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EEN EXTRA DIK EN SPECIAAL NUMMER
W. van Zijderveld
Dit nummer is anders dan de Lek en Huibert Kronieken die u gewend
bent te ontvangen. Dit keer niet allerhande meer of minder korte
artikelen, maar een Kroniek waarin alleen maar aandacht wordt
besteed aan één onderwerp. Dit is trouwens niet de eerste keer,
want in november 2003 hebben we een geheel nummer gewijd aan
De tollen in Helsdingen en Lakerveld en in augustus 2008 aan Frans
de Jong, bouwer, bankier en publicist. Het voor u liggende nummer
gaat geheel over hooibergen en is geschreven door mevr. S.M.
Jurgens, die een expert is op het gebied van hooibergen in
Nederland. Zij heeft op 26 november 2008 voor ons een lezing
gegeven over dit onderwerp, waarbij zij speciaal aandacht besteedde
aan de hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop. Zij sprak met
veel eigenaren daarvan en heeft de gegevens van de hooibergen
opgenomen. Wij hebben haar bereid gevonden om een artikel te
schrijven voor de Lek en Huibert Kroniek, waarvan u het resultaat nu
in handen hebt. Het eerste deel van dit artikel bestaat uit een
algemeen gedeelte en het tweede deel beschrijft de hooibergen uit
Lexmond en Hei- en Boeicop. De meeste hooibergen uit beide
gemeenten zullen in dit artikel aan bod komen. Vele ervan zult u
zeker herkennen!
Wij prijzen ons gelukkig dat er nu opnieuw een uniek stukje
geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop is vastgelegd en wel
over een alledaags, maar snel verdwijnend beeld op het platteland.
Hooibergen zijn in onze streek zo gewoon (geweest), dat er in het
verleden geen of slechts minimaal aandacht aan is besteed. Voordat
de meeste hooibergen zullen zijn verdwenen en de mensen die er
nog mee hebben gewerkt en erover kunnen vertellen niet meer in
ons midden zijn, heeft mevrouw Jurgens de gegevens ervan
vastgelegd. Wij zijn haar daar zeer dankbaar voor. Wij hopen dat u
veel plezier zult beleven aan dit nummer van de Lek en Huibert
Kroniek, waarin weer een karakteristiek stukje cultuurhistorie van
onze streek is vastgelegd.
================
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HOOIBERGEN IN LEXMOND EN HEI- EN BOEICOP
S.M. Jurgens
Hooibergen, een verdwijnend beeld in het landschap
Hooibergen vormen al eeuwenlang een vertrouwd onderdeel van ons
landschap. Dit eenvoudige, maar vernuftig geconstrueerde bouwwerkje, vervulde zijn rol als opslagplaats voor hooi en koren tot ver in
de 20e eeuw. Helaas dreigt de hooiberg door het verliezen van zijn
functie uit het landschap te verdwijnen. Genoeg reden dus om dit
bijzondere gebouwtje eens wat nader te bekijken. We zullen eerst
het onderwerp in het algemeen onder de loep nemen. De tweede
helft van het artikel, vanaf pagina 31, gaat dieper in op de hooibergen van Lexmond en Hei- en Boeicop.
Welke types hooibergen kennen we?
Zoals in de inleiding al naar voren kwam, werd in hooibergen niet
alleen hooi, maar op plaatsen waar men aan graanverbouw deed,
ook koren bewaard. Ook andere producten als stro en vlas vonden
hun plaats in de berg. Vanwege het spraakgebruik hanteren we hier
toch maar de benaming ‘hooiberg’ of het algemenere ‘berg’.
Er zijn verschillende types hooiberg. In zijn meest eenvoudige vorm
bestaat hij uit één tot zes palen, roeden genaamd, die een al of niet
in hoogte verstelbaar dak dragen. In diverse regio’s van Nederland
maakte men in de hooiberg op circa 2-3 meter hoogte een tasvloer,
waarop het hooi werd opgetast. De ruimte daaronder werd benut
voor het stallen van vee of wagens of de opslag van bieten en
aardappelen. Een dergelijke berg met verhoogde tasvloer noemen
we stel- of stellenberg. Deze onderschuur werd ook wel zijdelings
uitgebouwd, zodat een grote open ruimte ontstond, met nog meer
ruimte voor vee. Dit noemen we een schuurberg. (Figuur 1)
Ook op basis van de gebruikte bouwmaterialen kunnen we de
hooibergen indelen. Authentieke hooibergen hebben houten roeden
en een flexibele rietgedekte kap. Moderne hooibergen hebben
metalen of betonnen roeden en een golfplaten kap met stijve
constructie. Er komen ook tussenvormen voor, die gedeeltelijk
gemoderniseerd zijn.
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In de constructie van de hooibergen zijn allerlei, deels regionale,
verschillen aan te wijzen. Deze komen later aan de orde.

FIGUUR 1: SCHUURBERG MET ZIJDELINGS UITGEBOUWDE ONDERSCHUUR

Geschiedenis
Hoe lang bestaat het fenomeen hooiberg al? Het is lastig daar een
definitief antwoord op te geven. In archeologische opgravingen komt
men dikwijls sporen van palen (paalkuilen) tegen die geïnterpreteerd
kunnen worden als hooibergen. Deze paalkuilen liggen dan in de
kenmerkende vijf- of zeshoekige vorm. Omdat men alleen deze
sporen in de grond vindt en het hele gebouw erboven verdwenen is,
kunnen we nooit met zekerheid zeggen dat het om hooibergen met
in hoogte verstelbare kap gaat. Het is, met name bij in de
Middeleeuwen gedateerde hooibergplattegronden, wel zeer aannemelijk. (Figuur 2) Reeds in opgravingen van sporen uit de Late
Bronstijd, vanaf 1500 voor Christus, worden door sommigen
hooibergen herkend, maar deze zijn nog onderwerp van discussie.
Ze zijn heel erg klein, met een roedenafstand van ongeveer een
meter, dus of het werkelijk om hooibergen gaat is de vraag.
Overigens zullen er naar alle waarschijnlijkheid ook wel een-, twee-,
5
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drie- en vierroeders geweest zijn, maar die laten zich moeilijker
herkennen. Vierroedige hooibergen laten zich bovendien moeilijk
onderscheiden van spiekers met vier palen. Spiekers waren
voorraadschuurtjes met een vast dak.

