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Spijkers zoeken

S

pijkers zoeken - maar niet op laag water zoals de zegswijze luidt - is zoiets als een speld in een
hooiberg zoeken. Niet dat de betekenis van beide uitdrukkingen dezelfde zou zijn, maar zowel
het een als het ander is even moeilijk als tijdrovend. Het gaat hier namelijk om een heel ander
soort `spijkers', zeker niet over wat ook wel `draadnagels' worden genoemd.
Spijkers zoeken kan evenwel ook een toeristisch
genoegen zijn. Men vindt deze vaak zeer oude
gebouwtjes (want dat zijn het) namelijk verspreid door
geheel ons land.
Door nijver speuren werden ze gevonden in Drente,
Overijssel, Gelderland en Limburg. Doch er zijn er ook
in enkele andere provincies ontdekt. En bovendien wil
dit nog niet zeggen dàt alle spijkers al zijn ontdekt.
Integendeel.

Waar komt de naam vandaan?
Onderzoekers hebben aangetoond dat het woord
spicarium voor het eerst voorkomt in de Lex Salica, de
Salische Wet, waarschijnlijk ontstaan in de tijd van de
koning van de Salische Franken, Chlodovech. De
geschiedschrijvers plaatsen deze wet in de zeer vroege
middeleeuwen, tussen 486 en 507. Hij bevat in
belangrijke mate straf- en boetebepalingen en onder deze
vinden we dan de volgende bepaling in het 16e
hoofdstuk:
Oude spijker te Arnhem
“Si quis spicario.... Wie het waagt een spijker of andere
opslagplaats van de oogst in brand te steken, zal
veroordeeld worden tot het betalen van een boete.”
Een spijker is dus in zekere zin een korenschuur. Het latijnse woord voor korenaar is dan ook `spica'.
In de Lex Alamannorum, die ruim 200 jaren later moet zijn ontstaan wordt ook een dergelijke boete
ingesteld op dit misdrijf.

Uit de elfde eeuw
Voor de derde maal treffen we het woord `spijker' (in het duits `Speicher') aan in het Freckenhorster
Heberegister, dat bekend is gebleven in een kopie uit de elfde eeuw. In deze lijst van de inkomsten van
het klooster Freckenhorst komt voor het eerst in de geschreven bronnen het woord `spiker' voor, met
variaties daarop als `spikari', `spikeri', `spichari'. In de latijnse tekst heet dit gebouwtje dan `granarium
communis', gemeenschappelijke spijker.
In de latere middeleeuwen komt de term veelvuldig voor. In het middelfrans wordt het woord `épier',
duidelijk afgeleid van hetzelfde middellatijnse `spicarium', merkwaardigerwijs niet meer begrepen als
de naam voor het gebouw waarin het graan is opgeslagen, maar als de belasting op de granen, die toen
zeker niet geliefd was. Nu begrijpen we ook wel hoe het woord `spijker' in onze nederlandse taalschat
terecht is gekomen.
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In het Nederlands
In Nederland wordt het woord al betrekkelijk vroeg gebruikt. Merkwaardig is een vermelding op een
rekening van 4 oktober 1582. Deze rekening is van materialen van de afgebroken gebouwen binnen
Amsterdam, welke in 1572 waren geconfisceerd. Hierin wordt opgenomen dat er ook `spijkers' bij
waren. In dit geval menen we hieronder zonder meer korenpakhuizen te moeten verstaan. Dat het
begrip `spieker' diep in de toenmalige gedachtenwereld van het platteland was ingedrongen, wordt wel
bewezen door het spraakgebruik. In het middelnederlands is de `spikermate' bekend, volgens het
woordenboek van Verdam “de bij den spiker van een bepaalde streek gebruikelijke maat voor de
bepaling van tienden”. Het blijkt evenwel dat het woord spijker of spieker, al naar de gewestelijke
uitspraak, in het huidige taalgebruik niet meer leeft. Wie aan de bewoner van een boerderij, die
`spijker' is genaamd, vraagt wat dit woord betekent, zal geen afdoend antwoord ontvangen.

Spijker bij Voorst (oude prent)

Niet ‘spijk’ maar ‘spijker’
Bij het zoeken naar de oorsprong en de verklaring van dit woord, werd het duidelijk dat er een verschil
bestaat in betekenis tussen `spijker' en `spijk'.
Dr. P. Blok van de Afdeling Naamkunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te
Amsterdam gaf hiervan de volgende uitleg: “Het latijnse woord `spicarium' kan in het algemeen in
onze taal slechts door `spieker' of `spijker' terugkeren, nooit als `spijk'. Het middelnederlands kent dan
ook alleen vormen met -er. De plaatsnamen met `spijk' dienen dan ook anders verklaard te worden.
Deze gaan terug op een oorspronkelijk germaans woord `spika', hetgeen betekent punt, spitse paal, dan
ook paalwerk en wel speciaal een visweer (een van planken gemaakte stuw in het water) en ook
bruggetje”.

Boerenspijkers
Van de korenspijkers, bestemd voor opslag van eigen granen op het boerenerf, moeten er in ons land
zeer vele zijn geweest. Merkwaardig is het, dat ze bijna alle verdwenen zijn. Wel is de naam dikwijls
bewaard gebleven en overgegaan op de naam van de boerderij als geheel.
Speciaal in het Gelderse vinden we de naam spijker op vele plaatsen nog terug, maar ook in Overijssel
en Limburg is deze naam nog gebonden aan boerderijen. De schaarse overblijfselen van historische
boerenspijkers zijn opgetrokken in vakwerkbouw. Zij hebben echter niet het eigene, dat wij gevonden
hebben bij het andere type spijkers, de ranke hoge bouw met de ruime graanzolder.

Het zoeken naar spijkers
Bij het zoeken naar spijkers in Nederland kwamen wij menigmaal op een dwaalspoor. De Spijkerweg
in Nijverdal bleek niet naar de plek te leiden waar iets van dien aard stond of ooit had gestaan.
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Olde Spieker te Vierakker

Verwarring in de spreektaal tussen spijk en spijker kwam
vele malen voor. In andere gevallen merkten we dat op
oude kaarten en in oude beschrijvingen de naam spijker of
spieker nog werd vermeld.... terwijl niemand ter plaatse
daarvan meer op de hoogte bleek te zijn.
Een enkele maal hoorden wij van een Spijkerstraat, en op
onderzoek uitgaande kwamen wij door de Hamer- en
Boorstraat en begrepen dat een naamgever voor nieuwe
straten hier fantasieloos te werk was gegaan en met deze
gereedschapsnamen voor straten ons op een dwaalspoor
had gebracht.
In de Overijsselsche Almanak van 1836 geeft J.H.
Halbertsma
de
verklaring
van
verscheidene
streekuitdrukkingen inzake de spijker. En wij menen dat hij
de spijker op de kop slaat, waar hij uitleg geeft van het
woord spiker. Hij zegt dat dit woord eigenlijk niet alleen
behoort te staan. Vandaar: `koren-spijker', `bak-spijker' en
hij kwam zelfs de naam `tollenspieker' tegen voor tolhuis
en `Spijcker to were' voor een versterkt huis. Hij besluit dat
niet de bestemming, maar de vorm van het huis de naam
van `spijker' heeft gegeven.

