. Het afschieten van
wilde zwijnen en roodwild vond plaats
door middel van drijfjachten, waarbij het
wild met behulp van zogeheten ‘drijvers’
en honden uit grote bospercelen gedreven
werd.85 Voor de drijfjacht op konijnen
waren boswegen, open plekken of
plaatsen waar het hout dun stond goede
posten als men op konijnenjacht ging met
één of meerdere honden. Vanaf een open
plek waaruit meerdere wegen af liepen
als stralen van een cirkel, met een lengte
van 25 meter en een breedte van 2 meter,
boden een mooie gelegenheid om konijnen
te schieten.86 De drijfjacht vond plaats
met een groep genodigden die elkaar
hielpen om het wild uit de beschutting
te krijgen. Ook deze vorm van drijfjacht
was, net zoals de parforcejacht, een
sociale aangelegenheid waarbij vrienden
en politieke bondgenoten op elkaar moesten inspelen om het dier te vangen. Tegenwoordig vindt
de drijfjacht vooral in Nederland alleen nog plaats op hazen.

2.7 Bersjacht

Figuur 13:
Middeleeuws
bersjacht tafereel
met camouflage.

De bersjacht is een vorm van jagen waarbij de jager de prooi gaat besluipen en zo dichtbij probeert
te komen zodat hij het dier kan doden. Deze vorm van jagen is al erg oud, en wordt al sinds de
14e eeuw beschreven als een jachtvorm in het boek ‘Le livre de Chasse’ van Gaston Phoebus.
Hij omschrijft dat de bersjacht gebeurde met vermommingen en gecamoufleerde wagens.87 De
bersjacht blijft in de loop van de geschiedenis redelijk constant populair, en is kleinschaliger dan de
hier voorheen beschreven
methoden. Bij de bersjacht
wordt
meestal
jacht
gemaakt op een selectief
stuk wild en is redelijk
arbeidsintensief.88
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Locatiekeuze en
ruimtelijke inrichting
van jachtterreinen
op de Veluwe tussen
1650 en 1702

Na een kort overzicht in het vorige hoofdstuk van
verschillende jachtactiviteiten, is het nu tijd om dieper
in te gaan op het geografisch aspect van de jacht. Het
uitoefenen van de jacht heeft namelijk invloed op zijn
omgeving. In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord
te geven op de vragen: welke landschappelijke en/
of maatschappelijke factoren speelden een rol bij
de locatiekeuze voor jachtterreinen tussen 1650 en
1702? Op welke wijze zijn terreinen tussen 1650
en 1702 ingericht ten behoeve van de jacht? Aan
de hand van een analyse naar landschappelijke en
maatschappelijke achtergronden wordt getracht hier
antwoord op te geven. Naast het onderzoeken van
de locatiekeuze van de jachtgebieden op de Veluwe
wordt er gekeken naar de ruimtelijke inrichting van
deze jachtgebieden. Werden ze afgerasterd, of was
deze scheiding niet zo zichtbaar? En binnen die
jachtgebieden; hoe werd het landschap aangepast
of veranderd omwille van het jachtbedrijf? Samen
met behulp van een detailstudie over De Hof te
Dieren worden de ruimtelijke eigenschappen van een
jachtgebied zichtbaar. Voordat deze onderwerpen
besproken worden in de komende paragrafen wordt
de historische achtergrond besproken aan de hand
van het jachtrecht, de jachtgebieden, de functie
van de jacht, en de ruimtelijke invloed die de jacht
had op het Veluwse landschap in de Prehistorie en
Middeleeuwen.
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3.1 Prelude: de jacht in de Prehistorie en de
Middeleeuwen

Figuur 14:
Graaf van Foix, Gaston
Phébus schreef een
geïlustreerd boek
over de Franse jacht
rond 1387. Hier is hij
afgebeeld omgeven
met jagers.

Het jagen op dieren is een activiteit die stamt uit het jager-verzamelaar tijdperk. Tijdens het
Midden-Paleolithicum, wat ongeveer een kwart miljoen jaar geleden is, liepen er al mensen
op de Veluwe rond, rondtrekkend op zoek naar wild, eetbare vegetatie en vis.89 Deze manier
van leven was in die tijd alleen mogelijk op de Veluwe vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
Waar deze mensen zich naartoe verplaatsten hing voornamelijk af van de seizoenen en de
beschikbare voedselvoorziening die het landschap bood, en dan met name de beschikbaarheid
van wild. In het Mesolithicum werd de vegetatie dichter en was de jager niet langer afhankelijk
van trekkende prooidieren, maar kon hij overschakelen naar de jacht op standwild.90 Zo vindt
er tijdens het Neolithicum een waarschijnlijk geleidelijke transitie plaats naar een agrarische
bestaanswijze. Rond 4300 v. Chr. breidde deze bestaanswijze zich uit over de Veluwe.91 Echter
moet niet verondersteld worden dat de mens voor het Neolithicum geen invloed heeft gehad
op zijn omgeving. Waarschijnlijk werden er al bepaalde vormen van beheer toegepast, zoals het
afbranden van terreinen.92 Naast deze directe gevolgen op het landschap, werd er voor en tijdens
het Neolithicum gejaagd wat een impact moet hebben gehad op de samenstelling van de flora
en fauna in het gebied.93 Wat de intensiteit van de bejaging is geweest, en hoe groot de gevolgen
hiervan zijn geweest op de wildpopulatie is niet tot nauwelijks na te gaan. We kunnen wel
zeker van menselijke invloed spreken, maar de intensiteit ervan zal onder andere afhangen van
menselijke populatiegrootte, jachtmethoden, aanwezige vegetatie, menselijk vestigingspatroon
en verspreiding van het wild. Zelfs al spreken we in deze periode van bewoningscontinuïteit,
vestigden mensen zich niet op vaste plekken. Deze nederzettingen werden al vanaf de Prehistorie
verplaatst.94
Het landschap werd in de loop van de Prehistorie steeds intensiever gebruikt, maar tot
aan de Romeinse tijd was het niet dichter bevolkt dan drie a zes personen per km2.95 De jacht
onderging hier wel een verandering. Met de komst van de Romeinen werden de stroomruggen
langs de rivieren vrij gehouden van bewoning, door een ‘limes’ aan te leggen waarlangs het
leger zich snel kon verplaatsen. Mogelijk werden deze gebieden ook gebruikt voor de jacht en
als oefenterrein, maar dit is een weinig gefundeerde constatering.96 Hiermee zouden voor het
eerst gebieden afgebakend geweest kunnen zijn voor de jacht, waarmee het jachtbedrijf werd
verbonden aan de gebieden waarover de Romeinen zeggenschap hadden. Wilde dieren waar
voor consumptie op werd gejaagd waren wisenten, elanden, edelhert, reeën, wild zwijn en
haas.97 Jacht speelde echter geen significante rol
voor de vleesconsumptie: ongeveer 0 tot 3,5
procent van de vleesconsumptie bestond uit wilde
dieren.98 Hierdoor was de jacht ook van geen groot
economisch belang.99 De Germaanse cultuur,
een cultuur die bestond voordat de Romeinen
Nederland binnenvielen, kwam hiermee in contrast
te staan met de Romeinse perceptie. Germanen
geloofden namelijk dat de natuur een wereld was
waar hijzelf deel van uitmaakte. Daarmee ging
gepaard dat wat hij uit de natuur haalde van
hem werd. De Romeinen echter paalden deze
jachtrechten af, waardoor niet iedereen vrij kon
jagen.100 Deze nieuwe traditie van het reserveren
van jachtgebieden en de nieuwe regels aangaande
het algemene jachtrecht werd door de Frankische
heersers overgenomen.

3.1.1 Jachtrecht
In de vroege Middeleeuwen ontwikkelde zich in
Gelderland een grootgrondbezit waarop de bezitter
en niet de gebruiker van de grond het jachtrecht
bezat. Bewijs van deze nieuwe ontwikkeling is
terug te vinden in enkele oorkonden. Keizer Otto
II (983-1002) zorgde dat na enige conflicten, de
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praedia Renkum en Arnhem voor de helft in het
bezit van Adela en Balderik bleven. Hier hoorde ook
de wildban oftewel het jachtrecht bij in het woud
de Moft in Renkum.101 Op 18 december 996 schonk
Balderik een stel goederen aan het klooster Elten.
In vier foreestaandelen, namelijk ‘Steverewold’
(Staverden?), ‘de Moft’ (bij Ede), het ‘Wekeromlo’ (bij
Ede) en het ‘Suboirt’ , had niemand de vrijheid om op
een hert of hinde te jagen zonder de toestemming van
de abdis. Wanneer een hert of hinde vluchtte uit het
foreest waren degenen met toestemming van de abdis
gerechtigd om de dieren te volgen in andere bossen.
In ruil voor dit recht om te jagen moesten ongeveer
twaalf herten of hinden jaarlijks aan de abdis worden
gegeven.102
In de Frankische tijd hadden de Merovingische
en Karoligische vorsten, Koninklijke of Keizerlijke
rechten, de zogenoemde regalia. Voor alle niet in
cultuur gebrachte gronden en grote wegen en wateren
gold het wildernisregaal. Dit was een eigendomsrecht
van de koning.103 De gebieden die onder dit
wildernisregaal vielen werden in de Romeinse tijd
forestes genoemd en in de Middeleeuwen foreesten. Het ging echter niet alleen om ongecultiveerde
gronden; het begrip foreest duidt ook op een verzameling van gebruiksrechten.104 Zo was ook
de jacht een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht kon op twee manieren worden uitgegeven. Ten
eerste konden bosgebieden met de daarbij behorende verbonden rechten worden uitgegeven.
Ten tweede konden ook deze rechten los worden uitgegeven zonder dat het verbonden was aan
een bepaald gebied. Deze uitgiften of schenkingen werden gedaan door de vorst aan wereldlijke
en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders of kloosters, en waren een beloning voor diensten die
werden uitgevoerd ten gunste van de vorst. Deze vorstelijke rechten waren de oorzaak voor
enige conflicten tussen de vorst en de boeren. De boeren hadden van oudsher al het recht om in
de bossen en op de heidevelden hun vee te laten weiden, te sprokkelen en plaggen te steken.105
Deze rechten stammen waarschijnlijk nog uit de Germaanse tijd waarin veel grond in algemeen
gebruik was.106
Na de Frankische periode maakt de Veluwe deel uit van het hertogdom Gelre en omvatte
bijna het gehele kwartier Arnhem.107 Graaf Otto de 1e kocht de Veluwe als leen van de hertog van
Brabant, die het zelf weer als leen had van de bisschop van Utrecht.108 Tijdens de Middeleeuwen
werden de oude regalia onder de Gelderse hertogen streng gehandhaafd. De hertogen stelden
ordonnanties op, inden boeten en verpachtten konijnenwaranden. Dit handhaven trof niet alleen
de boeren, maar ook de adel die als grootgrondbezitters niet de volledige vrijheid over hun
eigendommen bezaten. Ook tussen de vorsten waren de rechten niet altijd geheel duidelijk. Rond
1187 was er bijvoorbeeld een conflict tussen de Hertog van Gelre en de Bisschop van Utrecht.
Een groep Hollanders had zich gevestigd onder toestemming van de bisschop om het gebied
te ontginnen, terwijl het behoorde tot de wildgraaf van de Hertog. Uiteindelijk moesten de
Hollanders ruimgeld betalen of vertrekken.109 Later slaagde Graaf Reinald I van Gelre (1271-1326)
erin de Veluwe direct van de bisschop van Utrecht in leen te verkrijgen. Hij mocht, behalve de
verkregen rechten, voortaan ook de munttol en jachtrechten uitoefenen.110
In de dertiende en de veertiende eeuw vond een scheiding plaats binnen het beheer van
de voormalige foreesten. Ten eerste bleef het landsheerlijk beheer in stand, wat plaats vond in de
domeinen en heerlijkheden waar het jachtrecht gold voor de landsheer. Ten tweede vormden zich
marken waarbij sommige gebruiksrechten de ingezetenen van een marke toekwamen. Sommige
van deze gebruiksrechten werden geschonken door de landheer, maar één recht werd vaak door
hem gereserveerd: het jachtrecht.111 Alleen sommige geestelijke goederen kregen het jachtrecht
geschonken.112 Marken waren (dorps)gebieden waarin boeren hun gebruiksrechten op de woeste
gronden, bossen en weiden gezamenlijk regelden. Dit gebeurde vaak in zogeheten maalschappen;
een organisatie die het malenbos beheerde.113 Het ontstaan van de marken kan verklaard worden
door het groeiende aantal ontginningen in de Middeleeuwen, waardoor de druk op de woeste
gronden sterk toenam.114 Zo ontstond er een tweedeling in het gebruik en beheer van de woeste
gronden, waar voorheen alleen het wildernisregaal of het foreestrecht gold.115
Zoals hiervoor genoemd, is het recht om te jagen in de Middeleeuwen voornamelijk in
handen geweest van de vorst. De vorst kon goederen in leen uitgeven en soms ook het daarbij
behorende jachtrecht. Deze edelmannen waren in de Middeleeuwen ook jachtgerechtigd omdat

Figuur 15:
Middeleeuws
hertenjacht tafereel
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zij het goed als het ware bezaten, mits de hertog niet het jachtrecht voor zichzelf gereserveerd had.
Ze waren aan de landheer leendienst verschuldigd, wat zich uitte in een jaarlijkse tijns in geld of
in natura.116 Ook stond het de hertog vrij om individuen te toestemming te verlenen tot de jacht.
Dit waren bij uitstek Gelderse heren van adellijke afkomst, die met permissie op herten, reeën en
wilde zwijnen konden jagen.117 Het jagen op hazen en konijnen was middels het pachten van een
konijnenwarande ook mogelijk voor lager geplaatsten. Deze waranden werden afgebakend met
palen of tekens op bomen.118

3.1.2 Jachtgebieden
Waar in deze gebieden werd er gejaagd? In de Karolingische tijd behoorde de gehele Veluwe tot
de wildban van de vorst. Later in de 14e eeuw komt het jachtrecht niet voor in de gebruiksrechten
in de malebossen van de Veluwse marken.119 Dit kan betekenen dat in die tijd het alleenrecht op
de jacht nog steeds bij de Gelderse hertogen lag, ondanks dat de boeren het recht hadden om de
malebossen te gebruiken. De maalschappen hadden hun eigen rechtsregels en rechtspraak, maar
lagen binnen de wildban, waardoor het jagen en vangen van grofwild alleen beoefend mocht
worden door de landsheer of met toestemming van deze landsheer.120 De kans op conflicten
was hierdoor groot. De maalschappen hadden recht op houtkappen, veeweiden, akeren,
plaggen, heide maaien en afbranden, wat directe gevolgen had op de wildstand. Hertog Arnold
verwoordde dit in 1436 als volgt:
‘Hem, is te weten dat onze Wiltbraet op Veluwen zeer gestoert ende vernielt word in onze
lande van Veluwen omme des menichvoldighes brants wille die daer gedaen wort daer menigheen
mede geschedicht wort dat wij verstaen, dat daer op geschut, want wij aldaer overdrongen sin, dat wij
geoerloeft solden hebben male in sinen marcken te bernen. Begheren dat afghedaen te werden ende dat des
niet meer en geschiet ende ons de schade ghericht te werden want alsulcke brand souden groten schaden
neet gescheen en kan ende oec ongewoenlic is ende neet te gescheen en plach in onze Voervaders tiden dan
bij oeren oerlof’.121
Figuur 16:
Arnold van Egmond,
Hertog van Gelre 14101473

Hertog Arnold laat hier weten dat de branden die op de
heide worden aangestoken schade aanrichten aan het wild.
De hertog kan hier echter weinig tegen beginnen, omdat het
recht van afbranden van de heide bij de maalschappen ligt.122
In de veertiende eeuw wordt het belang van de jacht voor
de Gelderse hertogen ook zichtbaar door een taaksplitsing
tussen het bosbeheer en het wildbeheer. Het wild en jachtbeheer op de Veluwe kwam in handen van de jagermeester
en de wiltforsters. De jagermeester Randolf de Jaeger werd
aangesteld halverwege de 14e eeuw.123 Hij kreeg daarmee
Hoekelum in leen, en was zo verbonden aan het erfelijk
ambt van Jagermeester van de Veluwe en het Reichswald.
De jagermeester was een hofbeamte van de hertog en
oefende namens de Hertog alle bevoegdheden voor de jacht
uit over de Veluwe en het Reichswald.124 Hij moest van adel
zijn en te allen tijde tien jagersknechten beschikbaar hebben
voor de hertogelijke jacht. Twee moesten te paard aanwezig
zijn, en acht te voet. Ook moest de jagermeester voorzien in zestien koppels jachthonden en acht
koppels windhonden.125 Aan het eind van de vijftiende eeuw werd het ambt van jagermeester
losgemaakt van het leen Hoekelum en ging het over op de Bentincks, heren van het Loo. Vanaf
1548 oefenden de stadhouders dit ambt zelf uit.126
Waarschijnlijk ontstond het ambt als wildforster in het begin van de 14e eeuw.127 Voor
die tijd is er nog sprake van vorsters of forsters, afkomstig van het forestis-begrip, maar vanaf
de 14e eeuw worden ze wiltforsters genoemd. Hier komt ook weer een scheiding van functies
naar voren: de hertog vond de jacht zo belangrijk dat hij gebruik maakte van zijn rechten om
speciale ambtenaren aan te stellen; de wiltforsters.128 Het wiltforsterambt was aan een aantal
hoeven op de Veluwe verbonden: over de gehele Veluwe lagen twaalf wiltforstersgoederen.
Het overste wildforstersambt behoorde bij de heer van Middachten. Deze functionaris was
verantwoordelijk voor de organisatie van de jacht en was een adellijk of landsheerlijk recht.129 De
wildforsters hadden als taak om de vorst te dienen bij zijn jachtpartijen door een kar en paard
ter beschikking te stellen voor het vervoeren van geschoten wild en overige jachtattributen. Ook
hielden zij toezicht op de wildstand van het gebied. Als administratieve rol was de wildforster
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inner van ruimgeld. Dit ruimgeld was een vierjaarlijkse heffing die door bijna alle inwoners
van de Veluwe betaald moest worden. Van oorsprong was dit ruimgeld een achterafbetaling
voor onrechtmatige ontginningen.130 De jagermeester stond dus boven de wiltforster en overste
wiltforster, die onder leiding van de jagermeester fungeerden.131 Zo waren er algemeen geldende
placcaten met betrekking tot de jacht op de Veluwe aanwezig, waarschijnlijk onder invloed van
de jagermeester gemaakt, en specifiek tegen plaatselijke omstandigheden gerichte ordonnanties,
waarbij waarschijnlijk de wiltforsters de taak hadden om deze te bewaken.132

3.1.3 Functie van de jacht
Vanaf de Prehistorie jagen mensen al voor voedsel. In de Middeleeuwen werd er nog steeds
gejaagd voor voedsel; men spreekt niet voor niets vaak over ‘wiltbraet’. Echter, er begint ook een
verschuiving plaats te vinden in de motieven voor de uitoefening van de jacht. Voedselvoorziening
was niet meer de eerste reden om op jacht te gaan. Jacht werd een vorm van vermaak. Het
kan vermaak genoemd worden omdat jacht in de Middeleeuwen zich heeft ontwikkeld tot
een belangrijk tijdverdrijf van de edelen.133 Ook werden in de Middeleeuwen veel oorlogen
uitgevochten en de jacht stond hier als het ware symbool voor. Bij de jacht ontwikkelden mannen
namelijk de vaardigheden die ze in de oorlog goed konden gebruiken.134

3.1.4 Ruimtelijke invloed
Dat de jacht van groot belang is geweest in de Vroege Middeleeuwen wordt duidelijk uit
voorgaand verhaal. Er vond in de Middeleeuwen daarbij een omslag plaats: degenen die land
op grond van het canonieke recht bezaten (de Duitse koning of de door hem gedelegeerde elite)
hadden het recht om te jagen in dit gebied, en niet diegenen die de grond vanouds gebruikten
in overeenstemming met het aloude gewoonterecht (in het bijzonder de boeren). Hiermee werd
vanzelf een trend in gang gezet waarbij alleen de vorst en adellijke families, personen met
grootgrondbezit, de jacht mochten uitoefenen. Het jachtrecht is in deze paragraaf uitvoerig
besproken, en niet zonder reden. Het jachtrecht heeft namelijk een enorme invloed gehad op de
manier waarop in die tijd het landschap werd ingericht. Tijdens de Middeleeuwen is het recht om
te jagen steeds verder ingeperkt: waar de jacht eerst mogelijk was voor iedereen, in de loop van
de Middeleeuwen eigenden de grootgrondbezitters zich dit recht steeds meer toe. Dit resulteerde
in tastbare inperking van de Veluwe. Zo ontstonden er specifieke jachtterritoria die op bepaalde
manieren begrensd werden. Een voorbeeld hiervan zijn de talloze konijnenwaranden die verpacht
werden.
Wat precies de ruimtelijke invloed is geweest van de jacht op het Middeleeuwse landschap
is moeilijk na te gaan. Ten eerste is niet bekend welke gebieden precies in eigendom waren
van de Gelderse hertogen. Voor de West-Veluwe was de omvang van het hertogelijk gebied
waarschijnlijk rond de 3000 hectare. Bij Velp en Loenen lagen ook enkele kleine domeinbossen.135
Daarnaast werd de jacht waarschijnlijk uitgeoefend op de gehele Veluwe, en bleef dit niet beperkt
tot de domeinbossen. De graven en hertogen en de daar bijbehorende adel zal ook gejaagd
hebben in andere gebieden, maar dit is moeilijk na te gaan. In dit onderzoek is het ook niet
van belang om de ruimtelijke invloed van de jacht op de Veluwe in de Middeleeuwen tot in
detail te bekijken; dit is een onderwerp voor vervolgonderzoek. Wat wel opvallend is in deze
periode, dat de jacht door de hertogen erg belangrijk gevonden werd. Zelfs zo belangrijk dat de
jacht geregeld werd door zelf aangestelde ambtenaren als jachtmeester en wiltforsters. Ook laten
conflicten in grondgebruik zien dat de jacht een hoge prioriteit had.136 Dit uitte zich in het feit dat
op de gehele Veluwe gejaagd werd, ondanks verschillende gebruiksrechten binnen domeinen
en marken. Dit jagen werd echter door een select gezelschap uitgeoefend, die ook de jacht voor
zichzelf reserveerden. Hierdoor kreeg het wild een zekere mate van bescherming: niet iedereen
mocht meer jagen terwijl wel over de gehele Veluwe wild liep. In zekere zin zullen de Hertogen
in de Middeleeuwen zich ingezet hebben om dit jachtgebied te beschermen, wat zich ook uitte
in de verschillende uitlatingen die de hertogen deden om het wiltbraet te beschermen.137 Andere
vormen van grondgebruik zullen hierdoor zijn tegengehouden, waardoor het jachtgebied de
Veluwe is stand bleef.
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3.2 Ligging: jachtterreinen op de Veluwe in de
periode 1650-1702
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag: waar liggen de jachtterreinen op de
Veluwe tussen 1650 en 1702? Eerst worden de wiltforstergoederen behandeld die een basis
vormen voor de eind zeventiende-eeuwse jacht. Daarna komen afzonderlijk de gebieden van
Willem II, Koning-Stadhouder Willem III en de jachtterreinen van de adel aan bod.

3.2.1 Wiltforstergebieden: de voormalige jachtterreinen van
de hertog van Gelre
In paragraaf 3.1 is al omschreven wat de rol van wiltforstergoederen was op de Veluwe. Op de
Veluwe was nog veel onontgonnen land aanwezig. Dit land was in handen van de hertogen
en later de stadhouders, waardoor ze direct ook veel invloed hadden op het gebruik van de
gronden. Deze rijke grondbezitters waren financieel in staat om een wildbaan te onderhouden,
zoals Willem II deed bij de wildbaan te Dieren. Het maatschappelijk belang van de Veluwe als
jachtgebied blijkt uit de ring van wiltforstersgoederen rondom het Veluwemassief. Een korte
beschrijving van de bekende wiltforstergoederen op de Veluwe kan een goede indicatie geven
van de al bestaande gebieden omtrent de jacht en het beheer van het wild.138
Koudhoorn

In 1326 werd het goed ‘Hoerne’ tot een wiltforstergoed verklaard, toen in bezit van Reinier van
Horle. In de tijd van Willem III is het goed nog steeds beleend als wildforstergoed zoals blijkt uit
het volgende:
“Melis Bessels Wincoop, erve sijns vaders, beleent noch onmundig deur sijnen oom ende hulder
Melis Janssoon Wincoop met een wiltforstergoed met sijn tobehoren, geheiten Colthoorn, in den lande van
Veluwen, in den kerspel van Putten, gelegen suytwert an Sprielderbosch, noortende westwert an een erff,
geheiten die Coyt, oostwert an ‘t gemeinde heetveld, 7 Aprilis 1621.”
Dit leen werd op 22 februari 1643 overgedragen aan zijn broers en zussen, waarin Bessel Melis
Wincoop het goed beleende op 5 februari 1698.139 Het goed werd niet Colthoorn genoemd, maar
het lijkt om hetzelfde goed te gaan. Tegenwoordig staat het op de huidige topografische kaart
beschreven als ‘Koudhoorn’.
Boeschoten

Het goed Bosschoten ligt gestationeerd onder Garderen, in de buurt van Koudhoorn. Het staat
nu bekend onder de naam Boeschoten. Ricolt van Boeschoten werd door de hertog van Gelre
hiermee beleend.
Wedinchem

Figuur 17:
De Wildforst bij Epe

In 1424 ontving Willem van Wedinchem het ‘wiltforstergoet te Wedinchem tot Zuthpens recht’.
Ook nu is het goed nog te herkennen, waar alleen nog de gelijknamige camping herinnerd aan het
bestaan ervan. Het ligt ten Noord-oosten van de Schaffelaarsebos te
Barneveld.140
Todinck

Willem Yseren draagt in 1470 het ‘wiltfurstergoed’ te Todinck in
de buurtschap Tonden in het kerspel Voorst over aan Conrart
Schimmelpenning.141 Het goed Todinck is niet meer terug te vinden,
het buurtschap Tonden is echter nog bekend.
De Hagen

Dit wiltforstergoed ligt bij Epe en is in 1428 beleent aan Arnt toe
Boecop, drost van Harderwijk en Hattem, in de Ridderschap der
Veluwe.142 Op de militaire topografische kaart uit 1915 is in Epe nog
een goed beschreven met de naam ‘wildforst’ (figuur 17). Deze naam
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wordt waarschijnlijk foutief beschreven aan de woning van de jachtopziener van Quickborn; de
kans is groter dat hier het oude wildforstergoed heeft gelegen.
Stakenborgh

Dit goed werd ook Eynendinck genoemd en lag in het kerspel Voorst. Geografisch gezien kan
gezegd worden dat dit goed al eigenlijk niet meer op de Veluwe ligt.
Huningh

Dit goed lag in het kerspel Hall in het buurtschap Zilven, vlak bij Loenen. Van het kerspel Hall
of het goed zelf is niet veel terug te vinden, maar op oudere topografische kaarten vinden we het
buurtschap Zilven wel terug.
Delen, Thuninck

De goederen Delen en Thuninck zijn moeilijk terug te vinden. Delen zal waarschijnlijk te Deelen
gezocht moeten worden, en Thuninck in het kerspel Beekbergen in het buurtschap Loenen.
Deze lijst van J.M. van Winter is waarschijnlijk niet compleet. Ten eerste wordt er niet gesproken
over een wildforstergoed in Ede.143 Echter, in meerdere regesten wordt gesproken van een
wildforster van Ede. Daarnaast bestaat er in Ede een weg geheten ‘wildforster’, met ernaast een
jachtlaan, dus de kans is groot dat ook hier een wildforstergoed aanwezig is geweest. Daarnaast
zijn er in het huisarchief van Doorwerth stukken te vinden die spreken over een wildforstergoed
op de ‘heer Aernts enck’ te Oosterbeek144 en eentje te Wolfheze.145 Ook wordt er in stukken van het
Hof van Gelre en Zutphen gesproken over hetzelfde wildforstergoed te Oosterbeek146, maar ook
een ander goed Hueninck te Silvolde.147 Bij nadere bestudering van een kaart van de heidevelden
bij Wolfheze uit 1668, is zichtbaar dat met het goed te Oosterbeek en te Wolfheze, hetzelfde goed
wordt bedoeld. De ‘heer Aernts enck’ staat hier aangegeven, maar ligt in Wolfheze.148 Duidelijk
moet zijn dat we nog niet alles weten over deze wiltforstergoederen op de Veluwe en daarbuiten,
en dat hier op zichzelf nog een hele studie naar gedaan zou kunnen worden.
Naast de wiltforstergoederen hadden nog andere landgoederen vanaf de Middeleeuwen
een relatie met de jacht. Zo was het huis Hoekelum beleend met het jagermeesterambt. Ook
bestond er nog de overste wildforster van de Veluwe, wat als ereambt sinds 1405 aan de heren
van Middachten werd aangewezen.149 Deze gebieden hebben al sinds de Middeleeuwen een
directe relatie met de jacht. Op de kaart (figuur 18) is zichtbaar dat deze goederen erg verspreid
liggen over de Veluwe. Er liggen een paar dicht bij elkaar zoals Koudhoorn en Boeschoten, maar
het is opmerkelijk dat alle wildforstergoederen, met uitzondering van Delen, zich aan de rand
van de Veluwe bevinden, of zelfs verder. De goederen Stakenborgh en Todinck liggen zelfs meer
in de IJsselstroom. De ligging van deze goederen aan de IJsselstroom is waarschijnlijk omdat
wildforsters zich bezig hielden met het wild. Bekend is dat edelherten en reeën zich graag in de
voedselrijke uiterwaarden begeven, wat het dus niet zo gek maakt dat er ook goederen niet direct
op de Veluwe liggen, maar erbuiten.
In figuur 18 is de spreiding weergegeven van de wiltforstergoederen op de Veluwe.
Opvallend is dat een groot deel van de wiltforstergoederen zich concentreerd aan de randen van
het Veluwemassief, in de buurt van lager gelegen veengronden of riviergebieden. Ze liggen als
een soort ring om het Veluwemassief heen, wat een afbakening lijkt te zijn van de jachtgebieden
van de hertog van Gelre.
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Figuur 18:
Concentratiegebieden van de
jacht tijdens de
Middeleeuwen. De
goederen liggen als een
ring om het Veluwe
massief heen.

3.2.2 Jachtterreinen van de familie van Oranje-Nassau
Geen enkele familie in Nederland heeft zo veel met het jachtbedrijf te maken gehad als de
Oranjes.150 Willem van Oranje, Prins Maurits en Frederik Hendrik waren in de zestiende en
zeventiende eeuw actief in de Noord-Hollandse duinen met de valkenjacht en de jacht op
herten.151 Echter, Prins Willem II was de eerste van deze familie die zich interesseerde in de
Veluwe als jachtgebied.152 De bevolkingsdruk in Noord-Holland werd steeds groter, wat zich
uitte in grootschalige ontbossing en intensievere ontginningswerkzaamheden.153 De duinstreek
van Holland was in eigendom van de adel, waardoor men hier nog wel lang kon jagen. Echter, uit
een onderzoek naar de aanwezigheid van herten in Nederland is gebleken dat er nauwelijks meer
herten waren in de duinstreek aan het eind van de zeventiende eeuw.154 Waarschijnlijk is dit ook
één van de redenen waarom de prins zich ging richten op de Veluwe, die toentertijd minder dicht
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bewoond was en een grotere wildpopulatie huisvestte. Daarnaast verloren veel middeleeuwse
kastelen in de 17e eeuw hun oude militaire functie, waardoor ze de mogelijkheid kregen om
ingrijpend te worden verbouwd tot luxueuze buitenplaats.155
Om de jacht te kunnen uitoefenen op de Veluwe moest door de Oranjes een jachthuis
aangeschaft worden. Willem II kocht in 1647 landgoed te Dieren van de commanderij Dieren
van de Duitse Orde, Balije van Utrecht. Hij verkreeg op deze manier de bij huis te Dieren
behorende gronden en bossen. In 1648 en 1649 verkreeg hij meer omliggende bossen, waardoor
hij een omheinde wildbaan kon aanleggen.156 Op de Rouwenberg liet hij een jachthuis bouwen.
Veel plezier heeft Willem II er niet van kunnen hebben: op 6 november 1650 overleed hij aan de
pokken. Zeven dagen na zijn dood werd zijn zoon geboren, prins Willem III.157
De jacht liefhebberij op de Veluwe, waarmee prins Willem II is begonnen, werd in nog
grotere mate voortgezet door zijn zoon. Hij wordt ook wel beschreven als de grootste en meest
bedreven Koninklijke jager die ons land gekend heeft.158 In zijn jeugd werd zijn passie voor de
jacht al vroeg ontdekt en vanaf zijn tiende levensjaar kwam hij al spelenderwijs in contact met
de jacht. In het rampjaar van 1672 had Willem III op 22 jarige leeftijd zich moedig getoond en
werkte zich in drie jaar tijd op tot kapitein-admiraal, waarna hij opperbevelhebber werd van het
leger en de vloot. Toen de Franse troepen in 1674 wegtrokken, werd hem het stadhouderschap
van Utrecht, Zeeland en Holland aangeboden. In 1675 werd hij ook stadhouder van Gelre,
Zutphen en Overijssel in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Door middel van een
regeringsreglement verwierf hij grote macht. In Gelderland deed hij dit regeringsreglement op 21
februari 1675 gepaard gaan met een apart jachtgericht:
‘Gericht over de Jacht. Dat noch daarenboven in het quartier van Veluwen voornoemt sal werden
gehouden een apart Gericht over saken rakende Jagt, de personen daartoe gequalificeert ende excessen die
daar inne soude mogen werden gecommiteert, welk Gericht bestaan zal uit vijf Adellijcke Personen, die
daartoe bij de Erfstadthouder in der tijd sullen werden geëligeert, uit de Jonkeren van het Veluwse quartier
voorschreve, soo wel nu, als ook successivelijk bij verlatinge, vorderinge, of overlijden van diegende, die
daartoe verkoren sijn, of enig advijs te geven in de sake daar ine hij aanklagen of geintresseert soude mogen
sijn en dat betreffende de voorsz. Jacht bij den Erfstadthouder des quartiers van Veluwen voornoemt sullen
werden gemaakt, als deselve sal oordelen te behooren.’159
In dit jachtgericht wordt omschreven dat in het kwartier van de Veluwe een apart gericht
aangesteld wordt door de stadhouder, bestaande uit 5 adellijke personen uit de jonkeren van het
Veluws kwartier. Hieruit blijkt al dat de stadhouder het houden van de jacht op de Veluwe naar
zich toetrekt: de 5 aangestelde personen zijn van adellijke afkomst en zijn ook nog eens gekozen
door de stadhouder. De feitelijke macht over de jacht komt hierbij in handen te liggen van de
stadhouder.
In 1675 werd Godard van Reede, de heer van Ginckel en Middachten tot jagermeester
benoemd wat hij tot 1701 is geweest. Willem III benoemde zichzelf als opperjagermeester, waarbij
de uitvoering van het ambt bekleed werd door de luitenant-opperjagermeester. Samen met een
viertal raden vormden zij het jachtgericht, en moesten van adellijke komaf zijn en behoren bij de
jonkeren van Veluwen.160
De prins van Oranje intensiveerde zijn greep op de Veluwe op twee manieren: door de
aankoop van landgoederen en de aanleg van wegen. Waar zijn vader nog genoegen nam met
relatief kleine onderkomens, waarbij het primaire belang uitging naar de jachtuitoefening zelf,
diende Willem III vanwege zijn sterkere machtspositie en elitenetwerk behuizing te vinden voor
zijn grote aantal gasten en de gehele equipage.161 Hieronder volgt een korte opsomming van de
goederen die Willem II al in bezit had en de jachthuizen die Willem III erna in bezit kreeg:
De Hof te Dieren

De Hof te Dieren werd in 1647 aangekocht door stadhouder prins Willem II. Het lag gesitueerd
op de Veluwezoom, met de rand van de rivier de IJssel aan de ene kant, en het zuidelijkste
punt van de stuwwal van de Oost-Veluwe aan de andere kant. Omdat dit goed een interessante
ontwikkeling heeft doorgemaakt, wordt het verder uitgebreid besproken in paragraaf 2.4.
Rouwenberg (Rheden)

Tegelijktijdig met de koop van De Hof te Dieren kocht Willem II de Rouwenberg. Gelegen op
een hoge heuvel lag ten tijde van Willem II in 1647 een jachthuis met jachtopzienerswoning. Het
maakte deel uit van het grote jachtgebied van de stadhouder prins. De huidige Burmania-allee
verbond de Rouwenberg met de Steenbergh, een van de uitzichtpunten in de wildbaan.162
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Figuur 19:
Concentratiegebieden van de
Koninklijke jacht
rendevous tussen 1650
en 1702

Hoog Soeren

In 1677 kreeg stadhouder Willem III van de Staten van Gelre en Zutphen, ook wel de Gelderse
Landdag genoemd waarin werd vergaderd door dit hoogste bestuursorgaan van Gelderland, als
blijk van waardering een hoeve in Hoog Soeren inclusief het bijbehorende land. Het lag midden
in de Hoog Soerense Bossen. De stadhouder liet het huis, wat niet meer was dan een boerderij, in
1678 verbouwen tot eenvoudig jachtverblijf.163
Ede

Over het jachthuis Ede is niet veel bekend. Over de locatie van dit huis is dan ook geen zekerheid.
Sommigen zeggen dat het zich bevindt op de kruising Grotestraat en Oude Arnhemseweg164,
terwijl anderen zeggen dat het zich bevindt op de kruising van de Grotestraat en de Molenstraat
in Ede.165 Wel weten we dat de koningslaan van Hof te Dieren liep naar dit jachthuis.
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Putten

Ook van een jachthuis te Putten is weinig
bekend. Rond 1700 wordt in de Nassause
domeinrekeningen gesproken over een opzichter
van het park en de wildbaan van Het Loo. Onder
hem stond een functionaris die opzichter was
van het jachthuis te Putten.166 Hieruit blijkt dat er
wel een jachthuis heeft bestaan, maar waar deze
stond en over hoe het werd beheerd is weinig
bekend.
Het oude Loo (Apeldoorn)

Het Loo was rond 1400 een buurtschap wat zich
op de overgang van de voedselarme stuwwal
naar de vruchtbare gronden van het IJsseldal
bevond. In 1439 kocht Udo Taltholt, raadsheer
en rentmeester van de hertog van Gelre, het Loo.
De horige lasten werden afgekocht, waardoor het
Loo een vrij en eigen goed werd. In 1442 kwam
het goed in handen van de familie Bentinck, die
erg welvarend was en op goede voet lag bij de hertog.167 Waarschijnlijk begon Johan Bentinck met
de bouw van het versterkte kasteel. Dezelfde Bentinck werd in 1511 benoemd tot jagermeester,
waarbij het oude jagermeester ambt losgemaakt werd van het goed van Hoekelum.168 Als
jagermeester moest hij ervoor zorgen dat er altijd een jachtequipage gereed stond, samen met
het organiseren van de hertogelijke jachtpartijen. Het jagermeester ambt verviel in 1557 weer aan
het hertogdom en werd later aan de stadhouder vergeven. Toen op 27 november 1684 Willem III
het oude jachtslot het Loo voor 90.000 carolusgulden kocht, kreeg het jagermeesterambt weer een
zetel op het Loo.169

Figuur 20:
Geveltekening van
Jachthuis te Soeren
voor de verbouwing
in 1677

Het nieuwe Loo (Apeldoorn)

Na en bij de aankoop van het oude
Loo nam Willem III maatregelen die
duidden op grootse plannen voor
het gebied. Bij de aanschaf van het
oude Loo kreeg hij alle bijbehorende
gebouwen en de overige bezittingen
in handen, zoals enkele hoeven
en gronden.170 Ook verwierf hij de
waterrechten van de sprengen bij
Het Loo en kocht hij de molenaars
uit, omdat hij dit water wilde gaan
gebruiken op het Loo. Hij kocht
zelfs het veen Orden aan en twee
papiermolens aan de Orderbeek,
om zo verzekerd te zijn van genoeg
water.171 Bij de aankoop in 1684
begonnen de bouwwerkzaamheden
bijna direct.172
Willem III kon niet direct
over meer grond beschikken.
Een groot deel van het gebied
was markegrond, waarover hij
slechts enkele waardelen had
verworven. Voor het verdiepen
van de Paleistuin, die voor een deel
op deze markegrond lag, moest
hij dan ook toestemming vragen
aan zijn markegenoten. Later kocht hij nog wel enkele hoeven als het Achterloo en de Oldehoff
in 1686 en de Roeltjes Campken in 1688 die hij in verder gebruik nam door het plaatsen van
gebouwen, bijvoorbeeld de kennels voor zijn honden.173 Het oude kasteel terrein werd onderdeel
van een wandelroute. Het Loo kreeg een echt jachtkarakter door zijn interieur en exterieur met
jachttaferelen, maar ook door het bezitten van een eendenkooi en een konijnenwarande.174

Figuur 21:
Gravure van het
oude kasteel het Loo.
Geschatte datering
tussen 1721 en 1778.
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Figuur 22:
De Koninklijke
Lusthof het Loo 16881698

Rondom Het Loo kocht Willem III
verschillende bossen en terreinen aan. Hij
kocht in het Soerense bos meer waardelen,
zodat hij hier meer invloed op zou kunnen
uitoefenen. Een reden hiervoor kan zijn
dat hij het bos tegen aantasting wilde
beschermen, maar het is ook niet uitgesloten
dat wegens sentiment hij het bos waar hij
zo graag kwam wilde beschermen. Ook
kocht hij kleine particuliere eigendommen
aan, zoals het buurtschap Asselt in 1692.
In het koopcontract staat vermeld dat het
bos voornamelijk uit heide bestond.175 In
1701 breidde Willem III dit gebied uit door
het buurtschap Hoog Buurlo te kopen. In
figuur 23 is een overzicht te vinden van de
bezittingen van Willem III rond het Loo.176

Figuur 23:
Bezittingen rond het
Loo. Uit Bleumink en
Neefjes, 2010.
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Meerveld (Uddel)

Figuur 24:
Het jachthuis te
Uddel, 1889. Het
vroegere jachthuis
is nog later door
meerdere generaties
Oranjes in gebruik
geweest.

