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Voorwoord 
Deze scriptie vormt het laatste onderdeel van mijn Masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn bacheloropleiding geschiedenis heb ik bewust voor deze 

specialistische masteropleiding gekozen, omdat deze opleiding als geen andere gaat over de 

geschiedenis die nog zichtbaar is in onze directe leefomgeving. Dit sluit aan bij mijn visie op de 

geschiedenis. Geschiedenis is niet iets dat zich alleen in het verleden heeft afgespeeld, maar dat ook 

in het heden voortleeft, in onze eigen omgeving. Ik heb hier geprobeerd veel van mijn verworven 

vaardigheden samen te brengen om tot een mooie afsluiting te komen.  

 Voordat ik aan deze scriptie begon heb ik drie maanden stage gelopen bij 

Natuurmonumenten, beheerkantoor Oost-Veluwe te Loenen. Tijdens deze stage heb ik 

kennisgemaakt met het intrigerende landschap rond het dorp Loenen. Omdat het doel van deze 

stage was, de gehele geschiedenis in kaart te brengen van de gebieden van Natuurmonumenten en 

ook relicten in deze gebieden te inventariseren was er geen ruimte over voor archiefonderzoek. Mijn 

nieuwsgierigheid naar het gebied was echter gewekt. Er bleek een grote hoeveelheid 

archiefmateriaal beschikbaar te zijn, die ik graag wilde gebruiken voor een scriptieonderzoek. 

 Op deze plek wil ik graag dank betuigen aan alle personen die mij hebben geholpen tijdens 

het onderzoek en het schrijven van de scriptie. Allereerst gaat mijn dank uit naar Dr. Jeroen Benders, 

voor zijn deskundige begeleiding gedurende het hele onderzoek en zijn nuttige feedback op de 

conceptversies van de scriptie. Ook gaat mijn bijzondere dank uit naar mevrouw C.C. de Kool, voor 

haar deskundige kennis over de geschiedenis van de marke en Huis ter Horst, voor de schat aan 

lokale kennis die zij heeft bijgedragen en voor de verhelderende discussies over de scriptiematerie. 

Dr. H.B. Demoed wil ik bedanken voor zijn bereidheid mijn gehele scriptie te lezen en zijn deskundige 

oordeel te geven over het eindresultaat. 

Daarnaast wil ik graag de personen bedanken die bereid waren middels een interview of 

door mailcontact hun deskundige kennis met mij te delen. In alfabetische volgorde: Dhr. Gert Jan 

Blankena (voormalig gemeente-ecoloog Apeldoorn), Martijn Horst, MA (Cultuurland Advies), Dr. Tine 

de Moor (Universiteit Utrecht), Wim Niemeyer (Natuurmonumenten), Chris Nieuwenhuize 

(Archeologische Werkgroep Apeldoorn), Michiel Purmer (Natuurmonumenten), Drs. Maarten 

Wispelwey (voormalig gemeentearcheoloog Apeldoorn). 

Tot slot wil ik graag mijn dank betuigen aan Prof. dr. ir. Theo Spek, die mij gedurende mijn 

gehele masteropleiding heeft geïnspireerd en telkens weer enthousiast heeft gemaakt over 

geschiedenis van ons mooie landschap. Ook wil ik mijn vriendin Esther Hofman bedanken voor de 

steun die ze mij heeft gegeven op de momenten dat ik al het werk even niet meer zag zitten en voor 

het gedogen dat ik mijzelf de hele zomervakantie heb opgesloten om aan de scriptie te werken. 

Tevens wil ik haar bedanken voor het nalezen van deze lijvige scriptie. 
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Samenvatting  

Marken zijn grondgebieden die in gemeenschappelijk gebruik waren. Zij werden beheerd door 

markegenootschappen, organisaties van personen die waardelen (aandelen) bezaten in de marke. 

Omdat dit een landschapsbeherende organisatie was, bevatten de markeboeken (notulenboeken) 

die zij hebben nagelaten veel informatie over het landschap. 

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar marken in Nederland. Een groot deel van dit 

onderzoek beschouwt algemene kenmerken van marken op basis van een regio of thema. Dit 

onderzoek is echter vaak gebaseerd op goed toegankelijke informatie. Tegenover deze 

onderzoekslijn staan de case studies, die vaak wel gebaseerd zijn op grondig archiefonderzoek. In de 

meeste case studies wordt echter slechts zijdelings aandacht besteed aan het landschap binnen de 

marke. Bovendien zijn er nog nauwelijks case studies uitgevoerd naar marken op de Oost-Veluwe. 

Daarom is in dit onderzoek een case study uitgevoerd naar het beheer en gebruik van het landschap 

in de Oost-Veluwse marke van Loenen en Zilven. De hoofdvraag voor dit onderzoek was: welke 

veranderingen vonden plaats in het  beheer en het gebruik van de gemene gronden in de marke van 

Loenen en Zilven in de periode 1595-1893 en hoe verhouden deze zich tot de bestaande theorie? 

 Om deze vraag te beantwoorden, is allereerst de opbouw van het landschap onderzocht. Dit 

is gedaan door de bodemkaart, geologische kaart en geomorfologische kaart van het gebied te 

analyseren. De marke bleek te bestaan uit drie zones. Het westelijke deel lag op een hoge stuwwal 

en had een bodemopbouw kenmerkend voor heide en bos. De dorpen Loenen en Zilven liggen nog 

altijd op de overgangszone van hoog naar laag, waarbij een enk is ontstaan ten westen van de 

dorpen. Het oostelijk deel van de marke bestond uit een laaggelegen dekzandlandschap, met een 

bodemopbouw kenmerkend voor grasland, hooiland en plaatselijke veenontwikkeling. 

 Vervolgens is de voorgeschiedenis van de onderzoeksperiode in kaart gebracht door middel 

van onderzoek in de literatuur en in de archeologische database Archis. Vanaf het late Neolithicum 

bleken er mensen te wonen in nederzettingen binnen de latere marke. Zij drongen de uitgestrekte 

bossen terug door vee te weiden en door land te ontginnen voor de landbouw. In de volgende 

eeuwen werd het bos steeds verder teruggedrongen en maakte plaatselijk ruimte voor heide. Vanaf 

de vroege middeleeuwen nam de bevolkingsdruk toe, tot deze in de 13e eeuw een piek bereikte. Om 

het grondgebruik in goede banen te leiden stelden de inwoners van de nederzettingen schriftelijke 

regels en grenzen op en ontstonden de marken. Loenen en Zilven hadden oorspronkelijk elk een 

eigen marke. Deze marken zijn reeds voor 1595 samengevoegd. 

 De feitelijke onderzoeksperiode is opgedeeld in drie eeuwen. De periode 1595-circa 1700 is 

onderzocht door de markeboeken over deze periode integraal te bestuderen. Ook zijn belangrijke 

stukken uit het huisarchief van Ter Horst geraadpleegd. Dit huis leverde via overerving de voorzitters 

van het markegenootschap, de holtrichters. Vervolgens is de periode circa 1800-1893 onderzocht 

door een uitgebreide steekproef te nemen uit de markeboeken en stukken uit het huisarchief van Ter 

Horst  te raadplegen, alsmede statistische informatie van de gemeente Apeldoorn te benutten. Ten 

slotte zijn de ontwikkelingen in de periode circa 1700-circa 1800 in kaart gebracht door de 

bevindingen in de voorgenoemde perioden te vergelijken en de veranderingen in kaart te brengen. 

De informatie over alle perioden is aangevuld met behulp van literatuuronderzoek. 

 In de periode 1595-circa 1700 was het Loenerbos het belangrijkste gebied van de marke. De 

geërfden (leden van het markegenootschap) ontleenden hun macht aan het bezit van waardelen in 

het bos. Ook leverde het bos de geërfden veel inkomsten op via de jaarlijkse houtverkoop of 
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houtverdeling. Buiten het bos eisten de geërfden eveneens het harde eiken- en beukenhout op. Er 

waren veldgronden, bestaande uit een heidegebied (het Hooge Veld) en groenlanden (het Laage 

Veld). Op de heide werden schapen geweid en plaggen gestoken. Op de groenlanden werden koeien 

en paarden geweid. Ook waren er hooilanden, die vanaf het eind van de 17e eeuw werden verpacht 

omdat de markegenoten in geldnood zaten. De enkele veengebieden die de marke rijk was, werden 

in 1634 grotendeels verkocht en ontgonnen tot weiland of bosbouwgebied. De bouwlanden waren al 

zeker vanaf het eind van de 15e eeuw verdeeld en werden zelden genoemd in de markeboeken. Uit 

de rekeningen van de kapel te Loenen blijkt dat er rogge en boekweit werd verbouwd. 