De oorsprong
Van belang bij ons onderzoek is de vraag hoe we ons de oorsprong van de spijker als opslagplaats van
koren moeten denken. In Duitsland is vrij veel onderzoek op dit gebied verricht, maar toch geeft de
literatuur - die overigens in Nederland moeilijk of niet te vinden is - geen antwoord op deze vragen:
“Wat nu is de oorsprong van de spijker?”
“Hoe is de ontwikkeling van dit gebouwtje?”
Wij mogen aannemen dat elke boer een opslagplaats nodig heeft voor zijn oogst en zijn voorraden. Dat
het kostbare voedsel met zorg wordt bewaard tegen zowel
de mogelijke aanvallen van ratten als tegen vocht ligt
voor de hand. Verder is het niet twijfelachtig dat de
boerenhoeve - vooral een rijke - in oude tijden menigmaal
blootstond aan aanvallen van benden die het land
afstroopten. Dus is het ook begrijpelijk dat de boer zijn
koren opslaat in een gebouw dat enigermate verdedigbaar
is. Hij graaft er een gracht omheen, maakt het sterk door
het op te bouwen van deugdelijk materiaal, bij voorkeur
van steen, en het hoog op te trekken. Hij versterkt deuren
en vensters en brengt een ophaalbrug aan over de gracht.
Zo ontstaat een kleine versterking, die nog slechts behoeft
te worden aangevuld met enige voorzieningen om te Spijker te Lom
kunnen dienen als laatste toevluchtsoord voor de
gezamenlijke bewoners van de hoeve als de nood zeer hoog gestegen is.
Het is dan ook zo vreemd niet deze gang van zaken aan te treffen en vermeld te vinden dat zo'n
Speicher ook Berfes wordt genoemd, voornamelijk aan de Neder-Rijn en in Westfalen, waar deze
bouwvorm als bijzonder typisch optreedt. Het woord berfes, dat we hierboven noemden, heeft te
maken met `bergen' en `vast', vesting, versterking en dat is niet zo wonderlijk in verband met het
uiteengezette. Dit wil echter niet zeggen dat in andere streken de spijkers niet evenzeer inheems
zouden zijn. Waarom ook niet? Overal moet graan worden opgeslagen en overal gelden dezelfde
problemen.
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De boerenspijker
Hiermee hebben we dan de ontwikkeling van de `boerenspijker' op eenvoudige wijze geschetst. Veelal
kwam dan nog een samenvoeging tot stand met het bakhuis. Dit is zeer begrijpelijk. Voor het bakken is
meel nodig; omdat er gestookt moet worden is er brandgevaar. Dit bakken kan dus het best geschieden
in de `(bak)- spijker'. Dit alles echter is een uitvloeisel van het boerenbedrijf en de zeker in vorige
eeuwen daaraan verbonden `zelfgenoegzaamheid'. Veel meer dan nu was de boerderij toen de
zelfstandige eenheid, die in het overgrote deel van alle menselijke behoeften kon en moest voorzien.

Opslagplaats voor graan
We komen de naam spijker ook tegen in een andere betekenis, welke desondanks ongetwijfeld
samenhangt met die van korenopslag op de boerenhoeve. We noemden hiervoor al de spijker van het
Stift Freckenhorst. Van deze
spijker
wordt
nadrukkelijk
vastgesteld dat hij dient voor
opslag en verzamelplaats van de
opbrengsten van de belasting in
natura en misschien daarom ook zo
nadrukkelijk
`granarium
communis' wordt genoemd.
En hiermee komen we aan het
begrip `spijker', waarvan de
betekenis uitgaat boven die van de
eigen korenopslagplaats van het
boerenbedrijf. We doelen hier op
de opslagplaats die enigermate in
verband staat met onze kastelen,
althans met de feodaliteit, met de
rechtsverhoudingen
in
de
middeleeuwen. Het is duidelijk dat
Pollenstein te Wamel (oude prent)
aan het begrip spijker een ruimere
betekenis dan alleen die van
boerengraanschuur moet worden toegekend. Het is wellicht nog beter te zeggen dat spijker méér
betekenissen kan hebben, waarbij het onderlinge verband nog een open vraag is, die wellicht alleen op
filologisch terrein kan worden opgelost.

Buitenhuizen die de naam Spijker dragen
In enkele delen van ons land komen spijkers voor van een andere aard dan die, welke op eenvoudige
wijze terug te voeren zouden zijn tot het begrip korenspijker, en dit dan in ruime zin genomen. Er zijn
in historische tijden vele buitenhuizen geweest, die de naam Spijker droegen, al dan niet met een
voorvoegsel, zoals bijvoorbeeld `Fontanus-spijker'. Rondom enige steden in het oosten van het land
ligt een krans van huizen, welke spijkers worden genoemd. Vooral bij Arnhem troffen wij er vele aan
(ruim vijftien), doch ook de omgeving van Zwolle en Zutphen was tamelijk rijk aan dergelijke
gebouwen.

Een buitenhuis?
Zijn deze huizen nu werkelijk spijkers geweest in die betekenis van het woord, zoals wij deze zo
gaarne zouden zien? Zeker niet; de meeste zullen niet meer dan een buitentje onder de wallen van de
stad zijn geweest. Enkele echte spijkers werden na verloop van tijd geschikt gemaakt voor permanente
bewoning, doch de benaming blééf gehandhaafd. Was het dan zo verwonderlijk dat nieuw
gebouwde - er even zo uitziende - optrekjes eveneens spijker werden genoemd?
Het is toch niet aan te nemen dat de hertogelijke jachthuizen buiten Arnhem niet meer dan
graanpakhuizen geweest zijn? Toch, wanneer Karel van Egmond in 1533 een stuk grond koopt, dan
wordt dit omschreven als: “Streckende die Rijncant langes bis aen onsen Spijcker, wy dair doen
tymmeren hebben geheyten Hulckesteyn“. Van Arnhemse `spijkers' is bekend dat zij de spijkervorm
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hadden (Cranevelt, Dullert), dat wil zeggen een kleine toren,
omringd door een gracht, doch de meeste zullen niet meer
geweest zijn dan eenvoudige optrekjes, waarvan er enige
evenwel, zoals Angerenstein en Klarenbeek, uitgroeiden tot een
landgoed.

Een oude omschrijving
Zo zal het ook bij Zwolle gegaan zijn. Mogelijk waren er enige
ook versterkt. Bekend is het verhaal van een roversbende welke
zich schuilhield op de spijker te Ordel. Ook hier is geen enkele
spijker in de oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Wel
bezitten we een beschrijving van dit type die ons een
uitstekende indruk geeft van het uiterlijk. Het gaat hier om een
akte van 1621, waarin de Boedelhof te Eefde wordt beschreven:
“Een hooch, vierkant steenen huis ofte spycker opten poll van
den Boelhof, met leyen bekleet, met een toorn an de siidt na 't
veldt, met een eerden wal rontom, end met een doornen hegge
an den voet van den wall, met groote dubbelde graften en een
Dullertspieker te Arnhem
cingelwal tussen beyden, end met twee touwbruggen, daarvan (oude afbeelding)
de binnenste met een yseren keten opgetrocken worden, end dat
het huis op den poll noch heeft gestaen, als Taxis (1583) de stadt (Zutphen) innam. Buiten an de
graften stondt een bouhuis van ses gebondt.”

Een spijkergroep
Deze huizen, die in hun vorm - echter met een zekere allure - kleine woningen zijn, dragen of droegen
de naam van spijker of werden althans als type, als groep, van deze omschrijving voorzien. In het
algemeen is van de oudste geschiedenis van deze huizen weinig bekend. Ze waren niet bijzonder
belangrijk, zodat er weinig over te vermelden viel, behalve als er wat gebeurde, zoals met die
roversbende. Men vraagt zich
echter af waarom deze huizen
collectief zo werden genoemd.
Men
zou
kunnen
veronderstellen - overigens
zonder voldoende grond- dat
deze huizen zijn voortgekomen
uit de boerenspijkers. Hier en
daar vindt men wel aangeduid
dat de spijker op het boerenerf
niet
alleen
diende
als
opslagplaats van koren, maar
dat men in de benedenruimte,
die meestal wel flink van
afmetingen was, vergaderingen
hield. Bekend is dat in de spiker
te Rolde de typisch Drentse
rechtszitting (de etstoel) heeft
’s Hertogentoren te Kuyk
vergaderd.
Elders wordt beschreven dat de
abdis van Herford op reis overnachtte in een gebouw bij de Herforder vroonhof dat mogelijk ook een
spijker is geweest. Het ligt ook wel voor de hand dat voor de reizende bezitter van de landgoederen een
plek wordt gereserveerd op zijn bezitting, die zowel comfortabel als ook veilig wordt geacht. Effman
beschrijft dat de feestmaaltijd bij een dergelijk bezoek in de spijker plaatsvond.
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Eén bewaard gebleven?
In ons land kennen we geen goedbewaarde voorbeelden van dergelijke spijkers. Maar in Münsterland
is een middeleeuwse Speicher (Stever bij Nottula) die in zijn bouw verraadt dat deze niet alleen
bedoeld was voor opslag. Er is een kelder, waarboven twee woonzalen van ongeveer 6,5 bij 7,5 meter.
De belangrijkste daarvan heeft een grote open schouw, een bewijs, dat deze als woonvertrek was
bedoeld. Daarboven is dan de grote korenzolder.
Toch laat ons de gedachte niet los dat we in ons land
althans één gebouw hebben dat bijzonder sterk aan deze
spijker doet denken. Dit is het oudste deel van het
kasteel Heeze in Noord-Brabant, het zogenaamde Huis
Emerick. De afmetingen hiervan en de indeling,
bestaande uit een gewelfde kelder, een (bijzonder lage)
hoofdverdieping en daarboven de reusachtige open kap,
wijzen sterk in deze richting.