Coldenhove (Eerbeek)

Figuur 25:
Coldenhove op de
Veluwe, tekening uit
1723

In dezelfde periode als de uitbreiding van
bezittingen rondom het Loo, ontwikkelde
zich een nieuwe kern van bezittingen
rondom het Uddelermeer.177 In 1698 droegen
de Staten van Gelderland de eigendommen
rond het Uddeler- en Bleekermeer, de
visserijen, de huizen, de tussen de beide
meren gelegen Hunneschans met zijn
grachten, huis, hof, borg en schuren over aan
Koning-Stadhouder Willem III. Hij kreeg het
goed geschonken zonder lasten of erfpacht
nadat de eigenaren afstand hadden gedaan
van hun rechten. Aan de rand van het meer
liet de Willem III een eenvoudig jachthuis
met ruime stalling bouwen. Voorheen stond
hier een hoeve geheten: ‘Merwel’.178 Het Uddelermeer was belangrijk voor zowel de parforcejacht als de valkerij. Reigers die in het Soerenschebosch nestelden foerageerden onder andere in
het Uddelermeer. Tijdens de valkenjacht werd er op deze reigers gejaagd.179
In 1700 kocht Willem III het goed Coldenhove
bij Eerbeek voor 17000 gulden. Van oudsher
was dit goed in bezit van de hertogen van Gelre
en werd door hen voor de jacht gebruikt. Op
het landgoed stond toen een jachtslot met een
slotgracht. Sinds het begin van de 17e eeuw was
het goed in bezit van de familie Boshoff. Henrick
Boshoff verwierf in 1681 het ambt jagermeester
van de Veluwe. Door een zware hypotheek
op de Coldenhove moest de familie het goed
verkopen. De relatie van de familie met de
Stadhouder kan de oorzaak zijn geweest voor
de overdracht in 1700. Willem III had grootse
plannen voor het goed, en wilde er een lusthof
van maken van gelijke stature als hij bij hof te
Dieren en het Loo had gedaan. Na een brand in 1701 zijn deze plannen nooit ten uitvoer gebracht:
in 1702 overleed Koning-Stadhouder Willem III.180
Opvallend is dat al deze jachthuizen zich bevinden in bosgebieden (figuur 19), met uitzondering
van Meerveld. Daarnaast is een duidelijke ruimtelijke spreiding te zien van jachthuizen die zich
bevinden op de Zuid-en Midden Veluwe. De Noord-Veluwe wordt niet gebruikt. Deze ligging
wordt later in dit hoofdstuk nader besproken.
Koningslanen

Naast het bouwen en aankopen van jachthuizen, waarmee hij ook zijn territorium vergrootte,
heeft Koning-Stadhouder Willem III nog een grote invloed gehad op de Veluwe. Dit heeft te
maken met de verbetering van de jachtinfrastructuur.
Koning-stadhouder Willem III moet veel naar de vorsten in Frankrijk gekeken hebben.
Niet alleen is dit zichtbaar in de drang om van het Loo een groots vorstelijk verblijf te maken, ook
is dit duidelijk in zijn manier van jachtuitvoering. Waar hij voor zijn tijd als koning van Engeland
in 1689 genoegen nam met het enigszins pittoreske Hof te Dieren en kleinere jachthuizen, wilde
hij van het Loo het jachtcentrum maken van de Veluwe. Zoals hierboven beschreven, werd het
Loo ook omringd door andere jachthuizen, die Willem III in de loop van zijn stadhouderschap
bemachtigde. De parforcejacht kan alleen uitgeoefend worden in grote gebieden, en dit is juist
wat Willem III van plan was. Door jachthuizen op verschillende, misschien wel strategische
plaatsen aan te leggen, kon hij een heel netwerk realiseren voor het uitoefenen van zijn geliefde
parforcejacht. Dit netwerk moest echter wel toegankelijk worden. De Veluwe had naast allerlei
lokale zandwegen ook diverse soorten doorgaande regionale wegen, zoals hessenwegen
en hanzewegen die in verbinding stonden met de grotere handelssteden. Deze wegen liepen
wel over de Veluwe, maar konden niet op een snelle manier gebruikt worden om van het ene
jachtverblijf naar het andere te komen. De reden hiervoor is dat ze niet direct naar de jachthuizen
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toeliepen. Daarnaast zal het een rol gespeeld hebben dat deze wegen ook gebruikt werden voor
andere doeleinden, waardoor de wegen drukker waren. De kans op het zien van wild is daarbij
waarschijnlijk ook kleiner. Vooral de al bestaande bospaadjes waren bij lange na niet breed
genoeg om de gehele jachtequipage van de stadhouder te vervoeren.
Door die verschillende factoren besloot de koning om een aanvullend wegennetwerk aan
te leggen: de koningslanen. Er zijn verschillende redenen aan te merken voor de aanleg van dit
wegennetwerk. Ten eerste was het gebruikelijk dat iedereen te paard reed, waarbij de gasten
en voornamelijk de dames, de jacht volgden in een berliner, karos of chaise. Zij volgden het
geluid van de meute en de jachthoorns. Het moment dat het dier ineenzakt en het jachtgezelschap
een vreugdekreet slaakt, is het hallali. Degenen die met de wagen de jacht volgden waren bijna
altijd te laat bij het hallali, tenzij de eregast zich onder hen bevond. Dan werd er gewacht totdat
deze de rechter voorpoot ‘l’honneur du pied’ van het hert in ontvangst nam. Ten tweede konden
alle jachthuizen op een snelle manier worden bereikt, wat de toch al kostbare tijd van Willem
III bespaarde. Ook kon het geschoten wild op een snelle manier vervoerd worden, konden
de paarden en honden snel ter plaatse zijn, en werd de communicatie tussen de jagers en het
jachtpersoneel verbeterd.181
Vanaf 1681 begon Willem III met het aanleggen van deze wegen. Op 20 oktober 1681
kreeg Willem III toestemming van de malen van het Speulderbosch om een ‘kruypwegh van 28
voeten door het Speulderbosch te mogen hebben tegens een behoorlijcke vergoeding’.182 Verschillende
briefwisselingen zijn bekend aangaande deze wegenbouw, zo ook het onderhouden ervan:
‘De heren Hout Richteren en Geërfden in de respective bosschen van Veluwe en het moras bij
huijs te Staverden gelegen. Wordt bekent gemaakt dat Sijne Koninklijke Majesteit voor zijn vertreck
na Engelandt ons den Intendant generaal heeft gelast onder UE goedtvinden te doen opruijmen en
opsnoeijen van de belemmerende en overhangende tacken alle de wegen door de respective bosschen
lopende als oock te doen ophogen en maken eene rechte en begonnen weg tot het doorlopen der
jachtpaarden in het voornoemde moras ten welcken eijnde wij hebben goedt gevonden aan UE toe te
senden Monsr. Abraham Straatman Jager Hoochts gedachte Sijne Majesteijt als alle dito wegen en
moras wel bekent om UE goedtvinden hyr over af te vragen, die oock ons een favorabel en toestemmendt
antwoordt van UE heeft gerapporteerd sulcks dat wij mits desen UE hyr over bedanken en versekeren
dat d’onkosten door UE int ruijmen en opsnoeijen der overhangende tacken der voorverhaalde bosschen
gedaen door ons nae ’t opnemen en goedtkeuren van de werck promptlijck en met danck sullen worden
betaalt. Op ’s Konincks Huijs het Loo 31 Oct. 1696 D. Des Marets.”183
Vijftien jaar later is er de volgende mededeling:
“22 Oct. 1696. Hebben wij Holtrichters tot Meervelt geweest …soo ist dat wij Holtrichters
voor soo veel als wij tot voornoemde veen gerechtight sijn, de voorschreven wegh hebben geconsenteert
soodanigh als die uytgebaeckt is te moogen doorgraven, mits daater bequaemene en goede dammen in de
slooten aen wederkanten van de beecke om daer dwars over te vaeren en te drijven sullen moeten blijven
en den eygendom van de gront aen ons behouden mits dat hetselve alles op Sijn Majesteits kosten worden
geperfecteert”.184
Waarschijnlijk gaat het hier om het doorwaden van de Leuvenumse beek. Deze brieven geven
een aanwijzing voor waar deze wegen zich zouden kunnen bevinden. Als we van noord naar
zuid gaan, dan zijn op de Noord-Veluwe verschillende plaatsen aan te wijzen waar deze wegen
gelopen kunnen hebben. Hierboven wordt gesproken van een weg over de Leuvenumse beek, die
nog goed aan te wijzen is op de huidige topografische kaart. Deze weg is het verlengde van de
Koningsweg die nog steeds zo genoemd wordt. In de buurt ervan vinden we de Oude Prinsenweg
en de Nieuwe Prinsenweg. De Koningsweg kan met een rechte lijn doorgetrokken worden naar
de Nieuwe Prinsenweg, dus de kans is aanwezig dat dit ook aaneensluitend is geweest.185 Deze
weg loopt naar Kasteel Staverden, en het is waarschijnlijk dat Willem III hier wel eens langs
kwam. Het is in ieder geval bekend dat zijn vrouw in 1682 in Staverden was gebleven, terwijl hij
zelf in Hoog-Soeren op jacht was.186
Aan de hand van de huidige topografische kaart zijn nog veel andere namen terug te
vinden, zo ook de Koningsweg bij Garderen. Deze loopt, halverwege overgaand in de Garderense
weg, door naar Uddel. Bekend is dat er in Uddel een jachthuis heeft gestaan, dus deze zal ook
in verbinding hebben gestaan met een andere weg. Omdat de jacht veel werd beoefend vanuit
één van de woningen van de koning, zoals het paleis het Loo en De Hof te Dieren, werden de
andere huizen waarschijnlijk gebruikt als korte overnachtingsplaats of verblijfplaats voor het
rendevous. Vanuit deze plekken werden dan ook meerdere wegen aangelegd. Vanuit het Loo is de
Koningslaan bekend en de Jachtlaan. De Koningslaan strekt zich uit richting Hoog-Soeren, terwijl
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de Jachtlaan richting Hoog-Buurlo gaat. We
weten dat deze laan zich waarschijnlijk heeft
uitgestrekt tot Hoog-Buurlo, omdat in ouder
kaartmateriaal hier een rechte weg loopt.187
Een onderdeel van deze lange weg is, van
onder af gezien, ook te herkennen vanaf
Doorwerth richting Hoenderloo. Deze weg
is nog terug te vinden vanaf Papendal, waar
vroeger de boerderij ‘Reijerskamp’ stond.188
Dit is waarschijnlijk een verbastering van
‘Reijgerskamp’, omdat bekend is dat in
die tijd de koning daar de valkenjacht
heeft uitgeoefend. De weg loopt naar het
noorden, waar het de andere Koningsweg
van Ginckel naar Dieren kruist. Vanaf
deze kruising naar het noorden richting
Hoenderloo is geen spoor meer te bekennen
van de oude weg. Deze weg moet gelopen
hebben door het huidige nationale park
de Hoge Veluwe, wat misschien ook kan
verklaren waarom deze sporen niet meer
zichtbaar zijn.
De weg die van Ginckel naar Dieren
liep is wel beter te herkennen in het
landschap. Een deel van deze Koningsweg
heeft nog steeds dezelfde naam. Stukken van
deze weg ontbreken, maar met behulp van
topografische kaarten is de lijn eenvoudig te
trekken. Zo weten we met behulp van een
kaart van Elshoff dat de ‘Konings weg van de
Ginckel door de heerlijckheijd Rozendaal naar
de Beuke Struijk’ liep.189 Hiermee wordt de
veronderstelling van F. Leijden bevestigd
dat de ‘Buyke Struyck’ in de nabijheid van
het Word-Rhedensche zand gezocht moet
worden.190 Een andere kaart met de limieten
van de heerlijkheid Rozendaal bevestigt
ook dit beeld, maar voegt er nog een tweede
weg aan toe: op deze kaart staan namelijk
twee Koningswegen.191 Van deze tweede
weg is op de huidige topografische kaart
nauwelijks iets terug te vinden, alleen de weg bij Hoog-Baarlo, de Van Kotensweg, lijkt in dezelfde
lijn te lopen als deze oorspronkelijke Koningsweg. Bij een hoekberekening wordt dit bevestigd.
Het is dus aannemelijk dat bij de Beuke Struik een splitsing was: één weg ging door naar Dieren,
de andere ging in noordwestelijke richting naar Hoog-Baarlo.
De verdwijning van sommige delen van de Koningswegen is te verklaren door het feit
dat niet alle maalschappen tevreden waren met de veranderingen die de koning in hun bos
veroorzaakte. Dit is af te leiden uit het volgende briefbericht in de notulen van maalschap
Speulderbosch uit 1702:
‘Dewijl Sijn Majesteit William de Derde Coning van Engeland, onzen Stadthouder, hoogst
lofflijcker memorie is komen te overlijden, waerdoor het reght van eigendom en gebruyck der jachtwegen
wederom aen den Bosch of erfgenamen van dien is komen te vervallen, so is goetgevonden deselve
wegen aen de eynden te doen opgraven en aen ieder eynde enige Heisters te poten om het doorvaren te
beletten.’192
Over de mogelijke locaties van de Koningswegen is nogal wat geschreven. Zo heeft F.
Leyden een uitgebreide beschrijving gegeven waar deze Koningswegen gelegen zouden hebben.193
Dit heeft hij weergegeven in een uit de hand geschreven kaart, die grotendeels op aannames
gebaseerd zijn. Zijn verwijzingen zijn voor een deel namelijk niet terug te vinden. Toch is er voor
gekozen om in het volgende overzicht deze wegen ook weer te geven. Ze geven namelijk een
beter beeld van de uitgestrektheid van deze Koningswegen, die uit meer bestaan moet hebben
dan de hedendaagse identificeerbare wegen. Ook moeten we niet vergeten dat niet alleen maar
wegen zijn aangelegd, maar dat er ook gebruik kan zijn gemaakt van bestaande wegen. De grote

Figuur 26:
Ruimtelijke spreiding
van de jachthuizen
en Koningswegen.
De mogelijke
Koningswegen
zijn gebaseerd op
bevindingen van Fr.
Leyden
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verbindingsweg tussen Arnhem en Harderwijk, en de weg van Deventer naar Amersfoort zullen
niet ongebruikt gelaten zijn, zeker als je bekijkt hoe vaak de Koningswegen deze kruisen. In
figuur 26 is een schematische weergave afgebeeld van waar de wegen zich ongeveer hebben
bevonden.
Nu er uitgelegd is hoe de koning aan deze lanen kwam, en waar ze hebben gelegen, zal
ook de reden waarom deze wegen zich juist op deze plaats bevinden behandeld moeten worden.
Echter, voordat hier verder over gesproken wordt, zal het nodig zijn eerst te kijken naar de
adellijke families, die ook het jachtrecht bezaten.

3.2.3 Jachtterreinen van de adel
Het waren niet alleen de Oranje-Nassaus die hun stempel hebben gedrukt op de jachtlandschappen
van de Veluwe. Ook de adel speelde een belangrijke rol. In een placcaat van 30 april 1675, art 3.
bevestigde Willem III het uitsluitend recht van de Ridderschap om de jacht uit te oefenen.194 In
andere delen van de Zeven Verenigde Provinciën waren burgers gerechtigd om te jagen; op de
Veluwe mocht dit niet. De Ridderschap bestond uit personen met een adellijke afkomst, die in het
bezit waren van een adellijk goed. Ze mochten niet in militaire dienst zijn en de minimum leeftijd
voor toelating was 22 jaar.195 Ook moesten ze een christelijk gereformeerde godsdienst belijden.196
Jachtterreinen binnen heerlijkheden

Zoals al eerder is aangegeven, hadden heerlijkheden hun eigen jachtrecht. Dit betekende dat het
vorstelijk regaal van de wildban niet van toepassing was op deze heerlijkheden. De rechtspraak
was dus niet in handen van de vorst, maar van de eigenaar van de heerlijkheid. De stadhouder
zou hierbij in theorie niet mogen jagen op de heerlijkheden. Echter, dit zou alleen het geval zijn
geweest als hem de toegang tot Doorwerth of Rosendael werd ontzegd. In de praktijk gebeurde
dit echter niet, op de heerlijkheden was Koning-Stadhouder Willem III vaak te vinden om er te
jagen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat naast het feit dat Willem III opperjagermeester
was, de adel hem ook te vriend wilde houden. Dat de jacht op grofwild tot de heerlijke rechten
behoorde, blijkt ook uit het volgende gedicht van D’Outrein:
‘Nog is de hooge jagt
Van herten een regaal des Roosendaals Die magt
Alleen den Roosendaal en Dooreweerth is eigen.
Wie ’t anders onderneemt, het Jagtgericht sal dreigen’197
Doorwerth

Charlotte-Amélie hertogin de la Temouille erfde de heerlijkheid Doorwerth van haar man Anton
van Aldenburg toen deze in 1680 overleed. Haar zoon, ook Anton van Aldenburg geheten, werd in
1696 op vijftienjarige leeftijd heer van Doorwerth. Koning-Stadhouder Willem III was zijn voogd
en kwam er vaak om te jagen. Bouwer noemt deze periode rond de eeuwwisseling een glorietijd
voor Doorwerth, omdat er veel vorstelijke personen verbleven op het kasteel.198 Een voorbeeld
hiervan is de jachtpartij die in 1678 werd georganiseerd voor Anton II graaf van Aldenburg ter
ere van de vredesonderhandelingen over de oorlog met Frankrijk. Veel internationale gasten
waren hierbij op Doorwerth aanwezig.199 De heerlijkheid Doorwerth had eigen rechtspraak
in de rechtbank van Doorwerth, en ook het beheer was in handen van verschillende ambten.
Figuur 27:
Kasteel van de
heerlijkheid Doorwerth
omstreeks 1744.
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Zo was de bosmeester verantwoordelijk voor het publiceren van ordonnanties aangaande de
preservering van de bossen en de wildbaan, en moest hij erop toezien dat zich binnen de grenzen
van de heerlijkheid geen jagers op grof of klein wild bevonden. Doorwerth had dan ook een
eigen jachtrecht waarin stond dat geen enkele ingezetene, met uitzondering van de Heren van
Doorwerth, mocht jagen.200 Willem III heeft ook pogingen ondernomen om de heerlijkheid
Doorwerth in handen te krijgen. Zo stelde hij een ruil voor met het landgoed IJsselstein, maar dit
werd te klein en vervallen gevonden waardoor de ruil nooit is doorgegaan.201
Rosendael

Een plaats waar Willem III altijd welkom was, was op Rosendael. Johan
Baron van Arnhem was de Vrijheer van Rosendael en verwelkomde
Willem III meerdere malen op zijn Rosendael of in Arnhem.202 Dit
was voornamelijk omdat hij er de jacht wilde uitoefenen. De heer
van Rosendael stond op goede voet bij Willem III, wat zich uitte in
verschillende gunsten, maar hierover later meer.
Om de jacht zo goed mogelijk uit te oefenen, trof Johan van
Arnhem verschillende maatregelen. Zo liet hij in een brief aan Willem
III weten: ‘Sire, Ick neeme de permissie Uwe Maj. te seggen, dat wij van
meeningen sijn en aenbestedet hebben een stal op Rosendal te timmeren van
sestien peerden, evenals men van de brug op de plaats comt aen de rechterhant.
Ick hebbe niet gedorst aen Uwe Maj. darvan een tekening en plan over te senden.
Wij timmeren die ’t meest om betere commoditeyt aen Uwe Majsts. Peerden te
geven, als wij de genade mogen hebben Uwe Maj. op Rosendal te sien’.203 Ook
werd er een jachthuisje op de koningsberg bij Rosendael gebouwd. De
koning heeft hier echter nooit gebruik van kunnen maken; hij overleed
eer het huisje afgebouwd was. Van toestemming om twee Koningswegen
door de heerlijkheid Rosendael aan te leggen is in de archieven niets
terug te vinden. Waarschijnlijk liet Johan van Arnhem dit graag toe om in de gunst te blijven staan
bij de Koning-Stadhouder.204 Er is een bekend gedicht over één van de jachttochten die Willem III
ondernam in de heerlijkheid Rosendael, wat hier niet onvermeld kan blijven:
’t Was, naar den nieuwe styl, de negend’ herfstmaandag,
Als ik syn Majesteit ter jagt opstygen sag.
By ’t Klarenbeeksche Bosch, daar evenwel’t lanceeren
Naar wensch niet aanging, dies de vorst sig heen moest keeren.
Naa ’t Presikhaassche hout, daar hy ook strax bequam
Syn oogmerk, wyl een hert daar flux de vlugt op nam,
Met nog een hinde en kalf, niet waard om na te jagen,
Vermaaklyk was het, als wy van ’t gebergte sagen.
De honden op het spoor geset, die op die lugt,
sig hooren lieten, met blaffende gerucht.
En volgen ’t snelle dier, al verr’ vooruit geloopen;
dogh dat het nog dien dagh souw met de huid bekoopen.
Dat volgt de koning naa met syn jagtgestoet,
Met paarden vlug van loop en aangehitst door moed.’

Figuur 28:
‘s Konings-huisje op
de Koningsberg te
Rosendael ca. 1700.

Dan worden enkele deelnemers genoemd zoals de Hertog van Sint Albans, de Graaf Albemaarle,
Marquis de Mountpelian, de Heer van Voorschoten en andere vorsten. Het gedicht gaat verder:
‘Wat hoor ik voor geblaf van honden, wat getoet,
Van horens, wat geroep ‘Taajo! Taajo’, dat doet
My rysen van myn plaats, vol van begeerte en yver
Strax sie ‘k ’t vermoeyde hert gesprongen in den vyver.
Dat onder eenen troup van honden heen en weer
Met swemmen sig behelpt, en als het keer op keer
Wordt aangetast, dan een staat agter uit syn pooten,
Of, als sy het van voor bespringen, dan met stooten
der horens sig verweert, tot dat het, door syn bloed,
gesteken met een dolk, beverft den vyvervloed.
’t Wordt strax gesleept naa ’t land, daar het voor ’s konings oogen,
ontweyt word, en de huis van ’t lighaam afgetogen.205
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Deze beschrijving staat bekend als de ‘Koninklyke Hertejagt’ door D’Outrein gedicht in 1697.
Johannes d’Outrein was een predikant uit Arnhem en was een vriend van de familie van
Arnhem.206 Van het jachttafereel is ook nog een schilderij bekend, dat zich bevind op Kasteel
Rosendael.207 Deze omschrijving van de jacht doet denken aan de Duitse wijze waarop dieren
in het nauw werden gedreven bij het kasteel om vervolgens onder toeziend oog van vele
toeschouwers gedood te worden. Het hert werd in dit geval de vijver bij Rosendael ingedreven.
Dit fragment geeft een levendig beeld van hoe een dergelijk jachttafereel eraan toe ging ten tijde
van Koning-Stadhouder Willem III.
Jachtterreinen rond buitenplaatsen en landgoederen

Naast heerlijkheden waren aan het eind van de zeventiende eeuw adellijke bewoners en gasten
van buitenplaatsen en landgoederen gerechtigd tot de jacht. Een buitenplaats kan gedefinieerd
worden als een van oorsprong tweede huis buiten de stad, wat geen permanente woonfunctie
had. Het was bedoeld als aangename plek om te vertoeven. Een landgoed heeft een praktische
insteek, waarbij het nuttige een grotere rol speelt. Een landgoed kan gedefinieerd worden als een
ruimtelijke eenheid van minimaal vijf hectare aan elkaar grenzend land die voor verschillende
economische of landschappelijke doeleinden in gebruik is.208 Over het algemeen was jacht een vorm
van vermaak gereserveerd voor de elite. Daarom zal de Veluwse adel ook veel gejaagd hebben.
Om een idee te krijgen van de geografische spreiding van de buitenplaatsen en landgoederen,
waarvan de eigenaren zich met de jacht in de zeventiende eeuw hebben beziggehouden, volgt
hieronder een korte beschrijving van de goederen die zeker een relatie met de jacht hebben
gehad. Voor een compleet overzicht zou verder onderzoek nodig zijn naar de hier niet genoemde
landgoederen en buitenplaatsen, om te kunnen stellen dat ze zeker geen jacht uitoefenden in deze
periode. Voor nu worden alleen de goederen genoemd waarbij wel zeker is dat ze met de jacht te
maken hebben gehad.
De Bockhorst (Spankeren)

Landgoed de Bockhorst ligt in Spankeren en wordt in 1535 voor het eerst genoemd als vrije
havezate.209 Ten tijde van Willem III was het goed in handen Herman van Deelen.210 Dat de
Bockhorst verbonden was met de jacht blijkt uit een geschil tussen Johan van Broeckhuysen en
Albert van Delen over het recht van de jacht van het goed Bockhorst.211
Gulden Spijker (Arnhem)

Karel van Gelre liet in 1524 een jachtslot bouwen met een visvijver en een wildbaan. In de tijd van
Willem III is het goed leenroerig aan het kasteel Doorwerth. De Gulden Spijker wordt ook nog
wel eens de ‘Wildbaan’ genoemd.212 Hertog Karel kwam hier vaak en liet de wildbaan afpalen.
Deze wildbaan lag op de plek waar nu het huidige Sonsbeek is.213
Huis te Eerbeek

In de 14e eeuw lieten de heren van Bronckhorst en Borculo waarschijnlijk dit jachtslot bouwen.
Aan het eind van de 16e eeuw waren er ook veel landbouwgronden en molens in bezit van het
huis, waardoor het huis niet meer de primaire functie als jachtslot had. Het huis lag in bosrijk
gebied.214
Hoekelum (Bennekom)

Figuur 29:
Boven is het huis
Canncenburch uit 1576
afgebeeld. Onder de
kerk van Vaassen.

Het oude goed Hoekelum bezat, zoals hiervoor al uiteen is gezet, het jagersambt van de Veluwe
in de Middeleeuwen. In 1695 kwam Hoekelum in handen van Hessel van Lawick, burgemeester
van Wageningen en ambtsjonker van Ede.215 Het feit dat deze functie was aangesteld door Willem
III en de pogingen van Hessel van Lawick om toegelaten te worden tot het Ridderschap (wat
hem ook is vergund) doen vermoeden dat ook
hij gejaagd zou kunnen hebben.216
Cannenburch (Vaassen)

De vroegste vermelding van de Cannenburch
stamt uit 1364. Elbert van Isendoorn (16011680) begon met het moderniseren van het huis,
maar werd grotendeels tot stand gebracht door
het echtpaar Frederick Johan van Isendoorn
en Anna Margaretha gravin van Renesse van
Elderen. Rond 1650 bestond de tuin uit een hof,
een boomgaard en een wildbaan.217
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Staverden

Van 1651 tot 1835 werd het landgoed bewoond door
de Van Haersoltes. In 1650 werd het goed verkocht
aan Rutger van Haersolte. De familie gebruikte het
als buitenplaats. Van oorsprong hoorde Staveren
of Staverden bij de bezittingen van de Gelderse
graven.218

Figuur 30:
Kasteel Staverden
(ook wel Pauwenhof
genoemd) in 1732.

Figuur 31:
Huis Schoonderbeek

Schoonderbeek (Putten)

Het goed Schoonderbeek werd in 1519 overgedragen aan
Karel van Gelre, waarschijnlijk door de gunstige ligging voor
de jacht. Zijn bastaarddochter Anna van Gelre kreeg het goed
in handen met al zijn rechten, zoals de konijnenwaranden en
de vogelvangst op de Veluwe. Er zat dus een jachtrecht aan dit
goed vast. Elbert van Voorst tot Doornenburg kreeg dit huis in
1557 in bezit, waarna hij het ook vooral voor de jacht gebruikte.
In 1694 kocht Hendrik van Middachten het goed, die het aan
de Staten van Gelderland overdroeg. Hij was ambtsjonker van
Putten en ambtsjonker van Nijkerk.219 Hij behoorde dus ten tijde
van Willem III tot het Ridderschap, en had het recht om te jagen.
Duidelijk is dat voor een lange tijd de jacht hoorde bij dit goed,
maar wat er na 1694 gebeurde is niet terug te vinden. Een verdere studie naar Schoonderbeek kan
interessant zijn om te achterhalen wat er werkelijk met dit ‘jacht’-goed gebeurd is.
Biljoen (Velp)

De hertog Karel van Gelre liet bij Velp een omgracht kasteel bouwen, genaamd ‘Bouillon’.
Waarschijnlijk werd het kasteel als jachtslot in gebruik genomen, omdat hij er ook in de buurt een
wildbaan had. Het goed werd in 1660 gekocht door A. van Spaen, en werd ingrijpend verbouwd.
Middachten (de Steeg)

Het huis Middachten is ook al
een lange tijd verbonden met het
jachtwezen. Sinds 1348 was het
overste
wildforsterambt
erfelijk
verbonden aan Middachten. Toen
Willem II Hof te Dieren kocht in 1647,
werd de toenmalige bewoner van
Middachten, Reinier van Raesfelt,
buren met de prins. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de familie die
Middachten bewoonde, steeds meer
een relatie kreeg met de Oranjevorsten.
Dit uitte zich in eerste instantie met
Willem II die voor zijn omsloten
wildbaan de gronden van Middachten
wilde gebruiken. Godard van Reede
Ginckel (1644-1703) was getrouwd met
Ursula Philippota van Raesfelt. Ursula
was de erfdochter van Middachten,
waarmee Godard van Reede Ginkel de nieuwe heer van Middachten werd.220 Godard van Reede
Ginkel nam deel aan de hofhouding van Willem III en Middachten was bij uitstek een geschikte
thuisbasis om binnen deze groep actief betrokken te zijn. Deze kant van de Veluwe was namelijk
populair bij Willem III ter beoefening van de jacht. Hier hield Godard van Reede Ginkel zich
dan ook veel mee bezig als overste wildforster, wat blijkt uit de grote hoeveelheid brieven in het
archief van Huis Middachten.221

Figuur 32:
Vogelvlucht gravure
van Huis Middachten
omtreeks 1723 na
de verbouwing die
Godard van Reede
Ginckel uitvoerde in
classisistische stijl.

Kernhem (Ede)

Kernhem was aan het Hollandse geslacht van Wassenaer Obdam overgegaan. Ze waren slechts
kortstondig voor de jacht op Kernhem.222
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Figuur 33:
Kaart van de
verspreidingsgebieden van adellijke
jachthuizen.

In figuur 33 zijn de adellijke huizen te zien die naar alle waarschijnlijkheid de jacht hebben
uitgeoefend tussen 1650 en 1702. Opvallend is dat de bewoners van de huizen in het noordelijke
gedeelte van de Veluwe vaak het katholieke geloof beleden, waardoor ze niet gemachtigd waren
om de jacht te beoefenen. Dit overzicht is waarschijnlijk incompleet, omdat er alleen al op de
Veluwezoom 34 landgoederen of buitenplaatsen aanwezig waren in die tijd.225 Alleen al aan de
buitenplaatsen kan een aparte studie gewijd worden. Zoals eerder aangegeven is hier echter het
doel om de ruimtelijke spreiding aan te geven van de jachtgebieden op de Veluwe tussen 1650
en 1702.

3.2.4 Synthese: jachtlandschappen op de Veluwe in de periode
1650-1702
In voorgaande paragrafen is getracht antwoord te geven op de vraag: waar liggen de
jachtterreinen op de Veluwe tussen 1650 en 1702? Aan de hand van een analyse naar de
ligging van middeleeuwse wiltforstergoederen, jachthuizen van de familie van Oranje-Nassau,
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Koningswegen en landgoederen en
buitenplaatsen is gekeken naar waar de
concentratiegebieden van de jacht op
de Veluwe lagen tussen 1650 en 1702.
Afhankelijk van het type jacht werd in
de nabije omgeving gejaagd, of verder
weg zoals bij de parforcejachten van
Willem III. Deze jachthuizen geven
een indicatie van de plaatsen waar in
die tijd het meest gejaagd werd, omdat
deze jachthuizen logischerwijs op
gunstige plaatsen lagen voor de jacht.
Er zijn twee gebieden aan te
wijzen waar de jachtterreinen zich
concentreerden: Willem II deed dit in
de omgeving bij Hof te Dieren, Willem
III in de omgeving van Hoog-Soeren.
Wat opvalt, is dat het jachthuis van
Willem II, Hof te Dieren, gesitueerd
is te midden van allerlei al bestaande
landgoederen
en
buitenplaatsen
van adellijke families. Deze plek, de
Veluwezoom, staat in contrast met
het jachtgebied van Willem III, die
zich naast de Veluwezoom ook ging
concentreren op de bossen bij HoogSoeren. In dit gebied op de MiddenVeluwe waren minder buitenplaatsen
of
landgoederen
aanwezig,
in
tegenstelling tot de Veluwezoom
waar
een
grote
concentratie
buitenplaatsen en landgoederen lag.
Samen met de wiltforstergoederen
en Koningswegen worden er op de
Veluwe concentratiepunten zichtbaar
waarin en vanuit gejaagd werd. Dat
er concentratiepunten zijn betekent
niet dat er tussen deze gebieden
niet gejaagd werd: in tegendeel, de
Koningswegen zijn een duidelijk
voorbeeld van de uitgestrektheid van
de jachtgebieden. Als je de jachtroutes van Willem III bekijkt die beschreven staan in hoofdstuk
1, valt op dat de genoemde plekken in of nabij de Koningswegen gesitueerd zijn. Bijna de
hele Veluwe was een jachtgebied. Echter, na bestudering van het vestigingspatroon van de
jachthuizen, kunnen we zien dat ook deze huizen waren geplaatst in geliefde jachtgebieden. Bij
nadere bestudering van figuur 34 lijken de wiltforstergoederen geen grote rol te hebben gespeeld
bij de concentratie van jachtgebieden in de 17e eeuw. Wel zijn ze rondom het Veluwemassief
gesitueerd.

Figuur 34:
Er zijn duidelijk twee
jacht concentratiegebieden aan te wijzen
op de Veluwe tusssen
1650 en 1702. De
midden Veluwe en het
de Veluwezoom.
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3.3 Locatiekeuze: landschappelijke en maatschappelijke achtergronden van de ligging
van jachtterreinen op de Veluwe in de periode
1650-1702

Figuur 35:
Geomorfologische
kaart van de
Veluwe. De adellijke
en Koninklijke
jachtgebieden liggen op
of aan de rand van de
stuwwallen.

Nu de ligging van de jachtgebieden op de Veluwe in de periode 1650-1702 is geïdentificeerd, is het
tijd om te gaan kijken naar de reden waarom de jachtgebieden zich precies daar bevinden. De keuze
om op deze plekken te jagen is afhankelijk geweest van landschappelijke en maatschappelijke
factoren. Landschappelijke factoren hebben betrekking op de grond, zoals geomorfologische
kenmerken en bodemkundige eigenschappen. Daarnaast zijn landschappelijke factoren ook
zichtbaar als een fysieke laag boven op de bodem. Dit uit zich in de historische bosverspreiding op
de Veluwe en de ligging van de gebieden ten opzichte van bewoningskernen. Landschappelijke
factoren zijn als het ware fysieke omgevingsfactoren die een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze
van het gebied als jachtterrein. Het is een vorm van matterscape.224 Maatschappelijke factoren
hebben te maken met de powerscape en de mindscape. Dit vertegenwoordigd de sociale regels en
wetten waaromheen mensen zich bewegen. Deze wetten zijn niet altijd op papier geschreven,
en zijn vaak sociaal-culturele redenen waarom men de voorkeur heeft voor een bepaald
jachtgebied. Omdat de locatiekeuze van
jachtgebieden voornamelijk af zal hangen
van landschappelijke en maatschappelijke
factoren, zal in deze paragraaf de volgende
vraag
beantwoord
worden:
Welke
landschappelijke en/of maatschappelijke
factoren speelden een rol bij de locatiekeuze
voor jachtterreinen in de onderzochte
perioden?

3.3.1 Landschappelijke
locatiekeuzefactoren
Relatie met de geomorfologische opbouw van de Veluwe

Gelderland bestaat grofweg uit 3
hoofdregio’s:
het
zandlandschap,
het
moeras-en
veenlandschap
en
het rivierkleilandschap. De Veluwe
bestaat grotendeels uit zandlandschap,
met
enkele
stukken
moeras-en
veenlandschap. Het zandlandschap is
op te delen in stuwwallandschappen en
dekzandlandschappen.225 Bij het bestuderen
van
de
huidige
geomorfologische
kaart (figuur 35) van de Veluwe zijn er
verschillende landschapstypen dominant.
De felgekleurde roze/rode vlakken zijn
hoge stuwwallen met stuwwalplateaus
en liggen gesitueerd op de Oost-Veluwe,
Veluwezoom, Zuidwest-Veluwe en WestVeluwe. Tussen de Veluwezoom, de
zuidwestelijke stuwwal en de oostelijke
stuwwal ligt een grote smeltwaterwaaier,
ook wel sandr genoemd. De bruin-groengele
delen horen bij het dekzandlandschap
waar zich dekzandgordels bevinden en
dekzandvlaktes. Tot slot zijn de fel gele
vlakken stuifzandlandschap bestaande
uit landduinen en stuifzandvlaktes.226
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Het moeras-en veenlandschap van de Veluwe is grotendeels te vinden ten oosten van de WestVeluwse stuwwal. De Veluwse gronden worden bewaterd door kwel of door regen.227 Vele
beekdalen voeren het water af en aan, waarbij afwatering voornamelijk plaats vindt in de Rijn of
de IJssel, terwijl in andere gevallen het water wordt vastgehouden op de veen-en moerasgronden
(zoals bij landgoed Warnsborn het geval is).228
Nu de ligging van de verschillende landschapstypen op de Veluwe zichtbaar is, kan er
gekeken worden naar de ligging van de jachtgebieden ten opzichte van de geomorfologische
kaart. Het valt direct op dat de jachthuizen gesitueerd zijn op of direct langs de stuwwallen, met
uitzondering van het jachthuis Meerveld van Willem III, landgoed Staverden en een groot deel
van de wiltforstergoederen. Meerveld en Staverden liggen beiden in het natte gebied van de
Veluwe, terwijl de wiltforstergoederen zich op veel verschillende landschapstypen bevinden. Bij
de locatiekeuze naar wiltforstergoederen lijkt in dit geval de geomorfologie geen prominente rol
te hebben gespeeld. Bij jachthuizen en jachtgebieden in de 17e eeuw lijkt dit echter wel degelijk
het geval.
Relatie met de bodemopbouw van de Veluwe

De Veluwe bestaat uit grote oppervlakten van voedselarme smeltwaterzanden, dekzanden en
stuifzanden. Echter, een deel van de stuwwallen zijn voedselrijk. Omdat veel van de jachtgebieden
zich op de stuwwallen bevinden, is een beter inzicht in de bodem van deze stuwwallen nodig. De
rijke bodems op de stuwwallen worden ‘bruine zanden’ genoemd, en zijn ontstaan uit preglaciale
rivierafzettingen van de Maas en de Rijn.229 De bodem is opgebouwd uit moderpodzol, een
humushoudende bovengrond waar veel mineralen in zitten.230 Op andere stuwwallen is materiaal
aanwezig wat veel voedselarmer is dan de bruine zanden. Hier zijn humuspodzolgronden
aanwezig en worden ‘witte zanden’ genoemd. De lager gelegen gebieden op de Veluwe van
smeltwaterzanden, dekzanden en stuifzanden bestaan uit leem-en mineraalarme gronden en
ook uit humuspodzolen.231 We moeten echter niet vergeten dat in de loop van de tijd bodems
kunnen veranderen. Door bodemkundige processen, maar ook door intensief of extensief
gebruik van de grond kan er verandering optreden
in de mineraalsamenstelling van de bodem. In
de 17e eeuw zal de bodemsamenstelling dan
ook anders geweest zijn dan nu. Het bosareaal
was kleiner dan tegenwoordig als gevolg van de
intensivering van de landbouw. Hierdoor werden
er meer plaggen op het heiden gehaald, waardoor
deze heiden verschraalden.232 In sommige gevallen
degradeerden ze tot stuifzanden.
Wat al is gebleken uit de geomorfologische
kaart, is dat de jachtgebieden zich concentreren
op de stuwwallen. Bij nadere bestudering van
de ligging van jachtgebieden ten opzichte van
de bruine en de witte zanden, liggen ook de
jachtgebieden op de mineraal rijkere gronden van
de Veluwe. Neefjes & Spek (2014) merken op dat
deze gronden in de pre-en protohistorie populair
woongebied waren. Gedurende de Middeleeuwen
verplaatsten deze woonconcentraties zich naar de
lager gelegen gebieden van de Veluwe zoals de
Gelderse Vallei en de kust van de Zuiderzee. De
bruine zandgronden raakten verlaten en sommigen
zijn langzaam als malebos ontstaan. Opvallend is
dat naast deze malebossen, ook de jachtgebieden
zich concentreren op deze bruine gronden. De
jachtgronden liggen dus op de relatief voedselrijke
gronden van de Veluwe (figuur 36).