 Gedurende de periode circa 1700-circa 1800 traden er belangrijke veranderingen op. Het bos 

nam in omvang af door overbekapping door de geërfden en illegale veeweide en plaggenstekerij 

door de keuters. Dit waren kleine boeren, woonachtig in de marke. De geërfden slaagden er niet in 

deze illegale activiteiten tegen te gaan. Rond 1730 werd de economische exploitatie van het bos 

stilgelegd en nooit hervat, maar de waardelen bleven erop gefundeerd. De veldgronden namen 

tegelijkertijd rap in belang toe. Door een groeiend aantal keuters was er meer voedsel nodig en 

daardoor zowel meer bemesting op de enk als meer vee op de veldgronden. De draagkracht van de 

veldgronden werd overschreden, waardoor er zandverstuivingen ontstonden. In de tweede helft van 

de 18e eeuw begonnen de geërfden maatregelen te nemen ter bestrijding van de stuifzanden. 

Holtrichter Olivier Hackfort kocht in het laatste kwart van de eeuw veel waardelen op, waardoor hij 

een overwegende stem kreeg in het markegenootschap, maar hij gebruikte deze zelden. 

 In de periode circa 1800-1893 werd het markegenootschap regelmatig aangespoord de 

marke te verdelen. De meeste geërfden verzetten zich hiertegen, omdat de gemeenschappelijke 

weidegronden onmisbaar waren voor een efficiënte veeweide en mestproductie.  Op het Hooge Veld 

mocht iedere markebewoner weiden met schapen, de geërfden vochten hier nog tot 1885 tegen de 

zandverstuivingen. Vanaf 1840 namen de schaapskuddes in omvang af door de opkomst van 

bemesting met vogelmest (guano). De beweiding van het Laage Veld werd door de boeren zelf 

geregeld met behulp van een gezamenlijke herder. De markegenoten hadden altijd zelf het toezicht 

op de marke geregeld, maar ondervonden in de 19e eeuw steeds meer bemoeienis van alle niveaus 

van de overheid. In 1886 werd een wet aangenomen waardoor één geërfde verdeling van de marke 

kon eisen. Dat was precies wat in 1889 gebeurde, met als resultaat de ondergang van de marke in 

1893. 

  Deze bevindingen zijn door middel van literatuurstudie vergeleken met de bestaande theorie 

over de marken. Hieruit bleken verschillende zaken: het markegenootschap was bijzonder, omdat er 

noch sprake was van democratie onder de geërfden (vrije marke) noch van autocratie 

(grondheerlijke marke). Ook was het uitzonderlijk dat een marke met een groot bosbestand zich 

ontwikkelde tot een ‘gewone’ marke met een groot belang in de veldgronden. Deze veldgronden 

werden pas één à twee eeuwen later dan elders zo zwaar geëxploiteerd dat ze overgingen in een 

zandverstuiving. De reactie op dit fenomeen was ook anders: het gebruik van de veldgronden werd 

niet beperkt door stageld voor het vee te vragen, zoals in andere marken. De zanden werden ad hoc 

bestreden. Uiteindelijk was het niet meer nodig schapen te weiden op de heide door de opkomst van 

guano en loste het probleem zichzelf op. 

 Uit dit onderzoek blijkt, dat de algemene theorieën te simpel zijn, wanneer het niveau van 

een enkele marke wordt beschouwd. Er zijn daarom meer case studies nodig om deze theorieën aan 

te vullen en te nuanceren. Onderbelichte regio’s moeten in kaart worden gebracht en er moet meer 

aandacht komen voor het landschapsbeheer binnen de marken. Ook moet de transitie van deze 

marke van ‘bosmarke’ naar ‘gewone’ marke in de 18e eeuw nader worden onderzocht.  
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H1 Inleiding 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Wat zou er gebeuren als er geen overheid meer was? Er zijn tal van zaken in Nederland die door de 

overheid worden beheerd. Denk bijvoorbeeld aan dijken, natuurgebieden en openbaar water. Als 

dergelijke zaken niet beheerd zouden worden in het algemeen belang, zouden ze verwilderen. Er was 

echter een tijd, dat er geen centrale overheid bestond en het grootste deel van Nederland uit woeste 

grond bestond. Hoe werd het gebruik van die gronden toch in goede banen geleid?  

Voordat de mens in nederzettingen leefde, leefde hij als jager en verzamelaar en trok in 

stamverband door het landschap. Deze rondzwervende stammen beschouwden mogelijk de directe 

leefomgeving als hun gebied, maar aangezien deze omgeving telkens veranderde was er geen vast 

grondbezit. Op het moment dat men landbouw ging bedrijven, ging men in nederzettingen wonen. 

Dit gebeurde op de Veluwe rond 3.500 v.Chr. Wanneer gewassen werden gezaaid, moest men 

namelijk op dezelfde plek blijven om te kunnen oogsten.1 Uit een combinatie van een grote 

hoeveelheid archeologisch en antropologisch onderzoek naar nederzettingen uit het Neolithicum in 

het Nabije Oosten blijkt dat de opkomst van landbouw samenging met het ontstaan van een lokale 

hiërarchie. Er vormden zich lokale elites die onder andere het zaaien en oogsten van gewassen 

reguleerden.2 De onderzoekers suggereren dat hun bevindingen voor Neolithische samenlevingen 

opgaan in het algemeen, maar hier is nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Voorlopig wordt 

deze theorie aangenomen.3  

Gedurende de hele prehistorie werd het grondgebruik geregeld op lokale schaal. Toen in de 

vroege middeleeuwen de Veluwe werd gevoegd bij het Frankische rijk werd het grondgebruik voor 

het eerst ook geregeld van hogerhand. De Merovingische en Karolingische koningen eisten het recht 

op de wildernis op, als onderdeel van de zogenaamde regalia. Dit betekende dat de koning recht had 

deze gronden te beheren en te exploiteren. Omdat niet iedereen aan de woeste gronden mocht 

komen, hadden de regalia een conserverende werking. De koningen gaven vaak afzonderlijke 

rechten uit over een gebied of op bijvoorbeeld de jacht of de houtwinning. Deze rechten gaven zij 

aan hoogwaardigheidsbekleders als dank voor hun diensten. Op deze wijze ontstond een proto-

overheid van gerechtigden op de gronden. Er ontstond een botsing tussen de regalia, al dan niet 

uitgegeven, en de gebruiksrechten die de lokale bewoners al eeuwenlang in hun gemeenschap 

hadden verdeeld om te kunnen overleven. Deze geschillen werden soms opgelost met een 

kondschap, waarbij oude bewoners voor de rechter getuigden dat de boeren altijd al een bepaald 

recht hadden gehad en de vorst dit dus niet kon opeisen. Vaak werd echter ook besloten dat de 

boeren recognities zouden betalen aan de vorst. De boeren moesten een deel van hun opbrengst 

afstaan in ruil voor hun recht op de grond.  Het boerenbestaan was niet overvloedig, waardoor het 

nog altijd erg belangrijk was de mondelinge afspraken over het gemeenschappelijk grondgebruik te 

handhaven.4 

Gedurende de middeleeuwen nam de bevolkingsdruk op de Veluwe eerst langzaam, maar 

later steeds sneller toe. In de 13e eeuw was deze zo ver toegenomen, dat de regels omtrent het 

grondgebruik aangescherpt moesten worden. Ze werden op schrift gesteld, zodat voor iedereen 

duidelijk was welke regels op welk gebied van toepassing waren. Het dorpsgebied werd ook 

                                                             
1 Jager (2011) 190-192. 
2
 Kuijt (2000) 314-315. 

3
Kuijt (2000) 316-317. 

4 Buis (1985) 50-51. 
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schriftelijk vastgelegd en daardoor scherper afgebakend. Bovendien werden de grenzen in het 

landschap zichtbaar gemaakt met behulp van palen, pollen of doelen (heuvels), grensbomen en tra’s 

(greppels). Dit dorpsgebied werd in Gelderland, Drenthe en Overijssel aangeduid met de term 

marke.5 Er werden markegenootschappen opgericht om bovengenoemde regels aan te passen aan 

de veranderende omstandigheden en te handhaven.6 Het markegenootschap bestond in eerste 

instantie uit personen met een eigen erf in de marke. Later werden ook rechten (waardelen) binnen 

de marke gekocht of geërfd door personen die niet in de marke woonden.7 

Door hun functie als beheerders van het gemeenschappelijk grondbezit hadden de 

markegenoten een sterke band met het lokale landschap. De markegenootschappen hebben de 

belangrijkste gebeurtenissen in hun marke vastgelegd in markeboeken. Deze markeboeken vormen 

daardoor een schat van informatie over het landschap binnen de marke. Aan de hand van deze 

bronnen zijn reeds tal van marken onderzocht. Deze onderzoeken nemen meestal de vorm aan van 

een case study naar een enkele marke. Zij worden gepubliceerd als dorpsstudies, waarbij de 

samenleving over het algemeen centraal staat en het landschap een marginale rol krijgt toebedeeld. 