FIGUUR 2: PLATTEGROND VAN VIJFROEDER IN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING BIJ
DEVENTER

Ook schriftelijke bronnen maken gewag van hooi- en graanbergen.
De eerste vermeldingen gaan terug tot de vroege Middeleeuwen,
waar we vermeldingen vinden zoals de volgende in de Lex
Baiuvariorum: ‘De illo granario, quod parc appellant’1, wat betekent:
‘van die graanschuur, welke men parc noemt’, waarbij parc (berg) de
volkse benaming voor het bouwwerk is. De oudste Nederlandse
geschreven bron met een dergelijke vermelding is een oorkonde uit
10222. Omdat afbeeldingen of duidelijke kenmerken in deze
geschriften ontbreken, is het ook hier niet zeker dat het om
hooibergen met een beweegbare kap gaat. In de Middeleeuwen
werden met het woord ‘berg’ waarschijnlijk verschillende bouwwerkjes aangeduid3. Het kan zowel de ons bekende hooi- of
graanberg met verstelbare kap aanduiden, als de eerder genoemde
spieker. Pas uit een rekening in het jaar 1345/1346 van de
6
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grafelijkheid Holland blijkt met zekerheid dat men de berg met
verstelbare kap kent. Hierin spreekt men van ‘6 barchroeden ende 6
laen, 3 yzeren, den barch mede te heffen’4, waarin zich enkele
belangrijke hooibergonderdelen laten herkennen. Met laen worden
lanen bedoeld, de horizontale balken die de basis vormen van de
kap.
De oudste afbeelding van een hooiberg vinden we in de Oldenburger
Sachsenspiegel. Dit document is gemaakt vòòr 1336, naar
voorbeelden uit de periode 1314-13205. De tekening toont een
hooiberg met vier roeden, maar mogelijk zijn niet alle roeden
getekend. Van kort daarna dateert een illustratie uit een bijbel voor
keizer Welislav van Bohemen (omstreeks 1340)6. Deze laat een
vierroedige hooiberg zien met een ombouw en een verhoogde
tasvloer. De oudst bekende Nederlandse afbeelding van een
hooiberg betreft een illustratie uit circa 1460 bij het verhaal van Ruth
en Boaz uit het Oude Testament. Op deze miniatuur uit de Historiebijbel van Evert Soudenbalch is een vijfroedige hooiberg te zien7. Na
deze tijd neemt het aantal afbeeldingen van hooibergen op
landmeterskaarten en schilderijen explosief toe. Vele Hollandse
meesters van de afgelopen vier eeuwen beeldden hooibergen af op
hun tekeningen en schilderijen, waardoor deze in allerlei stijlen te
bewonderen zijn.
Verspreiding
Hooibergen kwamen in de afgelopen eeuwen op vele plaatsen in
Europa voor. Ze zijn bekend uit België, Duitsland, Engeland, Italië,
Kroatië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenië, Oekraïne
en Rusland. Ook in Scandinavië hebben hooibergen gestaan8. Het is
echter niet bekend of hooibergen in deze landen net zo’n oud
fenomeen zijn als in Nederland. Er is nog nauwelijks archeologisch
onderzoek naar gedaan. Het is wel opvallend dat in Nederland
zoveel hooibergen zijn opgegraven, maar dat kan ook te maken
hebben met het feit dat de roeden in onze slappe bodem vaak
werden ingegraven. Als hooibergen worden gefundeerd op keien,
wat elders in Europa dikwijls gebeurt, vind je er niets van terug.
Eveneens opvallend is de grote hoeveelheid afbeeldingen die er in
Nederland van de hooiberg zijn, vooral vanaf de Nieuwe Tijd, dat is
vanaf 1500 na Christus. Dat laat in elk geval zien dat de hooiberg
7
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hier wijdverspreid was. Of het ook als bewijs mag gelden dat de
hooiberg vanuit Nederland over Europa is verspreid, is zeer
twijfelachtig. Onderzoek daarnaar is nog volop gaande. In elk geval
zijn de hooibergen in Amerika wel Nederlandse en Noord-Duitse
kolonisten geïmporteerd.
In alle genoemde gebieden gaan de hooibergen in aantal achteruit,
zelfs in het nog steeds zeer kleinschalige agrarische Roemenië. In
Nederland zijn de authentieke hooibergen al grotendeels uit het
noorden en het zuiden van het land verdwenen. Dat proces is al
eeuwen geleden in gang gezet. Dikwijls had dat te maken met
veranderingen in de constructie van de boerderijen, zoals bijvoorbeeld de introductie van de Noord-Hollandse stolpboerderij. Hierin
was een grote ruimte voor de opslag van hooi opgenomen, zodat de
hooiberg overbodig werd, althans in eerste instantie. Nu zien we ook
bij stolpboerderiijen wel eens hooibergen staan, meestal moderne. In
de literatuur over boerderijen wordt nogal eens gesteld dat
bijvoorbeeld bij de invoering van een bepaald schuurtype of
wijzigingen in de plaats van de hooiopslag of zelfs invoering van een
nieuw boerderijtype, de hooibergen geen functie meer hadden. Dat
moge kort na deze wijzigingen het geval zijn geweest, als er echter
weer noodzaak ontstond voor extra opslagruimte door uitbreiding
van de veestapel en/of vergroting van de hooioogst, koos men
dikwijls opnieuw voor het plaatsen van een hooiberg. Desgevraagd
zeiden de eigenaren dat een hooiberg goedkoop en gemakkelijk
was. Bovendien, omdat de kaphoogte instelbaar was, was het ook
een flexibel gebouw. Dit is dan ook de kracht van de hooiberg en
misschien wel de voornaamste reden dat de hooiberg vele eeuwen
lang heeft kunnen voortbestaan.
Roeden en constructie onderschuur
De roeden zijn bij authentieke hooibergen oorspronkelijk van
eikenhout en voorzien van gaten om de kap op hoogte te stellen.
Men zocht voor een roede een boom uit op eigen erf of de rand van
een nabijgelegen bos, die juist dik genoeg was, of men kocht een
eiken stam op de houtmarkt. Omdat in het westen van Nederland
nauwelijks eiken groeiden, haalde men het hout soms van ver. Zo
troffen we Frans eiken aan in een hooiberg in de Betuwe. De roeden
werden ofwel ingegraven, waarbij de onderkant verduurzaamd werd,
8
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of ze werden op stenen poertjes of op veldkeien gezet. Dat kon
alleen als er een extra verbinding was tussen de roeden in de vorm
van onderlanen, dat zijn dwarsbalken op enige hoogte tussen de
roeden. Ze werden geschoord naar de roeden toe. Over deze
onderlanen konden tasliggers worden gelegd, zodat een verhoogde
tasvloer ontstond. Bij grote overspanningen waren een of twee extra
zware balken nodig onder de tasliggers, de onderslagbalken. Een
opmerkelijk fenomeen in het Midden-Nederlandse rivierengebied is
de ondersteuning van de tasvloer, zoals die hier bij een flink aantal
van de vijf- en zesroeders voorkomt. Deze bestaat uit een
gemetselde of houten kolom in het midden van de berg, waarop dan
straalsgewijs de balken van de tasvloer liggen. (Figuur 31) Deze
beer hebben we elders (nog) nergens aangetroffen. Ze moeten er
wel geweest zijn, als we tenminste de archeologische opgravingen
met middenpaal juist interpreteren.
Hooibergen zonder verhoogde tasvloer werden vaak ter plekke
uitgemeten, maar hooibergen met een verhoogde tasvloer werden
dikwijls in de timmermanswerkplaats voorbereid en voorzien van
telmerken. Dat zijn met een guts of ander voorwerp gesneden of
gekraste cijfers in de onderdelen, om aan te geven welke onderdelen
bij elkaar horen, zodat ze op hun uiteindelijke locatie op de juiste
manier in elkaar gezet konden worden. (Figuur 3)

FIGUUR 3: TELMERKEN. HIER VIER HALVE MAANTJES
9
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De houtverbindingen werden als pen-en-gat verbinding uitgevoerd
en vastgezet met een toognagel, of men paste een lip toe. (Figuur 4)

FIGUUR 4: PEN-EN-GAT LANENVERBINDING, HEI- EN BOEICOPSEWEG 76

De wanden van de onderbouw van de hooiberg zijn van hout of van
steen en dat geldt ook voor de wanden van de uitgebouwde schuur.
Op het dak van deze uitbouwen werd soms riet gelegd, maar
meestal pannen. Mogelijk was dat anders in de tijd dat dakpannen
nog een luxeartikel waren. Omdat de dakhelling gewoonlijk vrij flauw
is, zijn dakpannen in principe geschikter.
Constructie van de kap
Authentieke hooibergen, althans de vier-, vijf- en zesroeders, waren
zeer vernuftig gebouwd. Omdat men alleen handkracht en eenvoudige apparaten tot zijn beschikking had om de kap te heffen,
heeft men bedacht dat het veel lichter was om de kap per hoek
omhoog te kunnen tillen, in plaats van het gehele dak in één keer.
Om dit te kunnen doen, moest de gehele kap flexibel zijn. Daartoe
maakte men alle verbindingen met wat extra ruimte, zodat de
onderdelen konden bewegen. De onderdelen zijn ofwel met pen-en10
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gat verbonden, ofwel maakte men gebruik van slobgaten, dat zijn
gaten die als het ware te ruim geboord zijn, zodat speling ontstaat.
Bij de pen-en-gat verbinding is het gat dan wat te ruim gemaakt. Om
uit elkaar vallen van de lanenverbinding te voorkomen, werd een
verankering aangebracht die de beweegbaarheid niet hinderde. Dit
gebeurde in de vorm van een wigje of speciaal gevormd ijzerwerk:
het zogeheten hamer en hoefijzer. In de top van de kap is
beweegbaarheid niet zo noodzakelijk als bij de lanenverbinding.
(Figuur 5)

FIGUUR 5: DE SPOOR GAAT MET EEN AANGEPUNTE PEN DOOR EEN SLOBGAT IN DE
LAAN

De lanen, dat zijn de basisbalken van de kap, werden met een penen-gatverbinding op elkaar aangesloten. Mogelijk een latere vorm is
die waarbij de laanuiteinden verstek gezaagd zijn en met een ijzeren
haak en oog verbonden. Op de lanen kwamen de vier, vijf of zes
koningssporen, die deels met pen-en-gat, deels met een nagel in
een slobgat aan elkaar bevestigd werden. Daar overheen kwamen,
circa een meter onder de top, de zwaarden tussen de koningssporen, die ook met een nagel in een slobgat werden vastgezet.
Daar overheen kwamen de overige sporen. Alle sporen gingen oorspronkelijk met een aangepunte pen door een slobgat in de laan.
Later is men de sporen in een keep ook wel over de laan gaan
leggen. De koningsspoor werd dan op de laan vastgezet met een
beugel. Op de sporen legde men een paar rijen panlatten en de rest
11
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tenen gaarden, waarop het riet werd vastgemaakt.
In de constructie en ophanging van de kap zijn verschillen aan te
wijzen tussen West- en Midden-Nederland enerzijds en OostNederland anderzijds. In dat laatste gebied zijn alle sporen netjes
over de laan verdeeld en is er geen spoor in de hoek. Hierdoor heeft
de kap al van onderen af een rond uiterlijk, terwijl hij toch een vier-,
vijf- of zeskant als basis heeft. De kap steunt op een bergijzer, een
driehoekig gesmede ijzeren pen met een langere zijde, die in de
roede gestoken werd. De top van de kap liep uit in een punt, waar
het riet of stro met meidoornpennen werd vastgezet. De kap van de
West- en Midden-Nederlandse hooiberg hing daarentegen aan
beugels, die aan weerszijden van de roeden aan de lanen waren
vastgemaakt. Deze hingen op hun beurt aan de vit, een gebogen
ijzer dat in de gaten in de roeden werd gestoken. In de hoeken bij de
roeden, tussen twee sporen aan weerszijden van de roeden, was
een zogenaamd kort zwaard aangebracht, waarop een wat kortere
hoekspoor rustte. Deze gaf de kap een geknikt uiterlijk. De top
eindigde in een getrapte muts. Om de muts te beschermen werd er
in delen van Zuid-Holland wel een melktest zonder bodem op
gelegd. (Figuur 6 en 7)

FIGUUR 6: KAPCONSTRUCTIE VAN
EEN ACHTERHOEKSE VIERROEDER
TEKENING A. ZWEVERINK
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FIGUUR 7: KAPCONSTRUCTIE VAN EEN
BETUWSE VIJFROEDER
TEKENING M. HEERKENS
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De moderne bergen zijn anders geconstrueerd dan de authentieke.
Omdat de kappen geheven worden met een liersysteem met
staalkabels, waarbij vertraging wordt bereikt door het toepassen van
tandwielen en/of schijven, was een flexibele constructie niet langer
nodig. Het zijn dan ook geen sporenkappen met beweegbare
verbindingen, maar kappen met gezaagde verticale kepers en
horizontale gordingen en gespijkerde verbindingen of zelfs gelaste
metalen spanten. Dikwijls komen de kepers in de nok bij elkaar in
een nokstijl. (Figuur 8)

FIGUUR 8: MODERNE KAPCONSTRUCTIE,HEI- EN BOEICOPSEWEG 55

De onderste gordingen kunnen beschouwd worden als lanen. Ze zijn
ofwel verstek gezaagd en met ijzeren strippen aan elkaar verbonden,
ofwel koud tegen elkaar geplaatst en met een hoekijzer verbonden.
Bij de authentieke bergen staan de roeden altijd binnen de lanen. Bij
moderne bergen staan ze er soms binnen, soms buiten. Bij
drieroeders staan ze er altijd buiten, in het midden van een dakvlak.
Ook een- en tweeroeders hebben een niet-flexibele kap, maar we
zullen ze hier niet verder bespreken.
13
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Het heffen van de kap
Zoals gezegd gebeurde het heffen van de kap met handkracht, dat
wil zeggen door de schouder onder de hoek te zetten, of met
handgedreven apparaten. Er zijn verschillende apparaten in gebruik
geweest, onder andere afhankelijk van de zwaarte van de kap. Ze
zijn speciaal voor de hooiberg ontwikkeld of daarop aangepast. De
kappen van de kleinere hooibergen in Oost-Nederland, die dikwijls
met het lichtere roggestro gedekt waren, werden geheven met boom
en ketting. Aan de roede werd een ketting met een grote onderste
schakel bevestigd, waardoor een sliet werd gestoken die als
hefboom werd gebruikt.
In Midden-Nederland, maar ook in Oost-Nederland langs de rivieren
IJssel en Vecht waar men riet tot zijn beschikking had, gebruikte men
de bergwind om de kap te heffen. Dat is een meestal houten schroef
die in een houten blok draait, die onder tegen de lanen gezet werd.
De bergwind werd in een ijzeren stoeltje gezet, dat aan de roeden
was bevestigd. Door de schroef te draaien kon de kap omhoog en
omlaag. (Figuur 9) Daarna borgen met de vit in een gat van de
roede.

