
6.04 Duiventil Hamersveld Leusden 

 

Ter plaatse 

Het voorbeeld van het museumexemplaar stond op het erf van de 
boerderij "De Princenhof" Over de ouderdom: in dit gebied stonden in 
1740 duivenhuizen terwijl midden 18e eeuw op de Prinsenhof een grote 
tabakschuur stond. Er zal samenhang zijn!!! 

 

In het museum 
Sinds 1947, replica 

Opbouw en plaatsing zijn mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de 
Arnhemse evacués die vanaf september 1944 (Slag om Arnhem) enige 
maanden noodgedwongen in het museum moesten verblijven ( zie ook 
1.7 Ederveen) De houten duiventil staat op 4 gemetselde poeren op 
ruim 1 meter hoogte. 
Het piramidevormige dak is met oud-Hollandse 
dakpannen bedekt. Op de nok een torentje met 

daarin de vliegopeningen. Duiventillen komen 
voor in héél Europa en grote delen van Azië. 
Zelfs in het Egypte van de farao's werden al 
duiven gehouden. 
Losstaande duiventillen en —torens vinden we 
in Nederland vooral bij buitenplaatsen. Nog zo'n 
25 tillen zijn er overgebleven. Als onderdeel van huizen en 
poortgebouwen komen ze wat vaker voor (vooral door beter 
onderhoud). 



 Vroeger was het houden van duiven een 
heerlijk recht van de adel. Vanaf de 16e eeuw 

kregen ook boeren en burgers dit recht, 
tenminste als ze 4 ha. grond hadden. 
Duiven werden toen niet gevoerd en konden 
dus op de velden een plaag zijn. Men hield de 
duiven als sierduiven, doch ook voor het vlees 
en de mest, waaraan men geneeskracht 
toeschreef. De zéér goede mest was geschikt 
voor de teelt van meloenen, tabak en ook 
hennep. Er was handel in duivenmest vanuit 
Friesland en Groningen. In het gebied van 

Amersfoort tot Rhenen was tabaksteelt. In 
Rhenen staan nog oude tabaksschuren. 
Vanaf 1948 bevond zich een duivenpoort bij 

de oude ingang aan de Schelmseweg. Het was een kopie van een niet 
meer aanwezige poort uit Wirdum (Groningen) 
In 1967 werd de museumingang verplaatst naar de Hoeferlaan, 
vanwege de toenemende verkeersdrukte op de Schelmseweg en gebrek 
aan parkeergelegenheid. 
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Andere teksten website NOM 
Een sigaartje met duivenpoep 

Tussen 1610 en 1918 floreert in Nederland de tabaksteelt. 
Duivenpoep blijkt perfecte mest voor tabaksplanten. Heel wat 
duivenmest eindigt dus als tabak in pijpjes, sigaren en pruimen. En 
heel wat duifjes eindigen in de pan, want het vlees is geliefd. Het 
houden van duiven is oorspronkelijk voorbehouden aan de adel. Maar 
later mogen ook boeren en burgers duiven melken, mits ze minimaal 4 
hectare land bezitten. Duiventillen zijn dus vooral te vinden bij 
landhuizen en kastelen. Deze duiventil is een kopie van de til die bij 
boerderij Prinsenhof in Hamersveld (vlakbij Amersfoort) heeft gestaan. 
Het is een geschenk van Arnhemse burgers die tijdens en na de slag 

om Arnhem in het museum onderdak vinden. Ach ja, duiven, je steekt 
er wat van op. 
Reconstructie, hier gebouwd in 1946. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hamersveld-Oud
https://www.historieleusden.nl/oorsprongleusden.html


Deze duiventil is een kopie van een til die tot 1970 bij boerderij De 
Princenhof in Hamersveld bij Amersfoort stond. In dit gebied floreerde 

de Nederlandse tabaksteelt en duivenpoep bleek een perfecte meststof 
voor de tabaksplanten. Ook voor andere fijne teelten, zoals die van 
meloenen, werd duivenmest veel gebruikt. Het houden van duiven was 
vanouds exclusief voorbehouden aan de adel. Pas na de zestiende eeuw 
mochten ook boeren en burgers duiven houden. Zij hielden de duiven 
ook voor het vlees. Deze duiventil is in 1946 gekopieerd en in 1947 aan 
het museum geschonken door de Arnhemse burgers die in het najaar 
van 1944 naar het museum waren geëvacueerd. 

  

 