Op de Oost-Veluwe zijn dergelijke case-studies overigens nauwelijks uitgevoerd. Andere studies 

beschouwen de marken en hun omgang met het landschap in algemene zin. Er wordt echter vaak 

geen verband gelegd tussen case studies en het algemene beeld van de marken en hun omgang met 

het landschap.  

Tijdens mijn stage voor Natuurmonumenten heb ik reeds kennis gemaakt met de marke van 

Loenen en Zilven, gelegen op de Oost-Veluwe. Wegens tijdgebrek is er toen alleen 

literatuuronderzoek uitgevoerd en moest het primaire bronmateriaal onaangeroerd blijven. Er zijn 

echter zeer veel archivalia bewaard over deze interessante marke, die nog nooit zijn bestudeerd. 

Nadere bestudering van deze marke kan zowel de kennis vergroten over de marke zelf als over 

marken op de Oost-Veluwe in het algemeen. Bovendien zal er een verband gelegd worden met de 

algemene bevindingen over de omgang van marken met het landschap en het specifieke beeld dat in 

de marke van Loenen wordt geconstateerd. De algemene theorie kan daardoor genuanceerd of 

aangepast worden. In deze scriptie zal het verhaal worden verteld van het markeboek van Loenen en 

Zilven, het Prothocoll van Loenerbos (1595-1893 met hiaten).8 

  

                                                             
5 Barends (2010) 143. 
6
 Slicher van Bath (1944) 122. 

7
 Slicher van Bath (1944) 147-148. 

8 CODA 003 inv. nr. 167-172. 
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1.2 Stand van het onderzoek 

Inleiding 

De literatuur waarin marken worden beschreven is zeer omvangrijk. Daarom zal in deze paragraaf 

een samenvatting worden gegeven van de thema’s die aan de orde zijn geweest binnen het 

onderzoek naar de marken in Nederland. Hierbij zullen voorbeelden worden gegeven van enkele 

belangrijke titels binnen elk thema. Er is voor gekozen de zandgronden in Zuid-Nederland niet bij dit 

onderzoeksoverzicht te betrekken, omdat deze regio een geheel eigen ontwikkeling kende. De 

marken in Brabant ((ge)meenten)moesten al hun regelgeving laten goedkeuren door de hertog. Ten 

eerste waren deze organisaties daardoor veel minder zelfstandig dan in Noord- en Oost-Nederland.9 

Ten tweede zorgde dit ervoor dat bijna iedereen toestemming kreeg een stukje woeste grond te 

ontginnen. Waar de marken in Noord- en Oost-Nederland hun gemene gronden beschermden tegen 

overbevolking, kreeg de hertog juist extra belastinginkomsten wanneer hij nieuwe bewoners toeliet. 

Deze aparte ontwikkeling heeft er voor gezorgd dat de zuidelijke zandgronden niet zijn meegenomen 

in toonaangevende werken die de marken beschouwen in Noord- en Oost-Nederland, zoals de 

dissertatie van B.H. Slicher van Bath en de Geschiedkundige atlas van Nederland.10 

De negentiende eeuw – oorsprong en rechtstoestand der marken 

Reeds in de 19e eeuw ontstond in Nederland interesse in de marken.11  Deze interesse lijkt vanuit 

Duitsland te zijn gekomen, waar J.L.C. Grimm zich had verdiept in de marken aldaar.12 Het onderzoek 

naar marken in Nederland werd opgepakt door rechtsgeleerden. Hun publicaties gingen vaak in 

hoofdzaak over de manier waarop rechtsverhoudingen vroeger waren geregeld tussen bewoners van 

de marken of over rechten op gemene gronden.13 De Nederlandse Markenwet uit 1886, die tot doel 

had de toentertijd resterende marken tot verdeling te dwingen, resulteerde in een stroom 

proefschriften. Het doel van al deze publicaties was hedendaagse rechtsvraagstukken op te lossen. 

Voorbeelden hiervan zijn de vraag of de Nederlandse Markenwet uit 1886 wel zijn doel bereikte, of 

welke verdediging de marken wel en niet rechtsgeldig konden aanvoeren wanneer zij weigerden te 

verdelen. Doordat deze rechtsgeleerden bewijs zochten in het verleden, werd automatisch de 

geschiedenis van de marken nader onderzocht. Een enkele rechtsgeleerde besloot zelfs een puur 

historisch onderzoek uit te voeren.14  

Doordat rechtshistorici zich gingen verdiepen in de markengeschiedenis ontstond ruimte 

voor debat. Wetenschappers konden het bijvoorbeeld lange tijd niet eens worden over het volk 

waaruit de marken ontsprongen zouden zijn. Grimm beweerde dat de marken een Germaanse 

                                                             
9 Demoed (1987) 18, Hoppenbouwers (2002) 101-102. 
10

 Slicher van Bath (1944) De Jonge van Ellemeet en Joosting (1920), De Jonge van Ellemeet (1919), Van Engelen 
van der Veen (1924), Martens van Sevenhoven (1925), Le Cosquino de Bussy (1925) en Van Engelen van der 
Veen, Ter Kuile en Schuiling (1931). 
11

 Er is onderzoek gedaan naar circa 75 publicaties, waarvoor zijn geraadpleegd de Universiteitsbibliotheek van 
de Rijksuniversiteit Groningen, de Gelderland Bibliotheek binnen de bibliotheek Arnhem, de 
Athenaeumbibliotheek te Deventer en de bibliotheek van Natuurmonumenten te ’s Graveland. Daarnaast is via 
PiCarta gezocht naar overige belangrijke publicaties. Van alle publicaties is de inhoudsopgave, inleiding en 
conclusie bekeken om een indruk te krijgen van het doel van het onderzoek en de belangrijkste conclusies. 
Daarnaast is via de noten nagegaan welke literatuur de belangrijkste bron vormde van de publicatie, om op die 
manier de toonaangevende literatuur op het gebied van de marken op te sporen. 
12 Grimm (1828). 
13

 De publicaties van Van den Bergh (1847), Tadama (1852), Tjeenk Willink (1866), Pleyte (1879), Meesters 
(1881), Mulder (1885), Molster (1888) en Van Wijnbergen (1893) zijn hier voorbeelden van. 
14 Nijhoff, 1826, Sloet (1859). 
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oorsprong hadden en daardoor in heel Noord-Europa voorkwamen. Zijn Nederlandse collega I.A. 

Nijhoff ging met hem in debat door te beweren dat marken alleen in het voormalig Saksische gebied 

voorkwamen.15 Grimm kreeg hierop bijval vanuit Nederland van onder andere L.Ph.C. Van den Bergh 

en L.A.J.W. Sloet.16 Aan het eind van de 19e eeuw was er zo veel bewijs gevonden dat marken ook 

buiten het Saksische gebied voorkwamen, dat de these van de Germaanse oorsprong algemeen 

aanvaard werd. J.W. Mulder gaf hier voor het eerst een concrete invulling aan: familiale Germaanse 

nederzettingen werden in hun gewoonten bedreigd door de vestiging van personen uit andere 

stammen en moesten daarom regels opstellen over het gemeenschappelijk grondgebruik. Zij 

vormden de basis van de latere marke.17 

Maar wat was een marke precies? Hiermee worstelden de historici in de 19e eeuw. In de 

zoektocht naar de definitie van een marke lijkt ook Grimm de auteur te zijn geweest op wie 

Nederlandse markenstudies zich baseerden. Van den Bergh vatte de definitie die uit Grimms werk 

naar voren kwam als volgt samen: “dat het het grondgebied eener gemeente was, en zoowel bosch 

en akkers als water omvatte”.18 Sloet gaf in zijn studie naar een grote hoeveelheid tynsboeken in 

1859 een bredere definitie. Onder de term marke zou vallen: het grondgebied, de personen die daar 

gebruik van maakten en de rechten die binnen dat gebied golden.19 Beide definities werden 

vervolgens gebruikt, het debat over de juiste definitie werd bewaard voor de twintigste eeuw. Sloet 

maakte daarnaast een heldere indeling naar vrije marken, die hun eigen regels intern konden 

bepalen, en grondheerlijke marken waar een landheer grote invloed had. 

1900-1944 – bronontsluitingen en de Geschiedkundige Atlas 

De familie Sloet bleef zich verdiepen in de marken. In 1911-1913 publiceerde J.J.S. Sloet, de zoon van 

bovengenoemde L.A.J.W. Sloet, zijn Geldersche markerechten.20 Dit uit twee delen bestaande werk 

geeft een blik op de archivalia en organisatie van vele marken op de Veluwe en in de Graafschap. 