FIGUUR 9: BERGWIND
14
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Bij deze methoden moest je in de berg staan, op het losse hooi.
Omdat je maar een gat per keer mocht doen, om de kap niet te
ontwrichten, was het een heel gesleep, wat met het nodige zweet
gepaard ging en ook niet ongevaarlijk was. Er waren ook veiliger
methoden, waarbij men buiten de hooiberg op de begane grond bleef
staan. Zo maakte men in West-Nederland gebruik van een heef, dat
is een windas, met katrollenconstructie voor de vertraging. Deze
windas bediende een lange getande schoorbalk, die in de hoek
onder de lanenverbinding werd gezet. Aan de vertanding werd een
blok gehangen dat onder tegen de laan drukte. De heef was een
groot apparaat, maar het voordeel was dat een man beneden kon
blijven staan. Uiteraard was nog wel iemand nodig om de vit (zie
pagina 12) te versteken. (Figuur 10)

FIGUUR 10: HEEF
15
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In het IJssel-Vechtgebied, en misschien ook wel elders in OostNederland, maakte men ook wel gebruik van een speciaal touw, het
laattouw, om de kap te laten zakken en soms ook om te heffen. Dat
is een touw dat aan de ene zijde dun is en aan de andere kant dik en
daar eindigt in een lus. De lus wordt om een pen in de roede gestoken en het dunne eind wordt enkele malen om een sliet gedraaid.
Zo kon men door beurtelings het touw strak te houden en te laten
vieren, het bergijzer verplaatsen en de kap laten zakken.
Al deze methoden waren omslachtig omdat er per hoek gewerkt
moest worden en men vaak ook nog in de berg moest staan. Vanaf
de jaren twintig van de 20e eeuw verscheen het liersysteem met
windas en staalkabel. Hierbij hoefde de kap niet meer flexibel te zijn
en kon hij een wat groter stuk ineens opgedraaid worden. Op de
windas werden wel tandwielen geplaatst om vertraging te creëren,
maar later is men op grote schaal overgegaan op het gebruik van
een worm, die veiliger is. Verdere vertraging werd bereikt door de
schijven bovenop de roeden. Nog later verschenen er elektrische
systemen om de kap te heffen of systemen die aangesloten werden
op de aftakas van de tractor.
Regionale verschillen
Naast verschillen in constructie zijn er ook verschillen in type. Deze
zijn regionaal, maar ook sociaaleconomisch bepaald. Hieronder
worden van nog bestaande hooibergen enkele voorbeelden van
deze verschillen vermeld. Het gaat hierbij overigens om verschillen in
het huidige bestand hooibergen. Sommige types kwamen in het
verleden ook elders voor, maar zijn daar verdwenen.
Eénroeders vinden we vooral op de Veluwe, in Salland en de
Achterhoek, terwijl tweeroeders het meest voorkomen op de Veluwe
en in de Gelderse Vallei.
Authentieke hooibergen treffen we nog het meest aan op de
zandgronden in Oost-Nederland en de Betuwe, terwijl moderne
bergen vooral in de graslandgebieden van Holland en de IJsseldelta
voorkomen.
Bergen met verhoogde tasvloer, waarbij de ruimte eronder is
dichtgemaakt, vinden we het meest in het Midden-Nederlands
rivierengebied. Schuurbergen, met hun grote, zijdelings uitgebouwde
onderschuur, komen ook daar voor, maar ook langs de IJssel. In de
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Betuwe staan de vierroedige schuurbergen meestal bij de kleinere
bedrijfjes, terwijl de vijf- en zesroedige bergen, met alleen een
verhoogde tasvloer en onderruimte, voornamelijk bij de grotere en
oudere boerderijen staan. Zoals gezegd, komt hier de beer voor als
ondersteuning van de tasvloer.
Grootte
Ook in de roedenafstand bestaan regionale verschillen, en daarmee
in de grootte. Na meting van vele hooibergen is gebleken dat de
hooibergen in Oost-Nederland gemiddeld een kleinere roedenafstand hebben dan de hooibergen in West- en Midden-Nederland.
Omdat in Oost-Nederland vooral de kleinere types voorkomen, met
vier of vijf roeden, is het verschil in oppervlak met de West- en Midden-Nederlandse vijf- en zesroeders vrij groot. De streek rond het
IJsselmeer (Blaricum, Amersfoort, Garderen, Putten) neemt een
middenpositie in. (Figuur 11)

FIGUUR 11: OPPERVLAKTEVERDELING VAN HOOIBERGEN IN VIER REGIO'
S, IN
ABSOLUTE AANTALLEN. (VERTIKALE AS) FEBRUARI 2010

Overigens werd in de hooibergen van de zandgronden van OostNederland dikwijls rogge geborgen, in plaats van hooi. Men had
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soms meerdere hooibergen van verschillend type. In de eenroeders
deed men dan de haver voor het paard. Dit is overigens niet altijd het
geval. In de grasrijke gebieden daarentegen had men soms wel drie
of vier grote hooibergen. Op Kampereiland had men er meestal drie,
een voor het hooi voor de koeien, een met hooi voor de paarden en
een met hooi voor de verkoop.
We hebben ook de grootte van de huidige vijf- en zesroeders
vergeleken met vijf- en zesroeders uit archeologische opgravingen.
(Figuur 12)

FIGUUR 12: OPPERVLAKTEVERDELING VAN VIJF- EN ZESROEDERS IN VERSCHILLENDE TIJDVAKKEN OP VERTIKALE AS, IN PERCENTAGES. FEBRUARI 2010

We hebben ons tot deze types beperkt vanwege hun herkenbaarheid. Wat opviel was, dat de hooibergen in de loop der tijd
steeds groter worden. Niet in de grafiek te zien is, maar wel
onderzocht, dat het verschil in grootte tussen Oost-Nederland
enerzijds en Midden-Nederland anderzijds (van West-Nederland
hebben we geen archeologische gegevens) al lang aanwezig is. Er
moet wel een kanttekening gemaakt worden wat betreft de
betrouwbaarheid van de archeologische gegevens. Zoals eerder
gezegd is het bij de oudste voorbeelden twijfelachtig of het echt om
hooibergen gaat; bovendien hebben we uit de periode van de Late
18
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Bronstijd tot en met de Romeinse Tijd erg weinig gegevens.
Waar de huidige Nederlandse hooibergen een minimale roedenafstand kennen van ruim drie meter, is dat bij de oudste hooibergen
uit opgravingen maar een meter. In de Dolomieten, in Italië, komen
tegenwoordig nog hooibergjes voor met een roedenafstand van twee
meter. De hooibergen uit de Late Middeleeuwen hebben gemiddeld
al nagenoeg dezelfde grootte als de huidige. Zelfs zijn enkele nog
grotere gevonden, maar die vallen in de grafiek weg tegen een groter
aantal wat kleinere.
Ouderdom
Een belangrijk hulpmiddel bij historisch onderzoek van boerderijen
zijn de eerste kadastrale kaarten, zoals die vervaardigd zijn in de
periode 1820-1830; de zogeheten kadastrale minuutplans. Hierop
staan gebouwen zeer nauwkeurig aangegeven en zo kunnen we
reconstrueren waar in die tijd al bebouwing was en welke vorm die
had. Helaas had elke landmeter zo zijn eigen gewoontes, waardoor
met name de minder belangrijke bijgebouwen als hooibergen, door
de ene landmeter wel en door de andere niet werden opgenomen.
Als ze wel aangegeven werden, zijn ze soms symbolisch weergegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een rondje met een kruis erdoor.
In andere gevallen worden bijvoorbeeld vijf- en zesroeders ook als
zodanig getekend.
Bij de ouderdom van hooibergen moeten we wel een verschil maken
tussen hun aanwezigheid op een bepaalde plaats en de ouderdom
van de berg zelf. Bergen werden verplaatst of opnieuw opgebouwd
nadat ze verloren waren gegaan en zo zegt de aan- of afwezigheid
op een oude kaart niets over de ouderdom van de hooiberg op uw
erf. De hooiberg zelf is weer lastig te dateren, doordat steeds
onderdelen vervangen werden als ze versleten waren; het is immers
een functioneel object. Theoretisch is het mogelijk dat al eeuwenlang
een hooiberg op een bepaalde locatie staat, maar dat in de loop der
tijd alle onderdelen een of meer keren vervangen zijn. Om de
ouderdom van met name eikenhouten onderdelen te bepalen en
daarmee hopelijk ook de berg in zijn geheel, kan dendrochronologisch onderzoek worden uitgevoerd. Daarvoor wordt een staafje
hout dwars uit een balk geboord. In dit staafje zijn de jaarringen te
zien. (Figuur 13)
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FIGUUR 13: BOORKERN MET JAARRINGEN