Voor de laatste levensdagen
Haslinghuis zegt, overigens zonder bronvermelding, dat
een spijker een bijgebouwtje was op een
boerenhofstede in oud-Saksisch gebied, “Waar de
oudgediende generatie der Aldendeler haar laatste
levensjaren slijt”. En dat zou wel eens een verklaring
Spijker Watervliet
kunnen zijn, waarom de spijker als een afzonderlijk
bewoonbaar gebouwtje op de hoeve aanwezig is. Het
verblijf van de abdisse van Herford in een spijker brengt ons op nog een gedachte. Zouden deze
spijkers ook de functie hebben gehad die wij, in enigszins ander verband, als `herenkamer' omschrijven
kunnen? Dus de verblijfplaats van de heer, wanneer hij zijn boerderij bezoekt? En zou dan heel
misschien de spijker als “optrekje van een grondbezitter op de hofstede van zijn pachter”, zoals
Haslinghuis zegt, zijn uitgegroeid tot het kleine herenhuis buiten de stad?

Spijkers zoeken
Willen we in ons land spijkers zoeken, dan voert het
pad ons langs allerlei binnenwegen, soms door
prachtige oorden. Dikwijls staan de gebouwtjes of hun
opvolgers aan het eind van een zandweg. Ze zijn
nauwelijks bereikbaar voor modern verkeer. Daarom
zijn ze waarschijnlijk een enkele maal bewaard
gebleven in hun oorspronkelijke aantrekkelijke vorm.
Eenvoudig van architectuur, hebben ze door hun
torenachtige vorm iets van de allure van de
landbezitter, representeren ze de heerlijke rechten
waaraan ze- misschien mede - hun ontstaan te danken
hebben.
Zoek maar eens naar de spijker van Oldenbroek of
Watervliet te Hattum of die te Vierakker; u zult moeite
hebben ze te vinden. Zelfs de toeristenkaarten van de
A.N.W.B. wijzen u de weg niet.

Schathuis

Spieker te Oldebroek
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Een spijker was dus een gebouw van bescheiden
afmetingen, dikwijls in de vorm van een toren en
omringd door een gracht. Dit soort spijkers was, zoals
wij reeds hebben uiteengezet, vaak ook de opslagplaats
van het graan dat door de boeren, de horigen, als een
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belasting in natura aan
hun
heer
werd
opgebracht.
Deze
gebouwtjes stonden apart,
dus
veelal
in
het
produktiegebied zelf. We
kennen een dergelijke
opslagplaats
in
de
tiendschuur
of
het
schathuis, zoals deze
weer
elders
worden
genoemd. Deze waren,
dit is in tegenstelling tot
de eerder genoemde
spijkers, niet een apart
bouwwerk, maar een
onderdeel
van
het
gebouwencomplex dat bij
het huis van de heer hoort.
Dikwijls
is
de
tiendschuur gelegen op
Oude prent van de Meister Amsterdammer Kabinet (versterkte spijker)
de nederhof van het
kasteel;
in
andere
gevallen is deze gebouwd achter tegen het hoofdgebouw aan. Een voorbeeld van de eerste situatie is
het kasteel Heyen in Noord-Limburg; van de tweede: borg Rusthoven bij Appingedam. De belasting,
de tiende, beoogt 10% van de opbrengst van de akker in te vorderen. In de plaats hiervan is op den
duur de jaarlijkse pachtsom getreden.

Spijkers in het buitenland
Zowel de feodale spijker als de boerenspijker zullen geen ongewone verschijning zijn geweest in alle
gebieden waar voldoende aanleiding was om het graan langere tijd op te slaan.
In België nemen we als voorbeeld het kasteel van Brugge. Bij de gebouwen van deze enorme burcht
wordt ook een spijker genoemd van zeer grote afmetingen. In het jaar 1125, tijdens een grote
hongersnood, verdeelde de graaf van Vlaanderen dagelijks aan 113 armen voedsel uit deze spijker. Er
zijn in België nog verscheidene spijkers aan te wijzen. Wij noemen slechts die te Gent, het Romaanse
stapelhuis aan de Graslei, te vergelijken met de eerder genoemde Amsterdamse spijkers. Verder de
spijker te Hoogstraten, dicht bij het kasteel gelegen, thans een kostschool. Verdwenen is het
kloosterspijker te Essen aan de Nederlands-Belgische grens, die onderhorig was aan de abdij van
Tongerlo.
In Polen was de situatie anders. In de stad Kazimierz werden in de 16e en 17e eeuw van
overheidswege langs de Weichsel 25 reusachtige korenspijkers gebouwd. Zij waren de centrale
opslagplaatsen van waaruit de schepen met graan de rivier tot Danzig toe afvoeren. Van deze rijk
versierde gebouwen zijn er nu - ondanks oorlogen en branden - nog enkele prachtige voorbeelden over.
In Frankrijk vinden we enige gegevens in de Dictionnaire raisonné van Viollet-le-Duc. Hij beschrijft
in het bijzonder de `grange', de opslagplaats van het koren bij de kloosters, welke zeer groot van
afmetingen kan zijn en die voor onze behandeling van minder belang is. Daarnaast beschrijft hij de
boerderijen, die gevestigd werden op de landgoederen van de abdijen. Als voorbeeld noemt hij de
`Villa Outraube', afhankelijk van de abdij van Clairvaux, Luxemburg. Hierbij zijn enorm grote
graanschuren gebouwd. Deze boerderijen waren verdedigbaar. Zij waren omringd door
verdedigingsmuren en soms voorzien van torens. In tijden van gevaar zocht de bevolking van de
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omgeving er een toevlucht. Op het Franse platteland hebben ook nu nog vele dorpen namen in
combinatie met La Grange, hetgeen op een dergelijke situatie wijst.
In Oostenrijk komen vele voorbeelden voor van de zogenaamde boerenspijkers, die hier Kornkasten
heten. Dat deze uitgroeiden tot belangrijke complexen blijkt (bijvoorbeeld) uit Ansitzkasten in Tirol,
waarschijnlijk oorspronkelijk de spijker van Burg Hochgalsann.
In Duitsland bestaat veel literatuur over dit onderwerp. Hierin wordt gesproken over Bauernspeicher,
Speicherbackhaus, Troadkasten, Stöckli en Treppenspeicher. Ook hier valt de nadruk op de
boerenspijkers die blijkbaar beschouwd worden te behoren tot het terrein van de folklore en daardoor
belangstelling genieten. Eén bijzondere landsheerlijke spijker is een aparte vermelding waard. Dit is de
`Kaiserstallung' te Nürnberg. Deze vormt een onderdeel van de keizerlijke burcht, die na ernstige
schade in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) thans weer is hersteld. Deze Kaiserstallung werd in
1494-1495 gebouwd door Hans Behaim de Oude als korenspijker. Maar later diende de begane grond
van het gebouw op Rijksdagen voor de ontvangsten van de keizer. Het is een reusachtig gebouw, met
zes verdiepingen.
Een aardige bijzonderheid is wel, dat keizer Karel de Vijfde in 1541 roggebrood liet bakken van de
graanvoorraad, die daar 180 jaar opgeslagen was geweest.
Weer heel anders is de spijker toegepast in Tsjecho-Slowakije, in de Karpaten. In dit grensgebied
bouwden de boeren kerkburchten, bestaande uit een (dikwijls ronde) ringmuur, in een gracht gelegen.
Midden op het binnenplein verrees de kerk, terwijl tegen de binnenzijde van de muur een reeks cellen
werd gebouwd, waarin de boeren van de omliggende boerderijen - ieder apart - hun voorraden
opsloegen. In tijden van gevaar konden zij zich terugtrekken in de kerkburcht en zij hadden dan tevens
hun eigen voedsel om een beleg te kunnen doorstaan.