J.J.S. Sloet heeft alle rechtsgeldige bepalingen die hij gevonden heeft in de archivalia gepubliceerd 

per marke. Zijn werk wordt nog steeds als belangrijke bron over de marken gezien. Doordat het werk 

slechts een summiere selectie uit de markeboeken betreft kan het deze boeken echter geenszins 

vervangen. In Drenthe inventariseerde rijksarchivaris J.G.C. Joosting belangrijke markestukken en 

spoorde zijn collega’s aan de archivalia te bewaren en te onderzoeken.21 

Een enorme sprong voorwaarts in het onderzoek naar de marken vormde de 

Geschiedkundige atlas van Nederland, gepubliceerd in 1919-1925. De grenzen van de marken in 

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht werden elk op een aparte kaart gezet. Het 

hiertoe verrichte onderzoek werd per kaart apart gepubliceerd.22 In dit onderzoek werden niet alleen 

de grenzen van de marken, maar ook belangrijke wetenswaardigheden over elke marke opgenomen. 

Hierdoor kwamen belangrijke verschillen tussen de provinciën aan het licht. De marken in Drenthe 

bleken bijvoorbeeld vaak samen te vallen met kerspelgrenzen, terwijl dat voor Groningen niet 

                                                             
15

 Nijhoff (1826) 381. 
16

 Sloet (1859) 1,2 en Van den Bergh (1847) 272-273. 
17

 Mulder (1885) 12-20. 
18

 Van den Bergh (1847) 272. 
19 Sloet (1859) 3. 
20 Sloet (1911). 
21 Joosting (1910). 
22 Groningen en Drenthe: De Jonge van Ellemeet en Joosting (1920) en De Jonge van Ellemeet (1919), 
Overijssel: Van Engelen van der Veen (1924), toelichting verder uitgewerkt in Van Engelen van der Veen, Ter 
Kuile en Schuiling (1931), Gelderland: Martens van Sevenhoven (1925) en Utrecht: Le Cosquino de Bussy 
(1925). 
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opging. Bovendien waren er geen marken in het Friese deel van Groningen. In Gelderland werd 

dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die vader en zoon Sloet reeds hadden verzameld. Veel 

marken daar bleken verbonden te zijn aan een hof dat de markerichter leverde, behalve op de 

Veluwe.23 Op de Noord- en West-Veluwe waren bovendien meer landsheerlijke domeinen te vinden 

en minder marken.24 In Utrecht waren veel marken reeds in de 18e eeuw verdwenen. De 

buurschappen in deze marken, hadden bovendien weinig administratieve rechten op de gronden. De 

gerechten in deze provincie leken meer op de marken in de andere provincies. Deze gerechten waren 

organisaties van geërfden uit de buurschappen, die zich niet alleen bezighielden met rechtspraak, 

maar ook met landschapsbeheer, waterstaat, brandpolitie, belasting en armenzorg.25 

De marken werden ook op kleinere schaal bestudeerd. Voor het eerst kwamen case studies 

op, waarbij het archief van een enkele marke werd doorgelicht.26 Mogelijk had het werk voor de 

geschiedkundige atlas de nodige interesse gewekt bij personen met de tijd en kennis om de marken 

in detail te bestuderen. Ook de aandacht voor de marken binnen de rechtswetenschap was niet 

verdwenen. In een bundel van de Directie van de Landbouw werden twee artikelen gewijd aan de 

gevolgen van de agrarische wetgeving en de markeverdelingswetten voor de marken en het 

landschap.27 Verder zijn er enkele rechtswetenschappelijke stukken gepubliceerd met betrekking tot 

bestuur en bezitsverhoudingen in de marken.28 

1944-2012 – de levensloop en het landschapsbeheer van de marken in 

theorie en in case studies 
Oorsprong en verdeling van de marken 

Het derde tijdvak van deze historiografische beschouwing begint in het jaar 1944, vanwege de 

toenmalige publicatie van Mensch en Land in de middeleeuwen van B.H. Slicher van Bath.29 In het 

eerste deel van zijn werk wordt de verhouding tussen kerspel, buurschap, marke en hofgenootschap 

verhelderd. Slicher van Bath wilde afrekenen met de wildgroei aan theorieën over het ontstaan van 

de marken door intensief archiefonderzoek te doen. Zijn boek wordt nog altijd als standaardwerk 

beschouwd. De belangrijkste stelling van zijn werk is dat marken pas in de 13e eeuw ontstonden in de 

vorm van een landschapsbeherende organisatie. Dit kwam door toenemende bevolkingsdruk, 

waardoor de rechten op het land afgeschermd moesten worden. De term kwam eerder weliswaar 

sporadisch voor, maar duidde toen slechts op het gebied van de buurschap.30 

Slicher van Bath had zijn werk zo grondig uitgevoerd dat lange tijd niemand zijn stellingen 

durfde te betwisten. In zijn latere publicaties heeft hij zijn theorie over de oorsprong der marken nog 

eens helder samengevat.31 Ook heeft hij zijn bevindingen in een breder kader geplaatst door zijn 

onderzoeksresultaten met betrekking tot de marken in Nederland te plaatsen naast de toenmalige 

kennis over de rest van Europa.32 De eerste aanval op zijn werk kwam van J. Heringa. Hij ontdekte dat 

Slicher van Bath tijdens zijn archiefonderzoek de term cives nu eens met buurschap en dan weer met 
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 Martens van Sevenhoven (1925) 4-6. 
24

 Martens van Sevenhoven (1925) 11-12. 
25

 Le Cosquino de Bussy (1925) 6-7. 
26 Voorbeelden hiervan zijn: De Graaf (1918), De Graaf (1939) en Linthorst Homan (1940). 
27 Mollerus (1913) en Blink en Smit (1913). 
28 Bijvoorbeeld: Lunsingh Meijer (1934), De Monté Ver Loren (1939) en Gosses (1941). 
29 Slicher van Bath (1940). 
30

 Slicher van Bath (1940) 54, 122. 
31

 Slicher van Bath (1964) 52-53. 
32 Slicher van Bath (1960) 175-177. 
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markegenootschap had vertaald.33 Daarom kwam Heringa tot de stelling dat er geen marke-

organisatie bestond. De buurschap had altijd al de marke, haar grondgebied, beheerd. In de 13e 

eeuw voelde zij zich door de groeiende bevolkingsdruk genoodzaakt de ongeschreven regels die al 

lang bestonden eenduidig op schrift te stellen.34 Er ontstond een debat tussen de twee auteurs. 

Slicher van Bath wees Heringa er op dat zijn onderzoek zich beperkte tot Drenthe. Slicher van Bath 

had in de rest van Nederland geconstateerd dat er sociale stratificatie ontstond. Een beperkte groep 

gerechtigden sloot zich af en noemde zich markegenootschap. De gehele gemeenschap, geërfden en 

keuters samen, bleef zich buurschap noemen.35 Heringa stelde daar tegenover dat uit de bronnen 

bleek dat buren vaak de beslissingen namen en dat de termen marke-genoten en buren vaak door 

elkaar werden gebruikt. Buurschap en markegenootschap was dus hetzelfde. De keuters vielen 

buiten de buurschap.36 Dit debat is tot op heden onopgelost.37  

Ook H.A. Heidinga heeft enige elementen betwist van de theorie van Slicher van Bath. Hij 

nuanceerde het beeld dat Slicher van Bath had geschetst over de Veluwe op basis van archeologische 

gegevens. Ten eerste stelde hij dat ook in de Karolingische periode al een flinke bevolkingsgroei 

optrad, ondanks het gebrek aan schriftelijke bronnen uit die tijd. De bevolking kon toen echter nog 

uitwijken naar onontgonnen gebieden op de Veluwezoom en de Oost-Veluwe.38  Ten tweede gaf hij 

aan dat wanneer de bevolkingsdruk te hoog werd, of het land minder vruchtbaar, er niet altijd direct 

markegenootschappen werden opgericht. Rond Kootwijk was al in de 10e eeuw sprake van 

overbevolking vanwege grote droogte. Hier werden de woningen gespreid over de oppervlakte om 

de druk te verlagen en optimaal gebruik te maken van waterbronnen.39 

Naast het debat over de oorsprong der marken werd ook de ondergang opnieuw onder de 

loep genomen. De rechtshistorische invalshoek werd hierbij losgelaten. Historici gingen over naar 

een sociaaleconomische beschouwing, waarbij de markenverdelingen genoemd werden binnen de 

moderne landbouwgeschiedenis. J.L. Van Zanden gaf in 1985 de aftrap. Hij onderzocht welke 

factoren tot markedeling hadden geleid en welke verschillen er waren in verdelingstempo tussen de 

provinciën. Hij concludeerde dat na het Koninklijk Besluit van 1837 zowel de druk tot verdelen als de 

bereidwilligheid tot verdelen toenam. In dit besluit werd bevestigd werd dat marken jaarlijks 

moesten vergaderen over een verdeling en werden belastingvoordelen gegeven aan verdelende 

marken.40 Na het werk van Van Zanden heeft H.B. Demoed een zeer uitgebreide studie verricht naar 

de maatregelen voorafgaand aan de Markenwet van 1886, die marken tot deling moest dwingen. Hij 

kwam, zoals Van Zanden al vermoed had, tot de conclusie dat het Koninklijk Besluit van 1837 een 

veel groter effect had gehad dan de Markenwet van 1886. De meeste marken waren rond 1860 al 

verdeeld. De beoogde ontginningen van de woeste gronden kwamen echter langzaam op gang.41 