Omdat elke periode en plaats zijn eigen jaarringenkenmerken heeft,
kan zo de kapdatum en de oorsprong van de boom bepaald worden.
In de Betuwe hebben we een hooiberg kunnen dateren met behulp
van deze techniek9. Daarvan bleek het hout van de roeden bijna 300
jaar geleden gekapt te zijn. Het zal enkele jaren daarna zijn verwerkt.
Dat is onverwacht oud voor een dergelijk eenvoudig bouwsel, al is de
berg waar het om gaat een enorm bouwwerk en de grootste
authentieke hooiberg van Nederland en vermoedelijk van de wereld.
In elk geval toont dit voorbeeld aan dat roeden, in elk geval degene
die niet in de grond maar op poertjes staan, heel oud kunnen zijn.
Ingegraven roeden zullen korter meegaan. Wat men wel doet als de
roeden op de overgang van vochtige grond naar lucht, ‘tussen water
en wind’ doorgerot zijn, is ze een eindje de grond in laten zakken.
Zulke ‘gezakte’ roeden zijn te herkennen aan de zeer lage plaatsing
van de gaten.
Het gebruik van de hooiberg, opgetekend bij boeren door heel
Nederland
De hooitijd was een spannende tijd voor de boeren, want het was erg
belangrijk om het hooi goed droog te krijgen. Men liet het lang
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drogen, tot tien dagen aan toe. Een enkeling vertelde dat hij het hooi
14-21 dagen op het land ruiterde (op ruiters zette), alvorens het in de
berg te brengen. Uiteraard is een en ander afhankelijk van het weer.
Het hooi moest goed droog de berg in, om broei te voorkomen.
Tijdens de hooibouw, die plaatsvond bij warm weer, dronk men
koffie, (koude) thee of limonade, of in een enkel geval hooibouwbier,
maar “daar werd je niet echt dronken van”. Voor de middag deed je
twee vrachten hooi, na de middag nog twee en ’s avonds nog één.
Met twee man had je drie dagen werk. In de jaren ’70 kwam er een
opraapwagen, dat was een hele luxe.
Bij bergen zonder verhoogde tasvloer werd eerst een laag takken op
de grond gelegd waarop men het hooi optaste. Van oudsher werd
het hooi met de gavel opgetast, “dat ging met veel zweet gepaard”.
Later is men hier en daar overgegaan op de hooigrijper (Figuur 14),
waarvoor men in sommige gevallen een houten kapel met luiken op
de kap maakte, de koekoek.

FIGUUR 14: DE HOOIGRIJPER

Nog weer later maakte men gebruik van het hooikanon om het hooi
in de berg te blazen. (Figuur 15)
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Aan dit kanon was een lange buis
bevestigd met een verdeler. Deze
verdeler hangt boven in de kap.
Doordat hij aan één zijde verlengd
is, draait hij zichzelf om en omdat
hij twee scharnierpunten heeft,
blaast hij het hooi alle kanten op.
Firma Mullos was een bekende
leverancier van verdelers (Figuur
16), maar er zijn ook Wilhelminaverdelers in gebruik geweest.
Deze werden bevestigd op de
aftakas van de trekker. Om te
voorkomen dat de verdeler het
hooi uit de berg blies, hing men
schotten of luiken aan de kap van
de berg, eventueel voorzien van
een deurtje. Deze luiken waren
continu in gebruik, of ze werden
bevestigd tijdens het optassen bij
de tweede snede in september, als
FIGUUR 15: HET HOOIKANON
de berg in de hoogste stand kwam.
Een enkeling gebruikte de transporteur om het hooi op te tassen. Die
gooide het hooi vooraan en dan moest je het verdelen over het hele
oppervlak van de
berg: “je liep je het
leplazarus”.
Bij het optassen met
de gavel was het niet
mogelijk om van de
wagen af de berg
direct tot boven aan
toe te vullen. Daarom maakte men
gebruik van een of
twee hoekgaten, dat
is een hoog gelegen
FIGUUR 16: MULLOSVERDELER
uitsparing in het hooi
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waar een tweede en eventueel derde man in stond om het hooi aan
te nemen en door te geven aan degene die het vervolgens
uitspreidde. (Figuur 35 en 36) In dit gat stond iemand in het losse
hooi, maar men stond ook wel op een plank die op een paar slieten
gelegd was. De slieten werden met een touw aan de kap
vastgemaakt. Als de berg vol was, werd de buitenkant afgekamd,
geharkt of geplukt, om een glad uiterlijk te verkrijgen. Er mocht geen
buikje aanzitten. De boeren kwamen bij elkaar ‘bouwen’ (kijken) en
een nette berg gaf status. Overigens nam niet iedereen deze moeite.
In sommige bergen werd ook koren bewaard. Dat kwam boven op
het hooi. Bij het dorsen hielp de hele buurt mee, dan had men een
grote kruik brandewijn en een borrelglaasje dat rond ging.
Het afnemen van het hooi gebeurde bijna altijd met de gavel of de
graaf, ook bij hooibergen met een hooikanon. Soms werd het
hooikanon echter in omgekeerde stand gebruikt voor het uit de berg
blazen van het hooi. Men nam twee- of driemaal per week, voor 3-4
dagen, of zelfs, met stil weer, voor 7-10 dagen genoeg hooi uit de
berg. Bij het uit de berg nemen van het hooi begon men meestal aan
de deeldeurzijde. Soms maakte men een twee meter breed gat aan
de onderkant, zodat een kar naar binnen gereden kon worden. Een
andere mogelijkheid was om in het midden een gat te maken naar
beneden en dan naar opzij uit de berg. Bij hooibergen met
verhoogde tasvloer was er soms een luik of simpelweg een gat in de
vloer, waardoor men het hooi naar beneden kon gooien. Omdat dit
niet ongevaarlijk was, hingen sommige boeren ter waarschuwing een
touw in de kap ter plaatse van het gat.
Bergen waarin koren bewaard werd, waren een geliefd doelwit van
muizen. Bij eenroeders plaatste men wel omgekeerde emmers op de
paaltjes die de lage tasvloer ondersteunden. Ze werden daar bij de
bouw aangebracht. Bij andere bergen werden muizenpotten ingegraven. Men maakte dan eerst een sleuf om de berg heen en groef
daarin de muizenpotten in, met de opening op gelijke hoogte met de
bodem van de sleuf. In archeologische opgravingen zijn vele van
deze potten tevoorschijn gekomen, met de botjes van de muizen er
nog in. (Figuur 17) Een ander gebruik was het plaatsen van bakken
water rond de berg en dan in de berg flink stampen en met de riek in
het hooi steken. De muizen sprongen dan uit de berg in het water
waar zij jammerlijk verdronken.
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FIGUUR 17: MUIZENPOT IN OPGRAVING LEIDSE RIJN 64.
TEAM CULTUURHISTORIE GEMEENTE UTRECHT

Een ander dier dat in de hooibergen huisde, onderin tussen de
takken, was de bunzing, plaatselijk mudde genoemd. Het was een
nuttig dier omdat hij muizen at, maar hij was ook erg geliefd vanwege
zijn bont. Op gezette tijden liet men daarom de muddejager komen.
Die had een speciaal afgericht hondje dat rond de berg rende om de
bunzing er onder uit te jagen.
Vrijende paartjes in de berg werden nogal eens geplaagd door de
ladder weg te halen. In hooibergen sliepen landlopers, die kregen ’s
morgens een kom pap en dan vertrokken ze weer. In de oorlog
verbleven er onderduikers in de bergen en werd er van alles in
verstopt. Bij de kaasmakende boeren moest een bepaald deel van
de kaas bij de bezetter ingeleverd worden. Daar voelde men niet
voor en men verstopte dus de kaas in de berg. Door de broei kreeg
die dan een heel aparte smaak.
Broei
Broei is een rottingsproces van het hooi, veroorzaakt door bacteriën,
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waarbij warmte vrijkomt. Lichte broei is niet ongunstig, koeien vinden
licht gebroeid hooi wel lekker. Als de temperatuur echter te hoog
werd, kon de hooiberg in brand gaan. De brandweer of de
brandverzekering kwam peilen. Bij een temperatuur van circa 70-80°
C moest het hooi omgezet worden, oftewel de berg uitgezet. Dat was
gevaarlijk werk, omdat daarbij de berg alsnog in brand kon vliegen.
Broei was en is een berucht fenomeen. Het treedt met name op bij
hooi dat niet droog genoeg is, hoewel het volgens sommigen pas
een probleem werd met de invoering van de kunstmest en de
daarmee gepaard gaande overbemesting. Je zou broei kunnen
voorkomen door weinig kunstmest op het grasland te strooien.
Overigens strooit men soms juist wel kunstmest of zout in de berg
tegen broei om de bacteriën, die broei veroorzaken, te bestrijden.
Zoals eerder opgemerkt is het noodzakelijk het hooi goed te laten
drogen en dat kon in natte jaren wel eens lastig zijn. Anderzijds
schijnt men in natte jaren ook weer voorzichtiger te zijn. Het zouden
ook wel vaak dezelfde boeren zijn die broei hadden, die waren te
haastig. Niettemin hebben veel boeren met broei te maken gehad.
Broei ontstond het eerst op de plek waar je het meest liep, daar werd
het hooi vast en vormde een hete plek. Het vormde dan een zwarte
pit in het hooi. Bij temperatuurmeting was het dan ook belangrijk de
juiste plek aan te prikken.
Na de invoering van ventilatiesystemen had men van broei geen of
veel minder last. Een enkeling gebruikte zijn hooikanon als ventilator,
maar op veel plaatsen had men een apart ventilatiesysteem. In
tweeroeders was dat vaak een Marsman of de Emi, die een slag
groter was. Beide bestonden uit een ton met een fan erin, die je met
de kap mee omhoog trok. In grotere bergen gebruikte men vaak een
systeem, bestaande uit een of twee holle buizen met fan, die op de
grond lag(en). Waar ze in het midden van de berg uitkwamen, zat
aan de bovenzijde een opening. Hier paste een ton op, die met de
kap mee omhoog getrokken werd en die zo een luchtschacht
creëerde, die aan de bovenzijde door deze ton was afgesloten. Op
regelmatige afstand werden houten ruiters horizontaal in de berg
gelegd, van de schacht naar buiten, die kleinere luchtkanaaltjes
vormden. (Figuur 18) Als de ventilator dan aangezet werd, stroomde
de lucht hierdoor naar buiten en “dan kwam de damp eruit, het was
dan net of hij in de fik stond”. Er kwam dan een broeilucht uit, maar
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dat was niet erg, want de ventilator blies het hooi snel weer koud.
Bijkomend voordeel van ventilatiesystemen was, dat je het hooi iets
minder droog in de berg kon doen, omdat het hooi door het
ventileren ook droog werd. Systemen waarbij de fan mee omhoog
werd getrokken, zouden minder goed zijn dan die met fan op de
grond. Bij het eerste systeem zou het toch nog wel voorgekomen zijn
dat de berg door broei uitgezet moest worden.