Figuur 36:
Bodemkaart van
de Veluwe. De
jachtgebieden liggen
op de voedselrijkere
bruine zanden.
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Relatie met de historische bosverspreiding op de Veluwe

Figuur 37:
Kaart van C. SGrootens
uit 1570 met daarop
de jachtgebieden en
maalschappen rond
1650.

De landschappelijke kenmerken van de Veluwe hangen samen met een geschiedenis van
bosgebruik, waarbij intervallen hebben plaatsgevonden tussen relatief veel bos, en relatief
weinig bos.233 Ondanks de regels die door maalgenootschappen waren opgesteld, bestond de
Veluwe aan het einde van de 17e eeuw grotendeels uit uitgestrekte heidevelden.234 Dit blijkt ook
uit de tendens om nieuwe ontginningen te starten in het begin van de 18e eeuw.235 In figuur
37 zijn de maalschappen zichtbaar en hebben naar alle waarschijnlijkheid ook bos gehuisvest.
Naast malebossen waren er domeinbossen zoals de Moft en de Oosterbeekse Heggen. Het is
niet met zekerheid te zeggen welke maalschappen in de 17e eeuw nog bos hadden, maar met
enkele kaarten kunnen we wel een beeld vormen van de verschillende in die tijd aanwezige
landschappen. Op de kaart van Sgrootens zijn grote stuifzandgebieden zichtbaar (figuur 37). De
oostkant van de Veluwezoom lijkt ook uit bos te bestaan volgens deze kaart, maar ook de kaart
uit 1680 van Frederik de Wit bevestigd dit.236 Wel lijkt het bosareaal op de Veluwezoom rond 1650
geslonken. Bij een vergelijking van twee kaarten van Nicolaes van Geelkercken, waarvan de een
uit 1639 en de ander uit 1654 stamt, wordt duidelijk dat de bossen van Middachten en Dieren
kleiner geworden zijn.237 Het is heel goed mogelijk dat de aanleg van de wildbaan bij Dieren hier
een rol heeft gespeeld, omdat daar het nodige hout voor gebruikt werd. Verder blijkt uit deze
kaarten dat de bossen bij Hoog-Soeren en Putten het talrijkst aan houtopstanden zijn.
In figuur 37 zijn de jachtgebieden en bosrijke gebieden rond 1650 zichtbaar. Hypothetisch
zou verwacht kunnen worden dat jachtgebieden zich voornamelijk gecentreerd zullen hebben
rondom bosrijke gebieden. Bij nadere bestudering van de kaart blijkt echter wat anders. De
adellijke jachthuizen liggen gesitueerd aan de randen van bosrijke gebieden, terwijl de koninklijke
jachthuizen soms te midden van bosrijke gebieden liggen. Dit kan verklaard worden door het feit dat
adellijke buitenplaatsen en landgoederen
meerdere functies hadden dan alleen
de jacht, waardoor ze ook afhankelijk
waren van bijvoorbeeld landbouwgrond.
Bos blijkt echter niet alleen een
indicator te zijn voor de verspreiding
van jachthuizen. Alle jachtgebieden
kenmerken zich door een verscheidenheid
aan landschapstypen, waarvan bos
er één is. De aanwezigheid van bos is
essentieel als schuilplaats voor het wild,
maar ook de heidevelden en stuifzanden
werden gebruikt voor de parforcejacht.
De beschrijving van de jachttochten van
Willem III in Hoofdstuk 1 bevestigen dit
beeld. Om even terug te gaan naar figuur
35, laat zeker de Veluwezoom met haar
stuifzanden en bossen op een steenworp
afstand van elkaar zien dat er een mix van
landschapstypen aanwezig is rondom de
jachthuizen en jachtgebieden. De MiddenVeluwe laat een ander beeld zien. Hier
liggen de jachtgebieden wel degelijk
geconcentreerd rondom en in de bossen
en dit geldt vooral voor de koninklijke
jachthuizen. Hypothetisch zouden we
kunnen stellen dat dit misschien één van
de redenen kan zijn geweest waarom
Willem III zijn jachtequipage naar het
Loo verhuisde: rondom Hof te Dieren
was het bos lang niet zo grootschalig
meer aanwezig als bij Hoog-Soeren het
geval was. Een verschuiving naar meer
bosrijker gebied lijkt een logische keus.
Hiermee samenhangend liggen in of nabij
maalschappen jachthuizen gesitueerd.
De kans bestaat dat ook in deze bossen
gejaagd werd.238
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Ligging ten opzichte van bewoningsgebieden en nederzettingen

Voor een succesvolle jacht lijkt het noodzakelijk dat er zo min mogelijk interventie plaatsvindt
met bewoners en andere mensen: ze schrikken immers het wild af. Daarom lijkt het voor de
hand liggend dat jachtgebieden zich concentreren op plekken waar zo weinig mogelijk mensen
wonen. Het is al genoemd dat tijdens de Middeleeuwen mensen zich van de hoge stuwwallen
verplaatsten naar de lager gelegen gebieden rondom de Veluwe.239 In de 17e eeuw werd er door de
rijke elite geïnvesteerd in de ontginning van woeste gronden. Zo ook op de Veluwe. Dit gebeurde
echter in veel beperktere mate in vergelijking met de lager gelegen gronden rondom de Veluwe.
De stuwwal die grotendeels bestond uit schrale heidevelden was niet heel vruchtbaar, terwijl
de lager gelegen delen dit wel waren.240 Op de Veluwe woonden daarom in die tijd gemiddeld
ook maar 10 personen per km2.241 Op de kaart van sGrootens is al zichtbaar dat de grotere
bewoningsgebieden rondom de steden in geen enkel geval boven op de hoge stuwwallen liggen;
ze liggen als een ring eromheen, met als grootste bewoningsgebieden Arnhem, Wageningen,
Nijkerk, Harderwijk, Elburg, Hattem en Heerde (figuur 37). Om deze ring lagen tal van dorpen
en gehuchten. Nederzettingen op of nabij de stuwwallen waren veel schaarser. Dit laat zich
verklaren door verschillende gevaren die gepaard gingen bij het vestigen op deze gronden. Door
de intensieve begrazing van de gronden was de bodem uitgeput, waardoor heide en stuifzanden
het gebied onbewoonbaar maakte. Daarnaast speelde de beschikbaarheid van water een grote
rol.242 We kunnen dus eigenlijk zeggen dat de stuwwallen redelijk buiten de bewoonbare wereld
vielen, en dus ook geschikt waren als jachtgebied. Wel zien we dat buitenplaatsen en landgoederen
op de Veluwezoom zich in het buitengebied bevonden, maar toch dicht bij de stad gesitueerd
lagen. De huizen op de midden-Veluwe lagen veel meer afgelegen.
Hieruit blijkt ook dat de aanwezigheid van nederzettingen en het vestigingspatroon van
bijvoorbeeld landgoederen en buitenplaatsen met elkaar verbonden waren. Ook landgoederen
en buitenplaatsen liggen namelijk aan de buitenrand van het Veluwemassief. De Veluwe lag
geïsoleerd, had weinig inkomsten te bieden uit landbouw, en was dunbevolkt waardoor het van
oudsher voor machtsvorming een weinig interessant gebied was.243 Echter, de aanwezigheid
van veel grondwater maakte de randen van het Veluwemassief wel geschikt voor de aanleg van
kastelen, landgoederen en buitenplaatsen. Met behulp van sprengenbeken werd de wateraanvoer
geregeld. Het belang van water is terug te zien in de geïdentificeerde concentratiepunten van de
jacht. Alle plaatsen liggen aan de rand van de Veluwe waar beken zorgen voor wateraanvoer. De
gehele Veluwezoom dient hier als voorbeeld, maar ook Het Loo en Huis Staverden liggen aan een
beek. Daarom was naast de aanwezigheid van bos, ook de aanwezigheid van water noodzakelijk
voor een geschikt jachtgebied.244

3.3.2 Maatschappelijke locatiekeuzefactoren
Niet alleen landschappelijke factoren hebben een rol gespeeld bij de totstandkoming van
jachtgebieden. Ook maatschappelijke factoren als tradities, regels, wetten, sociale argumenten en
persoonlijke voorkeuren van vooraanstaande personen hebben een rol gespeeld.
Sociale relaties

De jacht vervulde naast de puur recreatieve functie nog een andere belangrijke functie: de
handhaving van een sociaal netwerk. De Nederlandse maatschappij had in de 17e eeuw een
relatief kleine elite en samen met de buitenlandse, meestal Europese adellieden, werden de sociale
banden aangehaald tijdens de jacht.245 Een jachtpartij ging altijd gepaard met de aanwezigheid
van een groot aantal gasten die met de hoofdorganisator of met de mede participanten politieke
of andere belangrijke zaken wilden bespreken.246 Waar tegenwoordig tijdens bijvoorbeeld
conferenties ‘genetwerkt’ wordt, gebeurde dit al in de 17e eeuw tijdens jachtpartijen: men werd
vaak uitgenodigd om een aantal dagen mee te doen aan de jacht waarbij men voldoende tijd had
om te lobbyen, informatie te bemachtigen en bondgenoten te vergaren.
Op de Veluwe waren leden van de Ridderschap, eigenaren van heerlijke goederen en de
vorst gerechtigd om te jagen. Omdat de landsvorsten konden bepalen wie er mocht jagen, was
dit ook vooral afhankelijk van de maatschappelijke en sociale relaties onderling. De sociale kring
rondom Willem III was van groot belang voor de jacht ontwikkeling op de Veluwe. Omdat hij de
Veluwe verkoos als geliefd jachtterrein, volgden er meerdere. Zo was er de heer van Rosendael,
Johan van Arnhem, gedeputeerde van het kwartier de Veluwe, richter van Arnhem en de
Veluwezoom, extra-ordinaris raadsheer in het Hof van Gelderland en schepen van Arnhem.247
Hij was belangrijk in bestuurlijke zin, maar hij had veel van deze functies te danken aan zijn
goede band met Willem III. Na het instellen van het regeringsreglement van 1675 werden veel
gunstelingen van de stadhouder schepen, waaronder dus Johan van Arnhem.248 Voor die tijd was
3. Locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtterreinen op de Veluwe tussen 1650 en 1702

68
Figuur 38:
De jacht was
bovenal een sociale
aangelegenheid.
Versnaperingen worden
genuttigd tijdens de
parforcejacht op dit
tafereel van Nicolaes
Pietersz Berchem,
1630-1700.

de eigenaar van Staverden, Rutger van Haersolte al bevriend met Willem II, die hem als drost
aanstelde na de vrede van Münster. Koning-Stadhouder Willem III verbleef later nog wel eens op
Staverden, wat ook deze relatie bevestigd met de Oranjes en de van Haersoltes. Ook Godard van
Reede-Ginckel heer van Middachten was goed bevriend met Willem III. Toen hij in 1692 in de
Britse adelstand werd opgenomen moest hij als opperbevelhebber van Willem III een bijpassende
woning hebben, en liet huis Middachten geheel naar eigentijdse stijl verbouwen.249 Zo beïnvloedde
Willem III in zekere zin de inrichting van buitenplaatsen en de daarbij behorende tuinen van zijn
gunstelingen en hofhouding. De geometrische tuinaanleg, die op het Loo al op grotere schaal
was uitgevoerd, kreeg zijn navolging op landgoederen als Middachten en Rosendael.250 Architect
Daniel Marot is hier een voorbeeld van, hij ontwierp onder andere de tuinen van Rosendael
en Paleis het Loo.251 Bij deze geometrische stijl hoorden ook waterpartijen, visvijvers, maar ook
in de vorm van stromend water als bij fonteinen. De ligging van de jachthuizen was dus ook
afhankelijk van de beschikbaarheid van water en hoogteverschillen, om het water van hoog
naar laag te vervoeren wat stuwkracht veroorzaakte voor onder andere het functioneren van de
fonteinen.252
Jachtmethoden

Naast sociale contacten hebben ook de jachtmethoden een rol gespeeld bij de locatiekeus van
jachtgebieden. Jachtmethoden waren namelijk onderhevig aan de in die tijd heersende trends.
Tegenwoordig is in Nederland de drijfjacht te voet populair, de parforcejacht wordt niet
meer beoefend. Dit laat al zien dat jachtmethodes veranderen aan populariteit. Bij elk van de
jachtmethoden, zoals al uitvoerig beschreven in hoofdstuk 1, zijn verschillende landschappen
geschikt. De keus om de jacht uit te oefenen in bepaalde gebieden zal hier dus ook zeker invloed
op hebben gehad. In de 17e eeuw was de parforcejacht in Nederland een populaire jachtmethode,
en vooral Willem III was hier liefhebber van. Zoals we al gezien hebben bij de hofhouding van
Willem III in de tuinarchitectuur, uitte de voorkeur van Willem III voor de parforcejacht zich op
dezelfde manier: men ging het landschap inrichten voor de parforcejacht. Willem III deed dit
door de bekende Koningswegen. Gunstelingen van Willem III deden hier graag aan mee, wat
bijvoorbeeld blijkt uit de twee Koningswegen die Johan van Arnhem toestond op zijn grondgebied
van Rosendael.253 Voor de parforcejacht zijn bossen en heide en-of graslanden noodzakelijk
omdat daar het wild in schuilt en foerageert. Volgens Baagøe et.al. (2014) had de parforcejacht
één uitkomst: de sociale waarde. De parforcejacht had als doel het vermogen, de rijkdom en de
pracht en praal te tonen van de vorst.254 Dit is waarschijnlijk ook één van de redenen geweest
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waarom Koning-Stadhouder Willem III zo graag de parforcejacht beoefende. Het gaf hem de
kans om zijn dapperheid te tonen aan zo veel mogelijk toeschouwers. Het landschap moest dit
schouwspel ook faciliteren: het ideale landschap zou dan ook zijn moed zichtbaar moeten maken
voor zo veel mogelijk mensen, en zou goed toegankelijk moeten zijn voor de toeschouwers zodra
het halali signaal te horen was.255 Een dicht bos zou hier volkomen ongeschikt voor zijn. Daarom
was het heidelandschap op de Veluwe hier uiterst geschikt voor: men kon van heinde verre het
jachtgezelschap volgen.
Godsdienst

De Veluwe bestond in de tweede helft van de 17e eeuw uit katholieke en protestantse adel.
Hiervoor is al beschreven dat Willem III alleen het Ridderschap machtigde om de jacht uit te
oefenen.256 Om toegelaten te worden tot het Ridderschap moest iemand aan verschillende eisen
voldoen waaronder het belijden van een christelijk gereformeerde godsdienst.257 Het katholieke
geloof viel hier niet onder. Dit betekent dat de katholieke adel niet gemachtigd was om te jagen,
tenzij ze in het bezit waren van een heerlijkheid waarin de landeigenaar het recht had om het
gebied naar eigen inzicht te besturen. Dit was echter op de Veluwe niet het geval. Deze theorie
kan bevestigd worden door te kijken naar de ruimtelijke spreiding van de jachttochten van
Koning-Stadhouder Willem III. Deze jachttochten vonden plaats in de buurt van landhuizen en
buitenplaatsen van de protestantse adel (zie figuur 5 en 6) en niet in de buurt van de katholieke
buitenplaatsen. Dit verklaart waarom Willem III niet ging jagen in het noordelijkste puntje van
de Veluwe; er was daar alleen maar katholieke adel.258 Een interessant voorbeeld doet zich voor
op het huis Middachten. Godard van Reede-Ginkel (1644-1703) was de zoon van de heer van
Amerongen, Godard Adriaan van Reede (1621-1691). De jonge Godard trouwde met Ursula
Philippotta van Raesfelt en kreeg zo Middachten in zijn bezit. De familie Van Raesfelt was
katholiek, en dit bleef ook zo, te zien aan de plek waar Ursula ligt begraven.259 Haar man Godard
ligt begraven te Amersfoort. Hij was lid van het Ridderschap van Utrecht en was dus ook van
gereformeerde religie. Godard van Reede-Ginckel maakte van Middachten een buitenverblijf
die hoorde bij de stature van zijn nieuw verworven status als baron van Aughrim en Earl van
Athlone, benoemd door Koning-Stadhouder Willem III. Deze status kreeg hij door zijn militaire
vaardigheden, waarbij hij zich binnen de sociale kring van Willem III begaf. Daarnaast was de
ligging van Middachten erg gunstig, omdat het op steenworp afstand van Hof te Dieren lag: een
plek die lang door Willem III werd gezien als favoriete jachtplek. Op deze manier kwam Godard
terecht binnen het circuit van het hof, en is hij ergens in dit proces protestants geworden.
Een verschil tussen Willem II en Willem III is dat met de aanstelling tot opperste
jagermeester in 1675, Willem III gerechtigd was om plakkaten uit te voeren ten aanzien van de
jacht, waarmee hij ook kon bepalen wie de jacht mocht uitoefenen.260 Dit kon Willem II nog niet,
waardoor voor 1675 ook de katholieke adel nog gerechtigd was om te jagen. Het is voor te stellen
dat de komst van Willem III en zijn uitvaardiging dat alleen het Ridderschap gerechtigd was om
te jagen, verschillende groeperingen raakten. Dit waren vooral de rijke burgerij in de steden en de
katholieke adel. Vooral de burgers hebben verschillende verzoeken gedaan om toestemming te
verkrijgen, maar dit is nooit gelukt onder de heerschappij van Willem III.261 In andere provinciën
ging dit overigens makkelijker dan op de Veluwe, wat toch gezien werd als de wildbaan van de
landsvorst.
Persoonlijke voorkeuren van de familie van Oranje-Nassau

De keus van Willem II en later Koning-Stadhouder Willem III om de Veluwe intensief als
jachtgebied te gaan gebruiken heeft ook een enorme rol gespeeld bij de ontstaanswijze van
jachtgebieden. Veel persoonlijke voorkeuren die deze twee mannen hadden, kregen directe
invloed op de Veluwe. Ten eerste uitte zich dit in de persoonlijke voorkeur van de familie van
Oranje-Nassau voor de parforcejacht. Zoals hiervoor al is beschreven had dit gevolgen voor
de inrichting van het landschap, en laat ook vooral zien waarom de Veluwe zo geschikt was
als jachtterrein. Ten tweede heeft de bravoure die Willem III wilde tonen uiting gekregen in
bijvoorbeeld de architectuur van het Loo en de Hof te Dieren. Ten gevolge hiervan gingen andere
landgoed eigenaren deze geometrische stijl overnemen. Wel moeten we in gedachten houden
dat Willem III in Nederland altijd stadhouder is gebleven en nooit de macht heeft gehad van een
absoluut vorst. De grootsheid en bravoure van de stijl van inrichting van het landschap is nooit
zo aanzienlijk geweest als in de landen waar wel een absoluut vorst heerste.262
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Een gedicht van P. Nuyts getiteld: ‘Neerlands Welkomst aan zyn Brittanische Majesteit’ herinnert ons
aan de voorkeur de Willem III had voor het gebied:

Figuur 39:
Ongelukkige val van
Koning-Stadhouder
Willem II van zijn
paard.

Kom myn Noordster aller Helden,
Zon, daar’s Waerelds oog op staart,
Open staan mijn Bossen, velden,
Klingen, Westland, lang vermaard
Door bekwaamheid tot het jagen,
En dor overvloed van Wild,
Laat het U nu weer behaagen,
’t Heeft vaak uw drift gestild.
Wil uw Jachtlust wyder weiden,
En op grof Gediert’ gaan los?
Heel de Veluw, met haar Heiden,
’t Woest Hoogzierdens Woud en Bos,
Zeist, het Loo, Zoestdyk en Dieren,
Zullen Herten, Hinden, Zwijn,
Wien geen Hond of Speerspits vieren,
Schaffen uit hun breé Woestijn.263
Koning-Stadhouder Willem III zijn passie voor de jacht is hem uiteindelijk fataal geworden. In
het voorjaar van 1702 overleed hij na de val van zijn paard tijdens een jachtpartij op Hampton
Court in Engeland.264

3.3.3 Synthese
Paragraaf 3.3 ging over de locatiekeuze van
jachtgebieden aan het eind van de 17e eeuw. Op de
Veluwe zijn duidelijk gebieden aan te wijzen waar de
jacht zich concentreerde, namelijk de Veluwezoom
en de bossen bij Hoog-Soeren en Putten. Maar
waarom vond de jacht nou juist hier plaats?
Verschillende landschappelijke, maatschappelijke
en mentale factoren zijn van invloed geweest (tabel
3). De aanwezigheid van heide, bos en water op de
Veluwe heeft ervoor gezorgd dat het wild er kon
leven. Ook een lage bevolkingsdichtheid maakte dit
mogelijk. Daarnaast bood de Veluwe gelegenheid
voor multifunctioneel gebruik van het landschap.
Er werd landbouw bedreven aan de randen, hout
gesprokkeld in de bossen en schapen werden
geweid op de hei. Al deze gebruiksfuncties konden
samen met de jacht in stand blijven. Dit neemt
natuurlijk niet weg dat er wel degelijk conflicten
waren en van een harmonieuze samenhang was
nauwelijks sprake. Een voorbeeld is de aanleg
van wildwallen door boeren om hun grond te
beschermen. Naast landschappelijke factoren zijn
er ook maatschappelijke factoren aan te wijzen
die een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze
van jachtgebieden op de Veluwe. Ten eerste
zorgde de aanwezigheid van protestantse adellijke
landgoederen, buitenplaatsen en heerlijkheden
voor een sociale kring waar ook jachtactiviteiten
zich concentreerden. Daarnaast was de jacht op
de Veluwe al in de Middeleeuwen gereserveerd
voor de vorst; de wiltforstergoederen zijn hier nog
een aanwijzing voor. Alleen adel ingeschreven
in het Ridderschap en de stadhouder waren aan
het eind van de 17e eeuw gerechtigd om te jagen.
De stadhouder verstevigde zijn greep op het
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jachtgericht en had in korte tijd de volledige zeggenschap hierover. De mogelijkheid om dit te
doen heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij de keus van de stadhouder om van de Veluwe zijn
jachtgebied te maken. Omdat Willem II en later Willem III zich gingen concentreren op de Veluwe,
gingen ook andere adellijke families dat doen. Huizen zoals Middachten werden opgeknapt
en heerlijkheden zoals Rosendael deden hun uiterste best om voor Willem III de mooiste
jachtpartijen te verzorgen. Natuurlijk zijn de factoren die een rol hebben gespeeld in de keuze
van jachtgebieden niet altijd op te delen in maatschappelijke en ruimtelijke eigenschappen. Zo is
de spreiding van buitenplaatsen een maatschappelijk, maar ook een ruimtelijk verschijnsel. Ook
speelt esthetiek en persoonlijke voorkeur een belangrijke rol in de keuze van jachtgebieden. In die
tijd werd symmetrie mooi gevonden, wat zijn oorsprong vindt in de Franse tuinarchitectuur. De
rechte koningslanen brengen deze stijl tot uiting. De sleutelpersoon hier was Koning-Stadhouder
Willem III. Vond hij iets mooi of interessant, dan volgden vele anderen. Zo was hij liefhebber
van de parforcejacht, en veel anderen volgden hem in deze jachttechnieken. Zijn persoonlijke
voorkeur is dus erg belangrijk geweest voor de locatiekeuze. Dit is sterk verweven met de
maatschappelijk omstandigheden in die tijd: Koning Lodewijk was ook dol op deze vorm van
jacht. Daarom wordt dit mentale landschap niet apart vermeld in een paragraaf: het is verweven
met de ruimtelijke en maatschappelijke eigenschappen van de Veluwe.

Tabel 3:
Eigenschappen die
aan het eind van de
17e eeuw een rol
hebben gespeeld bij
de locatiekeuze van
jachtgebieden op de
Veluwe.

3.4 Ruimtelijke inrichting van jachtterreinen
De ligging van de jachtgebieden tussen 1650 en 1702 en de reden waarom ze daar liggen zal nu
duidelijker zijn geworden uit de voorgaande paragrafen. Nu is het tijd om dieper in te gaan op de
specifieke jachtgebieden en antwoord te geven op de vraag: op welke wijze zijn terreinen tussen
1650 en 1702 ingericht ten behoeve van de jacht? Hierbij wordt onderzocht welke jachtpraktijken
populair waren en hoe het landschap hierop werd aangepast. Daarnaast speelt de afbakening
een rol bij de vorming van jachtgebieden. Door verschillende landschapselementen aan elkaar te
koppelen wordt er een beeld geschetst van de ruimtelijke inrichting van de jachtgebieden aan het
eind van de 17e eeuw.

3.4.1 Tuinarchitectuur
Na 1672 werd de formele Franse tuinstijl populair in Nederland.265 De tuinen werden aangelegd
volgens een geometrisch principe, waar rechte lanen een onderdeel van waren. Deze tuinstijl
was afkomstig uit Frankrijk, waar de beroemde André le Notre in de tuinen van Vaux-leVicomte en Versailles deze stijl tot zijn hoogtepunt liet komen met grote, logisch aangelegde
lanen en beplantingen. De stijl was een manier om de monarchie te representeren, het was een
demonstratie van de economische en goddelijke macht van de koning.266 Daarnaast hadden
tuinen niet alleen maar een praktische functie: het diende ter vermaak en ter decoratie van het
huis.267 In Nederland heeft de tuinarchitectuur andere vormen aangenomen dan in Frankrijk. Dit
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Figuur 40:
Het Loo van KoningStadhouder Willem III.
De prent laat de grandeur
zien van het nieuw
aangelegde ‘lusthuys’.

kwam voornamelijk door het ontbreken van een absoluut vorst, waardoor de tuinarchitectuur
vooral tot uiting kwam in privé tuinen bij de kleinere landgoederen en buitenplaatsen van de
adel. De Franse tuinstijl kreeg daarmee in Nederland een gereduceerd grandeur, en moest
passen bij de topografie en sociale verwachtingen van het land.268 Dit uitte zich erg goed bij het
Loo. De stijl lijkt erg op Versailles, maar bij verdere bestudering heeft de tuin een veel intiemere
schaal en is meer ingesloten in het landschap door de rechthoekige grensmuren.269 Daarmee is
de overgang van tuin naar landgoed ook minder geleidelijk in vergelijking met de grote Franse
voorbeelden (figuur 40). De verweving tussen tuin en landschap wordt wel zichtbaar in de aanleg
van zogeheten sterrenbossen of rond-points.270

3.4.2 Sterrenbossen

Figuur 41:
Prent van de
heerlijkheid Rosendael
tussen 1721-1727.
Rechtsboven is het
sterrenbos (genoemd de
Sterrenberg) te zien met
een huisje. Onderaan een
jachtafereel.

In de geometrische Franse stijl werden beboste delen van de tuin of het landgoed gekenmerkt
door verscheidene lanenpatronen. De grotere oppervlakten bos werden soms aangelegd in de
vorm van een sterrenbos, waarbij alle paden
samenkwamen op één punt. Dit punt wordt
ook wel de rond-point genoemd, en was een
plek waar jagers zich konden verzamelen.271 Dit
punt werd vaak aangeduid door een open plek
op een heuvel, vijver of standbeeld. De paden
of wegen die hieraan verbonden waren worden
ook wel jaagpaden genoemd, en werden
gebruikt voor de jacht. Als jager kon je op de
rond-point blijven of een pad kiezen. Doordat
de paden vrij waren van begroeiing, kon een
dier dat op het pad terecht kwam direct gezien
en beschoten worden.272 Er zijn vier redenen te
noemen voor het aanleggen van deze wegen:
1. Het wild is makkelijker te detecteren, 2. Na
de jacht kon men snel samenkomen voor het
rendez-vous, 3. Men kon gemakkelijk en snel
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van paard wisselen of rusten, 4. Het
was eenvoudig voor toeschouwers om
het spektakel te aanschouwen.273
Omdat het aanleggen van
sterrenbossen erg populair was aan
het eind van de 17e eeuw, zouden we
kunnen verwachten dat het Loo er ook
één of meerdere had. Veel bewijs is er
niet, alleen een kaart van het Loo van L.
Scherm laat een zes lanen stelsel zien,
die uitkomen op een pleintje waar
volgens het onderschrift een phaunus
(faun?) beeld heeft gestaan (figuur
42).274 Rosendael was één van de landgoederen die aan het eind van de 17e eeuw sterrenbos
had (figuur 41). Het patroon lijkt hier anders te zijn dan op het Loo. De Hof te Dieren is één
van de weinige nog intacte sterrenbossen in Nederland. Wel is het in de huidige vorm in de 18e
eeuw aangelegd, maar vindt zijn oorsprong in de 17e eeuw. Hier gaan we later dieper op in in
paragraaf 3.6.
Sommige sterrenbossen in Nederland zullen gebruikt zijn voor de parforcejacht, maar
niet allemaal. Zeker de kleinere voorbeelden die in de tuinen liggen van een landgoed, kasteel
of buitenplaats, zijn geïmplementeerd in de geometrische tuinstijl. De reden waarom ze niet
geschikt zijn voor de parforcejacht is dat ze simpelweg te klein zijn. Zoals in Hoofdstuk 2 al is
omschreven legde Willem III op één dag grote afstanden af, en zou één sterrenbos niet voldoende
zijn voor het achtervolgen van herten of zwijnen. De kans is wel aanwezig dat ze in de tuinen
voor de konijnen of hazenjacht werden gebruikt. Zo zijn sterrenbossen in Nederland geëvolueerd
tot gebruik voor jacht op een kleinere schaal, hoewel hof te Dieren hier een uitzondering op is.
Voor de parforcejacht op de Veluwe zijn andere voorzieningen getroffen: Koningswegen.

Figuur 42:
Zes-lanig sterrenbos
ten westen van de
paleistuinen van het
Loo. Nummer 36 staat
omschreven als: de zesweg bij Phaunus.

3.4.3 Koningswegen
De Koningswegen zijn in paragraaf 3.3 ten dele al behandeld omdat ze een goede indicatie
geven van waar de jacht zich concentreerde op de Veluwe. Toch vormen de Koningswegen een
cruciaal onderdeel in de ruimtelijke inrichting van jachtgebieden, waardoor ze hier toch even
weer genoemd moeten worden. Van de Koningswegen is vrij weinig nog intact in het huidige
landschap. De reconstructie van Leyden geeft aan dat er veel Koningswegen over de Veluwe
gelegen moeten hebben.275 Ondanks dat het moeilijk is na te gaan of deze daadwerkelijk bestaan
hebben, kunnen we zeker stellen dat er meerdere Koningswegen op de Veluwe gelegen moeten
hebben. Dit komt omdat als we de traditie van de parforcejacht vergelijken met andere landen
als Frankrijk en Duitsland, goed aangelegde wegen noodzakelijk waren om snel op de plek te
kunnen arriveren waar het wild werd aangesteld.276 Als hypothese kunnen we stellen dat de
Koningswegen gebruikt werden voor de volgende zaken: 1. Om snel van het ene jachthuis naar
de andere te kunnen, 2. Voor het vervoeren van voedsel en middelen die tijdens de jacht werden
gebruik door personeel , 3. Toeschouwers die met de koets het jachtschouwspel volgden konden
snel ter plekke zijn wanneer het hallali werd geroepen, 4. Tijdens de jacht had men bij deze
wegen een goed overzicht over het gebied, waardoor vanuit deze wegen ook wild geschoten kon
worden. Koningswegen hadden dus niet één functie maar meerdere.

3.4.4 Wildwallen
Een onmiskenbaar element in het Veluwse landschap aan het eind van de 17e eeuw waren de
talloze wallenstructuren. Deze wallen hadden als functie om bouwlanden en cultuurgronden te
beschermen tegen wild en loslopend vee.277 Ook werden ze gebruikt als grensaanduiding tussen
verschillende eigendomsgronden, en boden bescherming aan jonge bosaanplantingen tegen wild
en vee. Deze wallen moeten heel kenmerkend zijn geweest voor het Veluwse landschap, zeker als
je bedenkt hoeveel er van deze wallen op de Veluwe hebben gelegen. De twee hoofdfuncties van
de wildwallen waren bescherming en gebiedsafbakening.
Bescherming

Boeren waren genoodzaakt om hun land te beschermen tegen vraat van voornamelijk zwijnen,
herten en reeën.278 Bij een lage wildpopulatie was dit niet nodig, maar aan het eind van de 17e
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eeuw steeg de wildpopulatie aanzienlijk.279 Dit kan te maken hebben met de strenge
regels die werden opgesteld ten aanzien van de uitoefening van de jacht, maar ook door
de uitzetting van voornamelijk herten door Willem II. Om het land te beschermen tegen
wildvraat namen de Staten van Gelderland maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de
Arnhemse wildgraaf waarvan de aanleg in 1687 startte, en tien jaar later pas voltooid was.
Deze wal was noodzakelijk omdat Koning-Stadhouder Willem III de Veluwe als wildbaan
gebruikte; zo kon men het wild van de Zuid-Veluwse cultuurgronden weren. De wal had
een lengte van 17 kilometer, en liep van Dieren en de Steeg zuidwestwaarts langs Rheden
en Velp voorbij de Arnhemse enk. De aanleg van de wal moest door de boeren bekostigd
worden waarvan hun akkers op de enk lagen. De betaling van het totale bedrag van 1100
gulden werd berekend naar de oppervlakte van de enkgronden die de boer in gebruik
had.280
Een wildwal bestond uit een wal met aan de buitenzijde, binnenzijde of beide
zijden een greppel. Deze greppel zorgde voor een groter verschil in hoogte, tezamen
ongeveer 1,80 meter (figuur 44).281 Daarbij waren ze vaak begroeid met struiken of bomen,
die naast het vormen van een extra barrière voor het wild, ook nog voor houtvoorziening
zorgde.282 De meeste wallen hadden een greppel aan de kant van de woeste gronden, om
zo het wild erbuiten te houden. Het was een relatief eenvoudig systeem: met de grond van
de gegraven greppel werd een wal gemaakt. Een wal had echter veel onderhoud nodig,
wat het een arbeidsintensieve oplossing maakte. Zo zijn er verschillende periodes aan te
wijzen van verval en opknapping van deze wildwallen.283
Figuur 43:
In de rode lijn is de
wildwal die van Ede naar
Lunteren liep zichtbaar.
Kaart van 1850.

Gebiedsafbakening

Alle wildwallen die zijn aangelegd om het hert van de landbouwgronden te weren op de
Veluwe zijn als het ware omrasteringen van de wildbaan.284 Voor een overzicht van de bekende
wildwallen op de Veluwe, zie figuur 46. In dit figuur is getracht een overzicht te geven van de grote
aaneengesloten wildwallen op de Veluwe, en is zeker niet compleet. De kleinere wildwallen die de
enken moesten beschermen zijn weggelaten,
omdat hier een veel grootschaliger analyse
naar kan plaatsvinden dan in dit onderzoek
mogelijk is. Het doel is hier de ruimtelijke
spreiding weer te geven van de grotere
wildwallen, en wat meteen opvalt, is dat
er inderdaad een afrastering zichtbaar is.
Sommige wildwallen zijn niet meer terug
te vinden, maar we kunnen wel aannemen
dat de wallen het woeste gedeelte van
de Veluwe omgrensd moeten hebben.
Vooral van de Veluwezoom zijn de wallen
bekend en lijken met enige verbeelding
een aaneengeschakeld gebied af te
bakenen: de bossen en heidevelden op het
Veluwemassief.

Figuur 44:
De wildwal van Ede naar
Lunteren is nog steeds op
veel plaatsen zichtbaar in
het landschap
Figuur 45:
Schematische
dwarsdoorsnede van een
wildwal
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Figuur 46:
Overzicht van
de wildwallen die
bekend zijn. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn
er nog meer, maar dit
overzicht laat zien dat
de wildwallen goede
indicatoren zijn voor de
ruimtelijke afbakening
van jachtgebieden.

3.5 Detailstudie: De Hof te Dieren

Figuur 47:
Koning-Stadhouder
Willem III arriveert met
zijn gevolg op de Hof
te Dieren op 18 maart
1691. Ets door P. Schenk.
De weg is omheind door
planketsels waarbij aan
de linkerzijde van het
gevolg een duo jagers
met honden afgebeeld is.

Het huis De Hof te Dieren
verdient een speciale vermelding
in dit onderzoek. Dit was namelijk
de plaats waarin de Veluwe
bekendheid kreeg als jachtgebied
in het stadhoudertijdperk, waarin
de familie van Oranje-Nassau een
rol heeft blijven spelen vanaf die
tijd. Als casestudie tussen 1650 en
1702 wordt getracht antwoord te
geven op de vraag: Op welke manier
is De Hof te Dieren onderdeel van de
Veluwe als jachtlandschap tussen 1650
en 1702? Om antwoord te geven
op deze vraag wordt dezelfde
indeling gebruikt als bij de rest
van het hoofdstuk: eerst wordt de
ligging van het gebied beschreven,
de locatiekeuze geanalyseerd en
tot slot de ruimtelijke inrichting
van de Hof te Dieren bestudeerd.
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Figuur 48:
Het Rheder-veer aan de
IJssel met de Rheder Enk,
het Rheder bos en de
omheinde wildbaan ca.
1690.

3.5.1 Ligging
De Hof te Dieren werd in 1647 aangekocht door stadhouder prins Willem II, waarna hij in
datzelfde jaar pogingen ondernam om gronden op te kopen om en nabij Hof te Dieren.285 Het
is dus daarmee duidelijk dat de prins het goed heeft gekocht zodat hij er kon jagen, en het liefst
zo spoedig mogelijk. Op 4 oktober 1647 werd een overeenkomst gesloten tussen Reynier van
Raesfelt, heer van Middachten en Aernout van Beaumont, gecommitteerde van de prins van
Oranje, waarbij Reynier verscheidene gronden verkocht aan de prins:
‘(1) Vier kampen bouwland in de Ellecumschen Engh, behorenden tot den bouwhof bij de
Ellecumsche kerk, (2) de schaapstra (tra = open strook in bos) behorende bij dezen bouwhof met
gerechtigheid van schaapsdrift door het Ellecumsche Bosch, (3) een kamp land met houtgewas, gelegen
tusschen het Dierensche en het Ellecumsche Bosch, (4) vier en een half deel van het Ellecumsche Bosch
met gerechtigheid over het bewaren van de bosbijl van de bosch, (5) negen deelen van onsaligen bosch,
(6) alle recht aan of op den Rouwenberg,..op voorwaarde, dat hij (Reynier) zal behouwen het recht van
schaastrade, plaggen en heide maayen,..en het jacht buiten de wildbaan die z.h. zal aanleggen.’
Een half jaar later op 5 april 1648 wordt deze acte vervolgd:
‘..Reynier staat toe,..dat een heining om de wildbaan geplaatst wordt door het Middagter Bosch en
Tasselt, op voorwaarde dat de heining zal geplaatst worden door den achtersten hoek van het Middagter
Bosch...De Tasselt zal z.h. geheel of gedeeltelijk in de baan mogen opnemen. De waarde van de bosch, dat
geheel bestaat uit akkermaals-of struikhout,...zal alsdan getaxeerd worden.’286
De aanleg van de wildbaan heeft dus nog even op zich laten wachten. Daarnaast kunnen we
uit dit citaat opmaken dat er een flink deel van de grond die van oorsprong bij Middachten
hoorde, is overgegaan op de Hof te Dieren. De wildbaan zou echter alleen van de prins zijn,
aangezien Reynier zich zeker stelt van de jacht buiten de wildbaan: binnen de wildbaan zal hij
geen jachtrechten meer hebben gehad.