De Landsheerlijke spijker
Voor zover onze onderzoekingen thans zijn gevorderd, blijkt dat spijkers in Nederland, in de vorm van
een plaats van belastinggaring, vrijwel alleen voorkomen in Drente, maar daar dan in een vrij groot
aantal. Verder in bescheiden mate in Friesland en ook wel in Gelderland. We bedoelen hiermee die
opslagplaatsen, welke niet behoren tot het kasteelterrein, maar een afzonderlijke, meestal verdedigbare
eenheid vormen. Kerkelijke instellingen waren in de middeleeuwen uitermate geschikt om
liefdadigheid te bedrijven. In de geschiedenis van ons land treft men steeds weer aan dat de landsheer,
de edelman of de gegoede burger een schenking doet aan de bisschop, de abt van een abdij of de prior

Husumer Speicher; spijker aan de haven te Husum in Nord-Friesland, Duitsland
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van een klooster, waarbij dan dikwijls ook de reden van de schenking nadrukkelijk wordt vermeld.
Deze schenkingen waren meestal in de vorm van land of van de renten, welke daarop drukten. Hieruit
valt wel af te leiden, en het is in de registers van de kloosters ook menigmaal vast te stellen, dat deze
langzamerhand de beschikking kregen over grondgebied op verafgelegen zowel als op dichtbijgelegen
plaatsen. Wilde men nu profijt hebben van deze eigendommen, dan dienden de opbrengsten op de een
of andere wijze aan de (geestelijke) heer te worden afgeleverd. Geld was schaars; de boer leverde dus
de opbrengst van zijn oogst in natura. Ligt het niet voor de hand, dat de heer de mogelijkheid schiep
om ter plaatse, dat wil zeggen op een plek gelegen op of tussen een aantal van zijn goederen, de oogst
in te leveren? En is dit dan niet de verklaring, waarom hier en daar, midden in het landschap, spijkers
werden opgericht?

Daarom in Drente
Het duidelijkst wordt dit aangetoond door de omstandigheid dat spijkers van deze aard het meest
worden aangetroffen in Drente, het verafgelegen landschap dat onderhorig was aan de bisschop van
Utrecht. Hier was de versnippering van het feodale stelsel nog niet voltooid. Hier waren uitgestrekte
terreinen, direct afhankelijk van de bisschop. Hier werd veel graan verbouwd dat moest worden
ingeleverd op grond van historische verplichtingen. Daarom richtte de bisschop van Utrecht op
verschillende plaatsen in Drente korenspijkers op; gebouwen, die beschikten over de mogelijkheid op
doeltreffende wijze de vruchten der aarde op te slaan en deze te beveiligen. Hiertoe moest ter plaatse
ook een rentmeester aanwezig zijn, die toezicht hield op de inleveringen, de goederen voor de bisschop
bewaarde en te gepaster tijd dan doorzond.

Zo geschiedde dit
Elk jaar op Allerheiligen (1 november) nam de Spikerman - van de spijker te Uffelte - namens de
rentmeester de pachten en tienden in ontvangst. Deze bedroegen honderden mudden rogge. Op andere
tijden werden ook andere produkten, zoals bijvoorbeeld boter, eieren, kippen of honing ingeleverd.
Soms geschiedden de leveringen niet in de spijker, maar direct in het schip dat in Meppel gereed lag
om de kostbare lading terstond na ontvangst naar Utrecht te vervoeren. Indien de oogst langere tijd
bewaard moest worden, geschiedde dit in de verscheidene spijkers, die de bisschop van Utrecht te
Anloo, Emmen en Rolde in Drente bezat. Vandaar werd de oogst getransporteerd naar de hoofdspijker,
die in de sterke stad Coevorden was gebouwd.

Rentmeesters
De rentmeesters, die de spijkers beheerden, verbonden zich hiertoe op langjarige contracten. Zo lezen
we dat in 1542 Johan Hessels deze aanstelling aanvaardt voor de tijd van dertig jaren en wel op
duidelijk omschreven voorwaarden. Hij had recht op een deel van de ingebrachte goederen, maar...
moest elk jaar vóór Bartholomeusdag naar Utrecht komen en dan verantwoording afleggen. De
reiskosten werden hem vergoed! Helaas, van deze belangrijke spijkers is er geen één overgebleven,
zelfs weten we niet hoe ze er hebben uitgezien. Uit sommige beschrijvingen kunnen we alleen de
gevolgtrekking maken, dat ze stevig gebouwd waren en niet alleen ruimte boden voor de opslag van de
goederen, maar bovendien een woning bevatten voor de spijkerbewaarder, terwijl ook de heer steeds
het recht had in de spijker te logeren. Hiervoor moest dus minstens één vertrek aanwezig zijn geweest
waar gestookt kon worden.

Kloosterspijkers
Niet alleen de landsheer, ook de abt of prior van een klooster had veelal verspreid liggende bezittingen.
Wij treffen dan ook een aantal spijkers aan, die het koren opsloegen voor de soms veraf gelegen
abdijen en kloosters. Hun functie was gelijk aan de landsheerlijke spijkers.
De 16e-eeuwse geschiedschrijver Worp van Thabor heeft ons een verslag nagelaten van het beleg van
de spijker van Hemelum in Gaasterland. In 1486, in de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers,
werd dit gebouw belegerd. De abt van Hemelum verzamelde in Sneek troepen om de versterkte spijker
te ontzetten...... maar hij kwam te laat. Want “Roorda, die hooftman op die Spycker was, gaff die
Spycker over in Yge handen. En Yge nam alt guedt van den Spycker, ende worp den Spycker ter
gronde ende onder voeten”. Deze verwoesting had nog een gerechtelijke nasleep. Er is lang
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geprocedeerd over de schadevergoeding. Eén kloosterspijker is in goede staat tot ons gekomen. In
Oldenbroek vinden we, achteraf gelegen, een schilderachtig gebouw dat zowel voor woning als voor
opslag is gebouwd. In de volksmond wordt deze spijker nog `Het Klooster' genoemd.

Speicherhäuser (graanpakhuizen) aan de Nicolaifleet in Hamburg, Duitsland

Kasteelspijkers
De betekenis van de kasteelspijkers, die in de naaste omgeving van de kastelen hebben gestaan, en in
enkele gevallen nog bestaan, is niet geheel duidelijk. Het lijkt of deze gebouwen een aparte groep
vormen.
Men is geneigd aan te nemen dat zij opslagplaatsen waren, overeenkomend met de tiendschuur welke
we eerder noemden. Zij waren echter niet gelegen op, doch dichtbij het omgrachte kasteelterrein. Hun
functie zal hebben bestaan in de opslag van het koren dat door schatplichtige boeren werd ingeleverd.
Maar waarom lagen ze niet op het beschermde terrein van het kasteel? Gelukkig hebben we in ons land
nog enige goede voorbeelden hiervan, die overigens alle met een gewijzigde bestemming - die van
woonhuis - te vinden zijn onder andere bij de kastelen van Brakel en Spaansweerd. In het eerste geval
lag de spijker aan de buitenzijde van de slotgracht. De spijker van Spaansweerd ligt heel wat verder
van het (verdwenen) kasteel, zelfs aan de overzijde van de Gelderse IJssel.
Zoals we reeds in de aanvang hebben gezegd, de bestudering van de Nederlandse spijkers is nog lang
niet voltooid; ze is eigenlijk nauwelijks begonnen. Dat wij hier uw aandacht vestigden op deze- thans
nog veel te weinig bekende - gebouwen vindt zijn oorzaak hierin dat aan het begin van het
toeristenseizoen ieder nieuwe wegen zoekt voor ontspanning, dus naar een goed doel voor zijn tochten.