FIGUUR 18: VENTILATIESYSTEEM
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Hooibergen van stadsboeren
Hooibergen stonden en staan in het algemeen op de boerenerven.
Dat betekent dat er in de tijd dat er nog boeren in de stad waren, er
ook hooibergen in de stad stonden. Dat leverde natuurlijk
brandgevaar op. Om die reden werden in sommige gemeenten de
hooibergen naar een plaats buiten de stad verbannen, waar ze dan
op een kluitje bij elkaar stonden. Een beroemd voorbeeld is Genemuiden, waar na een grote stadsbrand in 1868 de hooibergen op
een rij langs de Achterweg en op het Blokhuiserf werden gezet.
Tevens werd in deze straat, althans tijdens de droogteperiode, roken
verboden. Helaas is van dit bijzondere beeld nagenoeg niets meer
over. Slechts op één plaats in het land is dit verschijnsel nog waar te
nemen, namelijk in Hasselt, waar het laatste groepje voormalige
stadshooibergen op een perceel aan de Stadsweg staat. Dit groepje
is daarmee uniek. (Figuur 19)

FIGUUR 19: VOORMALIGE STADSHOOIBERGEN AAN DE STADSWEG IN HASSELT

Naast hooibergen waren er ook groepjes korenbergen van eigenaren
uit de stad. Deze stonden meestal aan de rand van de akkers, in de
nabijheid van een korenmolen. Jacob van Deventer gaf deze
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groepjes al aan op zijn beroemde kaarten uit circa 1550, onder de
naam ‘horrea’, wat Latijn is voor ‘voorraadschuren’. Dat het hier om
hooi-, of beter gezegd korenbergen gaat en niet om andere
gebouwtjes, wordt aannemelijk gemaakt door het feit dat in de 19e en
soms nog in de 20e eeuw op deze plaatsen inderdaad bergen
stonden. Ze zijn terug te vinden in het kadaster en van een groepje
bij Deventer bestaat zelfs een foto (en een tekening van Philip van
Praag uit 1906).
Ook in dorpen met een duidelijke dorpskern stonden vele hooibergen. Nog steeds staan in Blaricum in het oude dorp 39 hooibergen, wat heel bijzonder is. Bovendien wordt een aantal nog
agrarisch gebruikt.
Verdwijnen los hooi en verlies oorspronkelijke functie
Tot halverwege de jaren 1970 zijn er hooibergen gebouwd, waarin
los hooi werd opgeslagen. De laatst gebouwde hooibergen zijn
dikwijls maar enkele jaren als
zodanig gebruikt, want het kuilgras, dat weliswaar al veel
eerder was geïntroduceerd,
begon toen algemeen ingang te
vinden. Overigens zijn er al voor
de oorlog grassilo’s gebouwd,
waarin het gras, dat dus nog
geen hooi was, bewaard werd,
eventueel
aangevuld
met
melasse of A.I.V.-zuur. Het zijn
ronde betonnen silo’s, waarin
een rooster geplaatst was
waarmee het gras aangedrukt
werd. Van dergelijke silo’s
treffen we hier en daar nog
restanten aan. (Figuur 20)
Verder zijn er nog voordroogkuilen toegepast.
Kuilgras en foliebalen hebben
mede zo’n ingang kunnen
vinden omdat, naast het minder
FIGUUR 20: GRASSILO
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arbeidsintensieve werk dat ermee samenhangt, de boeren er minder
weersafhankelijk van werden. Boeren durven het hooi niet meer vijf
dagen te laten drogen, ‘dan heb je bijvoorbeeld zes weken regen en
een paar weken droog’. Voor kuil en folie hoeft het gras maar één
dag te drogen. Door het gebruik van kunstmest is bovendien
moeilijker hooi van het gras te maken. Het is dan veel krachtiger en
groener en het gaat moeilijker dood, waardoor het moeilijker droogt.
Met kuilen is dat geen probleem. Dat gebeurt al in mei of nog eerder,
terwijl het ouderwetse hooien voor het eerst in juni gebeurde.
Van de vele tienduizenden of misschien wel honderdduizenden
hooibergen die Nederland voor de Tweede Wereldoorlog rijk was,
resteert nog maar een klein deel. Dat het verdwijnen van hooibergen
ook nu nog snel gaat, is wel gebleken uit gesprekken die we hebben
gevoerd met bewoners en uit archiefmateriaal. In de Betuwe is het
verdwijnen van de hooibergen sinds ons eerste onderzoek in 1989
nagegaan. Van het relatief geringe aantal hooibergen dat in die tijd
resteerde, bleek twaalf jaar later, in 2001, nog eens een kwart te zijn
verdwenen.
In 1949 verscheen in ‘De Landbode’ een artikel met de titel ‘Centrale
tas of hooiberg’, waarin een onderzoek stond beschreven dat de
auteur, een rijkslandbouwconsulent voor de bouw van boerderijen,
had uitgevoerd naar hooiberging op het Kampereiland10. In dat artikel
werden de nadelen van de hooiberg, zoals kantverlies, breed
uitgemeten en de voordelen van een centrale tas, dat is hooiberging
in de boerderij van de vloer tot de nok, ruim belicht. Door de
suggestieve vraagstelling, waarin niet alle facetten van hooiberging
binnen of buiten aan de orde kwamen, werd een negatief beeld
geschetst van de hooiberg. De auteur besloot dan ook met de wens
dat zijn onderzoek ertoe mag bijdragen dat op het Kampereiland in
de toekomst doelmatige boerderijen worden gebouwd (met centrale
tas). Of dit advies op grote schaal werd opgevolgd is niet bekend,
maar waarschijnlijk heeft de introductie van kuilgras en foliebaal
hierop meer invloed gehad. Anderzijds blijkt uit door ons gehouden
interviews dat vele boeren de hooiberg wel een gemakkelijk ding
vonden, waarin het hooi zijn goede kwaliteit hield. Een groot
voordeel van de hooiberg boven een centrale tas is bovendien, dat
bij brand door hooibroei de boerderij vaak gespaard bleef. Niettemin
is de hooiberg toch ingehaald door de moderne bedrijfsvoering. Op
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het Kampereiland zijn er van de enkele honderden hooibergen in
1949 nu nog maar een paar over. Deze achteruitgang heeft ook op
vele plaatsen elders in het land plaatsgevonden en werd mede
veroorzaakt door de eerder genoemde introductie van kuilgras,
hooibalen en combine. De geïnterviewden vertelden eveneens dat
de jongere generatie boeren niet met een hooiberg gezien wil
worden. Dat gaf een ouderwets imago. Ook regelgeving kan in het
nadeel van hooibergen zijn. Als iemand namelijk zijn woning wil
vergroten of iets nieuws wil bouwen, kan hij de toegestane
oppervlakte bebouwing op zijn erf overschrijden. In dat geval moet er
iets anders, bijvoorbeeld de hooiberg, gesloopt worden. Anno 2007
wilde de gemeente Aalst in Vlaanderen een hooiberg slopen omdat
het een ‘leegstaand gebouw’ betrof!
Nu hooibergen grotendeels hun agrarische functie hebben verloren,
blijven ze doorgaans alleen behouden indien ze een nieuwe toepassing krijgen. Een functie binnen de recreatieve veehouderij sluit
nog het meest aan op het oorspronkelijke gebruik, maar inmiddels is
er (in Nederland) een breed scala aan alternatieve functies
ontwikkeld. De mogelijkheden hiertoe verschillen per type. Vele
hooibergen hebben nu een tweede leven als opslagplaats voor hooien/of strobalen, stalling voor machines of niet-agrarische toepassingen als carport, overdekt zitje, wasdroogruimte, fietsenhok,
haardhoutopslag etc. In veel gevallen heeft men de wanden (deels)
dichtgemaakt. De vloer is dan bestraat of er is beton gestort. We zien
dan ook enkele trends bij de nog authentieke hooibergen: of ze
storten in en worden opgeruimd, of ze worden omgebouwd voor
nieuwe functies. Minder vaak komt het voor dat ze opgeknapt
worden met behoud van het authentieke karakter. Tegelijk worden er
ook nieuwe hooibergen gebouwd, die ook weer meer of minder
authentiek kunnen ogen. In de laatste categorie valt de hooiberghut.
Dit is een trekkershut op een boerencamping, die door zijn vorm
(zeer) in de verte refereert aan de hooiberg. Hij appelleert aan
nostalgische gevoelens over het buitenleven. Dat betekent dat de
hooiberg nog steeds deel uitmaakt van het collectief geheugen, al
speelt daarbij een natuurgetrouwe weergave kennelijk een
ondergeschikte rol.
Vele hooibergen zijn dus al verdwenen en andere worden bedreigd
door stadsuitbreiding, vandalisme en achterstallig onderhoud. De
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hooiberg is echter toch een kenmerkend onderdeel van het
Nederlandse landschap. We treffen hem aan op velerlei zaken die
refereren aan dit landschap, zoals ansichten en ‘Nederlandse’
producten. Hooibergen vormen ook een geliefd motief op
wandtegeltjes. (Figuur 21) Het zou zonde zijn als dit typerende
gebouw uit Nederland zou verdwijnen.