Demoed vulde dit onderzoek later aan door de rol te onderzoeken van de Geldersche Maatschappij 

van Landbouw in het aanzetten tot de markeverdelingen en de ontginningen van de woeste 

gronden.42 
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 Heringa (1982) 7-9. 
34

 Heringa (1982) 3-5. 
35

 Slicher van Bath (1983a) en Slicher van Bath (1983b). 
36 Heringa (1983). 
37 Heringa herhaalde zijn standpunt in Heringa (1985), naar beide auteurs wordt nog veel verwezen. 
38 Heidinga (1987) 162, 163. 
39 Heidinga (1987) 124-126. 
40

 Van Zanden (1985) 155-160. 
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 Demoed (1987) 80-82. 
42 Demoed (1995). 
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Het landschap van de marken 

De aandacht voor de gronden die door de marken werden beheerd nam eveneens toe. J. Buis schreef 

een tweedelig proefschrift over de Nederlandse bosgeschiedenis, waarin de marken veel aandacht 

kregen.43 Hij diepte het gebruik en beheer uit van het bos door de marken. Ook onderzocht hij de 

regelgeving die de marken uitvaardigden ter bescherming van het bos. G.H.P. Dirkx verrichtte een 

uitgebreide studie naar het begrazingsbeleid dat marken voerden op de groenlanden en 

heidevelden.44 Hij bestudeerde hiertoe veel in druk uitgegeven getranscribeerde markeboeken en de 

markerechten van Sloet. De landbouwgeschiedenissen van J. Bieleman vormen eveneens werken 

waar veel naar verwezen wordt. Zijn publicaties gaan geen van alle specifiek over de marken, maar 

geven wel veel informatie over de omgang van de boeren met het landschap alsmede statistische 

gegevens over de landbouw.45 Hij toonde bijvoorbeeld aan dat de boeren veel marktgerichter waren 

dan de markereglementen doen vermoeden.46 

Het landschap van de marken kreeg ook een centrale rol in diverse historisch-geografische 

publicaties. Deze interesse ontstond in de jaren 1980. In deze publicaties zijn belangrijk: de 

geologische ontstaanswijze van de landschappen en de cultuurhistorische sporen die de mensen 

hierin hebben achtergelaten. Het verleden van het landschap wordt in deze studies verklaard aan de 

hand van onder andere archiefonderzoek, bodemkunde, geologie, verkavelingsvormen, 

nederzettingsvormen en toponymie. De publicatie van J.A.J. Vervloet lijkt het eerste werk te zijn dat 

ook aandacht trok onder de traditionele historici.47 Hij werd gevolgd door J. Renes en S. Barends.48 

Een belangrijk werk in deze traditie voor de kennis over de marken in Drenthe is het proefschrift van 

T. Spek.49 In dit werk staat de ontstaansgeschiedenis van het Drentse esdorpenlandschap centraal, 

een landschap sterk verbonden met de marken. Door de gehanteerde interdisciplinaire benadering is 

veel nieuwe kennis vergaard over de omgang van de marken met het landschap. Deze wordt 

verklaard aan de hand van enkele uitgebreide case studies van Drentse marken. Ook heeft Spek 

aangetoond dat het esdek veel minder oud is dan men dacht.50 

 

Theorievorming 

De omgang van de marken met het landschap werd vanaf het eind van de twintigste eeuw ook 

beschouwd op een hoger abstractieniveau. Het was in Nederland weer Van Zanden die dit debat 

inluidde.51 Hij combineerde de kennis van de marken van Slicher van Bath met Amerikaanse 

theorieën over gemeenschappelijk grondbezit. Hieruit concludeerde hij dat marken er niet in 

slaagden overexploitatie van de gemeenschappelijke gronden te voorkomen, voornamelijk doordat 

de handhaving van de regels onvoldoende was.52  Ook wees hij op de grote rol die de 

commercialisering en de grootgrondbezitters hadden gespeeld bij de uiteindelijke verdeling van de 
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 Bieleman (1987), Bieleman (1995) en Bieleman (2008). 
46 Bieleman (1987), verwijzing in Van Zanden (1997) 132. 
47 Vervloet (1984). 
48 Renes (1985) en Barends (1986). 
49 Spek (2004). 
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 Spek (2004) H14. 
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 Van Zanden (1997). 
52 Van Zanden (1997) 133. 
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marken.53 De bundel van M. De Moor, L. Shaw-Taylor en P. De Warde bracht ook theoretische 

verdieping aan op het gebied van overexploitatie door internationaal onderzoek naar 

gemeenschappelijk grondbezit te doen.54 Met name de inleiding van deze bundel vormt een sterke 

theoretische beschouwing. Hierin wordt verklaard waarom de marken tegelijkertijd beschuldigd 

konden worden van onderproductie en van overexploitatie van het landschap door groepen die 

beide een andere definitie van duurzaamheid aanhingen. 

Case studies en bronnenstudies 

Naast het hierboven beschreven corpus aan wetenschappelijk onderzoek dat zich concentreerde op 

algemeenheden in en tussen marken (soms in een bepaald gebied) zijn er talloze case studies 

uitgevoerd naar individuele marken. Deze konden de vorm aannemen van een monografie of artikel 

over een enkele marke.55 Ook zijn er veel dorpsgeschiedenissen gepubliceerd, waarin de marke niet 

het hoofdonderwerp vormde, maar wel een grote rol speelde.56 Daarnaast bestaan er veel 

bronpublicaties die de bronnen van een enkele marke toegankelijker hebben gemaakt, zonder dit te 

verwerken tot een geschiedverhaal.57 Al deze studies zijn van zeer wisselende kwaliteit. Een aantal is 

uitgegeven door wetenschappers en voorzien van annotaties en verwijzingen naar de 

wetenschappelijke theorie. Veel onderzoeken zijn echter ook door amateur-historici of heemkundige 

verenigingen gemaakt. Sommige van deze studies zijn degelijk uitgevoerd, veel bestaan ook uit een 

reeks wetenswaardigheden die toevallig uit het archief zijn opgedoken. 

  

                                                             
53

 Van Zanden (1997) 143-144. 
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 Moor, Taylor en Warde (2002). 
55 Voorbeelden: Heringa (1979), Janssen en Aaldering (1983), Demoed (1984), Vrielink (1988), Demoed (1989), 
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Hiaten in het onderzoek 

Uit het voorgaande blijkt dat de marken als organisatie al vrij uitvoerig zijn bestudeerd. Toch valt er 

nog veel kennis toe te voegen op dit gebied. Wat betreft de oorsprong van de marken, zou het 

onderzoek van Heringa uitgebreid moeten worden buiten Drenthe, om na te gaan of zijn theorie dat 

buurschappen en markegenootschappen hetzelfde zijn ook voor andere provinciën opgaat. Buis en 

Demoed behandelen in hun proefschriften over respectievelijk de bosgeschiedenis en de 

markeverdelingen een grote hoeveelheid marken en hebben daardoor niet de mogelijkheid de 

kenmerken van individuele marken gedetailleerd te bespreken.58 De bestaande theorieën van Dirkx 

over het beheer en gebruik van de veldgronden en van Van Zanden over het proces van markedeling 

zijn grotendeels gebaseerd op goed toegankelijke bronnen.59 Dit zijn gedrukte bronnen en bestaande 

case studies. Het aantal wetenschappelijke case studies van marken, waarbij ook nog eens het 

landschap een grote rol speelt, is echter zeer beperkt. Vaak is er wel aanvullend archiefonderzoek 

verricht, maar het corpus aan archiefstukken is zo groot dat een enkele persoon nooit alles kan 

onderzoeken. Er is daarom behoefte aan meer wetenschappelijke case studies, bij voorkeur van 

marken in verschillende gebieden. Met deze nieuwe case studies kan de bestaande theorie 

geverifieerd worden en waar nodig worden aangepast. Aangezien er op de Oost-Veluwe nog geen 

enkele case study is gepubliceerd, vormt een studie van de marke van Loenen en Zilven een goed 

beginpunt. 

 

Figuur 1: overzicht historiografie marken. Bron: eigen tellingen. Wanneer een balk ophoudt, betekent dit dat er 
nagenoeg niets meer is gepubliceerd dat in hoofdzaak gerekend kan worden tot de genoemde categorie. De indicatie van 
de hoeveelheid publicaties is gebaseerd op een indruk verkregen uit de bestudeerde publicaties. Absolute aantallen zijn 
daarom niet te geven. 
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1.3 Theoretisch kader 
Het grote theoretische vraagstuk betreffende de marken en hun omgang met het landschap is: hoe 

kon het landschap onder het beheer van de markegenoten zo verschralen, terwijl de 

markegenootschappen juist waren opgericht om dit te voorkomen? Met verschraling wordt bedoeld 

dat de gemeenschappelijke gronden, die eerst voor een groot deel uit bos bestonden, door 

overexploitatie overgingen in heide en vervolgens soms zelfs in stuifzand. Het tempo en de periode 

waarin dit gebeurde verschilde enigszins per marke, maar het patroon kwam overal in Oost-

Nederland voor.60  

De marken bestonden uit gemeenschappelijk beheerde gronden, een zogenaamd collectief 

goed. De gronden waren namelijk van niemand specifiek, maar van de markegenoten gezamenlijk. 