Figuur 49:
Uitsnede van een
kaart van Nicolaes van
Geelkercken uit 1654
waarop de wildbaan te
zien is.

Locatie

Een kaart gemaakt door
Nicolaes van Geelkercken
geeft een goede indruk van
hoe de wildbaan eruit moet
hebben gezien (figuur 50).
Hij beschrijft het gebied
als volgt: ‘Syn Hoocheyts
Wiltbaen tot Dyren is A0
1648 ende 49 meest gemaeckt
ende bestaat uyt 7 Bosen ende
is inden omganck 3,5 uyr
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gaens.’ De wildbaan is dus in 1648 en 1649 aangelegd en omvatte zeven bosgebieden, te weten
het Middachter bos, het Ellecomse bos, het Dierense bos, het Onzalige bos, het Asselse bos (ook
wel bekend als de Tasselt), het Rhederbos en het Nesperbos (ook wel Essop genoemd).287 Samen
waren deze een zodanige 1200 tot 1400 hectare groot.288 Het gebied bestond voor de helft uit bos,
voor de andere helft uit heide met wat stuifzanden. Volgens J. Buis bestond het gehele Asselse
bos bij aankoop door Willem III uit heide.289 Op de kaart is een sprengenbeek zichtbaar, die onder
de palen van de omheining door liep naar het ‘Wobbeveen’. Deze beek voedt een aantal kleine
vijvers waarvan er één ‘fontein’ genoemd wordt. Volgens Renes et al. is deze beek niet meer in
het terrein terug te vinden.290 Echter, bij nadere bestudering van de Algemeen Hoogtebestand
Nederland (AHN) is een relatief lager gelegen gebied zichtbaar die vroeger in verbinding heeft
gestaan met het gebied waar nu het goed Coldenhave ligt (figuur 51). De wildbaan lag gesitueerd
op de hogere stuwwalgronden, aan de rand van het lager gelegen rivierenlandschap. Het gebied
had ook enkele hogere stuwwaltoppen die boven de directe omgeving
uitstaken en die in gebruik werden genomen als uitkijkpunt.

Figuur 50:
Kaart van Nicolaes van
Geelkercken van de
‘Wiltbaen tot Dyren’.
Figuur 51:
AHN beeld van de
voormalige wildbaan.
Het rode blok geeft aan
waar het Wobbeveen
waarschijnlijk gelegen
heeft.

3.5.2 Locatiekeuze
Wat is nu de reden voor het aanleggen van een wildbaan bij de Hof
te Dieren? Landschappelijk gezien lag de Hof te Dieren aan de rand
van de Veluwezoom met directe verbinding met de IJssel. Er was
bos en heide aanwezig in het gebied, en geen tekort aan water. Door
het sprengenbeeksysteem kon ook de Hof te Dieren voldoende water
aanvoeren voor de vijvers en fonteinen van de tuinen. Deze visvijvers
werden gevoed door de Ruitersbeek en met een windmolen werd het
water in de vijvers ververst of leeggemalen.291 De mogelijkheid om
nabijgelegen bos in gebruik te nemen zal ook zeker een rol gespeeld
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hebben bij de keus van de locatie. Echter, erg veel bos was er niet voor handen: vooral het
Middachterbos was dichtbegroeid met bomen, terwijl de andere bossen vrij gering begroeid
waren.292
Maatschappelijk gezien lag de Hof te Dieren gesitueerd op de landgoederen zone van
de Veluwezoom. Dit paste bij het imago van de stadhouder en sociale contacten konden zo
versterkt worden. De Hof te Dieren lag daarbij ook dicht bij de stad Arnhem, waar het voor de
stadhouder gemakkelijk was om zich in korte tijd voor bestuurlijke zaken in Arnhem te begeven.
Daarnaast was het voor Prins Willem II gunstig om zijn jachtrevier te verplaatsen naar de Veluwe.
Door de snel groeiende welvaart werd het grondgebruik geïntensiveerd.293 Voor de VOC-vloot
werden bossen gekapt, en zelfs de duingebieden die voor de stadhouders een geliefd jachtgebied
waren, waren niet meer geschikt. Het bosareaal slonk, maar ook de voortdurende gevechten met
Spaanse troepen zorgden voor een vermindering in wildstand aan de kust.294 Toen Willem II de
mogelijkheid kreeg om een goed te kopen van de Duitse Orde in een relatief dunbevolkt gebied
met nog relatief veel wild, moet hem dit aangespoord hebben tot de aanschaf van de Hof te
Dieren.

3.5.3 Ruimtelijke inrichting
Beheer

De wildbaan bij Dieren is het grootste omheinde gebied dat de Veluwe tot dan toe had gehad.
Waar andere gebieden zoals Rosendael werden afgeperkt met palen, werd de wildbaan bij Dieren
omrasterd. Deze omrastering bestond uit een houten schutting van palen en planken, en was
ongeveer 20 km lang. Het gebied werd doorsneden door de weg van Arnhem naar Zutphen,
waardoor er poorten nodig waren om de doorgang te reguleren. Aan de oostzijde bij Dieren en
aan de westzijde bij Avegoor werden houten poorten geplaatst, ontworpen door de beeldsnijder
Casar Stolzenbusch uit Arnhem.295 In totaal stonden er drie poorten.296 De schutting bestond
helemaal uit hout waardoor het onderhoud ervan veel tijd en geld moet hebben gekost. De
palissade kreeg het zwaar te verduren door zware stortregens, wat erosie veroorzaakte in het
gebied. De heidegronden en stuifduinen waren hier het gevoeligst voor waardoor de bodem
verzakte of uitsleet. Hierdoor werden voortdurend delen van de palissade weggeslagen. Er
ontstonden openingen waardoor het wild kon ontsnappen. De jachtopzichters hadden dus hun
handen vol om het hekwerk voortdurend te controleren. Het planketsel had een lengte van 3,5
Figuur 52:
Vanuit het gezicht
van Middachten is in de
verte de wildbaan van
Willem III te zien met de
Rouwenberg.
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uur gaans en was meer dan manshoog. De palen werden dichtgespijkerd met houten planken,
waardoor het planketsel het uiterlijk van een schutting had. Volgens een berekening van Van
Oosten Slingeland zouden voor de gehele schutting 4600 palen nodig zijn geweest, bestaande uit
2000m2 rondhout.297 Om hieraan te komen zullen tientallen hectaren bos gekapt zijn. Het hout zal
afkomstig zijn geweest uit naburige bossen: het is echter niet met zekerheid te zeggen waar deze
houtvoorraad precies vandaan kwam.
Binnen de omheining moeten verschillende voorzieningen aanwezig zijn geweest voor
het beheren van het wild. Volgens van Everdingen waren ten minste drie houten voerhutten
aanwezig in de omsloten wildbaan.298 Deze zijn echter niet terug te vinden op de kaart van Van
Geelkercken. Wel worden hier twee fonteinen afgebeeld, twee plaatsen met de benaming ‘water’
en de sprengenbeek ‘Wobbeveen’ met daaraan enkele waterplaatsen. Ook ligt ten oosten van de
Rouwenberg een ‘Weyer’, wat volgens het Middelnederlands woordenboek vijver, visvijver of
poel betekent.299 Na eigen veldonderzoek is gebleken dat de plek nog steeds herkenbaar is als een
open plek in het bos, waarin met enige verbeelding aanwijzingen van rechthoekige afbakeningen
te onderscheiden zijn, met kleine taluds die een daling laten zien in het maaiveld. Er staan nog
verschillende grassen als pijpenstrootje, bochtige smele en breedbladig gras.
De waterplaatsen zullen aangelegd zijn als drinkplaats voor het wild en de fonteinen
zullen dezelfde functie hebben gehad. Interessant is om af te vragen of deze fonteinen ook echte
fonteinen waren die water opstuwden, of dat dit ook drinkplaatsen waren. De fontein bij het
Wobbeveen zou wel echt geweest kunnen zijn, daar al een spreng aangelegd was die het water
kon opstuwen. De waterplaatsen zullen naar alle waarschijnlijkheid gevoed zijn door regenwater
waardoor het eigenlijk hertenkolken waren: gegraven poelen om herten en ander wild van water
te voorzien.300 Met verder onderzoek kan uitgesloten worden of er ondergrondse kostbare
waterbuizen zijn aangelegd, of dat het hertenkolken waren.
Naast waterplaatsen is op de kaart een radiale structuur te herkennen van lijnen die
lopen vanaf de Steenberg en de Rouwenberg over de wildbaan. Deze lijnen zijn naar alle
waarschijnlijkheid zichtlijnen die vanaf de bergen een uitzicht geven over het gebied. Het is minder
waarschijnlijk dat deze lijnen wegen moeten voorstellen, omdat er al wegen zijn weergegeven op
de kaart op een andere manier. Wel is er een dubbele lijn die loopt van de Rouwenberg naar de
Steenberg: dit is waarschijnlijk de Burmania allee of zoals hij ook wel genoemd wordt, de mantel
allee.301 Deze weg ligt er nog steeds en geeft nog een rechte zichtlijn richting de nu geheten Prins
Willemsberg, wat vroeger de Steenberg was (zie figuur 54).
Figuur 53:
Aanzicht van de
Rouwenberg. Het gebied
was veel minder bebost
als dat het nu is.
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Rouwenberg

Figuur 54:
Uitzicht vanaf de
Rouwenberg over de
Burmania-allee richting
de prins Willemsberg.
Nu volledig begroeid met
een oud beukenbos, in
de 17e eeuw was het
uitzicht een uitgestrekt
open landschap

Figuur 55:
Plek waar de
‘weyer’ zich naar alle
waarschijnlijkheid heeft
bevonden.

Te midden van de grote omheinde wildbaan rondom Dieren lag het lusthuis de Rouwenberg.
De Rouwenberg behoorde aan het huis te Middachten.302 Over de oorsprong van het lusthuis op
de Rouwenberg is weinig bekend. Het is mogelijk dat Willem II het lusthuis heeft laten bouwen,
geheel in stijl met de nieuw verworven wildbaan. Het is ook mogelijk dat er al een huis stond
toen Willem II het kocht van Reinier
van Raesfelt de heer van Middachten.
Het lusthuis de Rouwenberg bestond
uit een klein jachthuis met een stal
en schuur en is gebouwd op een
hoge heuvelrug waar op de top
toentertijd een onbelemmerd uitzicht
was. Waarschijnlijk heeft het huis
voornamelijk dienst gedaan als
verzamelplaats bij jachtpartijen en als
startpunt voor de jacht. Zo omschrijft
Edward Southwell, gast van KoningStadhouder Willem III in een verslag
dat op de Rouwenberg het ‘de gewoonte
is om hier een warm ontbijt te nuttigen,
dat reeds voor ons klaar stond’.303
Tijdens de Franse periode is het huis
afgebroken. In het begin van de 19e
eeuw heeft er nog wel een dominiaal
boswachtershuis gestaan.304
Er zijn sporen in het reliëf
te vinden van een rondweg die
rondom de Rouwenberg gelopen
heeft, met het waarschijnlijke doel
om gemakkelijk op de top te komen.
Tijdens een eigen veldonderzoek is
ook gebleken dat de Rouwenberg een
relatief platte bovenkant heeft: dit kan
komen door de afvlakking van de
dekzandrug tijdens het Weichselien,
of door kunstmatige afgraving, om
zo een geschikte plek te creëren voor
bebouwing. De plek ligt nu in een beukenbos, met op de berg één tamme kastanje. Naast het feit
dat deze boom duidt
op bewoning, zijn
de grote hoeveelheid
bakstenen die er liggen
een nog overblijvend
restant van bewoning.
De zwijnen hebben
door het wroeten deze
restanten naar boven
gehaald, wat rode
bakstenen,
leisteen
en zandsteen heeft
blootgelegd.
Het
leisteen heeft een gat
aan de bovenzijde,
waarschijnlijk omdat
ze als dakpan in
gebruik zijn geweest.
Ook zijn er platte rode
stenen
aangetroffen
die waarschijnlijk als
vloertegels dienden.
Waarschijnlijk
zijn
dit
restanten
van
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de boswachterswoning die er heeft gestaan,
maar archeologisch onderzoek kan hier meer
duidelijkheid over geven, evenals onderzoek
naar de funderingen die misschien nog aanwezig
zijn.
Gebruik

Prins Willem II heeft niet lang plezier kunnen
hebben van zijn wildbaan: op 6 november 1650
overleed hij. Het jaar voor zijn overlijden heeft hij
wel enkele jachttochten ondernomen op Hof te
Dieren. In de zomer van 1649 was de omheining
van de wildbaan voltooid, waarna de Prins een
grote jacht wilde organiseren. Hij liet 300 herten
uit het park van Honselaarsdijk overbrengen naar
Dieren per schip over de Rijn en de IJssel. Een
lakei en drie Engelse ‘kypers’(keepers) zorgden
voor het vervoer dat enige dagen zou duren.
Het schip werd gelost bij de sluis achter het Hof
te Dieren waar het wild binnen de omheining
werd vrijgelaten.305 Niet alleen herten kwamen
voor in de wildbaan, ook reeën, vossen, hazen en
konijnen liepen rond binnen de omheining.306
Maar waar werd de wildbaan nu echt
voor gebruikt? Werd het puur als jachtgebied
gebruikt of was het een soort groot hertenkamp waar het wild zich kon vermeerderen? Naar de
echte functie van de wildbaan ten tijde van Willem II kan alleen maar gegist worden. Willem II
heeft in zijn jeugd de hazenjacht en de vlucht met de vogel bedreven. Daarnaast hield hij van
sporten te paard zoals de rensport en de parforcejacht. Echter, hij moet ook van een andere vorm
van jacht gehouden hebben: de ingesloten jacht. De ingesloten jacht werd al ten tijde van Karel
de Grote in Duitsland veel beoefend en hield in dat uit een groot gebied wild werd gedreven
naar een kleine ruimte waarna het door bereden ruiters werd gedood.307 Logischerwijs geeft
deze manier van jagen een veel hogere slagingskans dan bijvoorbeeld de parforcejacht waar de
Fransen zo van hielden. Deze ingesloten jachten vonden in de 17e eeuw plaats in wildparken. Dit
waren omheinde gebieden waar ook in gejaagd werd. Waar dit onderscheid tussen de Franse en
de Duitse jachtbeoefening al in de 12e eeuw was ontsproten, was dit in de 17e eeuw nog steeds
een duidelijk verschil. Prins Willem II zal ook blootgesteld zijn geweest aan beide invloeden.
Voor de bouw van de wildbaan ondernam hij op de Veluwe meerdere parforcejachten die het
gehele gebied van de Veluwe bestreken, net zoals
Willem III later zou doen. Als hij hield van deze
parforcejacht waar een groot gebied voor nodig
was, waarom liet hij dan de wildbaan bouwen?
De meest voor de hand liggende verklaring is dat
hij geïntrigeerd raakte door de Duitse ingesloten
jacht. De zonen van Frederik van de Palts en de
Koningin van Bohemen waar Willem II in zijn
jeugd veel mee om ging kunnen hierbij een rol
gespeeld hebben. Een bevestiging van dat hij wel
degelijk de ingesloten jacht uitoefende is dat hij
herten uit Honselaarsdijk liet overbrengen om
in de wildbaan uitgezet te worden. Hij wilde er
een grote jacht organiseren en door herten over te
brengen naar dit omrasterde gebied was succes
verzekerd.
Over de populatiegrootte van het grofwild
kunnen we een schatting maken aan de hand
van het contract van Gerard van der Nath die de
wildbaan na de dood van Willem II pachtte. Hij
moest bij de opheffing van het contract ervoor
zorgen dat er minimaal driehonderd stuks
grofwild in stand gehouden waren.308 Dit is een
groot aantal voor dit relatief kleine gebied van

Figuur 56:
De top van de
Rouwenberg. Hier heeft
het jachthuis van Willem
III gestaan. Nu zijn nog
restanten te vinden in
de bodem van latere
bewoning.

Figuur 57:
Rondweg op de
Rouwenberg heen
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1200 hectare. We kunnen daarom spreken van een soort wildpark waar een succesvolle jacht
gegarandeerd was.
Na de dood van prins Willem II werd de opperjagermeester van het Hof te Dieren
ontslagen. Gerard van der Nath pachtte hierna de gronden van het wildpark. In zijn contract
stond onder andere dat hij de palissade moest onderhouden en het wild wat erin leefde.309 Later
bleek dat hij zijn plichten niet had nageleefd en in 1658 werd het pachtcontract ontbonden.310 In
1652 was de omheining al ingekort waardoor de Dierense Eng erbuiten kwam te liggen. Later
in 1660 is de gehele palissade door publiekelijk verkoop geveild, waarbij ook los de poorten zijn
verkocht. In totaal werden er 182 loten verkocht met elk een afmeting van vijfentwintig roeden.
De gaten die de palen achterlieten moesten door de koper dichtgemaakt worden.311
Het blijft echter een raadsel of later, ten tijde van Willem III deze palissade weer opnieuw
is opgericht. Als we het beschikbare kaartmateriaal moeten geloven is dit wel gebeurd. Figuur
48 aat een uitsnede zien van een kaart gedateerd op 1690. Hier wordt de wildbaan vermeld
en is ook duidelijk een planketsel te zien (figuur 48). Ook op een prent van P. Schenk uit 1691
is ook een planketsel te zien, waarbij de aankomst van Koning-Stadhouder Willem III op zijn
Hof te Dieren is afgebeeld (figuur 47). Het plaatsen van een nieuwe wildbaan zou ook passen
binnen de aanpassingen die Willem III deed aan Hof te Dieren. Tussen 1679 en 1684 werden
grootschalige verbouwingen uitgevoerd onder leiding van architect Jacob Roman. Het Hof was
na de verbouwing nog steeds niet groot te noemen voor een Koninklijke residentie, maar de fraai
ontworpen tuin paste wel binnen de stadhouderlijke allure.

3.5.4 Synthese
Deze casestudie van Hof te Dieren laat zien hoe omvangrijk een 17e eeuws jachtlandschap kan
zijn. De Hof te Dieren maakte deel uit van het jachtlandschap op de Veluwe, omdat het een groot
gebied besloeg wat grotendeels ingericht was voor de jacht. Het dient hierbij als voorbeeld voor
andere jachtlandschappen, omdat het symbool staat voor de tijd waarin de stadhouders en later
de Koninklijke families zich gingen richten op de Veluwe als jachtterrein. De ligging was, net
zoals bij de in hoofdstuk 3.2 beschreven jachthuizen, gunstig voor het bedrijven van de jacht.
Ook was het belang van de jacht zichtbaar in de ruimtelijke inrichting van het gebied: het werd
intensief beheerd en aangepast door bijvoorbeeld het aanleggen van een grote omheining en het
aanleggen van voorzieningen voor het beoefen voor de jacht en het wild. De Hof te Dieren heeft
hierbij de grondslag gelegd voor verdere ontwikkelingen van jachtlandschappen op de Veluwe.

3.6 Conclusie
Het doel van dit hoofdstuk was om te analyseren welke landschappelijke en maatschappelijke
factoren een rol speelden bij de locatiekeuze van jachtterreinen tussen 1650 en 1702. Ook is
onderzocht op welke wijze de terreinen in deze periode zijn ingericht ten behoeve van de jacht.
De verschillende terreinen die te maken hebben met de jacht en zijn gebruikt aan het einde van
de 17e eeuw op de Veluwe, dragen bij aan een uniform cultuurlandschap. Welke vorm van
jacht wordt uitgeoefend heeft grote invloed op de keus van landschapselementen. Dit heeft
effect op de volgende manieren. Bijvoorbeeld het uitoefenen van de parforcejacht vereist een
groot gebied met bos, heide, grasland en water. Zijn enkele elementen afwezig, zoals water, dan
worden daar drinkbakken voor het wild aan toegevoegd. Hetzelfde geldt voor voederplaatsen en
schuilplaatsen voor het wild. Willem II hield zijn wild in een omsloten wildbaan, terwijl Willem
III de gehele Veluwe beschouwde als zijn jachtgebied. Willem II voegde elementen toe aan het
landschap zoals hekwerk, voederplaatsen en dergelijke. Willem III deed dit door jachtwegen, de
zogeheten Koningswegen aan te leggen. Hiermee verbond hij zijn favoriete jachtgebieden met de
door hem gebouwde of omgebouwde jachthuizen.
Verschillende ruimtelijke, sociale en mentale eigenschappen van de locaties zijn de reden
geweest voor de ontwikkeling van de Veluwe als jachtgebied in de 17e eeuw. Dit kwam tot
uiting in de inrichting van het landschap, waarbij het maken van een wildbaan of het aanleggen
van sterrenbossen maar enkele voorbeelden zijn. In dit hoofdstuk zijn verschillende thema’s of
categorieën continu aanwezig die het Veluwse jachtlandschap in de 17e eeuw kenmerken, en
kunnen als volgt geïdentificeerd worden:
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1. Beheer van het wild
2. Afbakening
3. Sociale relaties
4. Infrastructuur en logistiek
5. Esthetiek
1. Beheer van het wild

Het landschap werd ingericht om het wild te beheren en reguleren. De jacht was één van de meest
belangrijke adellijke verdrijven, waardoor er goed voor het wild gezorgd moest worden. Met
andere woorden: er moest genoeg gezond wild zijn om op te jagen. Grofwild werd bijgevoerd
op voederplaatsen en gaten werden in de grond geboord voor waterplaatsen. Deze door de
mens gecreëerde landschapselementen droegen bij aan het welzijn van het wild: herten moesten
groot en sterk zijn om geschikt gevonden te worden voor de jacht. Een intensiever beheer wordt
duidelijk bij de jacht op kleinwild. Konijnenwaranden werden in de gaten gehouden door een
schut, en met de hand aangepast waar nodig.
2. Afbakening

Ook werden er landschapselementen toegevoegd ter begrenzing. De Veluwe werd eind
zeventiende eeuw gezien als de wildbaan van de Koning, waarin de adel die tot het Ridderschap
behoorde ook mocht jagen. Dit gebied met heide en bossen was groot genoeg om de parforcejacht
uit te oefenen. Voor andere soorten jacht waren minder grote gebieden nodig, waardoor ook
gezegd kan worden dat de parforcejacht toch wel de grootste stempel op het Veluwse landschap
heeft gedrukt in de periode tussen 1650 en 1702. Als opperjagermeester van de Veluwe kon
Koning-Stadhouder Willem III overal jagen, waardoor echte begrenzing ter gebiedsafbakening
van het territorium niet nodig was: de Ridderschap en de vorst mochten namelijk overal jagen.
Territoriale begrenzingen zijn in die tijd wel te vinden op de Veluwe, maar hebben niet direct iets
te maken met de jacht. Heerlijkheden zoals Rosendael, Doorwerth en later Het Loo gebruikten
bijvoorbeeld limietpalen om de grenzen van de heerlijkheid aan te duiden. In akkerlanden
werden eigendomsgrenzen aangeduid met wallen, struiken, bomen of grensstenen, net wat in
het desbetreffende landschap voor handen was. Andere afbakeningen op de Veluwe hadden
te maken met gebieden die bestemd waren voor het houden of fokken van ‘wilde’ dieren.
Toponiemen geven een indicatie voor verschillende vormen van de afbakening van gebieden. In
de Middeleeuwen waren de toponiemen ‘wildpark’, ‘wildbaan’, ‘haag’, ‘diergaart’ of ‘warande’
een indicatie voor een gebied die voor de jacht was ingericht.312 Op de Hottingerkaart wordt
een diergaart bij het huis Biljoen vermeld. ‘Haag’, ‘hegge’ of ‘heegde’ lijkt op ‘haghe’ wat een
omheind gebied of jachtterrein kan betekenen. Voorbeelden hiervan zijn de Uddeler Heegde of
de Cathegge bij Millingen.
Tot slot waren er nog de afbakeningen ter protectie van het landbouwareaal. Dit waren de
wijd verspreidde wildwallen over de Veluwe, die de wilde zwijnen en herten uit het akkerland
moesten houden en binnen de wildbaan. De hier genoemde vormen kunnen fysieke afbakening
genoemd worden: ze zijn tastbaar, zichtbaar en als je de barrière wilt doorkruisen loop je er
‘fysiek’ tegen op. Naast deze vorm van afbakening zijn er nog andere te noemen namelijk sociale
en mentale afbakening. De sociale afbakening bestaat uit regels, geschreven of ongeschreven.
Geschreven regels zijn de wetten, plakkaten en ordonnantiën die zijn uitgevaardigd aangaande
de jacht. Deze gaan onder andere over wie de jacht mag beoefenen, wanneer dit mag, waar
dit mag, en hoe de jacht beoefend mag worden. Overtreed je één van deze regels, dan ben je
een stroper en dus strafbaar. Mentale afbakening is verschillend per individu. Sommigen die
gerechtigd waren tot de jacht hadden er een persoonlijke afkeer van, waardoor ze zelf de mentale
afbakening maakten om niet te jagen. Deze verschillende manieren van afbakening zijn terug
te vinden in bijvoorbeeld de locatie van wildwallen. Landschappelijk gezien liggen de wallen
op de grens tussen akker en woeste grond. Dit is een fysieke grens. Echter, deze keuze om
wildwallen juist op die plek neer te zetten had ook te maken met het vroegere eigendom. De
akkers behoorden tot buurten, terwijl de woeste gronden in bezit waren van de vorst.313 Dit kan
verklaren waarom bijvoorbeeld de wildwal bij Lunteren midden in een heide gebied lag: het was
een sociale scheiding tussen gebruiksgronden van de boeren en onontgonnen gronden op het
Veluwemassief.
3. Sociale relaties

Bepaalde landschapselementen werden aangelegd ter bevordering van bepaalde sociale relaties.
Het is al genoemd dat Willem III zijn jachthuizen ging aanleggen in de buurt van bestaande adellijke
landgoederen en buitenplaatsen. Deze verbond hij met lange, rechte wegen, de zogenaamde
Koningswegen.314 We moeten niet vergeten dat de jacht een sociale activiteit was waar ook veel
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staatszaken besproken werden. Hieromheen bewogen zich belangrijke mensen van het hof van
Koning-Stadhouder Willem III, gunstelingen die graag in de gratie van de prins bleven. Adellijke
families deden dit door hun landhuizen en buitenplaatsen open te stellen voor de stadhouder, en
het zodanig in te richten dat het het verblijf van de koning zou vergemakkelijken. Een duidelijk
voorbeeld hiervan was Johan van Arnhem, heer van Rosendael. Hij bouwde extra paardenstallen
en een koningshuisje speciaal voor Willem III.315 Het bouwen van deze elementen voor de jacht
had dus nog een extra dimensie: ze werden gebouwd ten gunste van de vorst, om bij het hof te
kunnen horen. Deze sociale aspecten uitten zich ook in de locaties van de jachthuizen: ze lagen in
de buurt van andere adellijke buitenplaatsen. Dit uitte zich ook in de stoppunten die tijdens de
parforcejachten werden gehouden. Men ontbeet, lunchte en dineerde bij een adellijke familie of
bij één van de jachthuizen.
4. Infrastructuur en logistiek

De jachtondernemingen van zowel de vorst als de adel waren kostbaar, en alles moest goed
verlopen. Er waren meer mensen mee die de organisatie regelden dan mensen die daadwerkelijk
aan de jacht deelnamen, zeker tijdens de grote jachtpartijen van Willem III. Het aanleggen van
jachthuizen had ook een logistieke functie: daar konden ze voedsel en andere versnaperingen kwijt
voor wanneer de stoet langs één dezer huizen kwam. Vaak werd er een stuk gereden met de stoet,
waarna een ontbijt werd genuttigd in één van deze jachthuizen, of in een nabijgelegen heerlijkheid.
Dit deed hij vooral bij Doorwerth of Rosendael. De jachtwegen die Koning-Stadhouder Willem
III liet aanleggen of verbreden waren grotendeels bedoeld om de infrastructuur op de Veluwe te
verbeteren. Zo kon men snel van a naar b, op een comfortabele manier. De lange parforcejachttochten die in dit hoofdstuk beschreven staan zijn een voorbeeld van deze goede logistieke
regelingen.
5. Esthetiek

Veel landschapselementen die met de jacht te maken hebben, hebben een esthetisch niveau
gekregen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de tuinarchitectuur, waar sterrenbossen, alleés, een
enkele eendenkooi en visvijvers direct in het teken staan van de jacht. Sterrenbossen bestaan
uit rechte paden die naar een middelpunt lopen en zo een stervormige padenstructuur vormen.
Deze bossen waren uitermate geschikt voor de jacht op kleinwild: vanuit het middelpunt van
het sterrenbos kon men alle paden in de gaten houden voor overstekend wild. Alleés met lange
zichtlijnen hoorden, samen met de sterrenbossen, bij de in die tijd populaire Franse geometrische
tuinarchitectuur zoals Le Notre in Vaux le Vicomte en later Versailles heeft laten zien.316 Ze waren
esthetisch gezien erg gewaardeerd om de mooie grote bomenlanen, die in de heidevelden van
ver zichtbaar waren. Echter, deze lange zichtlijnen waren ook van nut voor de jacht. De brede
alleeën deden dienst als open schootsveld voor overstekend wild die uit de naastgelegen bossen
of weilanden kwamen.317 Eendenkooien werden soms, zoals bij Huis Middachten, gebruikt als
vermaak waar men langs kon flaneren en de kooiker aan het werk kon zien. Visvijvers hadden een
grote aantrekkingskracht in het sprengenbeken landschap op de Veluwezoom. Hier zien we ook
veel visvijvers die worden gevuld met de natuurlijke aanvoer van water door de sprengenbeken.
Visvijvers pasten ook in de geometrische tuinaanleg: Willem III liet in hof te Dieren de vijvers
verbeteren.318
Natuurlijk overlappen deze categorieën elkaar deels. Een voorbeeld zijn de lanen die Willem III liet
aanleggen naast sommige Koningswegen: ze zijn gebruikt ter bevordering van de infrastructuur,
maar hadden ook een esthetisch doel. Wel kunnen deze categorieën bijdragen aan het inzicht
welk belang de jacht aan het eind van de zeventiende eeuw had. Het is duidelijk dat de elementen
een samenhangend geheel vormen in het landschap, allen gemaakt met als doel om de jacht te
kunnen uitoefenen.
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Locatiekeuze en
ruimtelijke inrichting
van jachtterreinen
op de Veluwe tussen
1880 en 1930

De periode tussen 1650 en 1702 is een belangrijke
periode voor de jachtcultuur op de Veluwe geweest.
In latere perioden is deze cultuur zich blijven
veranderen in een vorm die hedendaags nog
steeds gebruikt wordt. De periode tussen 1880 en
1930 is ook een kenmerkende tijd, waarin de jacht
weer grote invloed krijgt op haar landschappelijke
omgeving. Daarom worden ook voor deze periode,
net als in hoofdstuk drie het geval was, de volgende
vragen beantwoord: welke landschappelijke en/of
maatschappelijke factoren speelden een rol bij de
locatiekeuze voor jachtterreinen tussen 1880 en 1930?
Op welke wijze zijn terreinen tussen 1880 en 1930
ingericht ten behoeve van de jacht? Om antwoord te
geven op de eerste vraag zal eerst geïdentificeerd
worden waar de jachtgebieden op de Veluwe zich in
de periode van 1880 en 1930 bevonden. Waarom
lagen de jachtgebieden daar en niet elders? Aan
de hand van een analyse naar landschappelijke en
maatschappelijke achtergronden wordt getracht hier
antwoord op te geven. Naast het onderzoeken van
de locatiekeuze van de jachtgebieden op de Veluwe
wordt er gekeken naar de ruimtelijke inrichting
van deze jachtgebieden. Dit gebeurt aan de hand
van verschillende kenmerkende eigenschappen van
het jachtlandschap tussen 1880 en 1930. Voordat
antwoord gegeven kan worden op deze vragen
worden in de prelude de ontwikkelingen voor 1880
kort weergegeven, waarin het jachtrecht en de
invloed van de familie van Oranje-Nassau vooral
naar voren komt.
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Figuur 58:
Hertenjacht bij het Loo
met Koning Willem III en
Kroonprins Willem.

4.1 Prelude: ontwikkelingen betreffende de
jacht tussen 1700 en 1880
De dood van Koning-Stadhouder Willem III in 1702 tijdens een jacht rit op Hampton Court heeft
grote gevolgen gehad voor de verdere ontwikkelingen rondom de jacht op de Veluwe. Dit uitte
zich vooral in de verandering van jachtrechten. Stedelijke besturen hadden al ten tijde van Willem
III pogingen gedaan om het jachtrecht te bemachtigen. De stadhouder hield echter het exclusieve
jachtrecht waarbij alleen het Ridderschap gemachtigd was om te jagen. Na de dood van Willem
III brak een stadhouderloos tijdperk aan, omdat de koning geen nakomelingen had. In deze
periode kregen de stedelijke besturen meer macht wat zich uitte in een regeringsreglement van
1750 waarin de regenten van Veluwse steden en enkele burgers het recht kregen om te jagen
in de schependommen van hun steden.319 Ook het Veluwse jachtgericht bestond voortaan niet
meer uit vijf riddermatigen: twee daarvan waren burgers.320 Echter, de Ridderschap bleef zich
verzetten tegen de mogelijkheid om burgers toe te laten tot de jacht, zodat er in de praktijk
weinig tot geen burgers zich aan de jacht waagden. Hierdoor veranderden de grensbepalingen of
werden ze accurater uitgezet. De burgers mochten namelijk in de schependommen jagen, maar
waar deze precies lagen was voorheen onduidelijk. Daarom moesten deze gebieden zichtbaar
omgrensd worden. Tussen 1750 en 1755 werd de hoek Arnhem-Ede-Wageningen begrensd, wat
betekende dat de grensbepalingen nagelopen werden.321 Dit waren dus geen hekken of echte
fysieke barrières, maar grenspalen die de overgang van het ene naar het andere gebied lieten
zien. Het wild zelf kon zich nog vrij bewegen. Hier ontstond een nieuwe wijze van afrastering.
Aan het einde van de 18e eeuw, in de tijd van het patriottische verlichtingsdenken, laaide
deze onenigheid weer op omdat men vond dat de jacht een natuurlijk recht van de burger was.
Naast dit ideologische motief, voerde men daarbij ook het argument aan dat de landbouw erg te
lijden had onder de wildvraat.322 Uiteindelijk werd weer terug gegrepen naar de jachtregeling van
1750 waarin bepaalde burgers gerechtigd waren om te jagen. Voor de Franse revolutie ging het
al slechter met het wildbestand. Meer mensen werden toegelaten tot de jacht, de regels voor het
jagen werden verslapt en er waren over de gehele Veluwe stroperijen gaande. Willem V koos voor
een ‘zacht’ beleid, terwijl Assueer Jan Torck, heer van Rozendaal en Duivenvoorde en luitenantopperjagermeester erop aandrong om strengere maatregelen te treffen in het jachtveld.323 De heren
van Rozendaal waren al lang betrokken bij het in stand houden van het grofwild op de Veluwe,
en de jacht op herten is tot het eind van de 18e eeuw een heerlijk recht geweest van Rozendaal
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en Doorwerth. Prins Willem V wilde dat iedereen van de hertenjacht kon genieten, wat hij ook
waar maakte door in 1783 een plakkaat uit te vaardigen waarbij iedereen die gerechtigd was tot
de jacht het wild zou mogen schieten en vangen. Dit waarschijnlijk tot grote ergernis van Torck,
die het als zijn plicht zag om de hertenpopulatie in stand te houden.324 Daarnaast zag hij dat zijn
heerlijke jachtrecht afgenomen werd.325
Na de Franse revolutie werd in 1795 het jachtgericht afgeschaft: dit paste niet in het
vrijheid-gelijkheid ideaal. Uit de departementale reglementen van 1802 en 1803 was de publieke
jacht, ook wel de vrije jacht genoemd, ontstaan. Om in een jachtveld te kunnen jagen had men
een jachtakte nodig. Er mocht in alle bossen, duin-en heidegronden gejaagd worden, mits het
niet gereserveerd was voor de vorst. In 1814 werden de bepalingen voor de jacht enigszins
aangepast in een ‘Jagtwet’. De heren van een heerlijkheid kregen het recht om te jagen op hun
eigen gronden terug, en ook iedereen die op eigen grond het jachtrecht wilde behouden moest
dit laten registreren.326 Op deze manier werd ook de afkoop van jacht-en visrechten mogelijk. Het
publieke jachtveld strekte zich uit over ‘wildernissen, bosschen, duinen, heigronden en andere landen,
tot ’s lands domeinen behoorende’, maar ook over alle gronden in privaat eigendom die niet waren
geregistreerd. Wanneer een grondeigenaar niet iedereen op zijn land wilde toestaan om te jagen,
dan moest hij een proces van verschillende formaliteiten ondergaan. Het meest intensieve was
het afzetten van het gebied met palen met het opschrift: ‘privatieve jacht van..’. Ook in deze tijd is
dus weer een afpalingstendens op te merken: als grondeigenaar kon je alleen de privatieve jacht
behouden door het land zichtbaar af te bakenen. Bij de wet van 1814, maar ook bij de latere wet
van 1852 stond het doel centraal om de wildstand te beschermen.327
Deze verdere afpaling van het landschap riep overigens wel vragen op in de Tweede
Kamer. Zo stelde Torbecke ter vergelijking: ‘Zou het niet een onregtvaardige beperking zijn, indien
men voorschreef: gij hebt een tuin, een landeigendom, een akker, maar zorg af te sluiten, anders zal iedereen
het regt hebben, daarop te wandelen’. Ondanks deze vergelijking bestreed Torbecke de opvatting
dat door verregaande versnippering van het grondeigendom, de jacht voortaan alleen mogelijk
was voor grote grondeigenaren wat ten nadele zou komen van het jachtbedrijf, de jacht als sport,
en de inkomsten van het Rijk.328 Uiteindelijk werd in 1852 geluisterd naar deze vragen, waarbij
het jachtrecht weer aan grondeigendom verbonden werd. Zo liet men ook de eis van verplichte
afpaling varen.
Na de 17e eeuw veranderde ook de rol van de Oranjes in de jacht op de Veluwe sterk.
Waar voorheen Koning-Stadhouder Willem III het exclusieve jachtrecht op de Veluwe had, werd
dit minder bij de latere Oranjevorsten. Prins Willem IV werd als opvolger van Willem III als
stadhouder van alle gewesten van de Republiek benoemd in 1747.329 Hij erfde een groot deel van
de bezittingen van de Republiek samen met het Loo, de Hof te Dieren en de jachthuizen Meerveld
en Hoog Soeren. In 1748 kreeg Willem IV de lage en hoge jurisdictie van Heerlijkheid het Loo, en
de private jachtrechten in de Heerlijkheid en in de Hof te Dieren tijdens de Gelderse Landdag,
en richtte een bescheiden jachtequipage in. Het werd echter nooit zo grootschalig als dat het bij
Willem III is geweest. Ook hier uitte de jacht zich in het duidelijk maken van de grenzen van de
Heerlijkheid. De gebieden werden omzet met limietpalen rondom Uddel, Meerveld en Milligen,
Loenen en het Ambt Beekbergen.330 De vrouw van Willem IV, Anna van Hannover heeft zich
ook ingezet voor het herstel van de Hof te Dieren met onder andere de aanleg van de Prins
Willemsberg en de Carolinenberg als sterrenbos.
Toen Willem IV overleed nam zijn
zoon Willem V in 1766 het stadhouderschap
over. Hij zette zich in voor de expansie van
de gronden van de Heerlijkheid het Loo, en
kreeg alle resterende waardelen van het Hoog
Soerense Bos en de Soerense Heegde in bezit.
Zo vormde zich een groot gebied samen met
de buurtschappen Hoog Buurlo en Asselt
die allen intensief beheerd werden voor het
behoud van de wildbaan en de productie
van eiken-en beukenhout.331 Willem V joeg
voornamelijk op klein wild, gevogelte en ging
graag vissen in het Uddelermeer.332 Koning
Willem I heeft, mede door de zware taak
die hij had om Nederland weer op de been
te krijgen, zich niet of nauwelijks in de jacht
geïnteresseerd. Daar was het de tijd ook niet
naar. Wel heeft hij in zijn regeringsperiode
jachtwetten en reglementen opgesteld die tot