FIGUUR 21: W ANDTEGEL, CIRCA 1600

Hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop
Lexmond en Hei- en Boeicop liggen in de Vijfheerenlanden, die de
overgang vormen van het rivierkleigebied naar het veengebied. De
dorpskern Lexmond is gelegen op de ‘rivierklei’ (oeverwal) en is,
zoals de naam al aangeeft, ontstaan bij de monding van de rivier de
Laak. Ook Achthoven en Kortenhoeven zijn gelegen op de ‘rivierklei.’
Hei- en Boeicop is een cope-ontginning, waarbij de gronden bestaan
uit veen of klei op veen. Lakerveld is gelegen langs de Laak, op
kleiige gronden. Met name bij Lexmond en Kortenhoeven lagen rond
1900 bouwlanden op overwegend lichte zavel; bij Achthoven, waar
de oeverwal smaller is en bestaat uit zware zavel, kwam vanouds
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meer grasland voor. Verder landinwaarts waren er bosschages van
griendhout. In Hei- en Boeicop kwamen naast grasland eveneens
bosschages voor. Hetzelfde was het geval in Lakerveld, met dien
verstande dat het aandeel bosschages daar wat kleiner was. De
verkaveling is in het algemeen smal en langgerekt. Op de oeverwal
was akkerbouw vanouds belangrijk, hoewel steeds meer akkerland is
vervangen door grasland. Elders overwoog grasland. In Hei- en
Boeicop werd op grote schaal hennep verbouwd. Hier kwam het
zogeheten hennepweidebedrijf voor. Voor de teelt van hennep was
veel mest nodig, daarom werd veel vee gehouden. Van de zuivel
maakte men boter en vooral kaas. Voor de wintervoedering van het
vee was veel hooi nodig.
Daar waar een brede oeverwal is, staan de boerderijen in het
algemeen onderaan de dijk, op het maaiveld. In Lakerveld en Hei- en
Boeicop zijn veel boerderijen op woonheuvels geplaatst. De
boerderijen in de Vijfheerenlanden behoren tot het hallehuistype, met
de deel in de lengterichting van het achterhuis en aan weerszijden
stalruimte. De brede deeldeuren werden dikwijls vervangen door een
smalle deur, omdat men de deuren alleen gebruikte om te kunnen
voederen. Het hooi werd buiten opgeslagen in hooibergen, die vaak
dicht bij de boerderij stonden. Er komen ook dwarsdeelboerderijen
voor, waarbij het hooi binnen werd opgeslagen. Toch troffen we ook
bij dergelijke boerderijen wel hooibergen aan, die kennelijk nodig
waren toen veestapel en/of hooioogst toenamen.
Op de in het eerste deel genoemde beperkingen van het kadastraal
onderzoek van hooibergen in de vroege 19e eeuw, stuiten we ook in
Lexmond en Hei- en Boeicop. In Lexmond werkte een andere
landmeter dan in Hei- en Boeicop, waardoor in Lexmond wel
hooibergen staan aangegeven, maar in Hei- en Boeicop niet één.
Gezien de vereisten van het hennepweidebedrijf moeten er in dat
laatste gebied ook toen hooibergen hebben gestaan, maar daar
kunnen we dus aan de hand van deze kaarten niets over zeggen.
In Lexmond, met Achthoven, Lakerveld en Kortenhoeven, zijn alle
hooibergen getekend als vijfroeders. (Figuur 22) Mogelijk zijn sommige vierkante gebouwtjes ook hooibergen, maar die laten zich niet
onderscheiden van andere gebouwtjes. Of dit nu betekent dat in
Lexmond alleen vijfroeders, en eventueel vierroeders, voorkwamen,
is niet op voorhand zeker. Mogelijk werd deze vijfhoekige vorm als
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symbool voor alle typen hooibergen gebruikt. Op oude foto’s van
Lexmond, Achthoven, Lakerveld en Kortenhoeven zien we echter
wel veel vijfroeders (hoewel niet uitsluitend), wat aangeeft dat het
hier toch een wijdverspreid type was.

FIGUUR 22: KORTENHOEVEN OP HET KADASTRAAL MINUUTPLAN VAN 1832

Als we veiligheidshalve alleen de vijfhoekjes op de kadastrale
kaarten van 1820-1830 beschouwen als hooibergen, komen we in
Lexmond op een aantal van 73. Daarvan stonden er twaalf in
Achthoven, op twee na steeds één per boerderij. Alleen bij een
inmiddels verdwenen boerderij in de uiterwaard stonden er twee. De
meeste stonden achter de boerderij, sommige ernaast. In Lakerveld
stonden 28 hooibergen, in twee gevallen zijn er twee per boerderij,
voor de rest steeds één. Ook hier stonden op de kaarten de meeste
achter of schuin achter de boerderij, de overige ernaast. In Lexmond
zelf stonden 12 hooibergen, waarvan twee op één erf. Wederom
stonden de meeste achter de boerderij en een enkele ernaast. In
Kortenhoeven zijn 21 hooibergen getekend, maar hier waren veel
meer erven met twee hooibergen en was er zelfs een erf met drie
hooibergen. Een ligging (schuin) achter de boerderij overweegt ook
hier.
We weten dus niet of het aantal van 73 het werkelijke aantal
hooibergen aangeeft. Het is echter wel duidelijk dat er heden ten
dage veel minder hooibergen zijn dan vroeger. In Lexmond (1 in het
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dorp, 1 aan de Nieuwe Rijksweg), met Achthoven (7), Kortenhoeven
(2) en Lakerveld (3), troffen we er 14 aan, in Hei- en Boeicop 15. In
deze getallen zijn ook enkele restanten meegeteld. Zo vonden we op
de Hei- en Boeicopseweg 38 alleen nog enkele lage muurresten, het
vloertje en een voergoot. Aan de Kortenhoevendijk 11 en 15 resteren
alleen de roeden; op het adres Achthoven 64-66 is daarnaast ook
nog de constructie van de kap bewaard. De gegevens van de in
totaal 29 hooibergen, zijn vermeld in de tabel op pagina 50-51.
De oudste hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop
De oudste hooibergen van Lexmond en Hei- en Boeicop staan, op
één na (Achthoven 21), in Hei- en Boeicop. Het gaat in al deze
gevallen om stelbergen, met een meestal stenen onderbouw en een
verhoogde tasvloer. (Figuur 23)

FIGUUR 23: GEMODERNISEERDE STELBERG, HEI- EN BOEICOPSEWEG 149

Oorspronkelijk hadden ze houten roeden, die nu soms afgezaagd of
verwijderd zijn en vervangen door betonnen roeden. De rieten kap is
vaak vervangen door golfplaat. De moderne bergen, met metalen of
betonnen roeden, golfplaten kap en oogstberging (van hooi) vanaf de
grond, staan bijna alle in Lexmond. In Lakerveld staat een moderne
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stelberg met betonnen roeden. Op oude foto’s van Lexmond uit de
eerste helft van de 20e eeuw is eveneens te zien dat de hooibergen
hier oogstberging vanaf de grond hadden, dat was kennelijk toen ook
al gebruikelijk. (Figuur 24)

FIGUUR 24: LAKERVELD 81 CIRCA 1920

Waarom staan er in Hei- en Boeicop zoveel stelbergen en in
Lexmond haast geen? Dat kan te maken hebben met de geringe
beschikbare ruimte op de erven, waarbij het handig was om functies
te combineren in een gebouw, dus veestalling onder en hooiopslag
boven. Vanwege deze geringe ruimte was een hoek van de boerderij
soms afgeschuind of afgerond, zodat paard en wagen daar
makkelijker langs konden. (Figuur 25) Een andere, minder waarschijnlijke mogelijkheid is, dat men in Hei- en Boeicop meer wateroverlast kende, bijvoorbeeld wanneer een dijk doorbrak, of door
zware, langdurige regenval of kwel bij hoge rivierstanden, omdat het
land hier lager ligt dan op de oeverwallen. Niet voor niets staan
boerderijen hier dikwijls op woonheuvels, maar dat is ook het geval
in Lakerveld. De stelbergen staan in een aantal gevallen aan de rand
van de woonheuvel, op aflopend terrein.
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De hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop
laten mooi de overgang
zien van de Betuwe naar
de Alblasserwaard. In de
Betuwe zijn stelbergen nagenoeg het enige type.
Dikwijls zijn daar de onderschuren zijdelings uitgebouwd, vooral bij de
kleine bedrijfjes. Ze hebben in het algemeen nog
houten roeden en een
rieten kap. In Herwijnen,
tegen de grens met ZuidHolland, zijn de hooibergen ook al gedeeltelijk
verbouwd, met betonnen
roeden en vaker een golfplaten kap. In de Alblasserwaard staan nu vooral
moderne bergen, met
oogstberging vanaf de
grond.
De vraag hoe oud de
FIGUUR 25: AFGESCHUINDE HOEK VAN
huidige stelbergen zijn, is
BOERDERIJ, HEI- EN BOEICOPSEWEG 143
moeilijk te beantwoorden.
In het algemeen is het zo dat hooibergen moeilijk te dateren zijn,
door het ontbreken van aan een bepaalde periode toe te wijzen
stijlkenmerken en doordat dikwijls onderdelen vervangen werden.
Wat opvalt, is dat meerdere stelbergen wanden van machinaal
vervaardigde baksteen hebben, die te dateren valt vanaf het laatste
kwart van de 19e eeuw. Het kan echter om een latere ‘verstening’
gaan, misschien waren de wanden eerder afgewerkt met planken,
zoals nog steeds het geval is bij de hooiberg aan de Hei- en
Boeicopseweg 40. Enkele stelbergen bezitten wel wanden van
mogelijk oudere handvormsteen. Een andere mogelijkheid is
jaarringonderzoek van houten delen, het zogeheten dendrochro36
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nologisch onderzoek, maar dat lukt niet altijd en, zoals gezegd,
werden onderdelen zoals roeden dikwijls vervangen, zodat die jonger
zijn dan de hooiberg. Een dendrochronologisch onderzoek hebben
we uitgevoerd op het zojuist genoemde adres Hei- en Boeicopseweg
40, waar we monsters hebben genomen van de houten beer en
enkele andere oude onderdelen, maar helaas is datering niet gelukt
omdat er te weinig jaarringen waren11. (Figuur 26)