De bioloog Garrett Hardin heeft hierover in 1968 een theorie opgesteld, genaamd The tragedy of the 

commons.61 In deze publicatie stelde Hardin dat collectieve goederen altijd tot rampspoed leiden. Er 

zijn namelijk twee problemen: het free-rider problem en het prisoners dilemma. Het free-rider 

problem steekt als volgt in elkaar: een collectief goed, zoals een gemeenschappelijke heide, moet 

door moeite van de ingezetenen in goede staat worden gehouden. Iedereen moet daartoe zijn 

gebruik van de heide beperken. Het levert voor een individuele boer echter meer inkomsten op om 

de regels te overtreden en toch met zo veel mogelijk schapen te weiden. Wanneer alle ingezetenen 

zo denken zal de heide worden kaalgevreten. Dit probleem wordt versterkt door het prisoners 

dilemma: de heide blijft alleen bruikbaar als alle ingezetenen hun gebruik beperken. Wanneer een 

persoon zijn kudde beperkt, maar een ander niet, schiet de eerste er bij in. Het gevolg is dat wanneer 

één persoon te veel schapen op de heide brengt, iedereen hier in mee moet gaan om te kunnen 

concurreren. De heide gaat dus bijna altijd verloren. Bovendien duurt het jaren voordat de precieze 

gevolgen van de overexploitatie zichtbaar worden, waardoor men niet direct wordt geremd. Bondig 

samengevat door Van Zanden luidt het geheel als volgt: “The immediate private benefits accruing to 

the individual are usually more significant than the delayed costs of overexploitation which were 

suffered by the community as a whole. This results in the tragedy of the commons”.62 

Een groep wetenschappers geleid door E. Ostrom heeft echter gesteld dat de tragedie zich 

niet per definitie hoeft te voltrekken. Instituties met voldoende macht en gezag kunnen afdwingen 

dat iedereen zich aan de regels houdt.63 In het geval van de marke: het markegenootschap. Ostrom 

heeft gemeenschappelijk grondbezit bestudeerd en heeft een aantal voorwaarden opgesteld waar 

een institutie aan moet voldoen om effectief gemeenschappelijke gronden te exploiteren: er moeten 

duidelijke grenzen zijn van de gemeenschappelijke gronden en het moet duidelijk zijn wie welke 

rechten heeft op deze gronden. Daarom moet de institutie duidelijke regels opstellen met sancties 

voor overtreding en een systeem opzetten om de regels te handhaven. Er moet een systeem zijn om 

conflicten op te lossen en een zekere mate van inspraak van de inwoners.64  

Van Zanden concludeerde dat in de meeste marken aan al deze voorwaarden werd voldaan, 

behalve op het punt van handhaving. De gezworenen, die toezicht moesten houden op naleving van 

de regels, werden gekozen. Dit ambt was erg impopulair, waardoor men met boetes gedwongen 

werd gezworene te zijn. De taakuitvoering liet daarom vaak te wensen over, waardoor de marken 
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faalden in hun poging overexploitatie van de gemene gronden tegen te gaan.65 Bovendien was de 

groep ongewaarden of keuters, bestaande uit de personen die geen aandeel in de marke bezaten 

maar vaak wel gebruik maakten van de markegronden, niet goed afgebakend. Deze groep kon 

daardoor gelijk met de bevolking in de periode tussen 1475 en 1795 enorm in omvang toenemen. De 

druk op de gemeenschappelijke gronden nam daardoor ook toe.66 Met behulp van commercialisering 

werden uiteindelijk beide problemen bestreden: toezichthouders met een vast salaris bleken beter te 

werken dan hun gekozen voorgangers, gebruiksrechten op de gemene gronden werden verpacht en 

daardoor automatisch beperkt en door arbeidsdifferentiatie gingen meer keuters werken buiten de 

landbouw, waardoor de druk op de gronden afnam. De markegenootschappen raakten hierdoor 

echter in een paradox verstrikt. Zij waren opgericht om marktwerking op de gemene gronden tegen 

te gaan en zo het free-rider problem en prisoners dilemma uit te bannen, zodat de markegronden 

behouden bleven. Door de uitvoer van producten uit de marke te verbieden, werd er een natuurlijke 

bovengrens aan het gebruik van de gronden gesteld. Deze marktwerking bleek op andere, 

bovengenoemde, gebieden uiteindelijk juist de sleutel om de markegronden te behouden, maar 

daarmee tekenden de markegenootschappen hun eigen doodvonnis. Het eindpunt van de 

commercialisering was dat de waardelen in de marke werden omgezet in hun geldwaarde en de 

marke werd verdeeld.67 

De Moor, Shaw-Taylor en Warde hebben een andere verklaring voor het ‘falen’ van de 

markegenootschappen.68 Zij stellen dat het niet logisch is dat een samenleving zijn eigen middel van 

bestaan bewust verwoest. Hierin speelt het begrip duurzaamheid een belangrijke rol. Vandaag de 

dag wordt met duurzaamheid vaak de ecologische betekenis gehanteerd: een duurzaam systeem is 

een systeem waar de ‘natuurlijke’ staat op lange termijn gehandhaafd blijft. In die zin is het 

landschap niet duurzaam beheerd door de markegenootschappen. Deze markegenootschappen 

hanteerden echter een heel andere definitie: zij streefden naar duurzaamheid van het per capita 

inkomen. De overgang van bos naar heide hoeft daarom door de markegenootschappen helemaal 

niet  beschouwd te zijn als niet-duurzaam beheer. In plaats van hout kreeg men namelijk weidegrond 

voor vee.69 

Hiermee verklaren de auteurs ook hoe het kan dat de marken eind 18e eeuw tegelijkertijd 

werden beschuldigd van overexploitatie en van onderexploitatie. Met hetzelfde stuk grond kon 

volgens critici veel meer geproduceerd worden als er bijvoorbeeld voedergewassen op de heide 

werden geteeld. In die zin was er sprake van (economische) onderexploitatie. Tegelijkertijd merkten 

de marken dat ze achterbleven bij de productiestandaarden en belastten de grond nog meer, maar 

met hun oude technieken. Dit leidde tot (ecologische) overexploitatie.70 

In mijn onderzoek wil ik nagaan of bovengenoemde theorieën van toepassing zijn op het 

niveau van een enkele marke in een onderbelichte regio, namelijk de marke van Loenen en Zilven op 

de Oost-Veluwe. Verbreding van de kennis over lange termijngevolgen van beheer van 

gemeenschappelijk bezit kan ook belangrijke informatie leveren in hedendaagse vraagstukken. Dit 

kan bijvoorbeeld het geval zijn op het gebied van mondiale grondstofwinning of bestrijding van het 

broeikaseffect. 
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1.4 Probleemstelling 
Uit het voorgaande is gebleken dat er op wetenschappelijk gebied veel onderzoek is gedaan naar 

algemene aspecten van marken: het ontstaan, de organisatie, het beheer van verschillende 

gebruiksgronden en de uiteindelijke verdeling. Er zijn echter maar weinig wetenschappelijke 

detailstudies gedaan naar marken en nog minder studies waarin het landschap een aanzienlijke rol 

speelde. Bovendien zijn dergelijke detailstudies nog nooit uitgevoerd op de Oost-Veluwe. Over de 

marke van Loenen en Zilven heb ik in een eerder onderzoek reeds informatie verzameld op basis van 

literatuuronderzoek.71 Ik heb daarom besloten deze informatie aan te vullen met behulp van 

verdiepend archiefonderzoek. 

De belangrijkste archiefbron over bovengenoemde marke zijn de markeboeken. Dit zijn 

boeken waarin de notulen zijn opgenomen van de jaarlijkse vergaderingen, de holtspraken. Tevens 

bevatten deze boeken lijsten van uitgedeelde boetes en vanaf de 19e eeuw ook de rekeningen van 

inkomsten en uitgaven. Deze boeken zijn vanaf 1595 bijgehouden met hiaten en vanaf 1689 elk jaar 

tot aan de verdeling van de marke in 1893.72 Omdat de omvang van het materiaal te groot is om de 

gearchiveerde periode in zijn geheel te bestuderen, is besloten de marke in de 17e eeuw en in de 19e 

eeuw te bestuderen. Zo wordt de periode waarover het archief informatie bevat maximaal ontsloten 

binnen de beschikbare onderzoekstijd. De veranderingen in de tussenliggende 18e eeuw worden 

afgeleid uit het gevonden verschil tussen het eind van de 17e en het begin van de 19e eeuw. Er is 

gekozen om beheer en gebruik van de gronden te bestuderen over de onderzoeksperiode omdat 

beide factoren het landschap hebben gevormd. Onder beheer wordt verstaan het onderhoud, de 

bescherming en het gebruik zoals de markegenoten hun gronden aangaven idealiter te willen 

gebruiken. Onder gebruik wordt verstaan het daadwerkelijke gebruik dat van de gronden werd 

gemaakt, dus ook gebruik buiten de regels van de markegenoten of door andere personen dan de 

markegenoten. 