Figuur 59:
Châlet op het Loo
genaamd het Aardhuis.
Gebouwd door Koning
Willem III. Ca. 1861-1881
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aan 1923 hebben gefungeerd als juridisch kader voor het jachtbedrijf.333 Ook koning Willem II
bemoeide zich weinig met de jacht. Zijn zoons Willem, Alexander en zijn dochter Sophie hadden
hier meer belangstelling voor: ze zijn actief betrokken geweest bij de activiteiten van de Royal
Loo Hawking Club: een gezelschap bestaande voornamelijk uit Engelse adel die zich met de
hoge vlucht op reigers bezig hield. De Royal Loo Hawking Club, opgericht in 1839, had een korte
levensduur. In 1855 werd deze opgeheven.334 Everdingen noemt verschillende oorzaken voor
de te neergang van de vereniging. Ten eerste werden de kosten te hoog omdat de contributies
nauwelijks werden betaald. Ten tweede wordt een ruimtelijk-economische oorzaak aangekaart,
namelijk de snelle opmars van de nijverheid. Hierdoor werden meer wegen en spoorwegen
aangelegd, maar werd ook de landbouw intensiever. Moerasgronden die geschikt waren voor de
reiger werden drooggelegd en meer gronden werden ontgonnen.335 Koning Willem III joeg graag
te voet met het geweer op herten, reeën en hazen. Dat hij een fervent jager was blijkt wel uit de
bouw van het houten jachthuis op de Aardmansberg, één van de hoogste punten op de Veluwe.
Dit huis werd ‘het Aardhuis’ genoemd en was een belangrijk punt vanwaar de jachtpartijen
startten (figuur 59). 336

4.2 Ligging: jachtterreinen op de Veluwe in de
periode 1880-1930
4.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag: waar liggen de jachtterreinen op de
Veluwe tussen 1880 en 1930? Om de ligging van jachtterreinen in de late 19e en vroege 20e eeuw te
begrijpen moeten we eerst een beeld schetsen van de situatie in Nederland in deze periode. In de
jaren 1880 raakte Nederland in een landbouwcrisis door de grote beschikbaarheid van goedkoop
graan uit de Verenigde Staten. Ook speelde de beschikbaarheid van kunstmest hierbij een rol. Als
reactie op de crisis vonden er verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen
plaats. De landbouwconjunctuur verbeterde, evenals de scholing, de uitbreiding van wegen,
spoorwegen en kanalen. Vanaf dit moment begonnen er grootschalige en snelle ontginningen
van de heide en bossen op de Veluwe. Dit uitte zich op diverse manieren. Ten eerste gingen
grootgrondbezitters, vaak personen die in de regio al aanzienlijke gebieden bezaten, grote
stukken heidegrond opkopen. Ook opende het deuren voor gemeenten en kleine groepen boeren
die andere bestemmingen wilde geven aan de grond. Tot slot werden er cultuurmaatschappijen
opgericht die het makkelijker maakte voor kleine boeren om deel te nemen aan deze ontginningen
door risicospreiding en goedkopere aanschaf van de benodigde producten.337 Een voorbeeld van
een dergelijke cultuurmaatschappij is de Nederlandse Heidemaatschappij, opgericht in 1886.
De vereniging had als doel het adviseren bij en het stimuleren van ontginningen van woeste
gronden, het aanleggen en in stand houden van bossen en het aanleggen en onderhouden van
bevloeiings- en grondverbeteringswerken. Ondanks het adviserende doel ging de organisatie
zich snel met de uitvoering bezig houden.338 De oprichting van dergelijke verenigingen droeg bij
aan de, door de overheid beoogde, investering in technologische ontwikkelingen betreffende de
landbouw. Op deze manier kwam er een moderniseringsproces in de agrarische sector op gang.
Kort is hiervoor al aangekaart dat verschillende terreinen op de Veluwe zijn afgebakend
aan het eind van de 20e eeuw. Dit hing samen met de grootschalige heideontginningen waarbij
grootgrondbezitters kans zagen om meerdere terreinen aan te kopen. Deze terreinen werden
voornamelijk omheind als het de functie als jachtgebied kreeg. Dit was een territoriale afbakening
waarin mensen werden tegengehouden om daar bepaalde activiteiten zoals de jacht te
ondernemen. Waar dit voorheen gebeurde met palen, werden nu grootschalige gebieden afgezet
met prikkeldraad of andere ijzeren omheiningen. In vergelijking met de periode ervoor werden
er nu dus gebieden afgezet op een fysieke manier: mens en dier konden niet zonder toestemming
in het gebied komen, of eruit. Naast deze trend van gebieden afrasteren bleven er gebieden op
de Veluwe bestaan die niet omheind waren: deze kunnen we een vrije wildbaan noemen. Zo
ontstonden er twee soorten jachtgebieden op de Veluwe: gesloten wildbanen en de vrije wildbaan.
Gesloten wildbanen kunnen gedefinieerd worden als een omrasterd gebied waaruit wilde dieren
niet kunnen ontsnappen. De vrije wildbaan is in theorie het gebied waar de wilde dieren leven,
in zekere mate niet worden ingesloten en zich vrij kunnen bewegen. In de praktijk werkt dit
echter anders: andere gebieden die omrasterd worden bemoeilijken de vrije verspreiding van
wildpopulaties, waardoor de dieren ook niet geheel vrij zijn om te gaan en staan waar ze willen.
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4.2.2 Gesloten wildbanen
De eerste ijzeren omrastering werd gezet om het gebied van het Loo in 1895. Dit gebeurde bij
de Soerense en Wiesselse domeinbossen. Later werden de overige domeingronden ingerasterd,
waarna Varenna en het Deelerwoud volgden in 1895-1897.339 Het noordelijke deel van de Hoge
Veluwe volgde in 1908-1909, het centrale deel rond 1930 en enkele jaren later het zuidelijk deel.
Zodoende waren daarna het Planken Wambuis, de Imbosch en de bossen van Rozendaal ongeveer
de laatste plaatsen waar roodwild nog vrij voorkwam.340 De gesloten wildbanen zijn weergegeven
in figuur 63. Hier staan de gesloten wildbanen afgebeeld die omstreeks 1910 aanwezig waren op
de Veluwe. Voor het gemak en om verwarring te voorkomen, zijn de namen voor Landgoed het
Loo op de huidige, na de in 1959 ingevoerde onderverdeling gebaseerd.
Deelerwoud

In 1841 kreeg H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen,
eigenaar van Sonsbeek in Arnhem, 1400 hectare
zandverstuivingen en heidenvelden in bezit. Hij begon met
het ontginnen en aanplanten van bossen om de jacht te kunnen
uitoefenen. In 1884 kwam het Deelerwoud in handen van
W.M.A. baron van Heeckeren van Enghuizen. In 1911 verkocht
hij het hele landgoed aan mevrouw Eloise Brantsen-Whiting
die het in 1919 doorverkocht aan de familie Repelaer. De eerste
koper van Varenna was de officier van justitie Jhr. Mr. A.A
Delcourt van Krimpen. Bij zijn overlijden in 1884 werd het landgoed verdeeld onder zijn drie
zoons, die in 1890 een wildbaan aanlegden. In 1898 werd de helft van het landgoed verkocht aan
de eigenaar van het Deelerwoud, W.M.A baron van Heeckeren van Enghuizen.341 Het toponiem
‘Varenna’ komt van het Picardische woord ‘warande’ wat beschermd jachtterrein betekent. Dit
komt bij het Oudfrans voor als ‘varenne’, wat jachtterrein betekent. ‘Varenna’ komt weer van het
Latijn, waarin het ‘een met palen afgezet gebied’ is.342

Figuur 60:
Dit landhuis uit
1923 lijkt op het kasteel
gebouwd in 1985 op het
particuliere landgoed
Deelerwoud.

Landgoed de Hoge Veluwe

Anton Kröller ging na de HBS werken bij de firma Müller & Co wat een scheepvaartbedrijf was.
Tijdens zijn stage op dit bedrijf ontmoette hij zijn toekomstige vrouw, Helene Müller. Samen waren
zij de beherende vennoten van de firma Wm.H. Müller en Co die deel was van de Wm.H. Müller
en Co’s Algemeene Exploitatie Maatschappij. De Exploitatiemaatschappij kocht en beheerde
onroerende goederen.343 Het begon bij de aankoop van de verwaarloosde Havezate Harscamp.
Het was een landgoed gelegen onder Harskamp iets ten noorden van Otterlo. Het bestond uit 400
hectare grond, een in 1900 gebouwd herenhuis, en diverse boerderijen en arbeiderswoningen.344
De havezate Harscamp stamt al uit 1379 en was toen een leen van Huize Keppel. De adellijke
familie van Delen woonde er toen en was welvarend; mede door de connecties met Harderwijk.345
Vanuit de Harscamp verkende het echtpaar de Veluwe en besloten snel om meer land op te kopen.
Met de aankoop van landgoed Hoenderloo begon het land een parkachtig aanzien te krijgen. Het
terrein werd volledig omheind en het echtpaar liet onderzoek doen naar de verdere ontginning van
de heide-en zandgronden, en dan vooral om de leefomstandigheden voor het wild te verbeteren
en het gebied geschikt te maken voor de jacht. 346 Rondom dit landgoed werden aaneensluitend
Hoog Baarlo in 1912 aangekocht, landgoed de Pampel (1913), Oud Reemst en Deelen (1916) en
landgoed De Kemperberg (1921).347
De Kröller-Müllers waren dus
niet de eersten die hier gingen
ontginnen, zij hebben als het ware
veel losstaande landgoederen
samen gevoegd tot één geheel met
de naam ‘landgoed Hoenderloo’.
Pas later zou het landgoed de
Hooge Veluwe gaan heten.348 De
plaatsen waar deze landgoederen
zich bevonden hebben zijn nog
steeds terug te vinden aan de hand
van rechte ontginningstructuren
zoals lanen, wegen en rechte
verkavelingen. Het echtpaar liet
het gehele park omheinen, waarin
de wildbaan en het museum park

Figuur 61:
Het Sint-Hubertus
jachthuis op voormalig
landgoed de Hoge
Veluwe.
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ook van elkaar gescheiden werden. Er werden verschillende gastenverblijven gebouwd en zo
ook het St. Hubertus jachthuis. In 1915 kreeg Hendrik Berlage de opdracht om een jachthuis te
bouwen wat moest fungeren als een representatief buitenverblijf, geschikt om zakenrelaties en
andere gasten te ontvangen. Ook het idee om een museum in te richten en het open te stellen
voor publiek had een sociale grondslag: Helene wilde dat er meer mensen van haar kunstcollectie
konden genieten. Anton Kröller was bevriend met prins Hendrik.349
Het Loo

Figuur 62:
Paleis het Loo
omstreeks 1838.

Na de dood van Koning-Stadhouder Willem III kwam het Loo als jachtgebied op een laag
pitje te staan. Pas met de komst van van Koning Willem III werd het jachtgebied weer in ere
hersteld. Hij beschouwde het Loo als
zijn persoonlijke landgoed, waarin
hij zich kon wijden aan de jacht, het
buitenleven, de modernisering van de
land-en bosbouw en aan de kunsten.350
Hij begon al met het aanplanten van
bossen, maar dit kreeg nog grotere
vormen bij zijn opvolger Wilhelmina en
haar man Hendrik. Tussen 1901 en 1914
kocht het paar ruim 6500 hectare heide
en bos op de Veluwe aan. Tezamen met
de al bestaande domeingronden rond
Hoog Soeren en het Paleispark creëerden
ze een aaneengesloten landgoed van
10.000 hectare.351 Dit landgoed bestond
ten dele uit opgaand bos, maar dit was
voornamelijk boombos bestaande uit
kromme eiken en beuken. Ook was een
groot deel van het gebied begroeid met
heide, die hij liet omploegen om met grove dennen te beplanten. De tot bos ontgonnen heide liet
hij naar Duits model aanleggen: een kaarsrecht wegennetwerk dat geheel paste in de rationele
beheers-stijl van een bos-en jachtbedrijf.352 Zo heeft hij een belangrijk aandeel gehad in het
productief maken van de grond.353

4.2.3 Vrije wildbanen
Naast het ontstaan van omgrensde wildbanen veranderde het landschap aan het eind van de 19e
eeuw ook in andere opzichten. Zo werden op diverse plekken militaire oefenterreinen aangelegd
waarbij alleen de schietbanen omrasterd waren met prikkeldraad. Deze bestreken aanzienlijke
gebieden van het Veluwse landschap, maar waren niet voor de jacht ingericht. Ook ontstonden
er naast landgoederen buitenplaatsen, fungerend als tweede huis op het platteland. Als door
de eigenaren daarvan gejaagd werd, deden ze dat op hun eigen terrein of verpachtten ze het
jachtrecht aan grotere grondbezitters. Ook zijn er in deze periode overal op de Veluwe villawijken
ontstaan in bosgebieden zoals villawijk de Parken bij Apeldoorn en de Villawijk in Nunspeet. In
de gebieden die niet omrasterd waren, ook wel de vrije wildbaan genoemd, werd niet meer veel
gejaagd. Bijvoorbeeld in het jachtregistratieboek van kasteel Rosendael wordt de jacht op herten
gestaakt tussen 1883 en 1910.354
Zodoende waren daarna het Planken Wambuis, de Imbosch en de bossen van Rozendaal
ongeveer de laatste plaatsen waar roodwild nog vrij voorkwam.355 De populatie aan herten op
de gehele Veluwe wordt tussen 1880 en 1890 geschat op ongeveer 500 a 600 stuks, maar het is
niet duidelijk of hier de gesloten wildbanen bij meegeteld worden.356 Zo ja, dan is de populatie
nog relatief klein op de vrije wildbaan, en kan ook verklaren waarom Rosendael over een lange
periode de jacht op het hert staakte. Dit is ook verklaarbaar wanneer je bedenkt dat de vrije
wildbaan veel nieuwe functies erbij kreeg: waar het voorheen bestemd was voor de jacht en het
weiden van schapen op de hei, werd het aan het eind van de 19e eeuw gebruikt voor bosbouw,
landbouw, militair oefenterrein en jacht. Grote wildpopulaties zullen ook tijdens de opkomst
van de bosbouw en landbouw niet gewenst zijn geweest: herten gaan de regeneratie van bossen
tegen door vraat, en eten ook de landbouwgewassen op. Afrastering was dan ook in sommige
gevallen de enige oplossing om schade aan de nieuwe ontginningen tegen te gaan. Militaire
oefenterreinen waren in eerste instantie ook een indicator voor geschoten wild, wat blijkt uit de
hoeveelheid schermutselingen van stropende militairen met jachtopzieners.357
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Zo stond ook in de zogeheten vrije wildbanen het wild niet vrij om overal naartoe te
trekken. De Veluwe raakte in zekere mate versnipperd, omdat er veel hekken, prikkeldraad of
andere afrasteringen in de gebieden werden neergezet. In theorie zouden de overige gebieden
zonder afrastering de vrije wildbaan genoemd kunnen worden. Door verdere afrastering van
het landschap waren ook deze dieren genoodzaakt om in bepaalde delen van de Veluwe te
verblijven. Dit waren voornamelijk de bossen bij het Planken Wambuis, de Imbosch en de bossen
van Rosendael.358 De reden voor het relatief kleine areaal waar gejaagd werd in de vrije wildbaan
kan gezocht worden in het grondeigendom. Om te kunnen jagen, moest men voldoende grond
bezitten, of het jachttrecht in handen hebben voor het gebied. In de 19e eeuw ontstonden er veel
landgoederen en buitenplaatsen, je zou ze ontginningslandgoederen kunnen noemen, men ging
investeren in de ontginningen van de heide om er bossen te planten. Hieronder volgt een korte
omschrijving van enkele voorbeelden van oudere goederen en ontginningsgoederen die gebruik
maakten van de vrije wildbaan.
Rosendael

Het Planken Wambuis en de Imbosch waren tussen 1880 en 1930 in bezit van de familie van
Pallandt en daarom eigendom van Rosendael.359 De Planken Wambuis is ten dele ontgonnen in
de 19e eeuw, waardoor er ongeveer 472 ha aan dennenbossen en 220 ha aan loofbossen lagen.360
Staverden

In 1905 werd het landgoed Staverden gekocht door Ir. F.B. s’Jacob. Dat er gejaagd werd blijkt
uit het archief van landgoed Staverden, waaruit blijkt dat er wild werd verkocht van eigen
jacht. Tussen 1905 en 1913 werd het beheer van het landgoed vermoedelijk overgedragen aan de
Nederlandse Heidemaatschappij.361
Groot Spriel

Het landgoed bij Putten werd in 1913 eigendom van Johan Willem van Doorninck. Hij was
een paardenliefhebber en ging graag op jacht.362 Ook liet hij een sterrenbos aanleggen op zijn
landgoed.363
Huis te Leuvenum

Het 600 ha grote landgoed werd in 1919 gekocht door Jonkheer Doctor Cornelis Johannes
Sandberg. Hij liet de heide ontginnen om plaats te maken voor bos, wat het uiteindelijke landgoed
heeft gevormd.364 Voordat hij het huis kocht verbleef de familie vaak in de zomer in het jachthuis
in Leuvenum.365
Aan het begin van de 19e eeuw kwamen er meer bosgronden vrij door veilingen van de
domeingronden.366 Hierbij gingen de jachtrechten over op nieuwe grondeigenaren. Daarnaast
ontstonden steeds meer landgoederen aan het eind van de 19e eeuw op gebieden die vrijkwamen
bij de verdeling van gemeenschappelijke gronden vanwege de markewet.367 Als één gerechtigde
verdeling aanvroeg moest er al tot verdeling worden overgegaan. Dit maakte het voor
vermogende heren mogelijk om veel gronden aan te kopen. Als tussenstap werd er bijvoorbeeld
in het Gortelsche bos een Vennootschap opgericht om de marke in stand te houden.368 Zij
konden het jachtrecht verpachten, waardoor ook deze gebieden onder de vrije wildbaan vielen.
De grootgrondbezitters gingen veel heidegronden ontginnen en omzetten in bosbouwgrond.
Zo kregen grootgrondbezitters de kans om te gaan jagen op hun eigen gronden, of kwamen er
opbrengsten uit het verpachten van het jachtrecht aan derden. Zo ontstonden er dus veel grote
en kleine landgoederen en buitenplaatsen rondom de heideontginningslandschappen van de
Veluwe.369

4.2.4 Synthese
Duidelijk is geworden dat de jacht tussen 1880 en 1930 zich is gaan concentreren in twee
verschillende gebieden: gesloten en vrije wildbanen. De gesloten wildbanen lagen op de Midden
Veluwe, verder weg van de bewoningskernen en waren omheind. De vrije wildbaan lag als het
ware om de gesloten wildbanen heen gesitueerd, op plaatsen waar wild voorkwam. Deze bestond
voornamelijk uit gronden die voor ontginning bestemd waren of waren geweest.
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Figuur 63:
Kaart van de
gesloten wildbanen op
de Veluwe. Het areaal
hierbuiten en uit het
bebouwde gebied kan de
vrije wildbaan genoemd
worden.
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4.3 Locatiekeuze: landschappelijke en maatschappelijk achtergronden van de ligging van
jachtterreinen op de Veluwe in de periode
1880 en 1930
Nu de ligging van de jachtgebieden op de Veluwe tussen 1880 en 1930 is vastgesteld, gaan we in
dit hoofdstuk bekijken waarom de vrije en gesloten wildbanen zich op deze plaatsen zijn gaan
ontwikkelen. De redenen hiervoor zijn op te delen in landschappelijke en maatschappelijke
factoren. De landschappelijke factoren zijn in eerste instantie beïnvloed door een veranderd
economisch klimaat. Dit uitte zich in een ontginningsdrang wat het landschap in zekere mate
veranderd heeft. Ook wordt de relatie met de geomorfologische opbouw en bodemopbouw van
de Veluwe besproken in relatie met de ligging van de jachtgebieden, wat het multifunctionele
gebruik van landgoederen in de 19e eeuw weerspiegelt. Als het ware wordt hier een overzicht
gegeven van de matterscape, het tastbare landschap. Ook hebben maatschappelijke factoren een
rol gespeeld bij de locatiekeuze van jachtgebieden. Hierbij hebben voornamelijk sociale relaties,
de veranderingen in jachtvorm en de daarmee samengaande import van jachtwild, juridische
ontwikkelingen en een veranderend natuurbeeld invloed gehad. Dit zijn allemaal voorbeelden
van vormen van powerscape of mindscape. Omdat de locatiekeuze van jachtgebieden voornamelijk
af zal hangen van landschappelijke en maatschappelijke factoren, zal in deze paragraaf de
volgende vraag beantwoord worden: Welke landschappelijke en/of maatschappelijke factoren
speelden een rol bij de locatiekeuze voor jachtterreinen in de onderzochte perioden?

4.3.1 Landschappelijke locatiekeuzefactoren
Economische ontwikkelingen op de Veluwe

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam in Nederland de industriële revolutie op gang. De
economie ging draaien om productie, consumptie, mobiliteit en communicatie. De infrastructuur
werd snel verbeterd door de aanleg van spoorwegen, wegen en kanalen wat weer invloed
had op de vergroting van de afzetmarkten. De productie en consumptie hingen samen met
snel stijgende bevolkingsgroei waardoor ook de afzetmarkten toenamen. Deze stijging was
weer mogelijk door vernieuwingen in grondbewerking, bemesting in de vorm van kunstmest,
gewaskeuze, veredeling van veerassen en misschien wel net zo belangrijk als de kunstmest, de
mechanisering.370 De kunstmest werd met scheepsladingen geïmporteerd waardoor Nederland
zich als landbouwexporteur ging specialiseren. Echter, rond 1870 werd de Nederlandse markt
overspoeld met graan uit Amerika, waardoor deze agrarische markt nauwelijks meer wat
opbracht. Met de komst van de kunstmest hadden ook de heidevelden hun agrarische betekenis
verloren.371
Tegelijkertijd werd door de snelle industriële ontwikkeling, de bevolkingsgroei en de
opkomst van grootschalige mijnbouw in Limburg, investering in bosbouw ook economisch
interessant.372 Bosbouwkundig onderzoek overgewaaid uit Duitsland ging ook de bosbouw in
Nederland beïnvloeden. Deze interesse werd voortgedreven door een groep landgoedeigenaren
die zich interesseerden in de bosbouwkunde. In het begin van de 19e eeuw was dit proces al
begonnen met de oprichting van de Commissie van Landbouw wat fungeerde als klankbord
en ondergrond over kennis van de land-en bosbouw. De landgoedeigenaren experimenteerden
op hun eigen bossen, waardoor men steeds meer de grondbewerking en teeltechnieken
bevorderden.373
Ontginningen op de Veluwe

In het begin van de 19e eeuw zijn de domaniale woeste gronden geveild. De overheid drong aan
op de verdeling en verkoop van heidevelden van de marken, omdat ze van mening waren dat door
de verbetering van land-en bosbouw de welvaart van de bevolking zou stijgen. Echter, door de
onvruchtbaarheid van de woeste gronden en heidevelden schoten deze ontginningen nauwelijks
op. Pas met de komst van de kunstmest en de markenwet van 1886 werd dit proces versneld.374
Met de markewet van 1886 was niet meer de meerderheid van stemmen nodig om het gebied
op de delen, maar voldeed het als één eigenaar de verdeling eiste van een markegenootschap.375
Gebieden waarbij de markegenootschappen zich niet hadden verbonden in een naamloze
vennootschap werden hierbij opgekocht door derden.376 Rijk geworden industriëlen kochten
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Figuur 64:
De aanplant van dennen
in Kootwijk omstreeks
1900.

deze gronden op en stichtten er landgoederen bij, maar ook
verenigingen als de Nederlandse Heidemaatschappij (ook wel
Heidemij genoemd) en Staatsbosbeheer werden opgericht.
Vooral Heidemij en Staatsbosbeheer hadden als doel het
landschap van de Veluwe te bebossen, vaak ook zodat er
werkverschaffing werd gecreëerd.377
Deze vorm van ontginning die al vanaf het begin van de
19e eeuw in gang was gezet gaf de aanzet tot een nieuwe vorm
van landgebruik: waar eerst men voornamelijk de Veluwe wilde
gebruiken voor agrarische doeleinden, aan het eind van de 19e
eeuw werden er grootschalig bossen aangelegd op de Veluwe.
Het zou te voorbarig zijn om te zeggen dat de jacht van grote
invloed geweest is op de keuze van de te bebossen terreinen.
Echter, het aanplanten van bossen heeft wel directe invloed
gehad op het kunnen uitoefenen van de jacht. De jacht was nog
steeds een elitesport en de mogelijkheid om grote gebieden aan
te kopen en tot productiebos te vormen, moet deze elite jagers enorm hebben aangesproken.
Kleine grootgrondbezitters, maar ook Staatsbosbeheer en Heidemij konden ook hun jachtveld
verpachten aan de heren van de grotere buitenplaatsen.378
Relatie met de geomorfologische opbouw en bodemopbouw van de Veluwe

Figuur 65:
Kaart van
bodemopbouw de
gesloten wildbanen op de
Veluwe.

Naast de economische veranderingen in de 19e eeuw die het mogelijk maakten voor
grootgrondbezitters om veel gronden op te kopen en te ontginnen, is het ook interessant om
te kijken naar de geomorfologische en bodemkundige aspecten van de geïdentificeerde
jachtgebieden. Omdat er een
verschil zit tussen de gesloten en
vrije wildbanen, zullen we die
hier ook opsplitsen.
1. Gesloten wildbanen

De gesloten wildbanen van het
Deelerwoud, de Hoge Veluwe
en Het Loo zijn in zekere mate
gelijkwaardig omdat ze allen
afgerasterd werden aan het
eind van de 19e, -begin 20e
eeuw. Echter, de redenen voor
locatiekeuze zijn wel gevarieerd.
De oorsprong van Het Loo als
jachtgebied is veel ouder in
vergelijking met het Deelerwoud
en de Hoge Veluwe.379 Dit kunnen
we voor een deel verklaren aan de
hand van de geomorfologische en
bodemkundige gesteldheid van
het gebied. Het grootste deel van
landgoed het Loo ligt gesitueerd
op de hoge oostelijke stuwwal
van de Veluwe, op en nabij de
rijkere bruine zandgronden (zie
figuur 65). Van oorsprong lag
het dus al op relatief rijke grond
in de buurt van voldoende bos.
Omdat het gebied sinds de 16e
eeuw altijd als jachtgebied in
gebruik is geweest, is het dus
altijd als dusdanig beheerd en
ingericht.380 Het Deelerwoud en
de Hoge Veluwe bevinden zich
op totaal andere grond. De Hoge
Veluwe bevindt zich grotendeels
op een daluitspoelingswaaier en
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stuifzandvlaktes, terwijl het Deelerwoud uit wat gevarieerdere grond bestaat (figuur 65). Waarom
lagen deze twee wildbanen op de veel voedselarmere grond? Hier zijn twee redenen voor te
noemen: ten eerste konden deze gebieden wel beplant worden met naaldbos en voornamelijk
grove den, terwijl de bodem voor landbouw in eerste instantie ongeschikt was.381 Daarnaast zal
de beschikbaarheid een grote rol hebben gespeeld: wie een groot aaneengesloten gebied wilde
vergaren had niet veel keus, omdat de rijkere gronden al in gebruik waren.
2. Vrije wildbaan

Dit brengt ons bij de vrije wildbaan. Het is veel moeilijker om de vrije wildbaan precies te
identificeren in vergelijking met een duidelijk omrasterd gebied, maar een grove beschrijving
van de geomorfologie en bodem kan wel een beeld geven van de reden waarom de vrije wildbaan
ligt waar hij ligt. Het is namelijk zo dat de vrije wildbaan in de 19e en 20e eeuw een verzameling
is geworden van gronden die elk op hun eigen manier beheerd werden. We kunnen de volgende
categorieën identificeren: 1. Oude landgoederen, 2. Oude domeingronden, 3. Voormalige
malebossen, 4. Nieuwe ontginningslandgoederen. Met oude landgoederen worden gronden
bedoeld die voor de 19e eeuw al als bos-en jachtgebied in gebruik zijn geweest. Voorbeelden hiervan
zijn de bossen rondom Rosendael, Doorwerth, Hoekelum etc, en worden gekenmerkt door hun
ligging op de hogere stuwwalgronden op de rijkere bruine zandgronden.382 Bij de verkoop van de
domeingronden aan het begin van de 19e eeuw komen ook voormalige jachtterreinen vrij.383 Een
voorbeeld hiervan is de grond rondom de Hof te Dieren, die door de staat werd verkocht.384 Ook
veel van deze domeingronden liggen op één van de Veluwse stuwwallen. Met de invoering van
de markewet in 1886 werden de bosgronden of opgedeeld en verkocht, of samengevoegd in een
naamloze vennootschap. Een voorbeeld hiervan is het Speulder-en Sprielderbos en het Gortelse
Bos, die uiteindelijk in het jaar 1906 alsnog werd opgenomen bij het domein van het koninklijk
huis.385 Tot slot ontstaan er nieuwe ontginningslandgoederen, soms op plekken die voorheen
domeingrond of markegrond waren. In vergelijking met de hiervoor beschreven categorieën,
kenmerken deze gebieden zich door grotendeels relatief arme bodems op de witte zandgronden
van de Veluwe. In de vrije wildbaan zijn dit gebieden als Schaarsbergen behorende bij landgoed
Zypendaal, maar ook de gesloten wildbanen Deelerwoud en de Hoge Veluwe vallen binnen deze
categorie.386
Wat al deze categorieën in de vrije wildbaan met elkaar gemeen hebben, is dat ze in
grote mate bebost zijn geraakt. Men heeft heel bewust deze gebieden bijna volledig beplant met
bomen, waardoor heidevelden en zandverstuivingen veel minder voorkwamen in de 20e eeuw
in vergelijking met de eeuw daarvoor.
Landgoederen voor multifunctioneel gebruik

Zoals al is gebleken boden veel veranderingen in de 19e eeuw een geschikt klimaat voor de jacht.
Tegenwoordig wordt er ook veel op boeren akkers en graslanden gejaagd, maar de primaire
functie van deze gebieden is de productie van goede gewassen en veevoer. Jacht is een bijzaak.
Dit is anders op landgoederen. Op de landgoederen die in de 19e eeuw op de Veluwe zijn gesticht
kwam er veel aandacht voor de bosbouw met economische achtergronden. Echter kan je hier
niet van een primaire functie spreken, omdat het landgoed een net zo belangrijke functie ernaast
had: recreatie. Jacht speelde hier natuurlijk een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol. De
landgoederen op de Veluwe bieden daarom de bijzondere mogelijkheid om jacht uit te oefenen
in een multifunctionele context: bosbouw en jacht komen samen voor in een multifunctioneel
gebruik.
Het multifunctionele gebruik laat zich ook zien in de inning van de pacht van jachtgebieden.
In de hedendaagse praktijk is gebleken dat hoogte van jachtgelden samenhangt met de ruimtelijke
kenmerken van het gebied. Hoe hoger de jachtgelden, hoe geschikter het gebied is voor de
jacht. In een studie naar jachtlandschappen in Denemarken is aangetoond dat actieve jagers
zeer selectief zijn in hun keuze van jachtgebied, waar een grote behoefte is aan dichtheid van
het wild, kerngebieden, habitat structuur en mogelijkheden tot wildbeheer. Wanneer aan deze
voorwaarden kan worden voldaan zijn de jachttarieven ook hoog.387 Dit betekent dat er ook hoge
eisen worden gesteld aan het landschap en waar het aan moet voldoen. Deze voorkeuren worden
in landgoederen het beste gehandhaafd.388 Dit kan te maken hebben met de verschillende functies
die gebieden hebben.
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4.3.2 Maatschappelijke locatiekeuzefactoren
Sociale relaties

Het is al duidelijk geworden dat verschillende ruimtelijke factoren een rol hebben gespeeld
bij de locatiekeuze van jachtgebieden op de Veluwe. Het waren voornamelijk demografische
kenmerken en economische ontwikkelingen die de ruimtelijke eigenschappen van de Veluwe
hebben veranderd. Echter, dit is niet de enige reden voor het veranderende landschap. Ook
maatschappelijke eigenschappen hebben een rol gespeeld. Ten eerste zijn de sociale en historische
banden van belang geweest. Ook verandert de samenleving aan het eind van de 19e eeuw naar
een ‘beschermend’ natuurbeeld. Net als aan het einde van de 17e eeuw werd de jacht ook in de
19e eeuw nog steeds geassocieerd met een adellijk privilege. Dit had voornamelijk te maken met
de dominantie van de adel en aristocratie op het terrein van de jacht. Zo ontstond er een groep
van jachtliefhebbers op de Veluwe, die Dahles benoemde als de ‘grote jagers in het land’.389 Deze
mensen waren actief in het de Koninklijke Nederlandsche Jagersvereniging Nimrod waar de
Prins van Oranje sinds 1875 beschermheer van was. Naast de familie van Pallandt die een groot
deel van het huidige Nationale Park de Veluwezoom in bezit had, behoorden ook de eigenaren
van de hierna genoemde gesloten wildbanen tot deze selecte jagerselite. Zij
vielen
onder
de categorie ‘heerjager’: een jager uit grond bezittende kringen, en joegen voornamelijk voor
vermaak.290 Deze jagers behoorden dus tot een groep, wat vooral tot uiting kwam in ontwikkeling
van de KNJV waarin de heerjagers zich gingen organiseren.291 Dit gebeurde ook in de oprichting
van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters in 1911, waarbij in 1919 Prins Hendrik het
beschermheerschap van de vereniging aanvaarde. Ook deze vereniging richtte zich voornamelijk
op heerjagers die afkomstig waren uit de hoogste kringen, aan het hof verkeerden en een
vooraanstaande positie binnen de KNJV bekleedden.292
1. Deelerwoud

Figuur 66:
Hendrik Jacob Carel
Johan van Heeckeren van
Enghuizen (1785-1862).
Hij kocht Deelen.

Om de geschiedenis van deze sociale banden te achterhalen zijn ook de personen van vóór 1890
van belang. Deelen werd al omstreeks 1326 als wiltforstergoed
genoemd. H.J.C.J baron van Heeckeren van Enghuizen kocht
Sonsbeek in 1821, waarna hij twintig jaar later Deelen kocht.
Hij was tot zijn dood in 1862 lid van de Ridderschap van
Gelderland. Opmerkelijk is dat de Ridderschap niet meer
dezelfde macht had als in de 17e eeuw, maar dat de relatie
tussen jacht en Ridderschap toch nooit geheel is verdwenen.
De archieven zijn weinig toereikend als het gaat om het
Deelerwoud en haar eigenaren na 1840. Daardoor is een
analyse van de sociale banden van deze familie moeilijk. Wel is
bekend dat de familie van oudsher al een rijk Gelders adellijk
geslacht was dat nauwe banden had met de Koninklijke familie
(de zoon van H.J.C.J baron van Heeckeren van Enghuizen was
bijvoorbeeld kamerheer van koning Willem III).393 Datzelfde
geldt voor de familie Brantsen, die eveneens tot een rijk adellijk
Gelders geslacht behoorde. De familie Repelaer kwam niet uit
Gelderland. In de archieven van Dordrecht zijn vermeldingen
te vinden van de familie, die in het bezit is van verschillende goederen in België en Zuid-Holland.
De kans bestaat dat dit echtpaar het landgoed kocht als echte buitenplaats, ver weg van het
drukkere westen. In 1898 wist de toenmalige Baron van Heeckeren met het nabij de Woeste
Hoeve gelegen gebied Varenna, zijn bezittingen uit te breiden.394
De geschiedenis van Varenna begint bij Albrecht Arend del Court van Krimpen (18101884). Hij kwam uit Leiden en na zijn rechten studie werd hij substituut-officier aan de rechtbank
te Haarlem. Ook richtte hij de Hollandsche Maatschappij van Landbouw op. In 1844 kocht hij
‘een twaalfhonderdtal bunders heide aan van de Speldermark bij de Woeste Hoeve onder Beekbergen’.395 Dit
gebied liet hij met bos beplanten en noemde het ‘Varenna’. Ook deze familie was geen Gelderse
adel. Wel waren er in latere tijd banden met het koninklijk huis. De opperjagermeester van Koning
Willem III, Baron van Pallandt van Oud-Beyerland, was voogd over de kleinzoon van Baron van
Heeckeren. Van Pallandt organiseerde in 1882 een grote jacht op grofwild, waarbij een aantal
herten en reeën geschoten werd. Volgens ooggetuigen kon echter wel veel wild uit de driften
ontkomen.
Opvallend is dat beide landgoederen, die later één geheel vormen in het landgoed
Deelerwoud, een typisch voorbeeld zijn van de nieuwe rijken die in andere gebieden landgoederen
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gingen stichten. Het Deelerwoud vindt zijn oorsprong in de aankoop door een adellijk geslacht,
maar later werd dit doorverkocht aan een andere niet-Gelderse familie. Varenna heeft zelfs haar
oorsprong te danken aan een niet-Gelderse familie. Opmerkelijk is, wanneer je het vergelijkt met
de 17e eeuw, dat adellijke families in de 19e eeuw een veel minder prominente rol gingen spelen
bij het vormen van jachtgebieden en dat het vooral nieuwe rijken zijn die zich gingen richten op
de aankoop van heidegronden. Het Deelerwoud is hier een voorbeeld van. Een zelfde voorbeeld
kan gevonden worden bij landgoed de Hoge Veluwe, aangekocht door het rijke echtpaar Kröller
en Muller.
2. De Hoge Veluwe

Landgoed de Hoge Veluwe is bij uitstek een voorbeeld
van een gebied dat door industriële rijken, in dit geval rijk
geworden bij het scheepvaartbedrijf Müller & Co, gekocht
en omgevormd werd tot jachtgebied. Anton Kröller creëerde
een aaneengesloten landgoed wat ten dele beheerd werd door
de Heidemaatschappij.396 Het jachthuis van Berlage is een
voorbeeld van hoe belangrijk de jacht voor hem was, maar ook
hoe belangrijk het was om gasten te ontvangen in dit jachthuis.
Zakenrelaties werden hier ontvangen, maar ook vrienden, die
het jachthuis konden gebruiken als startpunt voor de jacht.
De aanleg van een dergelijk groot landgoed heeft dan ook een
sociale grondslag: de heer Kröller kon vrienden uitnodigen
en zich veel met de jacht bezig houden. De kans is dan ook
aanwezig dat over het hele land rijke industriëlen en vermogende heren op dit landgoed kwamen
jagen.397 Ook prins Hendrik was bevriend met Anton Kröller.398 Het idee om een museum in te
richten en het open te stellen voor publiek heeft een sociale insteek: Helene wilde na 1911 dat er
meer mensen van haar kunstcollectie konden genieten, om zo een museum voor de gemeenschap
aan te leggen.399 Voorname gasten kwamen dikwijls op bezoek, prins Hendrik was een graag
geziene gast op het landgoed.400

Figuur 67:
Het echtpaar Helene
Müller en Anton Kröller,
ca. 1888.