FIGUUR 26: BOREN VOOR DENDROCHRONOLOGISCH ONDERZOEK
HEI- EN BOEI-COPSEWEG 40

Modernere hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop
Over de datering van de moderne bergen is iets meer te vertellen.
Mogelijk is de hooiberg op de Hei- en Boeicopseweg 143 als eerste
gemoderniseerd. Deze had drie roeden en een zeskante, niet
flexibele rieten kap. De moderne bergen met metalen roeden zijn ook
al relatief oud. Ze dateren van de vroege jaren dertig van de 20e
eeuw en zijn te vinden op de adressen Kortenhoevendijk 11,
Achthoven 64-66 en Lakerveld 134. De eerste twee zijn van
hetzelfde type, beide vijfroeders met een liersysteem bestaande uit
grote en kleine tandwielen. De roeden zijn zowel boven als onder
met elkaar verbonden. De laatste is een vierroeder. Alle drie hebben
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ze nu een liersysteem met schijven bovenop de roeden. Elders in het
land werden de kappen van dit type hooiberg wel met de
dommekracht geheven. Daartoe zijn er gaten in de roeden
aangebracht. (Figuur 27)

FIGUUR 27: RESTANT VAN VIJFROEDER MET METALEN ROEDEN EN
TANDWIELOVERBRENGING, KORTENHOEVENDIJK 11
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Op Lakerveld 178 en Hei- en Boeicopseweg 78 staan vierroedige
hooibergen van de firma Haring, te herkennen aan het windvaantje in
de vorm van een pijl met een jaartal erin, dat het bouwjaar aangeeft.
In dit geval respectievelijk 1951 en 1950. Hooibergen van deze firma
uit die periode zijn te herkennen aan de metalen vakwerkspanten die
in de kap toegepast zijn. (Figuur 28) Wel hebben ze al betonnen
roeden.

FIGUUR 28: METALEN VAKWERKLAAN, (HORIZONTALE DRAAGBALK)
LAKERVELD 178

De hooiberg op Lakerveld 178 is een stelberg en zeer mooi afgewerkt, met afgeschuinde hoeken waarin een opening zit met een
betonnen latei, waarin het hefmechaniek zich bevindt. (Figuur 29) In
de verhoogde tasvloer zijn verschillende houten roeden van een
voorganger verwerkt. De hooiberg aan de Nieuwe Rijksweg 144 is
ook van de firma Haring, maar uit 1975 en bezit eerder genoemde
kenmerken niet.
De overige moderne bergen hebben drie of vier roeden van beton.
De drieroeders hebben een zeskante kap. Ze zijn dikwijls gebouwd
door de firma’s Haring en Vis, de laatste te herkennen aan het
windvaantje in de vorm van een vis. Deze drie- en vierroeders
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dateren in het algemeen
uit de jaren zestig en
zeventig van de 20e
eeuw. De firma Vis
gebruikte roeden van de
firma
Mulchuyse
uit
Bodegraven, zoals te
lezen valt op de roeden
van de verbouwde berg
op Hei- en Boeicopseweg 14. Het opschrift
luidt: J. MULCHUYSE /
V H BIERHORST / BODEGRAVEN.
Diverse stelbergen zijn in
deze periode ook verbouwd, waarbij de vier,
vijf of zes houten roeden
werden vervangen door
drie of vier betonnen, of,
in een enkel geval, metalen roeden. Dat levert
bij de vijfhoekige bergen
een wat merkwaardige
plaatsing van de drie
nieuwe roeden op. Bij enFIGUUR 29: HEFMECHANIEK IN NIS,
kele van deze gemoderniLAKERVELD 178
seerde stelbergen is de verbouwing uitgevoerd door de firma Vis.
Er worden ook nieuwe hooibergen gebouwd, meestal zonder agrarische functie. Een voorbeeld daarvan is de vijfroeder in authentieke
stijl op Achthoven 26.
Zesroeders staan, zij het verbouwd, alleen in Hei- en Boeicop. Twee
daarvan zijn later verbouwd tot drieroeder. Ook komen daar nu de
meeste vijfroeders voor. Het zijn alle stelbergen (geweest). Ook
hiervan zijn er twee later omgebouwd tot drieroeder. Eén van de
twee vierroeders in Hei- en Boeicop is een stelberg. Verder zijn er
nog twee drieroeders met oogstberging vanaf de grond. Een van
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deze drieroeders in Hei- en Boeicop, aan de Hei- en Boeicopseweg
143, heeft een zeskante rieten kap en wijkt daarmee af van de
overige moderne en gemoderniseerde bergen, die een golfplaten
kap hebben.
In Lexmond komen geen zesroeders (meer?) voor en is maar één
van de vier vijfroeders een stelberg. Daarnaast zijn er zeven vierroeders en drie drieroeders .
De constructie van de stelbergen bestaat bij de vijf- en zesroeders uit
de vijf eikenhouten roeden met daartussen de onderlanen in een vijfof zeshoek, die oorspronkelijk geschoord zijn naar de roeden. In het
midden van de berg staat een gemetselde of houten beer, waarop
straalsgewijs de tasliggers liggen. De tasliggers die naar de roeden
lopen zijn daar ook geschoord. Er zijn in Hei- en Boeicop twee
houten beren, die elders in het land vrij zeldzaam zijn. De ene, op
Hei- en Boeicopseweg 40, is van eikenhout zonder uitkragingen
bovenop en heeft een doorsnede van 50-60 cm. De andere, het
restant op Hei- en Boeicopseweg 42, is mogelijk van perenhout met
drie uitkragingen bovenop en heeft een doorsnede van 50 cm.
Bovenop deze laatste beer ligt een zware onderslagbalk, die de
tasliggers heeft gesteund. (Figuur 30)

FIGUUR 30: HOUTEN BEER MET ONDERSLAGBALK (ZIE PAGINA 9),
HEI- EN BOEICOPSEWEG 42
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Dwars door deze balk heeft kennelijk nog een andere balk gelopen.
Mogelijk lagen de tasliggers evenwijdig aan elkaar op de
onderslagbalk. Doordat ze ontbreken kunnen we daar niets meer
over zeggen. In de onderslagbalk en een bijbehorend korbeel zijn
telmerken aangebracht. Dat zijn nummers die de timmerman in zijn
werkplaats aanbracht op de onderdelen om dan op locatie de bij
elkaar horende delen in elkaar te kunnen zetten.
De gemetselde beren
hebben niet alle dezelfde
vorm. Voor zover we ze
hebben kunnen bekijken
zijn ze rond, vierkant of
vijfhoekig, met zes tot
negen
uitkragingen.
(Figuur 31) Tussen de
gemetselde beer en de
tasliggers liggen houten
blokken. Enkele beren
waren verwijderd, zodat
alleen de onderste laag
waarneembaar was. Bij
het verwijderen van een
zo’n beer bleek dat deze
niet hol was maar volgestort met kalk, cement
en puin. In de Betuwe
daarentegen zijn vele
holle beren aangetroffen.
De doorsnede op het
smalle deel van de
gemetselde beren varieert vermoedelijk van
60-100 cm. We hebben ze FIGUUR 31 VIERKANTE GEMETSELDE BEER MET
niet alle opgemeten.
ACHT UITKRAGINGEN, ACHTHOVEN 21
Zoals nog enigszins valt af te leiden van oude foto’s en nog te zien is
op Hei- en Boeicopseweg 40, hebben de kappen van de authentieke
bergen in ons gebied een West- en Midden-Nederlandse constructie
42