 

De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: welke veranderingen vonden plaats in het  

beheer en het gebruik van de gemene gronden in de marke van Loenen en Zilven in de periode 1595-

1893 en hoe verhouden deze zich tot de bestaande theorie? 

Deze probleemstelling is op te delen in de volgende hoofd- en deelvragen: 

Hoofdvraag 1: wat was de toestand van het landschap in 1595 in de marke en hoe is deze ontstaan? 

a) Waar liepen de grenzen van de marke in 1595 ongeveer? 

b) Hoe ziet de geomorfologische, geologische en bodemkundige opbouw van de marke er uit en 

wat vertelt deze over de ontstaanswijze van het landschap in de marke? 

c) Welke landschapseenheden zijn te ontdekken in de geomorfologische, geologische en 

bodemkundige gesteldheid en wat vertellen zij over het vroegere gebruik van de gronden 

binnen deze eenheden? 

d) Welke historisch-ecologische, archeologische en historische gegevens zijn bekend over de 

vegetatie en bewoning in en nabij het markegebied en wat vertellen zij gezamenlijk over de 

ontwikkeling van de bewoning en het landgebruik tot 1595? 
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Hoofdvraag 2: hoe zag het beheer en gebruik van de gemene gronden er uit in de periode 1595-circa 

1700? 

a) Hoe functioneerde het markegenootschap in de periode 1595-circa 1700? 

b) Welke gemene gronden onderscheidden de markegenoten? 

c) Hoe werd elk van deze gronden beheerd en gebruikt? 

d) Wat vertelt het gebruik en beheer over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 

gronden? 

e) Zijn er duidelijke ontwikkelingen te zien in organisatie, beheer of gebruik binnen de 

beschouwde periode en hoe zijn deze te verklaren? 

Hoofdvraag 3: hoe zag het beheer en gebruik van de gemene gronden er uit in de periode circa 1800-

1893? 

a) Hoe functioneerde het markegenootschap in de periode circa 1800-1893? 

b) Welke gemene gronden onderscheidden de markegenoten? 

c) Hoe werd elk van deze gronden beheerd en gebruikt? 

d) Wat vertelt het gebruik en beheer over de ontwikkeling van de gemeenschappelijke 

gronden? 

e) Zijn er duidelijke ontwikkelingen te zien in organisatie, beheer of gebruik binnen de 

beschouwde periode en hoe zijn deze te verklaren? 

Hoofdvraag 4: hoe is het beheer en gebruik van de gemene gronden veranderd tussen circa 1700-

1800? 

a) Zijn er organisatorische verschillen binnen het markegenootschap te constateren in de 

bovengenoemde periode en zo ja welke? 

b) Zijn er veranderingen in gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gronden te 

constateren in de bovengenoemde periode en zo ja welke? 

c) Wat vertelt de mogelijke verandering en gebruik en beheer over de ontwikkeling van de 

gemeenschappelijke gronden? 
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Hoofdvraag 5: hoe verhouden de ontwikkelingen in de periode 1595-1893 zich tot de bestaande 

theorie? 

a) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren tussen het beheer en gebruik 

van de gemene weidevelden in de marke en de algemene bevindingen van G.H.P. Dirkx en 

hoe zijn deze te verklaren? 

b) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren tussen het beheer en gebruik 

van de bosgebieden in de marke en de algemene bevindingen van J. Buis en hoe zijn deze te 

verklaren? 

c) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren tussen het beheer en gebruik 

van het bouwland in de marke en de algemene bevindingen van J. Bieleman en hoe zijn deze 

te verklaren? 

d) Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te constateren tussen de ontwikkelingen in 

gebruik en beheer ten gevolge van de op handen zijnde markeverdelingen zoals algemeen 

gesteld in de publicaties van H.B. Demoed en J.L. Van Zanden en hoe zijn deze te verklaren?  

e) In hoeverre past de marke van Loenen en Zilven in de bestaande theorieën over de Tragedy 

of the commons en duurzaam gebruik van het land? 

1.5 Bronnen en onderzoeksmethoden 
De hierboven beschreven onderzoeksvragen zijn elk beantwoord in een afzonderlijk hoofdstuk. De 

eerste vraag in hoofdstuk 2, de tweede in hoofdstuk 3, enzovoort. Binnen de studie 

landschapsgeschiedenis staat een interdisciplinaire aanpak van onderzoek centraal. Er zijn daarom 

bronnen gebruikt uit verschillende vakgebieden die gezamenlijk de kennis van het onderzoeksgebied 

kunnen vergroten (Figuur 2, p. 19). 

Om het hoofdstuk te schrijven over de ontstaanswijze en opbouw van het landschap tot 1595 

is ten eerste gebruik gemaakt van de diepteboringen van het TNO, bij gebrek aan een geologische 

kaart van het onderzoeksgebied. Met behulp van deze diepteboringen was het mogelijk een 

geologische dwarsdoorsnede van de marke samen te stellen.73 Er waren een geomorfologische kaart 

en een bodemkaart beschikbaar van het gebied op schaal 1:50.000.74 Door deze gegevens samen te 

voegen met de geologische data was het mogelijk de marke in te delen in landschapseenheden. 

Archeologische gegevens omtrent het onderzoeksgebied zijn geraadpleegd in Archis2. Deze 

archeologische gegevens komen uit de database van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en 

zijn bijgewerkt tot zomer 2011. Aanvullende archeologische gegevens, historisch-ecologische 

gegevens en geschiedkundige informatie is door middel van literatuuronderzoek toegevoegd. 

De belangrijkste onderzoeksmethodiek voor het hoofdstuk over de periode 1595- circa 1700 

was archiefonderzoek. De ruggengraat van het verhaal is gevormd met behulp van de markeboeken 

over de jaren 1595, 1636, 1647-1662 en over de jaren 1657-1710.75 Deze boeken kennen een overlap 

in jaren, omdat het laatste deel van het oudere markeboek (1595-1662) alsmede enkele belangrijke 

koopakten zijn overgeschreven in het nieuwere markeboek (1657-1710). Hierbij is verwezen naar 

paginanummers in het oude markeboek. Waarschijnlijk is dat gebeurd uit angst dat het oude 

markeboek verloren zou gaan. Voordat dit eerste boek werd opgesteld, zijn namelijk ook veel 
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notulen verdwenen.76 Omdat de markeboeken uit de 17e eeuw veel hiaten kennen, is er voor 

gekozen de boeken integraal te bestuderen. Daarnaast bood het archief van Huis ter Horst, het huis 

dat de voorzitters (of holtrichters) van de marke heeft voortgebracht, een belangrijke bron. Dit 

archief bevat onder andere stukken over de verpachting van de hooilanden in 1700, kaarten 

betreffende de ontginning van de veengebieden en processtukken over het gebruik en de afwatering 

van enige veldgronden in 1664, 1668 en 1669.77 Om de ligging van de verschillende gebruiksgronden 

in te schatten is gebruik gemaakt van de inzichten verkregen uit de bodemopbouw van het gebied uit 

het tweede hoofdstuk, alsmede historische kaarten uit de 19e eeuw.78  

Het archiefonderzoek is sporadisch aangevuld met behulp van literatuuronderzoek. In veel 

case studies naar marken wordt literatuur gebruikt over soortgelijke marken of literatuur over de 

marken in algemene zin om gaten in de kennis op te vullen. Doordat kennis over een bepaald gebruik 

soms slechts voor enkele marken bekend is, wordt dit beeld vaak op alle andere marken 

geprojecteerd en kan er een beeld van ‘de marke’ ontstaan dat zichzelf telkens bevestigt. Daarom is 

er in dit onderzoek voor gekozen in de hoofdstukken over het gebruik en beheer van de gronden in 

de marke (hoofdstuk 3 tot en met 5) vrijwel uitsluitend informatie over de marke zelf te gebruiken. 

Alleen wanneer het de duidelijkheid van het betoog echt ten goede komt is informatie 

geëxtrapoleerd van elders. Dit is telkens duidelijk vermeld in de tekst. In het zesde hoofdstuk wordt 

de marke besproken in relatie tot andere marken en het algemene beeld van marken op de Veluwe 

of in Gelderland. Extra lokale kennis is verkregen via mw. C.C. de Kool te Zilven. Zij geeft 

rondleidingen op Huis ter Horst, kent veel verhalen van oude inwoners in Loenen en Zilven en heeft 

veel archiefstukken van het huis bestudeerd. 