3. Het Loo

Landgoed het Loo valt niet onder de trend van landgoederen van nieuwe rijken die een gebied
wilden bemachtigen. Je kunt hier spreken van een zekere continuïteit in het landschap omdat
het Loo in bezit bleef van de Oranjes. Verschillende typen jacht werden uitgeoefend in de loop
van de geschiedenis, maar gejaagd werd er nog steeds. In
1839 trouwde koning Willem III met prinses Sophie van
Württemberg. Willem III was een fervent jager wat zich uitte
in veel jachtpartijen op en buiten het Loo. Koning Willem III
had een politieke vriendschap met keizer Napoleon III en
verbleef ook vaak aan het Franse hof om daar de parforce
jacht uit te oefenen. Op het Loo werd er meer te voet gejaagd
waarin Willem III vergezeld werd door vele jachtvrienden.
Gasten die vaak bij de Koninklijke jachten aanwezig waren,
waren leden van de hofhouding. Dit waren kamerheren,
adjudanten en legerofficieren, maar ook verschillende
jagermeesters. Persoonlijke jachtvrienden waren onder
andere hofschilder Charles Rochussen en de broers Herman
en Mari ten Kate. Politieke vrienden waren onder andere de burgemeester van Apeldoorn, P. M.
Tutein Nolthenius.401 De maatschappelijk-sociale eigenschappen van de omgeving zullen niet een
enorme rol gespeeld hebben bij de keus van de Oranjes om te blijven op het Loo. Veel belangrijker
zal zijn geweest dat het landschap nog steeds relatief dunbevolkt was en dat het landschap zich
nog steeds goed leende voor de uitoefening van de jacht zoals Prins Hendrik het wilde. Hij kon
bijvoorbeeld door de aankoop van gronden zijn Meckelenburgse bosbouwstijl implementeren
in het landschap, maar hierover later meer. Willem III is begonnen met het omrasteren van het
domein, waar later ook prins Hendrik en koningin Wilhelmina een rol in hebben gespeeld. Zij
kochten nog veel meer extra grond op waarbij de heidegronden voor een groot deel werden
beplant met dennenbossen. Het landgoed ontwikkelde zich in een groot uitgestrekte wildbaan
tot de tweede wereldoorlog de wildbaan vernielde.402

Figuur 68:
Koningin Wilhelmina
en prins Hendrik
gefotografeerd in
jachtkostuum

Jachtmethoden

Welke vormen van jacht werden uitgeoefend weerspiegelen wat er in een bepaalde periode
populair is, en beïnvloedden hiermee welk landschap het meest geschikt was voor dat type
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Figuur 69:
Jager op de
konijnenjacht op de Hoge
Veluwe, 1938.

jacht. Jagen opzich werd ook steeds
populairder: in 1875 waren er niet meer
dan 6.000 mensen in het bezit van een
jachtakte, rondom 1930 waren het er circa
12.500.403 Aan het eind van de 19e-begin
20e eeuw werd het wild in drie soorten
onderscheiden: grof-, klein- en schadelijk
wild. Onder grofwild werd verstaan
herten en reeën, onder kleinwild: hazen,
patrijzen, fazanten, korhoenders, kwartels,
houtsnippen,
eenden,
watersnippen
en ander waterwild. Onder schadelijk
wild werden konijnen, ganzen en alle
roofdieren en roofvogels gerangschikt.404
De jacht was ingedeeld in korte-, langeen grofwildjacht. Voor de korte jacht was een grote jachtakte nodig die toentertijd 21,75 gulden
kostte. Het omvatte het jagen met een schietgeweer met of zonder staande honden. Voor het
beoefenen van de lange jacht was de grootse jachtakte nodig die 30 gulden kostte. Voor deze jacht
werden windhonden gebruikt met een maximaal aantal van vijf honden, die door hun snelheid
een haas konden vangen.405
In het begin van de 20e eeuw nam de populariteit van gezelschapsjachten toe, vooral de
fazant drijfjachten werd populair.406 De fazantenjacht was een veel voorkomende vorm van jacht
in bosrijke gebieden, zeker omdat de fazanten weinig schade in het bos aanbrachten.407 Drijfjacht
was een vorm van jacht waarbij het wild door drijvers of honden naar de jagers toe gedreven werd.
Tijdens een drijfjacht waren jachtvelden onderverdeeld in zogeheten driften, waar de drijvers
overheen liepen om het wild op te jagen richting de jagers met geweer. Zodra de dieren buiten de
drift kwamen mocht er op ze geschoten worden. De drijfjacht werd populair in de tweede helft
van de 19e eeuw. Voor die tijd beschikte men alleen over moeilijk hanteerbare wapens die voor
de drijfjacht ongeschikt waren.408 De jacht heeft zich door democratisering van de samenleving,
toenemende welvaart en perfectionering van de wapentechniek tot ‘schietsport’ ontwikkelt,
waarbij het soms werd betreurd dat de jacht voor een bredere kring mensen toegankelijk werd.409
Deze wijze van schietjacht werd al snel door grond bezittende heerjagers geliefd.410
De grofwild-jacht op herten werd alleen in Gelderland beoefend, omdat het simpelweg
de enige plaats was waar herten als standwild voorkwamen. Grofwildjacht gebeurde soms met
de drijfjacht, maar vaker op de bersjacht en op de aanzit.411 Bij de bersjacht werd er op grofwild
gejaagd door het langzaam te besluipen, terwijl de aanzitjacht het zittend afwachten van grofwild
inhoudt.412
De jachten die op het Loo werden gehouden, werden ‘Hofjachten’ genoemd. In 1898
werden bij de hofjachten in de Hoog-Soerensche bossen op roodwild, waaraan onder andere
ook de vorst van Bentheim deel nam, in totaal 13 herten, 14 hinden, 1 damhert, 1 reebok en 1
ree geschoten.413 De lange jacht met Windhonden op hazen werd aan het eind van de 19e eeuw
nog steeds beoefend: de jachtwet uit 1923 maakte hier een definitief einde aan.414 Voor de lange
jacht was echter een groot aaneengesloten stuk weiland nodig, waardoor de gesloten wildbanen
op de Veluwe dit onmogelijk maakten.415 Prins Hendrik zette zich ook in voor de verbetering
van jachtgeweren. Zo ging hij samen met ridder van Rappard, de adjudant van de Koningin in
Deventer jachtgeweren laten maken, die ‘wetenschappelijk’ aangemeten werden.416
Import van jachtwild

Figuur 70:
Wild zwijn op het
Kroondomein het Loo,
afstammeling van de
geïmporteerde zwijnen
uit Duitsland

Een verschijnsel wat zich veel voordeed bij
voornamelijk de gesloten wildbanen, was dat er
dieren geïmporteerd werden. De afgerasterde
gebieden huisvestten maar relatief weinig wild,
waarvan de meeste dieren in slechte toestand
verkeerden.417 Het importeren van dieren is
natuurlijk een fysiek verschijnsel, maar het
gebeurde ook als een uiting en voorbeeld van
sociale relaties. Alle eigenaren van de gesloten
wildbanen op de Veluwe kwamen bij elkaar op
bezoek en hielpen elkaar bij het vergaren van
gezonde wildpopulaties, wat de mogelijkheid
tot het importeren van jachtwild een sociale

De Veluwe als jachtlandschap

101
dimensie geeft omtrent de locatiekeuze van de Veluwe als jachtgebied.
1. Het Loo

Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin kwam in 1901 naar het Loo
toen hij met koningin Wilhelmina trouwde. Hij trof daar een wildstand
aan die aan het eind van de 19e eeuw was verslechterd. Er kwamen
geen zwijnen meer voor op de Veluwe en de edelherten stonden in
schril contrast met de edelherten uit zijn huisplaats Mecklenburg.
Verlangend naar een jachtgebied dat hem dezelfde mogelijkheden bood
als Mecklenburg, zette hij zich in om de wildpopulatie te verbeteren
samen met de opperhoutvester P.H. Beyer die daar van 1893 tot 1929
werkzaam was. Rond 1904 werd een groep wilde zwijnen afkomstig
uit Mecklenburg en Bückeburg, Duitsland, uitgezet.418 De populatie
nam snel toe zodat er in 1913 al 180 zwijnen werden geschoten.
Gezonde herten met grote geweien waren door inteelt en selectief
afschot afwezig. Voor de versterking van de bestaande lokale hertenpopulatie importeerde prins
Hendrik herten uit verschillende delen van Europa.419 Het bleef echter niet bij het van oorsprong
voorkomend wild op de Veluwe. In 1909 liet de prins 25 moeflons overbrengen uit Hamburg.
Door de zware reis onder onnatuurlijke omstandigheden kwam geen enkele moeflon levend
op het Loo aan. Later heeft de prins overigens wel enkele moeflons van Anton Kröller cadeau
gekregen.420

Figuur 71:
Edelhert op de Hoge
Veluwe

2. De Hoge Veluwe

In 1921 volgde Anton Kröller het voorbeeld van prins Hendrik
om moeflons uit te zetten in zijn wildbaan. De dieren kwamen uit
Luxemburg en waren een geschenk van de groothertogin aldaar:
Charlotte van Luxemburg.421 Deze populatie stabiliseerde snel en
werd wel een succes. Ook legde hij een model-fazanterie aan in het
cultuurgedeelte van het park, waar veel hoenders werden gefokt en
zich over het hele fazantenpark verspreidden.422 Net als zijn jachtvriend
prins Hendrik importeerde hij ook zwijnen uit Meckelenburg.423 Om
inteelt te voorkomen werd tussen de Hoge Veluwe en het Loo van tijd
tot tijd bloed uitgewisseld van moeflons en everzwijnen.424
3. Deelerwoud

De nieuwe eigenaar van het Deelerwoud sinds 1908 was mr. Lebret. Hij
had een grote passie voor de jacht, waardoor de aankoop van Varenna
niet onverwachts kwam. Op Varenna kwamen al veel reeën voor, terwijl op het Deelerwoud meer
edelherten aanwezig waren. Om deze populatie gezond te houden werden er meerdere malen
wild uit andere jachtrevieren verkregen ter verversing van het bloed. Inteelt zou namelijk de
individuele exemplaren te veel afzwakken. Ook werd de populatie enigszins kunstmatig vergroot
door de import van meer dieren. Zo ontving het Deelerwoud in 1912 een dozijn hinden van het
Loo. Naast het aanvullen van de bestaande populatie herten voerde hij ook veel damherten in,
die het zo goed deden dat de populatie geschat werd op duizend tot tweeduizend exemplaren.425
Zwijnen werden niet in de wildbaan geïmporteerd, ze kwamen alleen voor als immigranten van
elders die het raster wisten binnen te dringen.426 Halverwege de jaren dertig werd er door Ph.
Peletier ook een poging ondernomen om moeflons uit te zetten in het Deelerwoud. De dieren
overleefden het echter maar een korte tijd.427

Figuur 72:
Moeflons op de Hoge
Veluwe., nazaten van de
succesvol geïmporteerde
moeflons uit Luxemburg.

Figuur 73:
Damherten op het
Deelerwoud

Juridische ontwikkelingen

Een belangrijk maatschappelijke reden voor de locatiekeuze van
jachtgebieden op de Veluwe was de jurisdictie rondom de jacht. Vanaf
1852 bestonden er geen private en publieke jachten meer. De jacht
was toegestaan wanneer dit op eigen grond plaatsvond, of wanneer
men de jacht pachtte van een grondeigenaar. Het recht wie de jacht
mocht uitoefenen was dus gekoppeld aan het grondeigendom. Vanaf
1852 kregen de Gedeputeerde Staten meer invloed in de bepalingen
rondom de jacht. Zo bepaalden de Gedeputeerde Staten jaarlijks
het tijdstip van de opening en de sluiting van de jacht. Ook gaven
zij gemeenten toestemming om geschillen te slechten omtrent visen jachtrechten.428 De jacht werd zo vanaf 1852 weer toegeschreven
aan de grootgrondeigenaren, die voornamelijk uit adellijke families
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bestonden. De boeren mochten op deze manier niet jagen, terwijl zij zich wilden beschermen
tegen het wild.429 Met de publieke jachten voorheen was dit mogelijk, maar met de nieuwe wet
niet meer. Waar eerst het heerlijk jachtrecht behoorde aan Rosendael en Doorwerth, werd dit in
1923 afgeschaft.430
Vanaf 1852 werd het jachtrecht alom besproken en bediscussieerd, en was het een debat dat
constant terug kwam in de Tweede Kamer.431 Er werd gesproken over de optie om boeren meer
rechten te geven om te jagen, maar een argument hiertegen was de kans op verslechtering van
de wildstand. Dit kan dus één van de redenen zijn geweest voor de verdere inperking van het
Veluwse jachtgebied: het was een reactie op de veranderende gebruiksrechten van de gronden.
Ten gevolge van de landbouwcrisis kwamen de boeren steeds meer op voor hun belangen.
De Jachtwet van 1923 speelde hier op in door de aloude heerlijke rechten echt af te schaffen. Deze
wet was meer gericht op het landbouwbelang en minder op het recreatieve belang. Het doel was
om boeren de kans te geven zich te weren tegen landbouwschade die het wild veroorzaakte, wat
zij in 1852 nog niet mochten. Zo mochten ook de boeren vanaf 1923 jagen op schadelijk wild. Dat
betekende dat de gebruiker van de grond nu schadelijk wild mocht bejagen en hij kon ook het
verlenen van een jachtvergunning door de grondeigenaar aan derden tegengaan.432 Op de vrije
wildbaan konden dus nu ook boeren en alle personen die een stuk land in bezit hadden gekregen
de jacht uitoefenen of de jacht op die grond verpachten. Dit ging heel anders op de gesloten
wildbanen.
Zoals in de inleiding is beschreven ontstaat er een grotere neiging naar afbakening van
de jachtgebieden aan het eind van de 19e eeuw. Dit staat in direct verband met de jurisdictie die
bepaalde wie er waar mocht jagen. Voor 1852 begon er een tendens van afpaling om publieke
gronden te veranderen in private gronden. Vanaf 1852 werd dit opgeheven waardoor men niet
meer verplicht was om gronden af te bakenen. Echter, aan het eind van de 19e eeuw werd begonnen
om grote delen van de Veluwe te omrasteren. Waarom deden ze dit terwijl het juridisch gezien
niet meer verplicht was? De reden hiervoor kan zijn dat de grootgrondbezitters het wild dat zich
op hun gronden bevond wilde beschermen, maar bovenal wilden jagen op hun eigen manier.
Laten we even stilstaan bij de jurisdictie rondom het beoefenen van de jacht. Zojuist is beschreven
dat er bepaalde eisen werden gesteld aan de jacht, zoals het aanstellen van een maximaal aantal
windhonden. Golden deze regels eigenlijk ook voor de afgerasterde gebieden? De jachtwetten
gebruiken hier de term ‘gevredigde grond’ voor. Dit wordt als volgt uitgelegd: ‘Een met betrekking
tot wild gevredigd stuk grond is een terrein, dat zoo van de omringende gronden is afgesloten, dat het zich
daarop bevindende wild er niet uit-, het zich daarbuiten bevindende er niet in kan dringen’.433 Zodra een
terrein volkomen gevredigd was, stond de zich daarin bevindende wildstand niet in verband
met de wildstand van het hele land. Wanneer er binnen een dergelijk gebied delicten werden
gepleegd, was dit geheel onttrokken aan de Nederlandse jachtwet. Het wild dat zich in de gesloten
wildbaan bevond werd gezien als een voorwerp van eigendom.434 Ook na de Jachtwet van 1924
bleef dit het geval.435 We kunnen dus stellen dat de omsloten wildbanen niet binnen de Jachtwet
vielen, waardoor bepaalde eisen die binnen de jachtwet gesteld werden op bepaalde vormen
van jacht niet geldig waren in de omsloten wildbanen. Voor grote jachtliefhebbers was het dus
gunstig om je jachtgebied te omrasteren: op deze manier had je als eigenaar eigenlijk volledig
zeggenschap over hoe je het wild beheerde, maar ook hoe je met het wild omging.

Figuur 74:
Aan het begin van de
20e eeuw was Varenna
geheel omsloten door
ijzerdraad.
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Figuur 75:
Jachtgezelschap door
Charles Rochussen, 1857.
Tafereel in een duin of
stuifzand-landschap.

Natuurbeeld

Niet alleen de sociale directe relaties hebben een rol gespeeld bij de veranderingen in het
landschap. Ook de transformerende denkwijzen in de maatschappij zorgden voor een
veranderend landschap. Aan het eind van de 19e eeuw kwam een reactie op gang op de vooral
economisch georiënteerde aanplant van bossen. Zoals Duitsland Nederland al was voorgegaan
in de bosbouw, kwam ook hier deze reactie voor het eerst op gang. Natuur werd belangrijker,
niet vanuit een economisch perspectief, maar vooral dat natuur een inherente waarde bezit. In
Nederland uitte deze stroming zich als volgt: in 1880 werd de eerste Dierenbeschermingswet
ingevoerd, en in 1901 werd de Nederlandse Natuurhistorische Vereeniging (NNV) opgericht,
waar vooral Jac. P. Thijsse en Eli Heimans veel hebben betekend voor het veranderende denkbeeld
over natuur. Geheel in samenhang met deze ontwikkeling werd de Vereeniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in 1905 opgericht met als eerste aankoop het Naardermeer.436 Het veranderde
natuurbeeld laat zich ook goed zien in de schilderkunst. Het bos van Fontainebleau was een
ontmoetingsplek voor beroemde schilders als Rousseau en Millet, waar men met invloeden van
de Romantiek landschappen weer wilden geven op basis van waargenomen feiten. Dit vloeide
later uit in het Impressionisme wat weer opgepakt werd door het Post-Impressionisme. Een
interessante kanttekening is dat dit weer tot uiting kwam bij de kunstfanaticus Helene Müller, die
veel kunstwerken verzameld heeft in dit genre van onder andere Vincent van Gogh en Claude
Monet. In heel Europa zochten schilders pittoreske dunbevolkte gebieden op om zich in deze
kunstenaarsdorpen te kunnen uiten. Tegelijkertijd werden in Amerika de eerste ‘wildernis’
natuurgebieden aangewezen in de vorm van nationale parken. Hier kwam de verschuiving naar
natuurbescherming echt tot uiting.437 In Nederland ontstond deze beweging uit angst voor de
aantasting van de natuur door de ontginningen, industrialisatie, bevolkingsgroei en de aanleg
van sporen en wegen.438
Het ontstaan van de hierboven beschreven jachtgebieden heeft niet zijn oorsprong in
het natuurbeschermingsideaal van de late 19e en vroege 20e eeuw. Het Loo bestond uiteraard
al veel eerder en de verder aangekochte gronden door prins Hendrik en Wilhelmina werden
voor houtproductie doeleinden ontgonnen. Landgoed Deelen evenals landgoed de Hoge Veluwe
werden ook grotendeels beplant met dennenbossen en lijken niet te stroken met het ideaal
van de nieuwe natuurbeschermingbeweging. Maar is dit ook werkelijk zo? Dit hangt namelijk
volkomen af van de interpretatie van het begrip natuurbescherming. Natuurbescherming van
nu heeft ruimt honderd jaar geleden een andere betekenis gehad. Het ging voornamelijk om
het behoud van bestaande natuur, waarbij de mate van ongestoordheid belangrijk was. De
eerste reden voor het beschermen van deze zogenoemde ongerepte natuur was om esthetische
doeleinden.439 De Kröller-Müller familie zette zich in voor esthetisch mooie, in landschapsstijl
opgetrokken gebieden, wat ook op bepaalde plekken op Het Loo gebeurde. De landgoederen
bestrijken relatief grote gebieden waardoor het mogelijk was om een multifunctioneel landschap
in te richten. Sommige delen behielden een plantageachtige structuur met rechte rijen bomen,
geschikt als productiebos. Andere delen waren wel meer esthetisch ingericht. Op landgoed de
Hoge Veluwe was dit zichtbaar in de uitrastering van productiebos bij Schaarsbergen, en de
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scheiding tussen het cultuurpark en natuurpark. De gesloten wildbanen lijken daarmee wel
degelijk samen te gaan met het natuurbeschermingsideaal dat aan het eind van de 19e eeuw
op gang kwam. Dit uit zich niet alleen in die hiervoor beschreven esthetische doeleinden, maar
ook in het omgaan met het wild door hun leefgebied te omrasteren. Waar prins Willem II met
zijn Dierense wildbaan voorging met het omrasteren van jachtgebieden, namen de gesloten
wildbanen van het Deelerwoud, het Loo en de Hoge Veluwe dit over. Een interessant gegeven
van deze omrastering is dat het doel ervan was om de dieren te beschermen, in plaats van het wild
uit te sluiten van zijn leefomgeving.440 Gesloten wildbanen zijn dus van oorsprong aangelegd om
het wild erin te beschermen tegen invloeden van buitenaf, en liggen daarmee aan het begin van
de ontwikkeling van de natuurbeschermingsbeweging. Je kunt zelfs zo ver gaan om de jager als
natuurbeschermer te zien binnen de opvattingen aan het begin van de 20e eeuwse natuur-en
landschapsbescherming.441
Deze natuurbeschermingsbeweging heeft pas later invloed gehad op de jachtgebieden.De
terreinen waren in particulier eigendom, dus eigenaren mochten naar eigen inzicht handelen en
het wild beheren. Wel werd er hulp gezocht bij organisaties en personen met verstand van zaken.
Prins Henrik deed dit bij de Opperhoutvester Gulian Tutein Nolthenius, lid van het bestuur van
de Nederlandse Heidemaatschappij en jagermeester Paul Hermann Beijer die een opleiding in
Duitsland had genoten.442 Ook benoemde Wilhelmina Willem Hendrik de Beaufort in 1915 als
hoogstderzelver jagermeester in buitengewone dienst.443 Meneer Kröller deed in latere jaren
beroep op de kennis van Jhr. W.H. de Beaufort over het wildbeheer. Door de aankoop van eigen
gronden door jagers, waarmee ze een eigen jachtterrein verkregen, zorgden ze indirect voor een
mogelijkheid om de jacht in stand te houden met een daarbij behorend goed rentmeesterschap.444

4.3.3 Synthese
Deze paragraaf richt zich op de vraag: Welke landschappelijke en/of maatschappelijke factoren
speelden een rol bij de locatiekeuze voor jachtterreinen in de periode tussen 1880 en 1930? Op
de Veluwe zijn de jachtgebieden in die tijd zich gaan concentreren in de vorm van gesloten
wildbanen. Vrije wildbanen waren wel aanwezig, maar de gesloten wildbanen hadden de meeste
ruimtelijke invloed op het gebied. Waar voorheen de jacht geconcentreerd was op de Veluwezoom,
verschuiven landgoederen zich naar de Midden-Veluwe op Deelen, de Hoge Veluwe en het
Kroondomein. De ruimtelijke reden die aan deze verschuiving ten grondslag ligt is de demografie
van het gebied. In vergelijking met de rest van Nederland was de Veluwe nog steeds relatief
dunbevolkt. Met de opkomst van de industriële revolutie veranderde de economische toestand
van Nederland wat resulteerde in de opkomst van nieuwe rijken die goede investeringen deden
in de mechanisering of rijkdom vergaarden in Nederlands-Indië. Door de mechanisering van
Nederland verbeterde ook de infrastructuur: met de aanleg van spoorwegen en autowegen
werd de Veluwe plots veel beter bereikbaar. De woeste gronden die de Veluwe toen nog rijk
was moesten gebruikt gaan worden, waardoor veel nieuw opgerichte beheermaatschappijen of
nieuwe rijken de gronden gingen opkopen. Omdat de oude elite in de Middeleeuwen en nieuwe
tijd alle rijkere (bos)gebieden op de stuwwallen van de Veluwe reeds had bezet, bleven voor de
nieuwe rijken in de 19e en 20e eeuw alleen de armere gronden over, die vaak begroeid waren
met heide of uit stuifzand bestonden. Twee belangrijke factoren die het mogelijk maakte voor
rijke industriëlen om te investeren in de grond op de Veluwe waren ten eerste dat er veel grond
beschikbaar kwam bij de veiling van domeingronden aan het begin van de 19e eeuw, en ten
tweede het invoeren van de markewet in 1886. Zo konden de gronden worden geprivatiseerd
en verkocht aan derden. Daarnaast vormde de komst van de kunstmest aan het eind van de 19e
eeuw een grote stimulans voor de omzetting van heide in productiebossen en landgoederen.
Het opleven van de bosbouw resulteerde in een multifunctioneel landgebruik op de Veluwse
landgoederen, waar jacht en bosbouw samen een primaire doelstelling hadden.
Naast ruimtelijke eigenschappen hebben ook sociale eigenschappen een rol gespeeld bij
de locatiekeuze van de gesloten wildbanen. Immers, er was op de Veluwe al een sociale elite
aanwezig die zich van oudsher met de jacht bezig hield. De landgoederen op de Veluwezoom
hielden zich, weliswaar op beperktere schaal in vergelijking met de 17e eeuw, nog steeds met
de jacht bezig. De nieuwe rijken waren genoodzaakt om hun landgoederen elders te stichten,
waardoor het bestaan van de oudere landgoederen invloed heeft gehad op de locatiekeuze. Dit
vormde ook de sociale basis tussen de oude adellijke families en de nieuwe rijken. Ze gingen vaak
tezamen op jacht en organiseerden zich in de jagersvereniging Nimrod. Binnen deze organisatie
ontstond er een nieuwe jagerselite die uit adellijke en Koninklijke families bestond, tezamen met
de nieuwe rijken. De Oranjes waren nog steeds even prominent aanwezig op de Veluwe als in de
17e eeuw, waardoor je kunt spreken van een zekere continuïteit van de Oranjes op jachtgebied.
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De mentale eigenschap die een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze van jachtgebieden
was dat er een veranderend natuurbeeld op gang kwam, waarbij natuur een inherente waarde
bezat. Op de landgoederen kwam dit tot uiting bij het aanleggen van esthetische parken als
contrast op de aangelegde bosschages ten behoeve van de bosbouw. Dit kwam ook tot uiting in
de landschapskunst, waarbij vooral de schilderkunst opbloeide. Samen met dit veranderende
natuurbeeld ontstonden er natuurbeschermingsbewegingen, waarbij men het landschap wilde
beschermen tegen de hoge druk ten gevolge van de industrialisering.

Tabel 4:
Eigenschappen die aan
het eind van de 19e en
begin 20e eeuw een
rol hebben gespeeld
bij de locatiekeuze van
jachtgebieden op de
Veluwe.

4.4 Ruimtelijke inrichting van jachtterreinen
Nu de ligging van jachtgebieden tussen 1880 en 1930 is geanalyseerd, is het tijd om specifieker
naar deze jachtgebieden te gaan kijken door antwoord te geven op de vraag: op welke wijze
zijn terreinen tussen 1880 en 1930 ingericht ten behoeve van de jacht? De jachtterreinen zijn
op te delen in gesloten wildbanen en de vrije wildbaan. Gesloten wildbanen zijn omrasterd en
zijn in grote mate ingericht ten behoeve van het wild. De vrije wildbaan heeft daarentegen veel
verschillende gebruikers, waardoor de inrichting van het landschap ten behoeve van de jacht
moeilijker te analyseren is. Daarom is ervoor gekozen om in deze paragraaf voornamelijk in te
gaan op de gesloten wildbanen van de landgoederen Deelerwoud, de Hoge Veluwe en Het Loo.
De inrichting van deze wildbanen heeft te maken gehad met de volgende thema’s: afrastering,
jachthuizen, infrastructuur en rustplaatsen en voedselvoorziening voor het wild.

4.4.1 Afrastering
Aangenomen wordt dat de afrastering van de Veluwe begon met inrastering van landgoed
Varenna in 1895. Kort daarop volgden de Hoog-Soerense en Wiesselse bossen in 1896. Echter,
geluiden voor afrastering waren al eerder bekend, namelijk in 1885. In het archief van de
hoofdadministratie van het Kroondomein staat vermeld dat ingezetenen van Hoog Soeren en
het zuidelijke gedeelte van Uddel hout beschikbaar krijgen uit de Soerensche Bossen om een
afrastering tegen grof wild te maken.445 Interessant hieraan is dat deze afrastering bedoeld was
om het wild te weren. Afrasteringen voor grof wild zijn zinvol, maar klein wild als hazen en
konijnen konden wel door de omheining heen komen. Dat hier last van ondervonden werd blijkt
uit de verschillende stukken van het Kroondomein die schadevergoeding behandelen op wiens
landerijen de gewassen zijn aangevreten door klein wild afkomstig van het Kroondomein en van
particuliere gronden van de Koningin.446 Ook die inrastering van de Soerensche en Wiesselse
bossen werden niet door iedereen in dank afgenomen: eigenaren van aangrenzende gronden
dienden bezwaarschriften in bij Koningin-Regentes Emma.447
In 1898 besteedde baron van Heeckeren van Sonsbeek 50.000 gulden aan de aanleg van
een 34 kilometer lang raster van twee meter hoogte.448 In 1908 verkocht baron van Heeckeren
een deel van zijn bezittingen, waar het Deelerwoud bij hoorde, aan de Heer M.M Lebret. Deze
nieuwe eigenaar liet een nieuwe afrastering met ijzeren posten aanbrengen en zorgde ook voor
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Figuur 76:
Satirische prent
met betrekking tot de
zwijnenjacht van prins
Hendrik, 1916. Het laat
zien dat niet iedereen
de afrastering van de
Veluwe een goede zaak
vond.

een binnenraster rond de
wildbaan waardoor het
terrein van circa 1000 ha
werd omheind.449 Vanaf 1908
begon men met de afrastering
van de Hoge Veluwe. Omdat
er telkens nieuwe grond
werd bijgekocht moest het
hekwerk continu verplaatst
worden: een kostbaar en
ook arbeidsintensief werk.
In 1932 stopte deze expansie
met een uiteindelijke lengte
van 40 km.450
Waarom is men in
eerste instantie begonnen
met het inrasteren van de
wildbanen? Het leek een
ware trend om gebieden
af te gaan rasteren: zelfs
in de Nederlandse Jager
werden
mensen
met
voldoende
vermogen
opgeroepen om gesloten
wildbanen aan te leggen.451
De
jurisdictie
speelde
hierbij een centrale rol. De
gebruiksrechten op de grond
veranderden
waardoor
grootgrondbezitters
hun
gebied
wilden
afpalen.
Hieraan ten grondslag ligt
het feit dat er in die tijd
kwantitatief veel stroperij
plaatsvond, en kwalitatief
werden de dieren op
de
verkeerde
manier
bejaagd waardoor goede
toekomstherten
werden
gedood. De populatie herten
en ander wild stond er dus
slecht voor. Om deze reden werden gebieden afgerasterd. Waar dit niet gebeurde, zoals bij Van
Pallandt heer van Rosendael, werd veel gestroopt en in 1879 moesten ze de roodwildjacht zelfs
geheel stopzetten.452

4.4.2 Jachthuizen

Figuur 77:
Dienstwoning op het
Loo in Mecklenburgse
stijl, met hertengewei
aan de gevel.

Over de gehele Veluwe zijn in de 19e eeuw zowel in de gesloten wildbanen als in de vrije wildbaan
veel jachthuizen gebouwd. In de vrije wildbaan hadden ook bezitters van kleinere stukken
grond vaak een jachthuis staan die eveneens fungeerde als buitenplaats in de zomer.453 Ook in
de gesloten wildbanen werden jachthuizen gebouwd en
zullen hieronder kort aan bod komen.
Het Loo

Ten tijde van prins Hendriks regime op het Loo waren er
veel mensen in dienst die zich alleen met het wild bezig
hielden. Zo was er één jagermeester, en waren er twee
hofjagers en acht jachtopzieners. Elk van hen woonde
op het Loo. Veel van deze dienstwoningen waren in
Mecklenburgse stijl gebouwd, waarbij hertengeweien
waren opgehangen aan de gevel.454 Volgens Everdingen
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gaf het aantal enden aan of de woning door een houtvester,
boswachter of jachtopziener werd bewoond.455 Naast de
dienstwoningen was het Aardhuis een voorbeeld van een
jachthuis waar jachtvrienden werden ontvangen.

Figuur 78:
In 1915 in opdracht
van de heer Lebret
gebouwd jachthuis.

Deelerwoud

Omstreeks 1850 liet de Baron van Heeckeren stallen bouwen
voor het verversen van de paarden tijdens de jachtpartijen
die hij hield met koning Willem III.456 In 1895 is een landhuis
gebouwd midden in het Deelerwoud. In 1915 is er een houten
jachthuis in opdracht van de heer Lebret geplaatst aan de rand
van het Deelerwoud. Het adres is de Hoog Delenseweg 1 en is
tegenwoordig een rijksmonument.457
De Hoge Veluwe

Misschien het meest bekende jachtslot uit zijn tijd is het
St.Hubertus jachtslot, ontworpen door H.P Berlage. Hij ontwierp
het huis, de inrichting en de vijver bij het huis waardoor het
geheel één eenheid is. Tussen 1915 en 1919 is het huis gebouwd
onder leiding van de architect Henry van der Velde. Het huis
heeft van bovenaf gezien een geweivorm, waarbij de toren het
kruis van de Hubertus legende representeert. Verder zijn er
meerdere jachtopzienerswoningen gebouwd.

Figuur 79:
Het eerste ontwerp
van het Sint Hubertus
jachthuis door H.P
Berlage. Van boven
gezien heeft het de
vorm van een gewei.

4.4.3 Infrastructuur
Aan het eind van de 19e eeuw is er door koning Willem III
een spoorlijn aangelegd van Amersfoort naar Apeldoorn. In
1876 is te Assel een extra halte aangelegd speciaal voor Willem
III. Op deze manier kon hij met zijn jachtgezelschap snel op het Aardhuis komen om te jagen.
Ook prins Hendrik heeft op dezelfde manier gebruik gemaakt van de treinhalte. Bij de nieuwe
bosaanleg ontstond een grootschalige bosaanplant met een ‘schaakbordachtige’ structuur, wat
gekenmerkt wordt door rechte lange wegen die elkaar kruisen en zo een vierkante samenstelling
hebben.458 Dit waren vaak systematisch aangelegde naaldbossen. Prins Hendrik heeft het Loo
geheel naar Duits model in deze stijl ingericht. Dit uitte zich in de aanleg van rechte wegen die
op regelmatige afstanden van elkaar loodrecht werden gekruist door andere rechte wegen. Dit
was voor zowel het bos als het jachtbedrijf bijzonder nuttig.459 Deze manier van beplanting is
ook door de eigenaren van het Deelerwoud toegepast. Op de Hoge Veluwe zijn de wegen veel
meer vanuit esthetisch oogpunt aangelegd. Er zijn weinig rechte wegen aanwezig, behalve in het
Bunterbos, waar wel sprake is van rechte verkaveling. De meeste aangelegde wegen doen doel
als rondwandelingsweg, waar men door het landschap kan struinen. Later is men ook autowegen
gaan aanleggen. Interessant is dat de benaming van deze wegen ook sociale verbanden laten zien.
Zo is er op de Hoge Veluwe de ‘prins Hendrik laan’ aangelegd, waar wel uit blijkt dat de heer
Kröller en Prins Hendrik bevriend waren. Voor de verbetering van de toegankelijkheid van de
Hoge Veluwe is omstreeks 1921 is een spoorlijntje aangelegd van Wolfheze via Oud-Reemst naar
de Hoge Veluwe.460 Ook zijn er meerdere wegen verlegd of gekocht van de gemeente Ede.461

Figuur 80:
Schaakbord achtige
structuur van wegen
aangelegd in opdracht
van pins Hendrik in het
Wiesselsche Bosch op
het Loo
Figuur 81:
Aanplant bos op
de Hoge Veluwe in
landschappelijke stijl
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4.4.4 Rustplaats of schuilplaats
De Hoge Veluwe

Op de Hoge Veluwe zijn veel vliegendennen aangeplant en uitgezaaid. De voornaamste reden
om deze bomen aan te planten was wegens de mogelijkheden die het bood om rust te bieden aan
het wild. Zowel het roodwild als het zwartwild (zwijnen) kon hieronder goed schuilen.
Deelerwoud

Op het Deelerwoud werd ook geëxperimenteerd met het gebruik van water. Op advies van de heer
L. Smelt Woodland, hoofdredacteur van de Nederlandse Jager, werd een bestaand ven uitgebreid
met vijvers die verbonden waren door watergangen. Hier konden eenden en andere watervogels
nestelen die uiteindelijk voor de jacht konden worden gebruikt. Er lag een ondoorlatende laag
in de ondergrond waardoor deze ´eendenkooi´ mogelijk werd.462 Voor kleinwild zijn andere
rustplaatsen nodig dan voor grofwild. Het meest geschikt voor de dieren zijn kort gehouden
naaldbossen met een ondergroei van doren en-bessen dragende vegetatie. Op open plekken in
het bos, bestaande uit kale delen in een bosopstand, maar ook boswegen bieden voedsel voor
kleinwild als het wordt ingeplant met o.a aardpeer, woudkoren en klaver.463
Het Loo

Prins Hendrik liet in korte tijd grote delen heide beplanten met naaldbomen. Binnen enkele jaren
boden deze al goede dekking voor het wild.464

4.4.5 Voedselvoorziening
Samen met de afrasteringen van grote delen van de Veluwe, maakte ook de bosbouw een grote groei
door. Veel nieuwe productiebossen werden aangelegd, voornamelijk bestaande uit naaldbomen.
Dit verslechterde de natuurlijke voedselsituatie voor de dieren omdat ze overwegend jong
loofblad eten. Bij gebrek aan beter gaat het wild toch productiebomen aantasten, en dat is juist
niet de bedoeling als een gebied is aangewezen voor houtproductie. De beheerder moest daarom
maatregelen nemen door bijvoorbeeld graswildakkers aan te leggen, maar ook het planten van
Amerikaanse eik en wilde kastanjes langs de weg en het zaaien van brem werd aanbevolen om
het grofwild te voeren.465
De Hoge Veluwe

Om het wild wat na zo veel moeite in het afgerasterde terrein is geplaatst in goede conditie te houden,
werden er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het wild voldoende voedingstoffen tot
zich zou kunnen nemen. De wildbaan van de Hoge Veluwe bestond namelijk grotendeels uit
stuifzand en heide en de herten werden van plekken waar jonge opstaande bomen stonden geweerd
door afrastering. Het bemachtigen van voedselrijk voedsel was op de Hoge Veluwe simpelweg
niet mogelijk zonder menselijke interventie. Het kunstmatig aanleggen van voedselvoorzieningen
voor het grofwild is een duidelijk voorbeeld van hoe het landschap en de dieren erin steeds meer
beheerd werden. Ten eerste uitte zich dat in het aanleggen van plekken waar het wild bijgevoerd
kon worden. Op de Hoge Veluwe werden voederakkers, weiden en voederplaatsen aangelegd
(zie figuur 82) Voederakkers zullen grotendeels uit voedselrijk grasland hebben bestaan met
onder andere klaver. Helianthus, Topinambur en Duizendknoop werden vaak ingezaaid.466 Deze
akkers hadden niet alleen het doel om de herten meer kwaliteitsvoedsel te bieden; ze konden
ook dienen als vaste plaatst waar gejaagd werd. Of dit heel veel gedaan werd is te betwijfelen:
de dieren zullen bij intensieve bejaging namelijk niet terugkeren naar de voederakkers waar
veel geschoten wordt. Deze voederakkers zijn daarom van oorsprong aangelegd om het wild in
gezonde conditie te houden. Op de Hoge Veluwe waren de voederakkers voornamelijk geplaatst
midden op de heide. Ditzelfde gold voor de weiden, en worden samen genoemd met voerweide
of wildakker, wat hetzelfde betekent. Ten tweede waren er ook nog voederplaatsen aanwezig op
de Hoge Veluwe. Op deze plek werden de herten bijgevoerd met hooi, bieten, aardappelkriel,
eikels en wat er verder beschikbaar was.467 Dit voedsel werd opgeslagen in zogeheten ‘schuren
voor wildvoeder’ die op het landgoed Hoenderloo lagen (figuur 83). Dit betekende dus dat
degene die voor het bijvoeren verantwoordelijk was dit voedsel per kar moest verplaatsen naar de
voederplaatsen. Logischerwijs bevonden deze plaatsen zich relatief dicht bij de weg.468 De groene
voederakkers en wildweiden boden overigens ook voedsel aan andere niet bejaagde soorten als
de kievit en de grutto.469 In figuur 82 is een overzicht weergegeven van de elementen aanwezig
op de Hoge Veluwe.470 Dieren die in een afgerasterd gebied leven zijn gevoeliger voor ziektes
dan in de vrije wildbaan. Dit komt omdat ze in de vrije wildbaan zelf hun voedsel kiezen, terwijl
De Veluwe als jachtlandschap

109
in de gesloten wildbaan dit
voedsel wordt verstrekt door de
mens. In 1911 had het wildpark
van de Firma ‘H.M’ gelegen
onder Hoenderloo te kampen
met grote hertensterfte. Dit had
te maken met het grazen van
lupine. Ook werd er een melding
gemaakt van sterfte onder de
hazenpopulatie, wat veroorzaakt
werd door parasieten in het
water ‘het Veentje’ in het midden
van de wildbaan. Het advies dat
de veearts geeft is om ‘het veentje
af te rasteren, te draineren en zieke
hazen af te schieten.’ Voorlopig
zou het voor de eendenjacht
gebruikt kunnen worden, oppert
Dr. Abspoel.471

Figuur 82:
Kaart van de
voedselvoorziening
maatregelen die voor
het wild zijn aangelegd
op de Hoge Veluwe.