12e jaargang nr. 3, augustus 2010

gehad, met hoekspoor en kort zwaard. De lanen waren met pen-engat verbonden en eventueel verankerd met ijzerwerk; de sporen
gingen met een aangepunte pen door de lanen of lagen in een keep
over de lanen. De kap hing aan beugels en werd, in de tijd dat deze
nog een flexibele constructie had, geheven met de bergwind. Dat
was gevaarlijk, omdat men op het hooi staande dit vrij zware
apparaat moest hanteren, maar ook omdat de roeden soms van het
ene gat op het andere doorrotten, zodat de kap ineens een stuk
omlaag kon schieten.
Moderne bergen hebben, zoals gezegd, geen flexibele kapconstructie. Bij de meeste moderne en gemoderniseerde bergen in
Lexmond en Hei- en Boeicop bestaat de kapconstructie uit gezaagde
houten kepers en gordingen. Bij de hooiberg op Hei- en Boeicopseweg 143, die als enige
een gemoderniseerde rieten
kap heeft, bestaat de kapconstructie uit zes hoekkepers, die bij elkaar komen
in een nokstijl, en vier rijen
gordingen, die de hoekkepers verbinden. In de tussenruimtes is een naar
boven
afnemend
aantal
kepertjes aangebracht. Op
deze
constructie
liggen
panlatten, waarop het riet is
vastgemaakt. (Figuur 32) De
overige moderne bergen
hebben geen panlatten, daar
ligt het golfplaat direct op de
kapconstructie.
De vier- en vijfroedige
bergen met metalen roeden
hebben
eveneens
een
houten kapconstructie, bestaande uit acht, respectieFIGUUR 32: NIET-FLEXIBELE RIETEN KAP,
velijk vijf kepers die bovenHEI- EN BOEICOPSEWEG 143
aan met ijzeren strippen
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verbonden zijn. Bij de vierroeder, die als enige nog een volledige kap
heeft, zijn twee gordingen aangebracht. Op de verbindingen van
gordingen en kepers zijn de kepers verbreed door middel van aan
weerszijden aangebrachte blokjes.
De beide oude Haringhooibergen (Lakerveld 178 en Hei- en Boeicopseweg 78) zijn voorzien van een deels houten, deels metalen
kapconstructie. De hoekkepers zijn van hout, maar tevens zijn er
metalen hoekkepers en tussenliggende kepers, die bij elkaar komen
in een metalen achtkante nokstijl. De lanen bestaan uit metalen
vakwerkspanten, waarin rechthoekige gaten zijn uitgespaard met
een diagonaal lopend spijltje. Tenslotte is er in de nok onder aan de
nokstijl een metalen staaf van circa een meter aangebracht, waaraan
een achtpuntige, eveneens metalen ster is vastgemaakt. De
uiteinden hiervan zijn aan de metalen kepers gelast.
De overige moderne bergen hebben in het algemeen een houten
constructie met gezaagde gordingen en kepers die bij elkaar komen
in een nokstijl.
De plaatsing van de roeden, die bij authentieke bergen altijd binnen
de lanen staan, verschilt bij de diverse typen moderne bergen. In
Lexmond en Hei- en Boeicop blijken bij de bergen met metalen
roeden en bij de oude hooibergen van de firma Haring, de roeden
binnen de lanen te staan. Gewoonlijk wordt dan in de hoek tussen de
lanen een brede plank aangebracht, maar dat hebben we alleen
kunnen waarnemen bij een van de hooibergen met metalen roeden.
De staalkabel van het hefsysteem wordt vastgemaakt aan een
ijzeren balkje dat eveneens tussen de lanen loopt.
Alleen de hooibergen met metalen roeden hebben of hadden een
liersysteem bestaande uit twee grote en twee kleine tandwielen, bij
alle overige bergen bestaat het windmechaniek uit een worm met
wormsegment, het geheel bediend met een zwengel en soms
afgedekt met een ijzeren klepje. (Figuur 33) De schijven zijn bovenop
de roeden geplaatst en zijn voorzien van gaten of hebben enkele
spaakjes.
Tien van de moderne bergen hebben roeden die aan de bovenzijde
verbonden zijn, waaronder alle drie de hooibergen met metalen
roeden en de beide oude Haringhooibergen. De roeden staan
overhoeks, behalve bij drieroeders en bij de hooiberg op Hei- en
Boeicopseweg 10, waar ze aan twee zijden van de kap staan. Om
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het schommelen van de kap tegen te gaan zijn geleiders om de
roeden aangebracht, die aan de gordingen bevestigd zijn.

FIGUUR 33: HEFSYSTEEM MET WORM, ACHTHOVEN 46B

Het werken met hooibergen in Lexmond en Hei- en Boeicop
Het onderstaande is gebaseerd op wat de verschillende eigenaren
verteld hebben. Omdat niet iedereen dezelfde werkwijze had, kan
het geschrevene afwijken van wat de lezer bekend is.
In de stelbergen werden onderin dieren gestald: jongvee (kalveren of
pinken) en varkens. Iemand vertelde dat voor volwassen koeien
deze ruimte niet geschikt was, omdat die te laag en te bedompt was,
“dan kregen ze het aan de longen”. Soms zijn nog voergoten en
gruppen aanwezig. In de berg op Achthoven 21 is de rand van de
voergoot gemaakt van vormstenen. (Figuur 34) Voor varkens en
jongvee konden de klinkertjes van de bestrating op hun platte kant
liggen, maar voor paarden moeten ze op de smalle kant liggen,
omdat die ze anders kapot trappen. Blijkens een dichtgezette
opening in de hooiberg op Hei- en Boeicopseweg 4 huisde er
45

Lek en Huibert Kroniek

vroeger een hond in deze berg. Dat was ook het geval in de hooiberg
van Lakerveld 252.

FIGUUR 34: GRUP EN VOERGOOT MET VORMSTENEN, ACHTHOVEN 21

In het najaar werden onderin de bergen ook wel bieten bewaard.
Op de verhoogde tasvloer, of vanaf de grond bij de bergen zonder
verhoogde tasvloer, werd hooi bewaard. In Kortenhoeven, met zijn
brede strook lichte riviergrond, werd graan verbouwd dat ook
opgeslagen werd in de bergen: schoven tarwe, rogge, gerst en soms
haver werden in lagen op het hooi opgeslagen. In de oorlog moest
ook elders, zelfs op het veen, verplicht een stukje land gescheurd
worden om er tarwe en soms haver op te telen. Daarbij was de
verhouding ¾ hooi en ¼ koren. Het graan werd met de stationaire
dorskast gedorst. In de oorlog is er met de hand gedorst.
Het hooi werd vanouds met de gavel opgestoken. Om hogerop de
berg te kunnen vullen, spaarde men één of twee hok- of hoekgaten
uit (Figuur 35 en 36) waarin iemand stond om het hooi van de wagen
aan te nemen en door te geven naar boven.
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FIGUUR 35: HOK- OF HOEKGAT IN BERG HOOI,
HEI- EN BOEICOPSEWEG 38, FAM. BROUWER

FIGUUR 36: HOOI TASSEN IN 1959
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In het hokgat hing een touw met knopen. Eenzelfde touw werd
gebruikt om bovenin de hooiberg te komen. Voor het eerste stuk
werd een ladder gebruikt, maar die kwam niet hoog genoeg, dus het
laatste stuk ging met een touw. Als men het hooi hoog op moest
steken, maakte men gebruik van een lange gavel, de schootvork.
Het hooi werd in de berg vastgelopen, al bleef het bovenste vrij los;
de buitenkant werd afgekamd met de rijf of met de hand: “hij moest
recht zijn”. Iedere veertien dagen ging je uit de hooiberg de werkvoorraad hooi bijvullen. Het uit de berg halen van het hooi deed men
met de hand, de graaf of het stikmes en in een enkel geval ook met
de gavel. Bij het uitnemen van het hooi maakte men in het midden
van de zijkant weer een gat. Omdat de hooibergen dicht bij de
boerderijen stonden, maakte men wel een bruggetje van planken van
het hokgat naar de boerderij, dat aan de zijkanten ook afgeschot
werd, zodat men het hooi ’s winters makkelijk naar de boerderij kon
brengen.
Later bracht men het hooi, eerst los en later als pakjes, ook wel met
de transporteur in de berg. Op Hei- en Boeicopseweg 55 heeft men,
nadat de berg gemoderniseerd was, een hooigrijper gebruikt. Elders
heeft men hooiblazers in gebruik gehad, hoewel niet iedereen daar
tevreden over was: “het was veel wind”. Ook het hooikanon werd hier
en daar gebruikt. Op Hei- en Boeicopseweg 10 hangt de verdeler
nog in de kap. Om het hooi bij gebruik van dit apparaat binnen de
berg te houden, hingen luiken of bledden aan de kap. Op Nieuwe
Rijksweg 144 werden deze strakgedraaid met een staalkabel.
Om broei te voorkomen moest het hooi goed droog de berg in en niet
teveel tegelijk, “je moest je geduld bewaren als boer”. Een beetje
broei kan geen kwaad, dat moet zelfs, maar als je de berg ruikt en
ziet stomen, is het teveel. Men moest precies zijn op het hooi. Als het
hooi nog te vochtig was, werd het wel bovenop uitgespreid en als het
dan goed droog was, alsnog netjes opgetast. Er werd hier geen zout
in het hooi gestrooid tegen broei, wel soms voor de smaak. Niettemin
zijn er wel schelven en hooibergen door broei afgebrand. Later heeft
men ook ventilatiesystemen toegepast, met een schacht van hout of
beton, roosters om in het hooi te leggen en een ton die met de kap
mee omhoog getrokken werd.
Brand kon ook door andere oorzaken ontstaan. Zo is de hooiberg op
Hei- en Boeicopseweg 125 in 1953 getroffen door de bliksem. Die
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was in een roede ingeslagen en men moest toen met de graaf en het
stikmes twee meter verkoold hooi rond die roede wegsteken. De
brandweer was er gauw bij. Het was een vreselijk noodweer, het had
de hele nacht geonweerd, van half tien tot half zes. In Lexmond zijn
die nacht ook twee boerderijen afgebrand. De hooiberg op Hei- en
Boeicopseweg 38 is tijdens een storm op 3 januari 1976 in elkaar
gezakt. Er stonden koeien onderin die gelukkig gered konden
worden.
Tijdens de hooibouw werd hooibouwbier gedronken, dat was “niet zo
geweldig”. Hooibouwbier zat in een vat van 30 liter. Er werd wel een
speciale koelbak gebruikt, die afgedekt werd met gras. Daar ging
zure wei in.
Los hooi werd vervangen door pakjes en kuil. Een tijdje zijn silo’s in
gebruik geweest, waarin gekneusd gras bewaard werd. Restanten
van zulke silo’s zijn nog te vinden op Nieuwe Rijksweg 144 en
Achthoven 18. Toch zijn ook vele jaren na de uitvinding van het
graskuilen nog hooibergen neergezet. De kwaliteit van het kuilgras
was eertijds nog niet zo goed als nu. Men gaf een deel kuilgras en
een deel hooi. Niettemin hebben de hooibergen inmiddels wel hun
oorspronkelijke functie verloren. De
stelbergen worden soms omgebouwd
tot verblijfsruimte, andere hooibergen
worden gebruikt als opslag. Niettemin
zijn sommige hooibergen nog
agrarisch in gebruik. Op Hei- en
Boeicopseweg 76 heeft men onder
de verplaatste kap van de oude
hooiberg een schuurtje gemaakt,
waarin nog altijd kalveren gehouden
worden. In enkele hooibergen liggen
nog steeds pakjes hooi en stro voor
agrarisch gebruik. De hooiberg op
Hei- en Boeicopseweg 40 is ook
gevuld met pakjes hooi, maar die
liggen daar voor de sier. Om de
hooibergen te behouden zijn nieuwe
functies nodig, die liefst zo min
mogelijk afbreuk doen aan het uiterlijk. FIGUUR 37: BESCHILDERDE MELKBUS
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