
Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 Het recht om duiven te houden Het houden van grote aantallen duiven en het daarvoor bouwen van een torenof til was in de middeleeuwen een zogenaamd heerlijk recht. Alleen de adel ofde hoge geestelijkheid die veel grond in bezit had mocht van dit recht gebruikmaken. Voor het houden van een klein aantal duiven waren geen regels. Deoorsprong van deze heerlijke rechten ligt in de Karolingische tijd. Het voert tever om er hier op in te gaan. Belangrijker voor het Kromme Rijngebied en dethans nog bestaande torens is hoe dit recht zich sinds de zestiende eeuw tot opheden ontwikkelde. Al in 1384 vaardigen de Staten van Utrecht een plakkaat uit met betrekking tothet vangen van andermans duiven. De straf hierop was dat men &quot;bloets hoeftster kloeken komen zei, en bidden den Rade vergiffenisse, en geven der Stad tebetering twee dusent steens&quot;'. In later

plakkaten wordt de straf omgezet in eengeldboete. In de eerste helft van de zestiende eeuw bedraagt de boete 8 Carolusgulden en loop dan op tot 30 gulden in 1647. Deze relatief hoge boetes wareneen gevolg van het feit dat het houden van duiven een privilege was van de adelen hoge geestelijkheid die zich niet graag geschaad zagen in hun recht.In 1667 wordt het eerste plakkaat uitgevaardigd betreffende het houden vanduiven en het bouwen van een duivenioren of tiF. Vanaf dat moment mageigenlijk iedereen duiven houden en daarvoor een onderkomen bouwen als meneen bepaalde hoeveelheid land bezat. De hoeveelheid land werd bepaald op 24morgen (een morgen is 0,83 ha.). Als het kleigrond of soortgelijke goede grondwas had men maar 12 morgen nodig. Dit land mocht niet verspreid liggen maareen geheel vormen. Had men te weinig land dan werd de toren op kosten vande eigenaar afgebroken

en moest bovendien nog een boete van 40 gulden betaaldworden. Tevens werd bepaald dat wie van oudsher een duivenioren bezat, maarte weinig land had, zijn toren binnen een jaar moest afbreken of meer landmoest aankopen tot de voorgeschreven hoeveelheid. In 1683 wordt aan ditplakkaat toegevoegd dat iedereen wel een paar duiven voor zijn plezier mocht 1.  J. van cle Water, Groot Placaatboek, vervattende alle de placaten, ordonnantienen edicten, der edele mogende heeren Staten 's lands van Utrecht, etc, Utrecht1729 (3 dln.), deel 3, p. 1058. 2.   Idem, deel 2, p. 399.







Tussen Rijn en Lek 1991 4. - Dl.25 4 10 werd in het bewijs van toestemming het aantal duiven vermeld dat op de toren gehouden mocht worden. De Jachtwet van 1924* neemt de bepalingen betreffende duiventorens uit de wet van 1857 in zijn geheel over. Tenslotte wordt in de Jachtwet van 1954' geen bepaling meer opgenomen met betrekking tot de rechtspositie van duiventorens. Ze zijn sindsdien uit de wet verdwenen omdat men van mening was dat het houden van duiven niet meer in een Jachtwet thuishoort. 't Goy,Otto Wttewaail. 8.   Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 331, 1 maart 1924. 9.   Idem, nr. 523, 3 november 1954.