Deelerwoud

Op het Deelerwoud werden
de herten ’s winters bijgevoerd
met hooi en erwtenstro en niet
met krachtvoer in de vorm van
hertenbrokjes zoals dat ook wel
gebruikelijk was.472

Figuur 83:
Wildvoeder schuur

Het Loo

Prins Hendrik liet naast de nieuwe bossen ook wildweiden en bemeste voerakkers aanleggen,
samen met voerhutten (ook wel voerkelders genoemd) en voerbakken.473 De oude malebossen die
aangekocht waren dienden tijdens mastjaren ook als bijvoedering van de wilde zwijnen. Er was
zelfs een bedrijf in Rhenen, genaamd ‘kweekerij Boschlust’, die zich specialiseerde in het kweken
van struiken en planten die voor het wild voedsel en dekking bood.474
Op het Loo werden oude leemkuilen gebruikt als drinkplaats voor het wild. Deze
worden ook wel hertenkolken genoemd.475 Verder liggen in alle gesloten wildbanen kunstmatig
aangelegde drinkplaatsen, die of door regenwater, of door veentjes met kwelwater gevuld
worden. De locaties waar al deze drinkplaatsen gelegen hebben is vooralsnog niet bekend.
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4.5 Conclusie
Het doel van dit hoofdstuk is om te analyseren welke landschappelijke en maatschappelijke
factoren een rol speelden bij de locatiekeuze van jachtterreinen tussen 1880 en 1930. Nadat de
ligging van de jachtgebieden is vastgesteld en de landschappelijke en maatschappelijke factoren
zijn geïdentificeerd, is onderzocht op welke wijze de jachtterreinen zijn ingericht ten behoeve van
de jacht. De Veluwe is aan het eind van de 19e eeuw in een rap tempo veranderd van een relatief
extensief beheerd landschap, naar een intensief beheerd landschap. Dit had grote gevolgen
voor de inrichting van het gebied, waardoor het landschap een totaal ander karakter kreeg. Dit
karakter zal verder omschreven worden in de volgende categorieën die het jachtlandschap tussen
1880 en 1930 kenmerkten:
1. Ontginning en bosbouw
2. Ingerichte omrasterde wildbanen
3. Bescherming van het wild
4. Sociale relaties
1. Ontginning en bosbouw

Aan het begin van de 19e eeuw werden er veel domeingronden geveild op de Veluwe met als
doel de verbetering van de land-en bosbouw. Echter, pas met de uitvinding van de kunstmest en
de markenwet van 1886 kwamen grootschalige ontginningen van de grond. Nieuwe vermogende
heren die hun geluk beproefden in industriële investeringen kochten deze gronden op. Bestaande
landgoederen breidden zich uit, maar ook organisaties zoals Staatsbosbeheer moesten ervoor
zorgen dat de gronden op de Veluwe bebost werden. Werkverschaffing was hierbij een belangrijk
doel, omdat door de import van onder andere goedkoop graan uit Amerika het slecht ging met de
Nederlandse landbouw. Door de heidevelden en stuifzanden op de Veluwe te ontginnen werden
er niet alleen veel werkplaatsen gecreëerd, men kon ook investeren in hout ten gunste van de
opbloeiende mijnbouw in Limburg. Deze ontginningsdrang ging gepaard met hernieuwde
interesses voor de bosbouw. Vermogende heren begonnen zich in het begin van de 19e eeuw
al te interesseren in de teeltkunde en hadden al hier en daar geëxperimenteerd op hun eigen
landgoederen. Aan het eind van de 19e eeuw kreeg dit grotere vormen in de organisatie van de
bosbouw in verenigingen als Heidemij en Staatsbosbeheer. Op grote schaal werden heidevelden
ontgonnen om plaats te maken voor bossen die met een schaakbordachtige structuur werden
aangeplant naar Duits model. Deze grootschalige bosaanplant is kenmerkend voor deze periode
en is onlosmakelijk verbonden met de verdere ontwikkeling van de Veluwe als jachtgebied.
Bossen werden aangeplant als investering, maar de mogelijkheid om in deze gebieden de jacht
uit te oefenen heeft een grote invloed gehad op het landschap. Dit uitte zich vooral in de omsloten
gebieden op de Veluwe: de gesloten wildbanen.
2. Ingerichte gesloten wildbanen

De rijkste en meest passievolle jagers kregen met het vrijkomen van de woeste gronden de kans
om in het bezit te komen van een relatief groot aaneengesloten areaal grond. Waarom kochten
ze dan juist op deze plekken zoveel grond? In Nederland was de Veluwe de enige plek waar nog
standwild voorkwam, en was het een gebied wat nog relatief dunbevolkt was. Vooral Anton
Kröller en Prins Hendrik zagen de kans om een groot areaal grond te bemachtigen en dit volledig
in te richten naar gelang hun eigen behoeften. Landgoed het Loo werd uitgebreid, terwijl het
Deelerwoud en de Hoge Veluwe oudere ontginningslandgoederen opkochten om er een groter
aaneengesloten gebied van te maken. De eigenaren van deze gebieden waren fervent jager en in
navolging van Prins Hendrik werden geleidelijk deze drie gebieden omrasterd. Zo ontstonden
er gesloten wildbanen waaromheen de vrije wildbaan gefragmenteerd raakte door de aanleg van
wegen, bebouwing en akkerbouw. Het ontstaan van deze grote gesloten wildbanen is kenmerkend
voor deze periode, waarin kosten nog moeite werd gespaard om het ideale landschap te creëren
voor de jacht.
3. Bescherming van het wild

Dit ideale landschap kon in zekere zin alleen gehandhaafd blijven door het intensief te beheren
en te omrasteren. De hoofdzakelijke reden om het landschap te omrasteren was echter niet de
mogelijkheid om het optimaal te beheren. Hier ging een mentaal beeld achter schuil dat zich
in de loop van de 19e eeuw steeds verder ontwikkelde. Het landschap was niet alleen nuttig
voor de mens als economisch goed, het had ook een eigenwaarde. In deze tijd ging men zich
steeds meer bezig houden met hoe ze deze eigenwaarde konden beschermen, wat gevolg kreeg in
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onder andere de oprichting van Natuurmonumenten en de Dierenbescherming. Het omrasteren
van grote gebieden hangt met deze gedachte samen. Anton Kröller en Prins Hendrik wilden het
weinige grofwild wat er nog was op de Veluwe beschermen, misschien niet voor de inherente
waarde van het wild, maar wel om de jacht te kunnen blijven uitoefenen. Dit uitte zich in het
ontstaan van gesloten wildbanen waarin intensief beheer werd gepleegd om de wildpopulaties
gezond(er) te maken. Dit werd gedaan door uit heel Europa grofwild te importeren en uit
te zetten in de omsloten wildbanen. Ook werden de wildbanen ingericht voor het wild door
voederakkers en waterplaatsen aan te leggen op de onvruchtbare gronden van de Veluwe. Op
deze manier werden in zekere mate de wildpopulaties weer gezond, wat resulteerde in het
ontstaan van stabiele populaties damherten, reeën, edelherten, zwijnen en moeflons. Dit beeld
van bescherming van het landschap uitte zich in het beschermen van de wilde dieren door er een
hek omheen te zetten, dit weliswaar ten behoeve van de jacht.
4. Sociale relaties

In het begin van de 20e eeuw is de hoeveelheid jagers verdubbeld in vergelijking met 50 jaar
ervoor. In een relatief korte tijd zijn er dus meer mensen gaan jagen. Deze mensen gingen zich
organiseren in de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, maar ook in kleinere verenigingen.
Opvallend is dat deze groep niet alleen bestond uit heren van adellijke afkomst, maar dat ook
nieuwe rijken uit voornamelijk het westen van het land gingen deelnemen aan de jacht op de
Veluwe. Zij behoorden bij de categorie heerjagers, een groep elite jagers die volgens tradities en
etiquette hun jagersschap beoefenden. De heerjagers op de Veluwe waren daarnaast nog eens
nauw verbonden met het koningshuis, waar prins Hendrik een voorname rol in speelde. Zij
joegen dikwijls samen in de vorm van drijfjachten, maar ook meer solitaire vormen van jacht
werden beoefend in de vorm van de bers-en aanzit jacht. Het moge duidelijk zijn dat de jacht in
de 19e eeuw erg samenhangt met de mogelijkheid om bij een groep te horen als jager en als hobby
met vrienden en zakenrelaties een plezierig verblijf in het buitengebied te beleven. Daarom zijn
de sociale relaties die samenhangen met de jacht een kenmerkend aspect van het 19e eeuwse
Veluwse jachtlandschap.
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Conclusies en
aanbevelingen

Aan de hand van de hiervoor beschreven analyses
naar de ligging, locatiekeuze en ruimtelijke inrichting
van jachtterreinen tussen 1650 en 1930 is duidelijk
geworden dat de Veluwe sterk is beïnvloed door de
jacht in directe en indirecte zin. Omdat de jacht deze
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling
van de Veluwe, lijkt het landschap een eigen term
te verdienen: een ‘jachtlandschap’. In dit hoofdstuk
wordt getracht antwoord te geven op de vraag:
in hoeverre kan het landschap van de Veluwe als
jachtlandschap worden gezien? Het doel hierbij is om
vanuit een interdisciplinair perspectief tussen fysieke,
sociale en mentale eigenschappen theoretisch en
empirisch vorm te geven aan de term ‘jachtlandschap’.
Aan de hand van een korte analyse naar de lange
termijn ontwikkeling van het landschap, kan een
beeld geschetst worden van de werkelijke invloed
die de jacht heeft uitgeoefend op de Veluwe. Hieruit
worden kenmerken geïdentificeerd die theoretisch
een jachtlandschap zouden kunnen karakteriseren.
Wat de verdere toepassing van een jachtlandschap
als theoretisch model kan zijn, wordt hier ook
verder besproken tezamen met aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek.
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5.1 Lange termijnontwikkeling van jachtlandschappen op de Veluwe 1650-1930
Hoe het landschap op de Veluwe zich heeft ontwikkeld onder invloed van de jacht is duidelijk
geworden aan de hand van een analyse naar de landschappelijke en maatschappelijke factoren
op de Veluwe tussen 1650 en 1930. Deze factoren zijn in perspectief geplaatst door de ligging van
jachtgebieden te onderzoeken, waarom ze op deze locatie gesitueerd zijn en hoe deze gebieden
ruimtelijk werden ingericht ten behoeve van de jacht.

5.1.1 Ligging
De bewoningsgeschiedenis, en daarmee de geschiedenis van de menselijke invloed op de Veluwe
gaat erg ver terug. De jacht is hier onlosmakelijk mee verbonden geweest. Waar men eerst puur
voor de voedselvoorziening joeg op de Veluwe, veranderde dit in de Middeleeuwen naar een
gebied waar wildban van de vorst gold. Alle niet in cultuur gebrachte gronden en grote wegen en
wateren hoorden bij het wildernisregaal, wat betekende dat de vorst het eigendomsrecht bezat.
Het beheer van deze gronden kwam onder andere in handen van wiltforsters, waarvan het ambt
was verbonden aan een goed. Bij een analyse naar de ligging van deze wiltforstergoederen, blijkt
dat deze evenredig verspreid als een cirkel om de Veluwe heen lagen, waarin duidelijk wordt
weerspiegeld dat de gehele Veluwe als jachtgebied werd gezien. In de loop van de 17e eeuw
veranderde dit beeld. Met de aankoop van de Hof te Dieren als jachtverblijf door prins Willem II
kreeg de Veluwe aandacht van de familie van Oranje-Nassau, waarna ze eigenlijk nooit meer zijn
vertrokken. In tegendeel, deze familie versterkte haar greep op het Veluwse landschap dusdanig,
dat er meerdere goederen werden aangekocht door Koning-Stadhouder Willem III en hij onder
meer paleis het Loo bouwde. De belangrijkste reden voor interesse van deze familie voor de
Veluwe was de mogelijkheid om er de jacht uit te oefenen op de manier die toentertijd populair
was: de parforcejacht. Mede door de aanwezigheid van adellijke buitenplaatsen ontstonden er
zo twee jachtconcentratiegebieden op de Veluwe: de Veluwezoom en de Midden-Veluwe. De
veranderende demografische en economische omstandigheden in Nederland hadden zo hun
invloed op de verdere ontwikkeling van de Veluwe als jachtgebied. In de 19e eeuw kwam er
met het veilen van domeingronden en later de verdeling markegronden ruimte vrij voor rijk
geworden industriëlen om veel grond op te kopen en het te beplanten met bos. Sommige van
deze heerjagers zagen zo de kans om hun passie voor de jacht te verwezenlijken in een omsloten
gebied waar wilde dieren vrij konden rondlopen. Deze worden gesloten wildbanen genoemd, en
aan het begin van de 20e eeuw waren er drie van deze gesloten wildbanen gerealiseerd: landgoed
het Loo, het Deelerwoud en landgoed de Hoge Veluwe. De gebieden die niet omsloten waren
worden de vrije wildbaan genoemd, maar de aanwezige wilde dieren werden wel in zekere
mate beperkt in hun bewegingsvrijheid door de aanleg van wegen, hekken, bewoningsgebieden
etc. Zo is aan het begin van de 20e eeuw de Veluwe als jachtgebied veranderd van een groot
aaneengesloten gebied voor het wildernisregaal van de Karolingische vorst, naar een zekere
concentratie van jachtgebieden in de 17e eeuw, tot een versnipperd gebied waar twee soorten
jachtgebieden voorkwamen: de gesloten en de vrije wildbaan.

5.1.2 Locatiekeuze
In dit historisch-landschappelijk onderzoek is de Veluwe geanalyseerd op de invloed die de
jacht heeft gehad op het landschap. Dit is gedaan aan de hand van de drie dimensies fysiek,
sociaal en mentaal, waarbij is gekeken hoe sterk de invloed van de jacht is geweest op deze
landschappelijke dimensies. De keuze van Willem II om in het jaar 1647 de Veluwe te gebruiken
als jachtgebied heeft een aaneenschakeling van jachtgebeurtenissen teweeg gebracht, waarbij zijn
zoon Willem III het dusdanig heeft geïntensiveerd, dat sinds die tijd de Veluwe het middelpunt
van de jacht was. Verschillende ruimtelijke, sociale en mentale eigenschappen maakte de Veluwe
hier uiterst geschikt voor. De lage bevolkingsdichtheid zorgde voor mogelijkheden om het wild
rust te gunnen, waarbij ook de omgeving met heide, bos en de aanwezigheid van water zorgde
voor gunstige leefomstandigheden voor het wild. De Veluwezoom en de Midden-Veluwe waren
geschikte concentratiegebieden voor de jacht omdat dit de meest vruchtbare delen van de Veluwe
waren, en daarmee gunstiger vegetatie voortbrachten dan op bijvoorbeeld de voedselarme witte
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zanden. Daarnaast lagen hier enkele boskernen die noodzakelijk waren als beschutting voor
het wild. De sociale eigenschappen waren op de Veluwe ook gunstig, omdat er veel oudere
vestigingen waren die van oudsher al te maken hadden met de jacht. De aanwezigheid van
protestantse adel op de Veluwezoom, en de mogelijkheid tot het verkrijgen van rechten op het
grondgebruik, zorgden ervoor dat de stadhouders zich hier gingen concentreren. De persoonlijke
voorkeur van in dit geval twee individuen, Willem II en Willem III hebben veel betekend voor de
jachtontwikkeling op de Veluwe.
Aan het eind van de 19e eeuw zijn veel van de gunstige omstandigheden op de Veluwe voor
de jacht nog in stand. De bevolkingsdichtheid is nog steeds relatief laag, en door de opkomst van
nieuwe rijke industriëlen die een nieuwe investering zoeken wordt de Veluwe in kaart gebracht.
Door de uitvinding van kunstmest, de vernieuwde interesse in bosbouw, maar ook door het
vrijkomen van voormalige domeingronden en markegronden komt er een ontginningsfase op
gang op de Veluwe, waarbij op grootschalige wijze heide en stuifzanden plaatsmaken voor bos.
Veel van deze nieuwe rijken worden bij de ontwikkelingen grootgrondbezitter, waarbij men zich
met de jacht bezig gaat houden. De familie Oranje-Nassau was nog steeds actief op het Loo, terwijl
een nieuwe jagerselite ontstond uit bestaande adel en de nieuwe rijke grootgrondbezitters. In
samenwerking met hoofdfiguren als Anton Kröller en Prins Hendrik gaat deze nieuwe jagerselite
zich organiseren in onder andere de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Nimrod.
Naast sociale aspecten spelen ook mentale aspecten een rol bij de locatiekeuze van de gesloten
wildbanen op de Veluwe. Het gebied wordt in de 19e eeuw steeds aantrekkelijker gevonden voor
natuurbeleving, waarbij de schilderkunst en opkomst van de natuurbeschermingsbewegingen
een belangrijke rol hebben gespeeld.

5.1.3 Ruimtelijke inrichting
Vanaf de 17e eeuw werd het landschap intensief ingericht voor de jacht. Het begon met de
aanleg van de wildbaan bij Hof te Dieren, een groot omheind wildpark waar een groot planketsel
omheen lag, met daarin drinkplaatsen en weides voor het wild, tezamen met een jachthuis op de
Rouwenberg. Willem III veranderde het landschap met de aanleg van zogeheten ‘Koningswegen’,
die over grote delen van de Veluwe liepen, ter verbinding van zijn vele door hem gebouwde
jachthuizen. Eén van deze jachthuizen was paleis het Loo: een imposant jachthuis met daaromheen
een geometrisch aangelegde tuin naar Frans voorbeeld. Binnen deze geometrische stijl hoorden
ook sterrenbossen thuis. Wildwallen werden aangelegd ter bescherming van het landbouwareaal.
Later in de 19e eeuw zette deze trend van landschapsinrichting zich voort. Jachthuizen
werden verspreid over de Veluwe gebouwd, en waar wildwallen voorheen het akkerland moest
beschermen, werden nu massaal hekken geplaatst over particuliere gronden. Binnen deze hekken
floreerde de jacht, waar alles werd aangelegd om het geïmporteerde wild zo goed mogelijk in
stand te houden. Wildweides, wildakkers, voederplaatsen, drinkplaatsen en bosschages zijn hier
een voorbeeld van. Ook de infrastructuur verbeterde met de aanleg van spoorwegen om het
gebied toegankelijker te maken voor de jacht.

5.1.4 Synthese
Tussen 1650 en 1930 is er op de Veluwe veel veranderd. De koninklijke familie heeft hierin een grote
rol gespeeld. Verschillende auteurs zien het begin van de 20 eeuw als een omslagpunt waarin er
ontsluiting op gang kwam op de Veluwe. Wegenaanleg, industrialisatie, aanleg van wooncentra,
militaire oefenterreinen en afrastering van gebieden worden hierbij als oorzaak genoemd. Voor
die tijd zou het wild goed hebben kunnen foerageren op de gronden bij de uiterwaarden en
de Gelderse vallei. Op grond van de in hoofdstuk 2 besproken landschapsinrichting voor de
jacht, kunnen hier vraagtekens bij gezet worden. Omrasterde wildbanen bestonden toen ook al,
samen met de wildwallen die op grote schaal zijn aangelegd. Als start van de ontsluiting van de
Veluwe wordt vaak het begin van de 20e eeuw genoemd: naar mijn inziens is dit dan ook onjuist.
Dit begon al toen de Oranjes het weer als jachtgebied gingen verkiezen na de Gelderse graven
en hertogen. Het was geen snelle verandering in de 20e eeuw die ervoor heeft gezorgd dat de
Veluwe er zo uitziet als nu. Vanaf halverwege de 17e eeuw heeft er een geleidelijke transitie
plaatsgevonden waarin de Veluwe als jachtgebied werd uitverkozen. Hier hingen verschillende
ruimtelijke, sociale en mentale invloeden mee samen.
In ruimtelijke zin veranderde het landschap van een plek waar het jacht wild goed kon
gedijen, naar een plek waar menselijk ingrijpen noodzakelijk was om dit zo te houden. In de 17e
eeuw werd de Veluwe extensief gebruikt door boeren gemeenschappen, waar ook ter gelijker tijd
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werd gejaagd door de adel. Dit multifunctioneel karakter van het landschap bleef in stand, echter
met een andere invulling. In de 19e eeuw kreeg het landschap een andere functie toebedeeld:
namelijk verdere intensivering van de landbouw, en met name de bosbouw. Jacht was nog steeds
gekoppeld aan grondeigendom, wat ook verklaart waarom de nieuwe rijken gronden gingen
opkopen. Bij het afrasteren in de 19e eeuw heeft er een belangrijke verandering plaatsgevonden:
dieren konden niet meer zelf aan voedsel komen waardoor menselijk ingrijpen noodzakelijk
werd. Het wild werd functioneel beschermd omwille van de jacht.
Een sociale eigenschap die in de loop van de tijd veranderd is, is de mate van adellijke
invloed op het landschap. In de 17e eeuw was de aanwezigheid van de protestantse adel een
reden om op voornamelijk de Veluwezoom de jacht uit te oefenen, terwijl in de 19e eeuw dit een
minder grote rol ging spelen: nieuwe rijken gingen zich vestigen op het midden van de Veluwe en
kwamen in de jagerselite terecht, die niet meer alleen uit adellijke families bestond. Voorheen was
dit natuurlijk wel het geval in het Ridderschap, wat ook een vorm was van een sociale eenheid.
Later speelde de Ridderschap een minder grote rol, en ging men zich organiseren in andere
vormen zoals in de jagersvereniging Nimrod.
In mentale zin is het moeilijk om gegronde uitspraken te doen over hoe individuen het
landschap beleefden. Generieke opmerkingen zijn hier echter wel uit te extraheren. In de 17e eeuw
waren de hoofdrolspelers omtrent de jacht Willem II en Willem III. Hun persoonlijke voorkeur
voor de Veluwe als jachtgebied heeft de grondslag gelegd voor eeuwenlang jagersplezier op deze
plek. Voor de adel, Oranjes en later ook de nieuwe rijken is de Veluwe een recreatief landschap
geweest. Esthetiek speelde daarbij een grote rol, waardoor ook het landschap werd aangepast.
Rechte lanen en symmetrische tuinaanleg pasten binnen de Franse stijl waar Willem III zo van
hield. De Koningswegen zijn hier een voorbeeld van. Later zie je dat parken die ter recreatie zijn
aangelegd, zoals landgoed de Hoge Veluwe meer Engelse landschapsstijl invloeden laten zien.
Duidelijk is dat de locatiekeuze van de Veluwe als jachtgebied veranderd is in de loop
van de tijd. Echter, er is één continue factor in het geheel van de landschapsontwikkeling van de
Veluwe: en dat is de uitoefening van de jacht.

5.2 Jachtlandschap als interdisciplinair concept
Dat de jacht een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de ruimtelijke ontwikkeling van de Veluwe is
aan de hand van voorgaande conclusie duidelijk geworden. De jacht heeft een dusdanig grote
rol gespeeld dat het een op zichzelf staand landschap is geworden met zijn eigen kenmerken en
dimensies.

5.2.1 jachtlandschappen in meervoudig perspectief
Dat de jacht voor een lange tijd een constante factor is geweest in de landschapsontwikkeling van
de Veluwe is een bijzonder fenomeen. Het zorgt niet alleen voor een landschap rijk aan elementen
die aan de jacht doen denken, maar ze zorgt bovenal ook voor eenheid in het landschap. Deze
eenheid is op de Veluwe zo sterk geweest, dat de Veluwe met zekerheid een jachtlandschap
genoemd mag worden. Deze eenheid laat zich onderverdelen in een aantal continue factoren die
hier beschreven zullen worden. Dit laat zien waarom de Veluwe als jachtlandschap gekenmerkt
kan worden.
1. Beherend/beheersend landschap

In de loop van de geschiedenis zijn mensen continu bezig geweest om de wildpopulaties in stand
te houden ter bevordering van de jacht. Dieren werden beheerd en fysieke voorzieningen zijn
getroffen om het wild zo gezond mogelijk te houden. In de 17e eeuw, maar ook in de 19e eeuw
was de hoofdreden hiervoor dat groot gezond wild meer jachtplezier en betere producten opwekt
dan verzwakt wild. Hier ligt een antropocentrische, functionele kijk op het dierenleven aan ten
grondslag. Het dier is er voor de mens in dit geval. Tegenwoordig wordt steeds meer gedacht dat
het wild een intrinsieke waarde heeft.476 Wat de casus studie op de Veluwe wel heeft bewezen, is
dat in een jachtlandschap wilde dieren altijd beheerd zijn ten behoeve van de jacht. Hier moeten
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we wel even een zijstap maken naar de definitie van ‘wilde’ dieren. Zonder meteen een discussie
los te laten op wat wilde dieren zijn en wat niet, is het wel van belang hier even bij stil te staan.
De import van jachtwild vond al plaats in de 17e eeuw en werd nog intensiever gedaan in de
19e eeuw. De ‘wilde’ dieren die we nu vinden op de Veluwe in de vrije en omsloten wildbanen
stammen allemaal af van deze geïmporteerde dieren. Het is niet het doel van deze scriptie om
huidige maatschappelijke discussies uitvoerig te bespreken, maar de geschiedenis van de Veluwe
wijst wel uit dat er nog veel misvattingen bestaan over de ‘ongerepte’ Veluwe. Vaak wordt de
tegenstelling gemaakt tussen natuur en cultuurlandschap, maar deze scriptie laat zien dat deze
tegenstelling helemaal niet bestaat. Het Veluwse landschap is volledig ingericht naar de doelen
die in die tijd gesteld werden aan het landschap, waar in de 17e eeuw en in de 19e eeuw de jacht
hoog op de prioriteitenlijst stond.
Een jachtlandschap is dus een landschap wat van oudsher intensief beheerd is. Dit werd
in fysieke zin gedaan door middel van het scheppen van de ideale leefomstandigheden voor
het wild. Sociaal gezien werd het landschap beheerd zodat er gejaagd kon worden op de, in
die tijd, meest gangbare en populaire manier. Een voorbeeld hiervan zijn de door Willem III
aangelegde Koningswegen: deze werden zo aangelegd omdat Lodewijk XIV ook de parforcejacht
beoefende op aangelegde lanen. Deze manier van jagen was de mode, en Willem III kon als
Koning-Stadhouder niet achterblijven. Dit is ook direct de mentale dimensie van het beheerde
jachtlandschap. Het was geen regel om de parforcejacht op deze manier uit te oefenen: mode,
trend en persoonlijke voorkeur speelden hierbij een belangrijke rol.
2. Afgebakend landschap

Het afgebakende landschap komt voor in alle drie de landschappelijke dimensies. In de fysieke
en tastbare zin kunnen jachtlandschappen omheind of begrensd zijn. In de 17e eeuw waren het
op de Veluwe voornamelijk wildwallen die voor begrenzing zorgden van het landbouwareaal.
Later werden dit ijzeren of houten hekken. In sociale zin waren er regels en tradities binnen het
jachtwezen die het gedrag van mensen aanpasten. Zo moest je in de 17e eeuw behoren bij het
Ridderschap om te mogen jagen. Later werd dit recht tot jagen verbonden aan grondeigendom,
waarbij grondeigenaren de jacht konden verpachten aan derden. Waar in de 17e eeuw de jacht
uitsluitend werd beoefend door de adel, veranderde dit in de 19e eeuw waar ook de nieuwe
rijken graag de jacht beoefenden. Naast de fysieke en de sociale dimensies, is het jachtlandschap
ook afgebakend in mentale zin. Het is een exclusief landschap waar bepaalde mensen zich wel
thuis voelen en anderen totaal niet. In de 17e eeuw, maar ook in de 19e eeuw moest je tot een
bepaalde groep horen om je thuis te voelen in dit jachtlandschap. In de 17e eeuw waren dit
voornamelijk de adellijke en koninklijke families, waar later ook de burgerij en de nieuwe rijken
bij kwamen. Binnen een dergelijke adellijke groep zaten ook afbakeningen in het jachtgebruik.
Vrouwen deden mee met de valkenjacht, terwijl de parforcejacht te paard voornamelijk voor
mannen bedoeld was. Dit waren geen geschreven regels (hoewel die voor veel gebruiken wel
bestonden) maar waren vooral omgeven met het idee wat wel en niet ‘gepast’ was. Een mentale
afbakening dus.
3. Sociaal landschap

Een jachtlandschap is bij uitstek een sociaal landschap. Mensen horen in dit landschap thuis.
Hiermee bedoel ik in dit geval een landschap waarbij sociale menselijke interactie hoort. De
jacht in de 17e eeuw, maar ook in de 19e eeuw was een sociale aangelegenheid, maar is bovenal
een elite aangelegenheid. Men bouwde hechte vriendschappen op tijdens jachtpartijen, bedreef
politiek, en smeedde bondgenootschappen. Dit betekent dat naast de recreatieve functie van jacht
als plezierig tijdverdrijf, het ook een bestuurlijke en politieke functie had. Er werd letterlijk en
figuurlijk een landschap gecreëerd waar deze sociale aangelegenheden werden besproken en
beleefd. Het meest voor de hand liggende fysieke voorbeeld is de grote hoeveelheid jachthuizen en
landgoederen die de Veluwe rijk is. Veel van deze landgoederen en huizen vinden hun oorsprong
als uitvalsbasis voor, na of tijdens de jacht. Op deze locaties werd een maatschappelijke setting
gecreëerd voor de hiervoor beschreven functies. Tot slot is een jachtlandschap sociaal, omdat de
inrichting in mentale zin in sterke mate afhankelijk is van de esthetische voorkeuren van bepaalde
groepen mensen. De formele tuinaanleg van de Hof te Dieren staat hierbij in groot contrast met
de landschapsstijl waarin landgoed de Hoge Veluwe is ingericht. Dit laat een transitie zien in de
esthetische waarderingen die in de loop van de tijd zijn veranderd. De invloed van de familie
van Oranje-Nassau moet niet vergeten worden: hun continue interesse in de Veluwe heeft een
blijvende belangstelling gecreëerd voor het landschap.
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4. Historisch landschap

Elk landschap heeft een tijdsdimensie. Landschappen worden continu aangepast en gecreëerd
in een proces van menselijke activiteit. Ze hebben dus een bepaalde vorm van ‘tijdelijkheid’.
Een landschap wordt ook wel beschreven als de cumulatieve som van lagen waar mensen
betekenis aan geven en op hun omgeving leggen.477 Een landschap is nooit compleet omdat het
constant onder constructie staat. Dit tijdelijk aspect van landschap is belangrijk in het proces
om de relatie tussen menselijke actoren en hun omgeving te begrijpen, en zoals Ingold het
omschrijft is het de voortdurende oorzaak en gevolg van de omgeving.478 Een jachtlandschap
is daarmee onlosmakelijk verbonden met de continue beweging door tijd. De Veluwe laat zien
dat een jachtlandschap niet bestaat uit één tijdsperiode waarin jacht werd beoefend: het bestaat
uit een chronologie waarin de jacht, weliswaar fluctuerend in intensiteit, een continue rol heeft
gespeeld in de vorming van het landschap. Een jachtlandschap verandert daarom ook constant,
zoals ook is gebleken uit het casus onderzoek van de Veluwe. Deze verandering vindt plaats in
fysieke zin: de omgeving wordt aangepast naar gelang de behoefde in die tijd. Een voorbeeld
hiervan is de Koningsweg die ook nog in de 20e eeuw in gebruik was op de Hoge Veluwe. Het
jachtlandschap verandert ook in sociale zin: regels, gebruiken en tradities zijn onderhevig aan
continue verandering. Tot slot beweegt het jachtlandschap in een mentale vorm: de betekenis
die het jachtlandschap voor een individu heeft kan in het leven van dit individu veranderen, en
verandert daarmee ook van betekenis bij de opsomming van meerdere individuen uit andere
perioden. Een jachtlandschap zou dus ook dynamisch en temporaal genoemd kunnen worden:
het is constant aan verandering onderhevig.
5. Multifunctioneel landschap

In de casus van de Veluwe is naar voren gekomen dat het landschap ook bestemd kan zijn voor
meerdere functies naast de jacht. In tastbare zin beschikt een geschikt jachtlandschap over open
plekken zoals heide en weides, over bossen en over water. Deze landschapstypen zijn niet alleen
voor de jacht bruikbaar. Ten tijde van Koning-Stadhouder Willem III werden de heidevelden
extensief begraasd door schapen, en waren veel bossen in gemeenschappelijk eigendom van
markegenootschappen. Het bos werd voornamelijk gebruikt om sprokkelhout te verzamelen. Later
omstreeks 1900 werden grote delen van de heidevelden en stuifzanden bebost ter bevordering
van de bosbouw. Ook deze, weliswaar grootschalige aanplant, was een gebruiksvorm die goed
samen ging met de functie jacht. Wat wel hieruit blijkt is dat deze functies zoals het beweiden
van schapen, sprokkelhout verzamelen en bosbouw plegen, een redelijk extensieve vorm van
gebruik is: geen van de functies omvat een groot aantal menselijke activiteiten. Van oudsher is de
bevolkingsdruk op jachtlandschappen laag geweest, omdat het simpelweg nodig is om de jacht
goed te kunnen uitoefenen. Een jachtlandschap heeft dus een divers en multifunctioneel karakter.
Dit blijkt ook op sociaal niveau. De jurisdictie rondom jachtgebieden en jachtverordeningen laten
ruimte voor multifunctioneel gebruik. Zo heeft de heer Raesfelt van Middachten bij het afstaan
van de Rouwenberg aan Willem II vastgelegd nog wel schapen te mogen laten grazen, plaggen
af te leggen en heide te maaien. Zo hielden de heren elkaar ook te vriend: beiden behaalden
voordeel uit de regeling. Sociaal gezien is het landschap ook steeds multifunctioneler geworden.
Waar voorheen de elites het landschap de primaire functie ‘jacht’ toeschreven, werd later aan het
eind van de 19e eeuw de bosbouw even belangrijk als de jacht. Mentaal is een jachtlandschap ook
multifunctioneel. Dit is simpelweg omdat een jachtlandschap er voor de leek niet als zodanig
uitziet. Zeker vanaf begin 19e eeuw werden juist deze landschappen gewaardeerd om hun
authenticiteit. Personen als Anton Mauve wisten dit als schilder vast te leggen.
Deze thema’s die kenmerkend zijn voor het jachtlandschap op de Veluwe kunnen worden
geïntegreerd in een overkoepeld beeld van eigenschappen die kunnen gelden voor andere
mogelijke jachtlandschappen. In figuur 84 staat weergegeven wat voor soort landschap een
jachtlandschap is.

De Veluwe als jachtlandschap

119
Figuur 84:
Vijf thema’s die het
kenmerkend zijn voor
het jachtlandschap de
Veluwe

5.2.2 De drie dimensies van het jachtlandschap
Uit dit onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de landschapsontwikkeling op de Veluwe
in direct of indirect verband staat met de jacht. Zelfs kan gezegd worden dat de Veluwe er heel
anders uit had gezien heden ten dage als er geen jacht had plaats gevonden. Dit type landschap,
waarin de jacht het landschap zo intensief beïnvloed heeft zodat het een geheel eigen karakter
heeft gekregen, verdient daarom een eigen terminologie: die van het ‘jachtlandschap’ (Eng.
hunting landscape). De Veluwe zal echter niet het enige jachtlandschap zijn. In tegendeel,
waarschijnlijk zijn er veel meer jachtlandschappen in Nederland, maar ook in Europa die nog
niet als zodanig erkend worden.479 Daarom is hier de term jachtlandschap geconcretiseerd zodat
het kan bijdragen aan de definiëring van andere jachtlandschappen.
In de bestaande literatuur wordt weinig tot niet gesproken over jachtlandschappen. In
Nederland is het een vooralsnog niet gebruikt begrip. Op Europees en Internationaal niveau
wordt de term, weliswaar ook in beperkte mate, wel gebruikt. In Denemarken hebben al
verschillende onderzoeken plaatsgevonden over jachtlandschappen.480 Wat in deze onderzoeken
naar voren komt is dat er een historische dimensie zit aan het vormen van deze landschappen,
waarbij historische eigendomsrechten en gebruik van gemeenschappelijk goed een belangrijke
rol vervullen in het huidige gebruik van landbouwgronden. Het gebied North Zealand in
Denemarken is zelfs genomineerd als parforce jachtlandschap.481 Ook in Duitsland is de term
‘Jagdlandschaft’ niet onbekend.482 ‘Hunting landscapes’ in Amerikaanse context wijzen vaak op
‘gendered landscapes’, waarin jachtlandschappen geassocieerd worden met het faciliteren van de
creatie van mannelijke expressie.483
Zoals al eerder is vermeld in hoofdstuk één, wordt in dit onderzoek het landschap gezien als
bestaande uit drie landschappelijke dimensies: fysiek, sociaal en mentaal.484 Een ‘jacht’-landschap
zal voorkomen in alle drie dimensies, wil je van een echt jachtlandschap kunnen spreken. Het
fysieke jachtlandschap bestaat uit verschillende tastbare elementen. Het sociale jachtlandschap
bestaat uit verschillende regels, tradities en gebruiken. Tot slot bestaat het mentale landschap uit
de niet tastbare eigenschappen van het landschap, het gaat puur om de persoonlijke ervaringen
van mensen. Discussies die nog altijd hevig opbloeien in de maatschappij zijn hier een voorbeeld
van. Uit het onderzoek komt naar voren dat in een jachtlandschap verschillende thema’s aanwezig
zijn. Deze thema’s zijn geïntegreerd in het theoretisch model uit hoofdstuk 1 en kunnen als
voorbeeld dienen aan welke kenmerken een jachtlandschap dient te voldoen. Hieronder wordt
dit theoretisch model verder besproken.
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Fysieke dimensie

De fysieke dimensie van een jachtlandschap gaat voor een groot deel om de tastbare
eigenschappen, maar ook inrichtingsmogelijkheden van een gebied. Met de Veluwe als voorbeeld,
dit jachtlandschap heeft verschillende fysieke kenmerken die stuk voor stuk bedoeld zijn voor
de jacht. Dit begint bij de infrastructuur van een gebied. Wegennetwerken zijn aangelegd op de
Veluwe om zo optimaal gebruik te maken van het landschap om te kunnen jagen. Daarnaast
is het importeren van jachtwild een tastbaar kenmerk van een jachtlandschap. Naast de zorg
voor beheer van het wild in de vorm van afrastering en voedselvoorziening, werden jachthuizen
gebouwd met als functie de jagers te accommoderen. De mogelijkheid om verschillende vormen
van jacht te kunnen uitoefenen in een gebied is ook een tastbare eis die gesteld werd aan het
landschap. De fysieke dimensie van een jachtlandschap bestaat dan ook uit een intensief beheerd
landschap waarin aan de eisen van een specifieke vorm van jacht wordt voldaan.
Figuur 84:
Geïntergreerd
theoretisch model voor
jachtlandschappen.

Sociale dimensie

De tweede dimensie waar een jachtlandschap uit bestaat is de sociale dimensie. Jacht is een
activiteit die omgeven is door verschillende tradities en gebruiken. Regels wie er mee mogen
doen, op welke manier en wie het voor het zeggen heeft geeft aan dat er sprake is van een
zekere hiërarchisch-sociale structuur waaromheen zich alle jachtactiviteiten zich bewegen. Dit
is niet alleen zichtbaar in de (vaak ongeschreven) jachtgebruiken. In juridisch opzicht is een
jachtlandschap omgeven met geschreven regels. Deze regels houden zich voornamelijk bezig met
wie er gerechtigd is om te jagen, wanneer er gejaagd mag worden en op welke dieren. Daarmee
wordt ook zichtbaar dat jagers de noodzaak voelen om zich te organiseren. Waar dit in de 17e
eeuw voornamelijk gebeurde door bij het Ridderschap te horen, namen deze organisatorische
structuren grotere vormen aan in de 19e eeuw. Dit hing allemaal samen met de overheersende
groep waar jagers toe behoorden: de elite. De aanwezigheid van adellijke families kan niet los
worden gezien van een jachtlandschap omdat de jacht werd gezien als een elitair tijdverdrijf.
Later werden deze elitaire families getransformeerd tot grootgrondbezitters.
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Mentale dimensie

Tot slot bestaat een jachtlandschap uit een mentale dimensie. Dit is direct ook de meest
ingewikkelde, omdat het een niet tastbare dimensie is. Deze mentale dimensie gaat over hoe
mensen het jachtlandschap beleven en heeft een persoonlijke betekenis. Het is van nature een
subjectieve werkelijkheid omdat het te maken heeft met de individuele waarden, gevoelens en
betekenissen die mensen verbinden aan het jachtlandschap. Toch is hier een enigszins collectieve
waarde aan te verbinden. Ten eerste hangt een jachtlandschap in deze subjectieve beleving samen
met een esthetisch gunstig landschap. Het uitoefenen van de jacht wordt vaak gezien als een
‘tafereel’, waarbij jachtactiviteiten plaatvinden in een mooie omgeving. Ook de integratie van
jacht gerelateerde elementen in de tuinarchitectuur is hier een voorbeeld van. Afhankelijk van
de professie of stand van het individu, is een jachtlandschap een exclusief landschap, bedoeld
voor de welgestelden van de samenleving. Daarmee is het direct een afgebakend landschap:
sommigen horen er wel thuis, terwijl anderen zich er misplaatst voelen of onwelkom. Deze
mensen worden vaak aangeduid als ‘stroper’, waar de negatieve bijklank voor zichzelf spreekt.
In samenhang met een esthetisch jachtlandschap, wordt een jachtlandschap vaak aangeduid als
een ‘natuurlijk’ landschap. De jacht vind plaats in de ‘wilde’ natuur, en afhankelijk van het in de
periode heersende natuurbeeld vind hier de jacht plaats.
Om een poging te doen tot een eerste definiëring van de term jachtlandschap, met behulp
van het hiervoor gevormd theoretisch kader kan het als volgt benoemd worden:
Een jachtlandschap is een ruimtelijke eenheid die in fysiek, sociaal en mentaal opzicht sterk
beïnvloed is door (historische) jachtpraktijken waarbij beheer, afbakening, sociale relaties, historie en
multifunctionaliteit centrale thema’s zijn.