Waar liggen de spijkers
Het is niet mogelijk in dit (vrij korte) bestek een opsomming te geven van alle Nederlandse spijkers,
die bij nasporingen tot nu toe zijn gevonden. In totaal werden er bijna 150 aangetroffen, waarvan
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overigens slechts enkele nog in de oorspronkelijke vorm. Wij willen hier volstaan met van elk type er
enige te noemen.
Landsheerlijke spijkers. In Drente lagen deze te Anloo, Coevorden, Emmen, Weerdinge, Rolde en
Uffelte.
Kloosterspijkers. Onder andere te Halen van de Abdij te Assen; Hemelum van Abdij St. Odulphus te
Stavoren, later St. Nicolaas te Hemelum; Roden (Drente) van het klooster te Bergum; Ruinen (Drente)
van het Dubbelklooster Dikninge; Weerselo (Ov.) bij het stift te Weerselo.
Boerenspijkers. Van de talloze, die in de literatuur vermeld worden, noemen wij er slechts enkele: die
te Almenum (Fr.), Lhee (Dr.), Vaassen (Gld.), Varsseveld (Gld.), de Roode Spijker te Aalten (Gld.), de
Olden Spijker te Drumpt (Gld.). Er hebben spijkers gestaan bij Miste (Gld.), Eersel (N.Br.),
Puth-Schinnen (L.), de Spickerhof (L.), te Wijnjeterp (Fr.) en op tientallen andere plaatsen.

Spieker Ravenhorst, Winterswijk

Kasteelspijkers. Spiekerhierden te Hierden (Gld.) bij de Essenburg; Spaansweerd aan de IJssel (Gld.)
nog aanwezig; de Spiekert bij het kasteel Geysteren (L.) aanwezig; de spijker bij kasteel Brakel (Gld.)
bestaand (zie beschrijving).
Buitenhuizen, al dan niet versterkt. Dullertsspijker te Arnhem (Gld.) ook bekend onder vele andere
namen; Gulden Spijker en Craenevelts-spijker te Arnhem; Pollenstein te Wamel (Gld.), Watervliet bij
kasteel Molencate (Gld.) nog bestaand (zie beschrijving); Zuidwijck of Zuiderwijk te Boukoul bij
Swalmen (L.) thans kasteel (zie beschrijving).
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Spieker Kössink, Winterswijk (vakwerkspijker)

Literatuur over spijkers
-

Everhard Jans, De laatste korenspieker van Twente (boerenspijker), jaarboek Twente 1962.
B. Lonsain, De spijker te Roden en de voormalige korenspijkers in Drente, Nieuwe Drentsche
Volksalmanak, resp. 1926 en 1927.
Hildeg. Dolling, Haus und Hof in Westgermanischen Volksrechten, Münster 1956.
W. Effmann, Mittelalterliche Speicherbauten im Münsterlande, 1888.
F. Sonnenschein, Sonderformen bäuerlicher Speicherbauten des Mittelalters im Märkischen
Sauerland, 1959.
Worp van Tabor, Kronijk van Friesland, Leeuwarden, 1850.
Prof. Dr. Josef Schepers en Alfons Eggert, Spieker 'Bauernburgen' Kemenaden (Bäuerliche
Speicherbauten im Münsterland, 1985
Overgenomen uit
Actuele Onderwerpen
AO-reeks no. 1019 van 3 juli 1964,
geschreven door J. Harenberg en A.I.J.M. Schellart,
uitgegeven door de Stichting IVIO en gedrukt bij
Ellerman Harms Amsterdam

Niet voor schuren,
Die niet duren,
Gaaft Gij vruchtbaarheid,
Maar opdat op aarde,
In Uw goede gaarde,
Niemand honger lijdt.
Gezang 350 : 2
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Nog meer spijkers

H

uize `Het Spijker' te Brakel. Ligging: naast de kerk aan de weg naar huize Brakel; eigenaar
D.W. van Dam van Brakel; bewoond door de eigenaar. Vroeger heeft hier waarschijnlijk
een poortgebouw en voorraadschuur (spijker) van het slot gestaan, waarvan het echter
vroegtijdig moet zijn afgescheiden. Het oorspronkelijk middeleeuwse huis, bestaande uit een
torenvormig gedeelte met lagere westelijke vleugel, is veelvuldig verbouwd en omstreeks het midden
van de vorige eeuw hersteld. Een juiste bouwtijd is niet aan te geven. In de rechtervleugel bevinden
zich oude cellen. Het trapgeveltje, de kleine ruitjes en de halve blinden maken het tot een aardig geheel.
Interieur: hal waarin deuren met mooi lofwerk; een paar 16e- eeuwse balkzolderingen en enige oude
betimmeringen. Het huis is niet te bezichtigen. Tot 1616 was het Spijker de commanderij van de
ridders van St. Jan van Jeruzalem of van Malta.
Spijker `Watervliet' te Hattem. Ligging: I km ten zuidwesten van de stad in het bos van Molecaten;
eigenaresse douairière E.W. baronesse van Heeckeren van Molecaten. Een klein bakstenen gebouw uit
de 17e eeuw met topgevels van bijzondere vorm (`spiker' of `spijker' = voorraadschuur, Latijn `spica' =
korenaar; later omgebouwd tot woning). In 1961 geheel gerestaureerd. Bij deze restauratie werd de
nieuwe vleugel in eenvoudige 18e-eeuwse stijl opgetrokken.
Het huis is niet te bezichtigen.

‘Het oude Spijker’ (gerestaureerd) bij Molecaten
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Spijker te Brakel
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Huize `Onstein' te Vorden. Ligging: aan de verharde weg van De Dolle Hoed naar 't Zelle; eigenaar
M.J.A.M. Janssen.
Reeds in 1504 genoemd als eigendom van ridder Jacob van Hackfort. In 1619 verkocht Anna Salome
van Holthausen, weduwe van Arnold van Wachtendonk zu Bruch het landgoed Groot en Klein
Onstedinck met daarop staande spijker en schuur aan het echtpaar Hartger van Hasselholt, genaamd
Stochheim, en Sophia van Oldeneel ter Haer. Het tegenwoordige huis dateert uit de 18e eeuw.
Dakruiter en toren zijn uit de 20e eeuw.
Het huis is niet te bezichtigen.
`De Spieck' (Huis Zuiderwijk; de Spieker) te Swalmen. Ligging: ten zuiden van kasteel Hillenraad in
de buurtschap Boukoul, Raaistraat 1; eigenaar H. Thissen. Dit huis in Boukoul is in de 17e eeuw tot
stand gekomen en een eeuw later verbouwd. Naar een eigenaar, baron Heereman van Suydwijck, werd
de spieker ook Zuiderwijks Spiek genoemd. Het thans als hoeve in gebruik genomen complex bestaat
uit een vierhoekige hof omgeven door gebouwen. Op het binnenplein een 18e-eeuws kapelletje.
Het huis is niet te bezichtigen, het is echter vlak aan de weg gelegen.
Watermolens. Het is gebleken dat een spijker ook een molen kon zijn. In Beek bij Nijmegen waren
vroeger veel wasserijen. Wat hoger dan het dorp stond de watermolen 't Spijker, waarschijnlijk bij een
graanschuur met dezelfde naam. De wasserijen in de Waterstraat kregen pas water als de molenaar de
schuiven in de beekjes opentrok. Een ingewikkeld systeem van goten, duikers, schuiven en spoelputten
zorgde voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van het water onder de tientallen wasserijen.
In het dorp staat nu (1991) nog een hotel met de naam `'t Spijker'.

Hotel ‘t Spijker

Wie het verleden niet kent,
Zwijge over de toekomst.
H.M. Zijlstra – Zweens
Rijks Universiteit Groningen
1988
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Optrekje van een grondbezitter op de hofstede van zijn pachter.
Deze kasteelachtige boerderij met spijker uit 1617 is afkomstig
uit de Hoekse Waard. De landjonker liet in 1617 een extra verdieping bouwen om bij de pachtboer af en toe van het buitenleven
te kunnen genieten. De boerderij staat nu, 20e eeuw, in het Openluchtmuseum bij Arnhem

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik
maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan,
luidt het Woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw
naam blijven bestaan.
Jesaja 66: 22
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Geschiedenis van de graanschuren
in Münsterland (Duitsland)

I

n noordwest-Westfalen in Münsterland zijn op oude hofsteden en boerderijen nog vrij veel
imposante Speicher-gebouwen (spikers) uit de 15e tot de 19e eeuw bewaard gebleven. De twee
tot drie verdiepingen hoge, torenachtige gebouwen werden in vakwerk, natuursteen of baksteen
opgericht.
Daar zich op de begane grond dikwijls de timmerkamer of de bak-en brouwruimte van de boerderij
bevond en daarboven de opslagruimten, moesten de Speicher langs een korte weg van het
woongedeelte van de boerderij, in het bijzonder door de vrouwelijke bewoners, gemakkelijk bereikt
kunnen worden.
Derhalve stond een Speicher meestal in het zicht van de boerin, niet ver van de grote vensters in de
keuken met de stookplaats.
Een verordening van de bisschop van Paderborn, Bernhard V, uit het jaar 1326 spreekt van de
toegelaten gebouwen op boerenhofsteden over huizen, schuren, Spikern, kasten en Kleinspeicher. Als
van een boeren-opslagruimte voor graangewassen sprake is, bedoelt men een door Speicher, nederduits
Spiker, aangeduid torenachtig bouwwerk met verdiepingen.
Hierbij moet er direct op worden gewezen, dat de benaming Spiker ouder is dan de vroege
middeleeuwen. Het laat-latijnse woord `spicarium' komt ongeveer in de 4e eeuw na Chr. in het onder
Romeinse invloed staande westelijke gedeelte van Duitsland in het spraakgebruik. De benaming
spicarium moet door de geestelijkheid, die de meeste grond bezat en door hun latijnse oorkondentaal
naar Westfalen zijn overgewaaid. Dit moet wel in de karolingische tijd zijn geweest, dat wil zeggen
sedert de 9e eeuw. Het woord veranderde in het oud-saksisch (oud-nederduits) in `spicare' of `spikare',
in het midden- en nieuw-nederduits in `spiker' en in het middel-hoogduits in `spicher'.
Volgens hun bouwstruktuur zijn er in Westfalen en in het bijzonder in het Münsterland vijf typen
Speicher-gebouwen te onderscheiden:
- de vakwerk-Speicher op steunpalen;
- de met leem bestreken vakwerk-Speicher;
- de uit steen gebouwde Speicher met één of meer verdiepingen en schoorsteen;
- de vakwerk-Speicher met kamers boven en beneden;
- de latere vakwerk-Speicher van bakstenen en natuurgesteente.
Qua functie kunnen vier typen worden onderscheiden:
- het zuiver graanopslag type;
- het vlucht-Speicher type;
- het vlucht-Speicher type met bezoekruimte voor de landheer;
- het nieuwere type Speicher met werk/woonruimten.
Het best bewaarde exemplaar, waarvan het bouwjaar dendrochronologisch is vastgesteld op 1561,
stond tot de plaatsing in het openluchtmuseum bij Detmold, op de hof Schulte Brüning in de
buurtschap Wieningen bij Everswinkel, Kreis Warendorf (bouwtekeningen). Een tweede goed
onderhouden Spiker bevindt zich op de bisschoppelijke boerderij Hoping Pellegahr in de buurtschap
Aldrup bij Greven, Kreis Münster (afbeelding).
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Kaart Münsterland, Duitsland, met spiekers
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Bouwtekening van oude `Speicher' in Münsterland, Duitsland
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‘Speicher' in Greven, Münsterland, Duitsland
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Verdedigbare spijker in Nordwalde, Münsterland, Duitsland (ca. 1500)
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Spijker in Nordwalde, 1e helft 16e eeuw

50

SPIJKERS OF GRAANSCHUREN

Verdedigbare spijker in Coesfeld, Münsterland, 16e eeuw
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In het Oldenburger Ammerland, tussen Münsterland en Oost-Friesland gelegen, worden de op
geweldige zwerfkeien gebouwde en door een gracht omgeven vakwerk-Spiekers heel trots `Bargfrär',
`Borgfrede' of `Bargfrede', dat wil zeggen Bergfriede, genoemd. Aan de neder-Rijn in het grensgebied
met Nederland is de benaming `Berfes' (Bergfriedhaus) aangetoond.
Deze korte uiteenzetting wil aangeven dat er in Münsterland nog zo'n kleine 80 spiekers (zie kaart)
aanwezig zijn. Sommige zijn geheel of gedeeltelijk gerestaureerd, andere zijn bouwvallig of verlaten.
Ze worden in ieder geval niet meer gebruikt voor graanopslag, want met de moderne
maaidorsmachines wordt het graan tijdens de oogst gedorst en daarna geheel anders opgeslagen dan
vroeger, toen het gewas met sikkels werd gemaaid en als korenaren in de spiekers werd opgeborgen
om later naar behoefte te worden gedorst.
Doel van dit verhaal is alleen een tijdperk, dat reeds lang voorbij is, vast te leggen en de mens van nu
een stukje geschiedenis over te brengen betreffende de opslag en bewaring in vroeger eeuwen van één
van de belangrijkste voedingsmiddelen voor de mens.
Sterk verkorte samenvatting met enkele illustraties uit
het boek
Spieker `Bauernburgen' Kemenaden Bäuerliche Speicherbauten im Münsterland
door Prof. Dr. Josef Schepers, hoogleraar volkskunde
aan de universiteit van Münster, Duitsland en voormalig directeur van het Westfaalse Openluchtmuseum
in Detmold, en
Alfons Eggert, landbouwer in Münster-Mecklenbeck
en hartstochtelijk fotograaf die ook de foto’s maakte.

Geef ons een groot geloof,
Doe ons Uw naam belijden
En als Uw oogstfeest komt,
Berg ons dan schoof na schoof.
Wil ons als koren Heer,
Uw schuren binnenrijden
Maar geef ons nu geloof,
Een gróót geloof.
Uit: Dit is mijn troost
van E. IJskes - Kooger
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Spiekeroog

D

at ook een eiland de naam `Spieker' kan dragen bewijst Spiekeroog, één van de Duitse
Oostfriese eilanden in de Noordzee en Nedersaksische wadden, oostelijk van de
Nederlandse waddeneilanden. Reeds in 1398 wordt deze naam vermeld als `Spiekeroch' in
een oorkonde betreffende een leenovereenkomst tussen het opperhoofd Widzel (zoon van Ocko tom
Broek) en de hertog van Beieren, graaf van Holland en heer van Friesland.
De verklaring van de naam `Spiekeroog' wordt omstreden. De eerste uitleg:
Spieker = Speicher, oog = eiland, Speicherinsel = eiland van de `spijkers' (opslag- of graanschuren) ten
tijde van de zeerover-activiteiten.
De tweede uitleg:
De eerste bewoners die zich op het eiland vestigden, kwamen uit een dorp met de naam `Spieka' of
`Spieker' op het nabij gelegen vasteland.
Hoe het ook zij, het heeft te maken met `spica', `Speicher', `Spieker' of `Spijker'.
Overgenomen uit een brochure over Spiekeroog,
uitgegeven door de Kurverwaltung van het eiland
in 1992
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Allerlei

T

e Zwischenahn, bij
Oldenburg in het
Ammerland
in
noordelijk Duitsland, staat bij
het Zwischenahner-meer een
bak- en brouw-spijker, in plat
Duits Spieker genoemd. In het
bakgedeelte werd roggebrood
gebakken, terwijl in de andere
helft van het gebouw een soort
eenvoudig
bier
werd
gebrouwen. De Spieker werd
in 1910 gebouwd en wordt
thans (1975) gebruikt als
palingrestaurant,
een
specialiteit die in het meer
wordt gevangen.
De spijker in Bad Zwischenahn, Duitsland

Löffeltrunk im Spieker des Ammerländer
Bauernhauses in Bad Zwischenahn,
Duitsland
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Oude houten spijker (‘Speicher’ of ‘grenier’) in Murten, Berner Jura, Zwitserland
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Straatje (Duits: Nutzbautengasse, Frans: Rue des Granges) met oude, zeer goed bewaarde houten ‘spijkertjes'
in Oberdorf bij Reckingen aan de weg van Brig over Fiesch naar Gletsch in Wallis, Zwitserland
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Genealogie van
het geslacht Van Schonevelde
genaamd Van Grasdorp