5.3 Toepassingsmogelijkheden
De implementatie van het Nederlandse landschapsbeleid is met de opheffing van de Dienst
Landelijk Gebied (DLG) op nationaal niveau zo goed als beëindigd. De verantwoordelijkheid lijkt te
verschuiven naar de lagere niveau’s waarbij de burger een steeds actievere rol wordt toebedeeld.485
Dit komt omdat het ministerie van Economische Zaken het nationale landschapsbeleid volledig
heeft gedecentraliseerd richting provincies en gemeenten. Op Europees niveau is de Europese
Landschapsconventie (ELC) door Nederland ondertekend, maar de implementatie ervan laat nog
te wensen over.486 In de Nota Ruimte zijn 20 nationale landschappen aangewezen, waarvan de
Veluwe er één is. De nationale landschappen zijn echter geen rijksbeleid meer. Op de Veluwe
zijn gebieden versnipperd vertegenwoordigd in Nationale parken de Veluwezoom en het
Nationale Park de Hoge Veluwe. Nationale terrein-beherende organisaties als Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten bezitten veel van het Veluwse landschap, evenals het Geldersch Landschap
en Kasteelen, gemeenten, defensie en particuliere grondeigenaren/stichtingen. Willen we meer
een eenheid in het landschap creëren moet dus duidelijk zijn dat landschapsbeleid op nationaal
niveau noodzakelijk is.
1. Beheer/beheersend landschap

Om beter te begrijpen hoe jachtlandschappen toepasbaar zijn in Nederlands beleid, moeten we
kijken naar het werkelijke beheer van de Veluwe. Dit komt omdat dit onderzoek heeft aangetoond
dat beheer en jacht éénzelfde oorsprong hebben: men beheerde het wild om te kunnen jagen. Nu
wordt het wild nog steeds beheerd. Het enige wat is veranderd is dat het wild wordt beheerd
voor ‘natuurdoeleinden’, met andere woorden, recreanten moeten kunnen genieten van de
natuur, met het idee dat het vrije natuur is. Hier zit echter wel verschil in tussen natuur beherende
organisaties. het Nationale Park de Hoge Veluwe en ook Staatsbosbeheer houdt het wild in
stand door selectief afschot op de Veluwe: zo blijft de soort behouden en wordt de populatie
niet te groot. Dit is ook nodig omdat te grote populaties wild schade kunnen veroorzaken aan
akkerlanden en de wegen onveilig maken. Natuurlijke predatoren zijn niet meer aanwezig in
Nederland, waardoor ingrijpen door de mens in de meeste gevallen noodzakelijk is. Op de Veluwe
wordt dit ook gedaan, waardoor natuur-beherende organisaties het jachtlandschap eigenlijk al in
stand houden: het wild wordt beheerd. De keus van Natuurmonumenten om de wildpopulatie in
bijvoorbeeld het Deelerwoud niet met afschot te reguleren is in feite ook een beheerskeuze: alleen
op gebieden die volgens hen voldoende draagkracht hebben worden geen edelherten afgeschoten,
maar ze hebben nog wel te maken met de afschotregelingen op provinciaal niveau. Het Veluwse
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landschap is wel nog steeds ingericht voor de jacht: afrasteringen als hekken en wildroosters,
maar ook drinkvoorzieningen, wildweides etc. zijn nog steeds overal in het Veluwse landschap
te vinden. Ze bestaan niet alleen uit historische relicten: veel weides worden nieuw aangelegd en
gaten worden gegraven voor drinkpoelen. Jachtlandschappen worden hiermee continu in stand
gehouden, zonder dat ze bekend staan als jachtlandschappen. Ze verdienen een eigen benaming:
hier mag erkenning voor komen, waardoor men ook draagvlak kan creëren. Ongeacht of het
schieten van wild als jacht bestempeld wordt of als beheer en onderhevig blijft aan publieke
discussie, kunnen jachtlandschappen verklaring geven voor de huidige vorm van beheer.
2. Afgebakend landschap

De versnippering in het landschap is ook in fysieke vorm zichtbaar: hekken, wegen en verdere
ontsluitingen worden over het algemeen als negatief ervaren omdat het wild niet meer vrij kan
rondtrekken.487 Dit is ook zeker een probleem als je bedenkt dat de populaties zich hebben moeten
concentreren op de voedselarme Veluwe en niet meer op de uiterwaarden kunnen foerageren.
Echter, als je de ontstaansgeschiedenis van deze hekken onderzoekt, is gebleken dat afbakening
iets is wat al in de 17e eeuw aanwezig was. Deze afrasteringen waren er juist ter bescherming van
het wild in tijden waarin het wild bijna was uitgestorven of anders verder getrokken zou zijn naar
minder drukbevolkte gebieden. Door gebieden af te rasteren werd een omgeving gecreëerd waar
het wild relatief rustig, met voedsel en onderdak kon leven. Ook werden hiermee de akkers van
boeren beschermd tegen wildvraat. De afrasteringen horen dus ook bij het jachtlandschap. Dit is
iets waar gebieden als het Nationale Park de Hoge Veluwe of andere omrasterde landgoederen
houvast aan kunnen hebben, zeker als je kijkt naar de filosofie van actief beheer waar de Veluwe
fungeert als een landschap met een wisselwerking tussen mens en natuur.
3. Sociaal landschap

De Veluwe, maar naar waarschijnlijkheid alle jachtlandschappen, zijn ontstaan in een elitemaatschappij. Mensen met grondeigendom hebben altijd de mogelijkheid gehad om gebieden
naar hun hand om te zetten, zoals dit ook op de Veluwe is gebeurd. Hier ontstonden elite-culturen,
waardoor nog steeds grote delen van de Veluwe gekenmerkt worden door hun hoeveelheid
landgoederen, buitenplaatsen en bijzondere tuinen. Jacht was een veel uitgeoefende recreatieve
bezigheid, en nog steeds vinden op deze landschappen veel mensen hun ontspanning. Wel is
de jacht in de twintigste eeuw tot op zekere hoogte gedemocratiseerd, waardoor het nog steeds
een vorm van tijdverdrijf is waarmee de mens actief met zijn omgeving bezig is. Daarmee is een
jachtlandschap niet alleen van historisch sociaal belang; een jachtlandschap vervult heden ten
dage nog steeds een sociale functie.
4. Historisch landschap

Jachtlandschappen zijn heel oud en bestaan feitelijk al vanaf de vroege Prehistorie. Ondanks
dat dit onderzoek zich focust op de jacht vanaf het eind van de zeventiende eeuw, is duidelijk
geworden dat de Veluwe ook in de Prehistorie en de Middeleeuwen al intensief zijn gebruikt als
jachtgebied. Het landschap heeft continu ontwikkelingen doorgemaakt door de jacht, en doet
dit nog steeds. De Veluwe wordt vaak gezien als het grootste aaneengesloten natuurgebied in
Nederland, maar niet als een oud cultuurlandschap. Echter, uit dit onderzoek komt naar voren
dat de Veluwe dit wel degelijk is, waarbij de jacht een grote rol heeft gespeeld. Hiermee wordt
een brug geslagen tussen natuur en cultuur: de natuurgebieden op de Veluwe hebben hun
oorsprong te danken aan een jachtcultuur. Het laat ook zien dat de verschillen helemaal niet zo
groot zijn; ‘wilde’ dieren zijn eigenlijk helemaal niet zo wild als je bedenkt dat ze allemaal weer
in Nederland zijn ingevoerd. Deze historische gelaagdheid van het landschap brengt cultuur en
natuur samen waarin ze één geheel vormen. Dit draagt bij aan het argument om landschapsbeleid
in te voeren waarin niet alleen natuurbeleid wordt vertegenwoordigd als in de Flora-en Faunawet:
jachtlandschappen zijn weer een voorbeeld van hoe deze natuur niet kan bestaan zonder cultuur.
5. Multifunctioneel landschap

Jachtlandschappen zijn een duidelijk voorbeeld van hoe een landschap meerdere grenzen kan
overschrijden: het wordt beheerd door veel verschillende instanties waar veel verschillende
belangen mee gemoeid zijn. Juist omdat deze landschappen met veel actoren te maken hebben
(agrariërs, jagers, recreanten, bosbouw etc) zijn er in andere Europese landen zoals Denemarken
en Duitsland situaties van jachtlandschappen waar ook overheidsgelden mee gemoeid zijn. Er is
namelijk, net als in Nederland, landbouwbeleid. Jacht en landbouw gaan samen. Agrariërs willen
geen overschot aan wild op hun akkers omdat ze alles kaalvreten; als jagers de wildstand op peil
houden blijft deze schade gering. Naast agrariërs maken tegelijkertijd recreanten gebruik van het
jachtlandschap. Dit gaat samen tot een omslagpunt waarbij er teveel recreanten op een plek zijn
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waarbij het wild geen mogelijkheid heeft om zich terug te trekken. Zijn de omstandigheden goed,
dan kunnen ook recreatie en jacht samengaan. De multifunctionaliteit van het landschap maakt
het ook heel geschikt voor alle hedendaagse vormen van extensief gebruik.
Een jachtlandschap zorgt in al deze kenmerken voor eenheid en samenhang in het landschap
op alle landschappelijke dimensies (ruimtelijk, sociaal, mentaal). Deze eenheid is noodzakelijk
om draagvlak te creeëren voor een landschap. Onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijkheid,
eenheid en historische kenmerken een landschap het meest aantrekkelijk maken.488 De historische
kenmerken van een jachtlandschap zorgen voor eenheid, waardoor de cultuurhistorische waarde
van het gebied wordt vergroot. Dit blijkt ook uit de statistieken als je ziet dat het Nationale Park
De Hoge Veluwe per jaar ongeveer een half miljoen bezoekers trekt. Het belang van deze eenheid
gaat echter verder. Een overkoepeld onderwerp als jachtlandschap kan de eenheid laten zien
tussen van landschappen op nationaal en zelfs Europees niveau. Deze eenheid zal niet voor
iedereen zichtbaar of beleefbaar zijn. Jagers zijn zich waarschijnlijk altijd al bewust geweest dat ze
zich in een jachtlandschap begeven. Leken, recreanten of andere actoren die gebruik maken van
de Veluwe zullen zich hier niet bewust van zijn. Omdat jacht ook soms een negatieve klank krijgt
in de maatschappij, kunnen jachtlandschappen betwist worden. Echter, informatieverschaffing
kan veel bijdragen aan begrip voor de jacht. De historisch-landschappelijke kenmerken die tijdens
dit onderzoek naar voren zijn gekomen kunnen hierbij helpen.

Figuur 85:
Een jachtlandschap in
Nederland is ook een
gebied waar mens en
dier samen leven
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5.4 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van de jacht op het landschap dusdanig groot is geweest,
dat we kunnen spreken van een jachtlandschap. De jacht is een constante factor geweest in de
landschapsontwikkeling van de Veluwe en heeft gezorgd voor een eenheid in het landschap.
Deze eenheid laat zich onderverdelen in kenmerken die de Veluwe als jachtlandschap in
zich heeft, maar ook toepasbaar kan zijn op andere jachtlandschappen. Het jachtlandschap is
ten eerste een beherend of beheersend landschap, waarbij de mens een belangrijke rol speelt
in de instandhouding van het landschap. Ten tweede is een jachtlandschap een afgebakend
landschap, of het nu in fysieke, sociale of mentale zin is. Een jachtlandschap is ook bij uitstek een
sociaal landschap waarbij menselijke contacten zorgen voor plezier in het vak, maar ook waar
vriendschappen of politieke bondgenoten worden gesmeed. Daarnaast zorgt de continuïteit van
de aanwezigheid van het jachtbedrijf voor een historisch landschap, waarbij de jacht altijd een
belangrijke rol heeft gespeeld. Tot slot is een jachtlandschap een multifunctioneel landschap,
waarbij jacht altijd plaatsvindt naast andere gebruiken van het landschap. In de 17e eeuw waren
dit voornamelijk boeren die hun schapen op de hei lieten grazen en hout sprokkelden, later waren
dit recreanten en bosbouwkundigen. Een jachtlandschap zorgt in al deze kenmerken voor eenheid
en samenhang in het landschap op alle landschappelijke dimensies (ruimtelijk, sociaal, mentaal).
Deze eenheid is noodzakelijk om draagvlak te creeëren voor een landschap. Op nationaal niveau
is er bijna geen landschapsbeleid meer, waardoor eenheid in het beheer van alle verschillende
grondeigenaren moeilijk is. De erkenning van jachtlandschappen kan bijdragen aan het herstel
en de instandhouding van uniformiteit op regionaal, nationaal en zelfs op Europees niveau.
Daarnaast verdient het jachtbedrijf de erkenning dat het veel heeft betekend voor de gebieden
die nu bekend staan als natuurgebieden: zonder de jacht hadden ze niet bestaan. Liefhebbers van
de jacht hebben de gebieden beschermd tegen invloeden van buitenaf, waardoor de Veluwe nog
steeds het grootste aaneengesloten terrestrisch natuurgebied in Nederland is. Dit onderzoek laat
daarmee ook zien dat er nog veel meer te ontdekken valt over de landschappelijke invloed van
de jacht en het concept jachtlandschap.

5.4.1 Schaalvergroting

Dat er nog veel onderzoek plaats kan vinden naar jachtlandschap, is ten eerste zichtbaar in de keus
van schaalniveau. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de Veluwe als jachtgebied. Echter,
het concept jachtlandschap is iets wat naar alle waarschijnlijkheid in heel Europa toepasbaar is,
en zelfs bij bestuderen van de koloniale invloeden op mondiaal niveau. Onderzoek naar deze
relaties tussen verschillende jachtlandschappen kan een eenheid scheppen in het Europese
landschapsbeleid, waarbij naar alle waarschijnlijkheid dezelfde trend te zien is als in Nederland
het geval is: veel hedendaagse natuurgebieden waren van oorsprong jachtgebied. Het zou heel
interessant zijn om hier verder onderzoek naar te doen, en daarmee het schaalniveau van dit
onderzoek te vergroten. De jacht is voor een lange tijd een elitaire aangelegenheid geweest,
waarbij deze sociale groepen heel actief waren in heel Europa. In dit onderzoek is al naar voren
gekomen wat de Engelse, Franse en Duitse invloeden waren op het Veluwse jachtlandschap.
Het is daarom met zekerheid te zeggen dat de invloeden van buiten Nederland belangrijk zijn
geweest voor de jachtontwikkeling in Nederland en dat de Europese landen elkaar intensief
beïnvloed hebben. Jachtlandschappen zullen daarbij een belangrijke rol gespeeld hebben in de
natuurbeleving van natuurgebieden in Europa, wat ook een interessant aanknopingspunt kan
zijn voor verder onderzoek. Kortom, vergelijkend onderzoek op Europees schaalniveau kan erg
interessant zijn voor inzicht in de ontwikkeling van jachtgebieden.
Niet alleen schaalvergroting op Europees niveau kan interessant onderzoek opleveren,
ook schaalvergroting naar Nederlands niveau kan al aanzet geven tot interessante inzichten. Dit
onderzoek richtte zich voornamelijk op de Veluwe, wat een relatief voedselarm en bosrijk gebied
is. Voor de Nederlandse delta is dit landschapstype niet heel veel voorkomend. De Veluwe is een
typisch grootwild jachtgebied, maar het rivierenland is veel bekender om zijn jacht op waterwild.
Dit geld eveneens voor de polders in Nederland, waar ook de hazen en konijnenjacht populair
waren. Het duingebied is natuurlijk ook een interessant landschap, omdat daar eerst voor de
hertenjacht de elite kwam jagen, maar later de konijnenjacht erg populair werd. De ruimtelijke
eenheid van de provincie Utrecht biedt ook mogelijkheden voor onderzoek, zeker omdat hier een
typisch buitenplaatsenlandschap is ontwikkeld rondom de Vecht. Onderzoek naar de invloed
van de jacht op de landschap zou ook veel nieuwe inzichten kunnen bieden in de verspreiding
van elites in Nederland.
De Veluwe als jachtlandschap

125

5.4.2 Cultureel erfgoed

Naast mogelijkheden op groter schaalniveau, liggen ook vanuit de erfgoed sector kansen voor
verder onderzoek op het gebied van jachtlandschappen. Zoals al duidelijk in dit onderzoek naar
voren is gekomen, is jacht bij uitstek een sociale activiteit. De functies van de jacht zijn in de loop
van de geschiedenis veranderd, maar de uitoefening ervan vindt nog steeds plaats. Het is een
heel erg oude vorm waarbij de mens intensief met zijn omgeving om gaat en is zelfs ouder dan
de landbouw. Jacht is daarmee één van de oudste beroepen of activiteiten die heden ten dage nog
steeds worden uitgeoefend en heeft daarmee een belangrijke culturele waarde: het maakt deel
uit van het menselijk erfgoed. Een verdere studie naar de waardering van de jacht als traditie
en erfgoed kan helpen om de jacht als activiteit in een ander daglicht te stellen: waar jacht nu
vaak een negatieve associatie heeft, kan het helpen bij bewustwording van jacht als menselijke
interactie met de ‘natuur’. Dit houdt direct verband met de manier waarop we tegenwoordig met
de ‘natuur’ omgaan en de discussies omtrent het beheren van deze natuur. Onderzoek naar de
jacht en zijn directe invloed op het landschap kan dan ook tot interessante aanknopingspunten
leiden om de jacht als cultureel erfgoed aan te merken.

5.4.3 Theorie

In dit onderzoek is een aanzet gegeven tot de vorming van een theoretisch model aangaande
jachtlandschappen. Dit kan een theoretische basis geven voor vervolgonderzoek, maar laat ook
ruimte voor verdere ontwikkeling van dit theoretisch model. Het is namelijk niet gezegd dat dit de
beste theorie is; integendeel, dit model is slechts een startpunt waarbij verbetering als een proces
gezien kan worden. Ten eerste zou het model getest moeten worden op andere jachtlandschappen.
De Veluwe diende hierbij slechts als case-study waar het model uit is voortgekomen, waardoor
onderzoek naar andere jachtlandschappen in Nederland of Europa een belangrijk onderdeel
vormen naar de verdere theoretische ontwikkeling. In dit proces zullen ongetwijfeld nieuwe
kenmerken en vraagstukken naar voren komen; hier ligt een kans voor vervolgonderzoek om
dit te integreren in een coherent model. Ten tweede kan ,wanneer dit model getest is, gekeken
worden naar de implementatie en betekenis van dit model. De ideologie die ten grondslag ligt
aan de totstandkoming van dit model is namelijk om jachtlandschappen als ruimtelijke eenheid
meer erkenning en waardering te geven op maatschappelijk en politiek niveau. Verder onderzoek
kan uitwijzen op welke manier dit model kan helpen bij de toepasselijke implementatie ervan.

5.4.4 Detailstudies

Gedurende dit onderzoek zijn er verschillende momenten geweest waarbij ik noodzakelijkerwijs
bepaalde onderwerpen niet tot de bodem heb kunnen uitzoeken. Het doel van dit onderzoek was
dan ook om de Veluwe als geheel te onderzoeken en niet tot in de diepste details te treden. Dit
betekent dat er zeker onderwerpen naar voren zijn gekomen die een eigen onderzoek verdienen.
Van vele landgoederen op de Veluwe is de jachtgeschiedenis nog niet onderzocht, waardoor er
ook kansen liggen voor landgoederen om verder in hun eigen geschiedenis omtrent de jacht te
duiken. Deze detailstudies kunnen erg helpen bij het verdere begrip omtrent de ontwikkeling
van landgoederen en buitenplaatsen, en of de jacht daar een belangrijke rol bij heeft gespeeld.
Een detailstudie hoeft zich echter niet te beperken tot een bepaalde ruimtelijke eenheid.
Ook landschapselementen die gerelateerd zijn aan de jacht bieden nog veel kansen voor
interessant onderzoek. Een onderwerp wat tijdens deze scriptie naar voren is gekomen is het
element ‘Sterrenbos’. Hier heb ik tot mijn spijt geen grootschalig onderzoek naar kunnen doen,
maar hier liggen heel veel kansen. Sterrenbossen komen in heel Europa voor, waarbij sommigen
een praktisch nut hadden voor de jacht en andere een meer esthetisch nut. Sterrenbossen werden
ook aangelegd in verschillende tijdsperioden, beginnend vanaf de 17e eeuw. Eigenlijk weten we
nog erg weinig over het precieze gebruik, de ontwikkeling, de tuinarchitectuur en het belang
van deze gebieden. Wat dit element zo interessant maakt is dat het grensoverschrijdend is in
historische zin (ze stammen uit verschillende tijdsperioden) en ruimtelijke zin (overal in Europa
zijn ze te vinden). Een zeer boeiend en nog enigszins mysterieus onderwerp, waar nog leuke
ontdekkingen over gedaan kunnen worden.
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5.4.5 Bescherming

Jachtlandschappen en natuurgebieden zijn vaak één. Onderzoek naar de beleving van deze
gebieden, maar ook de uniciteit van deze jachtgebieden kan bij dragen aan de bescherming ervan.
Een voorbeeld wat nu al speelt is het parforce jachtlandschap ‘North Zealand’ (Nordsjælland)
in Denemarken. Deze is genomineerd voor de werelderfgoedlijst van UNESCO, en geeft een
duidelijk voorbeeld van de noodzaak om jachtgebieden te beschermen. Verder onderzoek naar de
uniciteit van verschillende Europese jachtgebieden kan bijdragen aan de bescherming van deze
gebieden. Dit wil overigens niet zeggen dat al deze landschappen beschermd moeten worden:
deze scriptie heeft juist aangetoond dat een jachtlandschap heel dynamisch kan zijn en zeker niet
bevroren moet worden in het landschap.

5.4.6 Beleving

Om de bescherming van jachtlandschappen te stimuleren, zou eerst onderzocht kunnen worden
waarom jachtlandschappen het waard zijn om beschermd te worden. Historisch onderzoek speelt
hier een grote rol in, maar ook belevingsonderzoek kan hier een uitkomst in bieden. Volgens
de ‘prospect-refuge’ theorie van Appleton beleven mensen veel plezier en tevredenheid bij
landschappen die voldoen aan hun biologische behoeften. Hij beschrijft dat mensen een voorkeur
hebben voor landschappen met een uitzicht en toevlucht mogelijkheden.489 Jachtlandschappen
zijn in essentie op deze manier ingericht omdat ze op deze wijze veel mogelijkheden bieden.
om op wild te jagen. Zou deze theorie kunnen verklaren waarom jachtlandschappen zoals het
Nationale Park de Hoge Veluwe zo populair zijn onder het publiek? Als hypothese kan je stellen
dat jachtlandschappen een hoge belevingswaarde hebben, maar is dit ook zo? Een kwalitiatief (en
daarna kwantitatief) belevingsonderzoek zou de basis kunnen vormen voor verder inzicht in de
perceptie van jachtlandschappen.
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Figuur 86:
Er valt nog veel
te ontdekken
over het concept
jachtlandschap.
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Roedel herten: Jan Boer gemaakt op 22-07-2011 om 19.35 uur op Het Nationale Park De Hoge Veluwe
http://www.jrboer.nl/wp-content/uploads/2013/10/Edelherten.jpg

Inleiding:

http://www.dagjenaardeveluwe.nl/images/uploads/Winter_uitjes_2.jpg

Hoofdstuk 1:

Dancker Danckerts naar schilderij van: Nicolaes Pietersz. Berchem. Amsterdam 1633 - 1666 https://
www.rijksmuseum.nl/nl/search/objecten?q=jacht&p=2&ps=12&ii=8#/RP-P-BI-6776,17

Figuur 1

‘Jager met jachthoedje en jachtgeweer op konijnenjacht op de Hoge Veluwe’ Wiel van der Randen.
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA02:6000529

Figuur 2:

http://www.coolbreaks.com/imagegen.ashx?image=/media/36163/2.jpg

Figuur 3:

Topografisch beeld van het gebied "De Veluwe". Op basis van de GML open geodata van de BRT/
Top10NL (basisregistratie Topografie, Kadaster 2011

Hoofdstuk 2:

Jan van Londerseel naar David Vinckboons 1580 - 1625. https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/
objecten?q=hertenjacht&p=1&ps=12&ii=2#/RP-P-1895-A-18662,1

Figuur 4:

Dirk Maes, rond 1700. Uit Everdingen. Blz 93

Figuur 5:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 6:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 7:

http://www.ict-business-manager.com/about-me-heraldry/

Figuur 8:

Kaart Middachten Elshof 1729

Figuur 9:

‘Gezicht van Dieren boven 't apartement des konings over de twee vijvers naer de stadt Doesburg,
[1698-1746]’ P. Schenk. Toegang Topografisch-historische Atlas Rheden Gelders Archief nr. 1552-33

Figuur 10:

‘De Nieuwe Grott van Rozendael van vooren met de Hartshoofden, by de visvijver, 1718’ Toegang
Topografisch-historische Atlas - voormalig Rijksarchief Gelderland, Gelders Archief nr 1554 - 1505-III162B4rood

Figuur 11:

‘Het Jacht-bedryff’. Koninklijke Bibliotheek Den Haag (128 A 32) 1636. Schrijver onbekend.

Figuur 12:

‘Drijfjacht op hazen’ Elsass. Haarlem 1887. http://www.ebay.nl/itm/Antique-print-hare-battue-hunthunting-Alsace-drijfjacht-hazen-Elsass-1887-/281208401730

Figuur 13 :

http://classes.bnf.fr/phebus/grands/c73_616.htm Département des manuscrits, Français 616 folio 114

Hoofdstuk 3:

‘Zwijnenjacht’ Dirk Maes, rond 1700. Uit Everdingen Blz. 94

Figuur 14:

http://classes.bnf.fr/phebus/grands/c00_616.htm Département des manuscrits, Français 616 folio 54

Figuur 15:

http://classes.bnf.fr/phebus/grands/c49_616.htm Département des manuscrits, Français 616 folio 87

Figuur 16 :

http://www.paardenmarktgendt.nl/historie/Historie.htm

Figuur 17:

Grote historische topografische atlas 1890-1917 Uitgeverij Nieuwland. Gelderland. Schaal 1:25000

Figuur 18:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 19:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 20:

Geveltekening van het jachthuis te Soeren, 167 .Gelders archief, Gelderse Rekenkamer nr. 601

Figuur 21:

Gravure van het oude kasteel het Loo. Maker anoniem, geschatte datering tussen 1721-1778. Uitgever
Covens, J. & Mortier, C. Toegang Topografisch-historische Atlas Gelderland, Gelders Archief nr. 1551 GM 13206

figuur 22:

't Koninklijke lust-hof en tuyn op 't Loo..., ca. 1688-1698’ Toegang Topografisch-historische Atlas
Gelderland, Gelders Archief nr. 1551 - GM 13426

Figuur 23:

Bezittingen rond het Loo. Uit Bleumink en Neefjes, 2010

Figuur 24:

‘Uddel: het Jachthuis, 1889’ Gelders Archief 1554 - 1505-III-170grood

Figuur 25:

http://www.buurtschapcoldenhove.nl/ J. Stellingwerf 1723
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Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 27:

't Kasteel Doornweerd by Arnhem, 1744. Toegang Topografisch-historische Atlas - voormalig
Rijksarchief Gelderland, Gelders Archief nr. 1554 - 1505-II-24rood

Figuur 28:

's Konings-huisje op de Koningsberg te Rozendaal ca. 1700. Gelders Archief

Figuur 29:

‘Het goed Helftercamp bij Vaassen, 27 december 1576’ Gelders Archief toegang 0124 Hof van Gelre en
Zutphen AKV229

Figuur 30:

‘Staverden, 1732’ Toegang Topografisch-historische Atlas Gelderland, Gelders Archief nr. 1551 - 3707

Figuur 31:

http://www.putten.nl/gemeentearchief/Geschiedenis_van_Putten/Historisch_Canon_van_
Putten/1000_1500_Steden_en_Staten/Later_versterkte_huizen_Schoonderbeek

Figuur 32 :

A. van der Laan en H. de Leth, vogelvluchtgravure, 1723-1736. Rijksinstituut Kunsthistorische
Documentatie te Den Haag. Foto RDMZ, 1964.

Figuur 33:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 34:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 35:

Geomorfologische kaart van Nederland. Clickable map

Figuur 36:

Ondergrond uit presentatie T.Spek

Figuur 37:

Kaart van de Veluwe door Christiaan SGrootens gedateerd uit 1570, Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Maalschappen gebaseerd op een kaart van Horst, Martijn (2011). p. 12.

Figuur 38:

Hertenjacht, Nicolaes Pietersz. Berchem, anoniem, 1630 – 1700, http://hdl.handle.net/10934/
RM0001.COLLECT.28285

Figuur 39:

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ATVS02:8100

Figuur 40:

‘Het heerlijk en vermaakelijk Lusthuys van Willem de derde Konink van Groot Britannien op het Loo’.
Ets van Petrus Schenck c. 1700.

Figuur 41:

‘Platte Grond van de Heerlykheyt van Roosendaal buyten Arnhem’ Jan Smit. http://hdl.handle.
net/10934/RM0001.COLLECT.337842

Figuur 42:

Scherm, L. (1689-1701).C. Allard, Waare afbeelding van 't Koninklijk lusthof van zijne Brittanische
Majesteit Willem de derde op 't Loo.

Figuur 43:

De wildwal op een kaart uit 1850 http://www.de-veluwenaar.nl/2012/12/29/rumoer-rondom-develuwse-wildwal/

Figuur 44:

Wildwal ede-lunteren http://www.de-veluwenaar.nl/2012/12/29/rumoer-rondom-de-veluwsewildwal/ Foto Louis Fraanje

Figuur 45:

Doorsnede wildwal.

Figuur 46:

Topografische ondergrond: Kaart van Sanson Guillaume gedateerd op 1702 genaamd La Veluwe, La
Betuwe, et Le Comté de Zutphen dans Le Duché de Gueldre. Schaal 1:250000

Figuur 47:

‘Aenkomst van syne Kon:Maj:van Groot Brittannien, op Dieren, 1691’. P. Schenk. Toegang Topografischhistorische Atlas Gelderland, Gelders Archief nr. 1551 - 310

Figuur 48:

‘Het Rheder-veer aan de IJssel tegenover de Valeweerd, met gezicht op de Rheder Enk, het Rheder
bos, de Wildbaan en Rheden, [ca. 1690]’ Gelders Archief nr. 0124 Hof van Gelre en Zutphen AKV352

Figuur 49:

‘De Velouwe Het laeste Vierdeel van Gelderlandt’ Gelderland, Veluwe, , Nicolaes van Geelkercken,
1654

Figuur 50:

Wildbaan te Dieren, 1654. Nicolaes van Geelkercken. Toegang Topografisch-historische Atlas
Gelderland, Gelders Archief nr 1551 - 4051-0015

Figuur 51:

AHN viewer http://ahn.geodan.nl/ahn/

Figuur 52:

Verscheyde Schoone en Vermaakelyke gedichte van 't oudt Adelyk Huis van Middagten geleegen opde
Veluwe in Gelderland; na 't leven getekent en in 't koper gebragt door Dolph vander Laan en Hend.
de Leth en uitgegeven tot Amsterdam by Andries en Hendrik de Leth. http://www.antiekboekies.
nl/1724B/foto.htm

Figuur 53:

Verscheyde Schoone en Vermaakelyke gedichte van 't oudt Adelyk Huis van Middagten geleegen opde
Veluwe in Gelderland; na 't leven getekent en in 't koper gebragt door Dolph vander Laan en Hend.
de Leth en uitgegeven tot Amsterdam by Andries en Hendrik de Leth http://www.antiekboekies.
nl/1724B/foto.htm

Figuur 54:

Eigen foto

Figuur 55:

Eigen foto

Figuur 56:

Eigen foto
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Eigen foto

Hoofdstuk 4:

‘Op drijfjacht’ Johannes Tavenraat 1830 - 1860. https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/
objecten?q=drijfjacht&p=1&ps=12&ii=0#/SK-A-4963,0

Figuur 58:

Krijttekening Marie Ten Kate, 1869 – Hertenjacht bij Het Loo. https://melddemmink.wordpress.
com/2013/04/12/oranje-nassau-demminck/

Figuur 59:

‘Châlet op het landgoed genaamd: Het Aardhuis, eigendom van Z.M.Koning Willem III, 1861-1881’
Toegang Topografisch-historische Atlas Gelderland, Gelders Archief 1551 - 3272

Figuur 60:

http://www.geheugenvanapeldoorn.nl/wandel-en-fietsroutes/hoenderloo,-een-wandeling/route

Figuur 61:

Eigen foto

Figuur 62:

Andreas Schelfhout (1787-1870) , www.oranje-nassau.org

Figuur 63:

Topografisch beeld van het gebied "De Veluwe". Op basis van de GML open geodata van de BRT/
Top10NL (basisregistratie Topografie, Kadaster 2011

Figuur 64:

Dennetjes planten anno 1900 – Foto: ©Archief SBB http://www.de-veluwenaar.nl/2015/02/09/
ontwerper-van-de-boswachterij-kootwijk-deel-1/

Figuur 65:

Clickable map geomorfologische kaart Nederland

Figuur 66:

Narcisse Garnier, 1828. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Jacob_Carel_Johan_van_Heeckeren_
van_Enghuizen#mediaviewer/File:Hendrik_Jacob_Carel_Johan_(1785-1862),_baron_van_Heeckeren_
copy.jpg

Figuur 67:

http://krollermuller.nl/page.php/5/History

Figuur 68:

http://www.wereldoorlog1418.nl/wilhelmina-in-oorlogstijd/wilhelmina-inleiding/index.html

Figuur 69:

‘Jagers tijdens jacht op konijnen op de Hoge Veluwe’ http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/
items/SFA02:6002130

Figuur 70:

http://deventer.groei.nl/index.php?id=30017

Figuur 71:

http://www.digitaalgeschoten.nl/wp-content/gallery/edelhert29092012/edelhert-9.jpg

Figuur 72:

https://www.hogeveluwe.nl/en/discover-the-park/nature-and-landscape/mouflon

Figuur 73:

Rene van Echelpoel. https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/NAMO48253_rene_v_
echelpoel_NM.jpg

Figuur 74:

Varenna Bonnebladen 1901-1925

Figuur 75:

Jachtgezelschap door Charles Rochussen, 1857. Pieter Teyler Museum.

Figuur 76:

Piet van der Hem (Wirdum 1885-Den Haag 1961), satirische prent met betrekking tot de zwijnenjacht
van Prins Hendrik op de Veluwe. Lithografie voor het omslag van De Nieuwe Amsterdammer, 16
september 1916. http://haffmansantiek.nl/piet-van-der-hem-litho-zwijnenjacht-veluwe-prins-hendrikgroene-amsterdammer.html

Figuur 77:

http://jolufoto.jalbum.net/Veluwe/Paleispark%20Het%20Loo/index.html#IMGP0024.jpg

Figuur 78:

https://www.ede.nl/fileadmin/monumentenregister/573.html

Figuur 79:

Marijke Gunnink (1989) St. Hubertus. Het jachthuis van H.P. Berlage voor de familie Kröller-Müller
gelegen in het Nationale Park De Hoge Veluwe, Otterlo: Kröller-Müller Stichting, p. 27. http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:H.P._Berlage_Jachthuis_St._Hubertus_plan_1.jpg

Figuur 80:

Bonneblad 1901-1925

Figuur 81:

Bonneblad 1926-1949

Figuur 82:

Topografisch beeld van het gebied "De Veluwe". Op basis van de GML open geodata van de BRT/
Top10NL (basisregistratie Topografie, Kadaster 2011. Gebaseerd op een kaart uit het GA, HV (0909)
Invnr. 341-0016 Overzicht-,bedrijfs-en technische kaarten van het landgoed de Hooge Veluwe of delen
ervan, December 1931.

Figuur 83:

GA, (0909) nr. 482

Hoofdstuk 5:

‘Bosgezicht met jagers’ Jan Hackaert, 1660 - 1685. https://www.rijksmuseum.nl/nl/search/
objecten?q=bosgezicht&p=5&ps=12&ii=3#/SK-A-131,51

Figuur 84:

De Veluwe als jachtlandschap

Figuur 85:

http://www.veluweveelzijdig.nl/wp-content/uploads/sites/22/2015/01/2005_moeflonkudde-wandelakopie.jpg

Figuur 86:

Robby Roos http://s461.photobucket.com/user/photofanatic_01/media/HertHogeVeluwe075kopie.
jpg.html

147

Bijlage 1
Nassause Domeinraad 1.08.11
Inv.nr. 3422
Transcriptie van: Condities van de openbare verkoop van de omheining van het park of de
wildbaan te Dieren,1660.
Voorwaerden ende conditien waernae die Eecom
mittierende van sijn Hooch Wilhelm henrick bij der
gratie gods prince van orangien &c Kenden meest
biedenden int openbaar ten overstaen van die van den
Gerinste op den huijse van Dijren bij roeden van rijnlandt
Sije maete volgens die billietten dien aengaende ge
Publiceert wil vercoopen die houten heijninge alt
Sonde staende rondom die Diergaerden offte parck te
Dieren.
Die vercoopinge sal geschieden bij parcelen van
Vijf en twintig roeden, gelijck alle dieselfde bij meister
Hendrik van Gelder, geswooren landtmeester sijn aftGemeeten en geteijckent ende dat met insettinge
Versoogen ofte mijmen, selve alsmen ten meesten dien
Ste van sijn Hooch sal oordelen best te wesen
Onder die voorschreven parcelen van vijf en twin
Tig toeden sullen niet begreepen sijn die Drie poor
Ten, maar sullen die selve besonderlijck worden verkogt.
Die cooperen sullen gesonden wesen ijder sijn ge
Kogte parceel opsaer kogten af te breecken ende bin
Nen den tijt van gebreecken vandie plaets te her
Brengen, oock die gaeten daer die posten sijt gegraven
Sullen sijn, wederom toe te maecken ende te estenen
Ofte bij naerlaetigheijt van dien sullen die opene gaeten
Door ordre van die heeren vercooperen werden tot
Geestent tot laste van die nearlaetige coopere
Die daer voor heben gaerne beloofden cooppenninck
Sullen verobligeert sijn te betaelen voor ijderen
Roede drie stuijfers.
Van gelijcken sullen die cooperen mede sijn verbonden
Naer deese verkogte heijninge door bosch ofte levendigh
Holt, alsmede bestende coorn verechten sal werden
Sijt gegraeven van fan te draesten daerdoor eenigen
Sijaende te doen, bij poene van promte reparatie
Tot astimatie van drie onpartijdige mannen
Bij ofte van mogen die heere vercooperen daer
Toe te eligeren.
Cooperen sullen gesonden wesen voorden coop
Penninck soo sij sullen comen te belooven daetelijck
Te stellen twee ende ..iciante Burgen geerste ende ge
Goede int furstendom Gelre ofte graefschap
Zutphen die mekke mestende cooperen samt ende ekk
Besonder voor die voldoeninge vande cooppenningen
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Ende voorst van dese voorwaerden sullen verobbligeren saene per
Soonen ende goederen, onder ..ubmiste vanden
Hooge van Gelderlandt sampt allen heeren hoogen
Richteren ende gerichten, met renumciatie van die
Bene dicien ordinis ende divisionis houdende jaer van
Den e..er te van dien wel onderrigt, ende voorts van
Allen exceptien deesen eenichsints contrarierende.
Deese vercoopinge sal dedaen worden bij guldens
Van een en twintig stuijvers het stuk waervan
Den eenen stuijver gereet ende den gulden van
Twintig stuijvers sal betaelt worden in sanden
Van sijn hoogh rentere henrik wijsen binnen
Doesborgh op de eersten stuijte naest homende pra
Cijfe ofte bij gebreck van dien, dat die naerlaetige
Sullen verobbligeert sijn boben jaer beloofden coop
Penninck noch te beaelen twee stuijvers op ijder gulden
Ende sal dese vercoopinge geschieden op opporobatie
Van sijne hoocheden ofte van die van sijn hoocheid rae
Den binnen vestijden daegen sullen respechibe cooperen
Jaer voort geduijrende dieselve daegen van beraet gestant
Doen moeten.
Daarna volgt een beschrijving van de loten die verkocht worden (182 in totaal) aan 6 personen.
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De Veluwe is een landschap dat tegenwoordig zeer gewaardeerd wordt als natuurgebied. Recreanten en natuurliefhebbers halen hier hun hart op aan al het moois dat deze omgeving te bieden heeft. Verschillende factoren
hebben een rol gespeeld bij het ontstaan van dit landschap, maar de rol die de jacht op de ontwikkeling van dit
landschap heeft gehad is tot dusver nog onderbelicht geweest. Deze masterscriptie verkendt de invloed van de
jacht op het landschap middels het bestuderen van de locatiekeuze en ruimtelijke inrichting van jachtgebieden
op de Veluwe tussen 1650 en 1930, en laat zien dat de uitoefening van de jacht op de Veluwe van dusdanig grote
invloed is geweest dat de Veluwe als jachtlandschap gekenschetst kan worden.