D

e genealogie begint met Nicolaus Boudekini, die voor het eerst wordt vermeld 17
september 1254 als borgman van Otto graaf van Bentheim. Het geslacht was vele
generaties in het Bentheimse gevestigd, maar bezat kennelijk gronden, boerderijen en
andere onroerende goederen in Twente.
Een nazaat van deze Nicolaus was Ludolph Van Schonevelde genaamd Van Grasdorp, die voor het
eerst in een leenakte voorkomt 12 december 1360 en getrouwd was met Aleid (Aleyt) van Amstel. Hij
was onder andere dienstman van de bisschop van Münster. Na verschillende verkopen van grond met
daarop een huis (bergvrede) in 1360, 1387, 1393 en 1395 lezen wij in een akte:
“Op 25 februari van 1400 verkopen Ludolph en zijn vrouw Aleyt aan Heer Everd van der Eze, pastoor
te Almelo, hun grove en smalle tienden over Rockerinc, 16 schepel winterrogge - `spikermate'
(schepmaat uit een `spijker' of `spieker' voor de bepaling van tienden) - en nog tal van andere goederen.
Op 12 maart 1412 dragen Ludolph en zijn Aleyt aan Herberch van Almelo, abdis van Borghorst, al hun
rechten over op de Hof te Lindelo; in 1415 dragen Ludolph en Aleyt over aan Frederik Post een
hofstede en een `spiker', door hen destijds gekocht van Egbert Bilrebeke, priester, aan de Blomensteeg
te Ootmarsum.”
Uit deze oude akten blijkt, dat er reeds voor 1400 particuliere en klooster-spiekers in het
Bentheimerland, Münsterland, maar ook in het oostelijk deel van Nederland, met name in Twente
aanwezig waren.
Geschreven door Drs. O.D.J. van Roemeling
in De Nederlandse Leeuw, Maandblad van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde,
jaargang CIX nr 12, december 1992

Tekening van het huis, spijker, hooiberg en boomgaard van Bastiaen
Dircksz de Jongste bij de ‘Driesprong’te Lopik anno 1607; het hoge
gebouw met de trapgevel is de spijker
(kapittel St. Marie, nr. 752)
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Een Belgische spijker

I

n Diest in de Belgische provincie Vlaams-Brabant staat in de binnenstad, achter de
Sint-Sulpitiuskerk aan de Grote Markt, sinds eeuwen `Het Spijker'. Dit grote gebouw werd in de
16e eeuw opgetrokken in de traditionele bak- en zandsteenstijl met verscheidene graanzolders,
versierd met trapgevels en aan de voorzijde met een torentje.
Het was een graanopslagplaats voor de abdij-tienden (belasting) van de boeren, geheven door de abdij
van Tongerlo, die sinds 1163 het geestelijk bestuur had over de stad Diest, maar werd ook gebruikt als
refugiehuis (toevluchtshuis) voor vluchtelingen; dit verklaart waarom er zoveel ophaalvensters en
dakluiken in de westervleugel van het gebouw staan. `Het Spijker' is omgeven door een waterpartij,
vroeger een aftakking van het nu gedempte riviertje de Demer. Sinds 1943 is `Het Spijker' een
beschermd monument, maar er wordt weinig aan het gebouw gedaan, waardoor het steeds verder
aftakelt.

De grote kunst bij het ouder worden is zich te herinneren, dat men jong is geweest, zonder te vergeten dat men
het niet meer is.
Prinsen Karadja
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‘Het Spijker’ in Diest, België

Nog een Belgische spijker, met klei bekleed, bij een boerderij in de Kempen (noordoostelijk Vlaanderen);
kopergravure uit 1559 van H. Cock naar P. Breughel
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Spijker met herenhuis in Sagard op het eiland Rügen, Duitsland (1656)
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Graanschuren in Egypte

R

eeds ten tijde van de Farao's, toen Jozef, een zoon van aartsvader Jacob, daar onderkoning
was, werden er in dat land al korenschuren gebouwd. Jozef had Farao voorspeld dat er zeven
jaren van overvloed zouden komen en daarna zeven jaren van hongersnood (Genesis 41 :
25 - 42), en adviseerde Farao om een wijs en verstandig man als organisator, alsmede opzichters over
het land aan te stellen, die al het voedsel van de zeven goede jaren zouden moeten verzamelen en in
graanschuren opslaan en bewaren:

“En Farao stelde Jozef aan. Jozef was dertig jaar oud toen hij door het gehele land Egypte trok. Het
land nu gaf zijn opbrengst in de zeven vette jaren in overvloed en Jozef en zijn opzichters verzamelden
al het voedsel en sloegen het op in steden. Hij hoopte het koren op in graanschuren, zoveel dat het niet
te tellen was” (Genesis 41 : 46 - 49).
Toen de zeven jaren van overvloed verstreken waren, begonnen de zeven magere jaren te komen. In
alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood:
“Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht het
graan aan de Egyptenaren, maar ook aan andere volkeren, want de honger was zeer sterk” (Genesis
41 : 53 - 57).

Model van een Egyptische korenschuur (spijker) staande op Heilig Land Stichting te Nijmegen
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Veel spijkers (graanschuren)
in Frans - Vlaanderen

A

l eeuwen geleden bestonden er in Frans-Vlaanderen zogenaamde `Hoflanden', heerlijkheden
die tot de bezittingen van een graaf of heer van een streek behoorden. Deze Hoflanden waren
nauw verbonden met de spyckers van de graaf, of wellicht behoorden ze tot de Hoflanden.

De benaming Hofland heeft bij de vorming van plaatsnamen in deze streken een sterk verspreide
invloed gehad. Wanneer men de literatuur raadpleegt, stelt men vast dat in het gebied waarvan de
plaatsnamen verzameld zijn, naast de bekende Hoflanden van Steenvoorde (reeds genoemd in 1302) er
wel meer dan twintig andere heerlijkheden, lenen, plaatsen, landen of meersen zijn aan te wijzen, die
deze naam dragen.
De naam komt van het Germaanse `hofa' (hoeve) en `landa' (grond, land) en betekent: het land
behorend tot de door de heer voorbehouden gronden. Hier volgt de reeks, waaraan telkens de oudste
datering wordt toegevoegd:
-
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een heerlijkheid te Houtkerke, Wormhout en Waten (1227);
een heerlijkheid, stuk land, der abdij van St.-Berten van St.-Omaars, te Monekenbure onder
Broekburg (1177);
een plaats of een leenland te Desselgem (12e-13e eeuw);
een heerlijkheid onder Hazebroek (1302);
een heerlijkheid te Hondschote (1306);
een heerlijkheid te Hooglede (1305);
een stuk land te Hooglede (1650);
een heerlijkheid binnen en buiten de stad leper (1089);
een heerlijkheid van het Proossche in de gemeenten Boezegem, Bollezele, Borre, Millam, Rubroek,
Winnezele, Zermezele, Ochtezele, Zuidpene, Pamele enz. in Kassel-ambacht (1221);
een stuk land te Klemskerke (1532);
een heerlijkheid te Mesen (1598);
een plaats te Moerkerke (1329);
een heerlijkheid te Oost- en Westvleteren (1085);
een heerlijkheid bestaande uit eigendommen van het Hof der Sint-Pietersabdij van Rijssel te
Pervijze (1450);
een heerlijkheid te Reninge (1224);
een heerlijkheid te Adinkerke, Houtem, Lampernisse, Watou en in andere gemeenten van de
kasselrij Veurne (1268);
een stuk land te Elverdinge (het Hoflandeken) (1900);
een meers te Hooglede (de Hoflandemersch) (1636);
een stuk land te Dranouter (1901);
een stuk land te Hooglede ('t Hoflandt Leen) (1636);
een heerlijkheid te Reninge (1065).
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Spycker (spijker) als belasting
Zoals verder nog zal uiteengezet worden, was er tussen de Hoflanden en de Spycker een nauw verband,
namelijk dat de Hoflanden moesten bijdragen in de bevoorrading van 's Graven Spyckers, die bij zijn
burchten hoorden, zodat mag worden verondersteld dat het toponiem (plaatsnaam) Hofland zo oud is
als de Spyckers zelf, namelijk van de 9e of 10e eeuw.

De Hoflanden van Steenvoorde
Wellicht kenden niet alle hierboven opgesomde heerlijkheden, lenen of achterlenen, die de naam
Hoflanden droegen, hetzelfde regime als de Heerlijkheid der Hoflanden van Steenvoorde, die op
regelmatige tijdstippen (om de 30 jaar) opgemaakt werden.
Het kohier van 9 augustus 1533 draagt in de hoofding de volgende tekst: “Rekeninghe ende bewijs
vanden landen, lijsten ende abbouten die Hector Ramecourt als ontfangher vander Koninklijke
Majesteit vanden Spijcker van St. Omaers doet ende overghevet, ...”
De aanhef van het kohier van 15 juli 1560 bevat onder andere: “...te betaelen by de proprietarissen
vande zelve landen inden handen vande kerfdraghers ende particuliere ontfanghers ende byden
kerfdraghers inden handen vanden Amman van Steenvoorde ende byden Amman inde handen vanden
ontfanghere vanden Spicker...”
Ook in het kohier van 1595 vindt men een soortgelijke zinsnede: “... metgaderen de specificatie vande
renten die zy jaerlickx de Koninklijke Majesteit schuldich zyn ter cause van zynen Spycker van St.
Omaers...” Ook hier wordt, zoals in het kohier van 1560, zeer duidelijk gezegd hoe de geïnde gelden in
handen van de ontvanger van de Spycker van St. Omaers moeten belanden. Evenzo wordt in de latere
kohieren melding gemaakt van dezelfde Spycker, l'Espier de St. Omer.
`Spycker', `spicker', `spiecker' of `spijker' komt van het Latijnse `spicarium', dit is een plaats waar
`spicae' of `aren' worden geborgen, dus een graanschuur. `Spica' (meervoud `spicae') vindt zijn
oorsprong in `spachus', de Eolische dialectvorm van het Griekse `satchus', wat telkens de betekenis
heeft van `aar', `korenaar' (vergelijk het Franse `épi').
De spycker was één der oudste cijnzen (belastingen) ten voordele van de graven van Vlaanderen.
Oorspronkelijk bestond de cijns uit het bevoorraden in graan van de burchten en huizen, verspreid over
het graafschap, waar de graaf nu en dan met zijn gevolg verbleef. Zo waren er spyckers te Gent,
Brugge, Veurne, Ieper, St.-Winoksbergen, Kassel, Hazebroek, St.-Omaars en in andere steden en
dorpen. De leveringen in natura werden echter spoedig omgezet in een jaarlijkse geldelijke cijns, eerst
gedeeltelijk en later volledig. Bepaalde goederen werden in leen gegeven, sommige werden zelfs echte
heerlijkheden waarvan de heer een schepenbank kon aanstellen met hoog, midden en laag gerecht.
Benevens de spycker- of hoflandrenten waren ze dus ook nog de gewone feodale rechten verschuldigd.
Het spreekt vanzelf dat, wanneer de cijnzen van de spycker in slechte tijden hoog opliepen, sommige
bezitters liever de gronden verlieten dan een belasting te moeten betalen die meer bedroeg dan de
opbrengst van de grond. De cijns werd immers berekend op basis van de betaling in natura maar
omgezet in geld volgens de marktprijs. Wanneer dan in jaren van mislukte oogsten de marktprijzen een
hoge vlucht namen, werd de jaarlijkse cijns onbetaalbaar. De landerijen die belast waren met
spycker- of hoflandrenten hadden bijgevolg ook een lagere verkoopwaarde dan andere die dergelijke
lasten niet moesten dragen.
Tenslotte nog enkele zinsneden uit het kohier der Hoflanden van Steenvoorde van 1560: “...de welcke
landen tsamen sculdich zyn ... jaerlyckx veertich hoeden tarwe en drie hondert hoeden evene (dit is een
soort haver) eijven vallende tsint Jansmesse ende betaelen by ..., volghende den slaghe vande granen
vanden quartiere van Berghe tsint Winnocx welcke slaghen hemlieden ghesonden moeten worden by
camere vande reickeninghe te Rijssele.”
Het was dus volgens de marktprijs (de slagh) van het graan van St.-Winoksbergen dat de omzetting in
een geldelijke prestatie moest gebeuren. Eigenaardig genoeg worden die prijzen van tarwe en haver
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niet overgenomen in de kohieren. Volgens sommige schattingen had een hoed een inhoud van 17,5
liter, maar dat verschilde wel van streek tot streek. Zo de belasting in natura dezelfde bleef, was er wel
ieder jaar een ander bedrag in geld verschuldigd, dit volgens de marktprijs.

Overgenomen uit het tijdschrift
Westhoek, België 1988

Uit bovenstaande oude gegevens zou men met zekerheid mogen veronderstellen, dat er in
Frans-Vlaanderen reeds eeuwen tal van spijkers hebben gestaan en dat in het dorp Spycker zeker een
graanschuur aanwezig was en nog is (de samensteller).

Tijd is als een rivier die alles wat geschapen is in de
bruisende stroom meevoert.
Want nauwelijks komt er iets in zicht, of het is alweer
voorbij gedreven om plaats te maken voor iets anders,
dat ook weer voorbij zal gaan.
Marcus Aurelius
Keizer van Rome
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Officieel kohier uit 1533 met ‘vertaling’ betreffende belasting of Hoflandrente, verschuldigd aan de spycker
van St. Omer
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Waren er in de Bronstijd
al spiekers (graanschuren)?

I

n Ittersumerbroek, een nieuwe woonwijk bij Zwolle, heeft men in 1990 bij graafwerkzaamheden
aanwijzigingen gevonden dat op deze plek een zogenaamde zonnekalender heeft gestaan, zoals
in Engeland Stonehenge, maar dan geheel opgezet in hout.
De vondst uit de Bronstijd (ongeveer 1500 voor Christus) is uitsluitend waarneembaar als
verkleuringen van de grond, maar de sporen, paalgaten, vormen met elkaar twee vrijwel identieke
palencirkels die met elkaar een zonnekalender hebben gevormd, die gebruikt werd om de
zonnewenden vast te stellen: de langste dag (21 januari), de kortste dag (21 december) en de punten
daartussen (21 maart en 21 september).
De kennis daarvan was belangrijk voor de landbouw en gaf ondermeer het moment van zaaien en
oogsten aan. De data werden gevierd met allerlei rituelen. Ook de maanstanden konden worden
vastgesteld en vermoedelijk ook zons- en maansverduisteringen.
Er waren dus in de Bronstijd boeren-gemeenschappen in dit gebied.
De opgraving heeft veel materiaal tevoorschijn gebracht, onder andere veel aardewerk. Van de
boerderijen is een overduidelijke plattegrond van een exemplaar uit de Midden Bronstijd aangetroffen,
vijftien meter lang en zeven meter breed. Ook de Late Bronstijd heeft een eveneens vrijwel complete
boerderij, vijftien bij zes meter, nagelaten.
Verder zijn resten aangetroffen van een groot aantal schuurtjes, hooibergen en `spiekers' voor
oogstopslag, hetgeen niet wil zeggen dat de naam SPIEKER, (SPIJKER, SPYCKER of SPEICHER) toen al
bestond.
Overgenomen uit
dagblad Trouw van 23 september 1993

Lofzang op de voorouders
De voorvaderen, zij leven nog steeds.
Het geweld van de wervelstorm heeft hen niet overmand.
De dag die hun de ogen sloot heeft niet over hen gezegevierd.
Zelfs het grote rotsblok dat boven hen staat werpt slechts een nederige schaduw op hun
rustplaats. Wij zijn de grote stem die de heldendichten draagt. De voorouders zijn gekomen om naar onze liederen te luisteren, Ze schudden hun hoofden in vervoering.
Samen met ons vieren ze hun eeuwig leven.
Wij eren hen die ons het leven schonken,
Kijken met hen naar het spel der bewegende nevels.
Zij hebben het heilige boek geopend om met ons te zingen.
Zij zijn het mysterie dat onze droom omhult. Zij zijn de kracht die ons één zal maken.
Zij zijn de vreemde wereld van de aarde. Zij kwamen uit de schoot van het heelal.
Rusteloos zijn ze, als een pad van dromen, als een woud vol dieren.
Ja, het diepe oog van het heelal bevindt zich in onze borst.
Daarmee staren we naar het centrum van de hemel.
Wij bezingen de grote tijdperken, Want wij weten: het leven begint niet met ons.
Mazizi Kunene, Zuid-Afrika
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