Het onderzoek naar de periode circa 1800-1893 kende een soortgelijke opzet als het 

voorgaande hoofdstuk. Ook in dit geval vormde archiefonderzoek de belangrijkste methode om het 

verhaal samen te stellen. De markeboeken over deze periode waren vrijwel geheel compleet, alleen 

de jaren 1815-1819 ontbraken.79 Vanwege de omvangrijkheid en het hoge informatiegehalte van 

deze boeken, kon gekozen worden voor een steekproef in plaats van een integrale bestudering. Als 

ijkpunt zijn de jaren genomen dat de markeverdelingen actueel waren, blijkens het proefschrift van 

H.B. Demoed (1809, 1810, 1837, 1875 en 1894).80 Vervolgens zijn de twee jaren voorafgaand en 

volgend op het gekozen ijkpunt ook bestudeerd. Wanneer de archiefbron aanleiding gaf tot 

bestudering van de notulen van andere jaren, zijn deze jaren meegenomen in het onderzoek. 

Uiteindelijk zijn de notulen van de volgende jaren bestudeerd: 1808-1814, 1820, 1822-1825, 1833-

1843, 1848-1852, 1864-1869, 1873-1877 en 1884-1894. Daarnaast zijn wederom stukken bestudeerd 

uit het archief van Huis ter Horst, wanneer de titel de indruk wekte dat het stuk informatie bevatte 

over het landschap of het functioneren van de marke.81 Het archief van het gemeentebestuur van 

Apeldoorn bleek interessante statistieken te bevatten omtrent het landgebruik en de bestrijding van 

stuifzanden, deze stukken zijn ook bestudeerd.82 Daarnaast is er literatuuronderzoek gedaan. De 

ontwikkeling van het landschap in de marke van Loenen en Zilven gedurende de 19e eeuw is 

gevisualiseerd met behulp van vergelijkend kaartenonderzoek. Er is gebruik gemaakt van GIS om 
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cartografische ongerijmdheden uit de oude kaarten te halen met behulp van oriëntatiepunten op 

hedendaagse kaarten.83 

Het hoofdstuk waarin de periode van circa 1700 tot circa 1800 wordt beschreven, is 

samengesteld door de gegevens uit de voorgaande twee hoofdstukken te vergelijken. Met behulp 

van literatuuronderzoek en met de markerechten van Sloet is aanvullende informatie verkregen over 

deze eeuw.84 Er is geen gebruik gemaakt van archiefonderzoek. Met behulp van GIS is de kaart van 

Willem Leenen van Heerlijkheid het Loo (1748) zo bewerkt dat hij cartografisch klopt voor het 

markegebied en ook de grenzen van de marke weergeeft. Op deze manier is het landschap van de 

marke in de 18e eeuw zichtbaar gemaakt. 

In het zesde hoofdstuk zijn de bevindingen over de marke van Loenen en Zilven vergeleken 

met de bestaande algemene theorie. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt uit de voorgaande 

hoofdstukken alsmede toonaangevende publicaties op het gebied van bosgebruik in het verleden en 

de organisatie van markegenootschappen met een groot bosbestand (Buis), begrazingsbeleid op 

gemene gronden (Dirkx), landbouw op de Nederlandse zandgronden (Bieleman), de 

markeverdelingen (Demoed), en theorievorming over de tragedy of the commons op 

gemeenschappelijke gronden (De Moor, Shaw-Taylor en Warde, en Van Zanden).85 Ook is er een 

gesprek gevoerd met De Moor en is er telefonisch contact en mailcontact geweest met Demoed om 

extra inzicht te krijgen in de materie. 
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Figuur 2: schema onderzoeksmethoden 
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1.6 Fasering van het onderzoek 

Begin mei 2012 is begonnen met een literatuurverkenning om het exacte onderwerp van het 

onderzoek te bepalen. Tijdens een voorgaande stage had ik reeds literatuuronderzoek gedaan naar 

de algemene geschiedenis van de Oost-Veluwe en van enkele kleine gebieden nabij de voormalige 

marke van Loenen en Zilven. Deze kennis is aangevuld met literatuuronderzoek naar de marken in 

het algemeen, marken in Gelderland en Overijssel en enkele case studies van marken. Na dit 

vooronderzoek ging de voorkeur uit naar de marke van Loenen en Zilven, vanwege de reeds 

verkregen affiniteit met het gebied en de grote beschikbaarheid van archiefmateriaal. Van eind mei 

tot half juli is het archiefmateriaal van deze marke uitgebreid verkend om een indruk te krijgen van 

de mogelijke onderzoeksvragen die het materiaal zou kunnen beantwoorden. Op basis van deze 

verkenning viel de keus op bestudering van het gebruik en beheer van de gronden in de marke in de 

periode 1595-1894. Vervolgens is er in de tweede helft van juli een omvangrijke 

literatuurinventarisatie om de onderzoekstraditie naar marken volledig in kaart te brengen. Deze 

inventarisatie alsmede de onderzoeksvragen zijn daarna verwerkt tot een scriptievoorstel, om 

officieel aanvang te maken met het onderzoek. 

Begin augustus is eerst kaartmateriaal verzameld om de landschappelijke opbouw vast te 

stellen en een globale indruk te krijgen van de landschappelijke ontwikkelingen. Vervolgens is het 

archiefonderzoek voortgezet, dat reeds in de verkennende fase voor een groot deel was uitgevoerd. 

In de tweede helft van augustus zijn het tweede, derde en vierde hoofdstuk geschreven, waarbij 

tijdens het schrijven soms aanvullend literatuuronderzoek of archiefonderzoek werd uitgevoerd. Ook 

is er een veldverkenning uitgevoerd om een fotoserie samen te stellen. Begin september zijn het 

vijfde en zesde hoofdstuk samengesteld. Hoofdstuk 2 en 3 waren inmiddels nagekeken door de 

begeleider en zijn aan de hand van zijn commentaar aangepast. Hoofdstuken 4 en 5 volgden eind 

september en de hoofdstukken 6 en 7 half oktober. De scriptie was eind oktober in concept gereed. 

In november is deze versie nagekeken en geredigeerd, om eind november uit te monden in de 

definitieve versie van de scriptie. 
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H2 Landschaps- en bewoningsgeschiedenis tot 1595 

2.1 Begrenzing van de marke 
In dit onderzoek staat het gebruik en beheer van het landschap in de marke van Loenen en Zilven 

centraal. Om inzicht te verkrijgen in dat landschap, moeten we vanzelfsprekend eerst weten waar de 

marke precies lag. De marke bestond uit een langgerekt stuk land dat van het zuidwesten naar het 

noordoosten liep (Figuur 3 p. 22). Om deze kennis te verkrijgen zijn de grenzen van de marke 

gereconstrueerd op basis van de overzichtskaart van de kadastrale atlas uit 1832.86 Dat deze atlas bij 

benadering de oude markegrenzen weergaf, bleek uit het onderzoek dat Martens van Sevenhoven 

had uitgevoerd ten behoeve van zijn Geschiedkundige Atlas, die reeds in het vorige hoofdstuk werd 

genoemd. Hij had de kaart van Nicolaes van Geelkercken (Figuur 14 p. 45) vergeleken met oude 

topografische kaarten (niet nader gespecificeerd).87 Uit aanvullend archiefonderzoek bleek dat alleen 

de noordgrens is verlegd in 1860, maar slechts marginaal.88 Om de kadastrale kaart zo goed mogelijk 

te laten aansluiten op de hedendaagse kaart, heb ik gemaakt van Google Maps. De huidige 

administratieve grens van het dorp Loenen blijkt nog altijd grotendeels de markegrens te volgen, met 

name in het zuiden en oosten. 

Hoewel hier één marke is weergegeven, bestaan er sterke aanwijzingen dat er ooit een 

onafhankelijke marke van Loenen en één van Zilven heeft bestaan. In de 19e eeuw was de oude grens 

tussen de marken nog steeds goed bekend. De inwoners van Loenen en Zilven kwamen niet alleen 

samen in de gemeenschappelijke holtspraak, maar hielden ook afzonderlijk vergaderingen.89 Daarom 

is de oude binnengrens van de marke ook weergegeven (Figuur 3 p. 22 en Figuur 4 p. 23). 

Hierbij moet worden opgemerkt dat door Martens van Sevenhoven het Loenense Bos was 

aangemerkt als een aparte maalschap. Uit de archiefstukken blijkt dat er wel een proces is geweest 

in 1635-1636 over het scheiden van het bos van de marke. Mogelijk heeft Martens van Sevenhoven 

zijn vermoeden hier op gebaseerd. Wanneer de processtukken goed gelezen worden , blijkt echter 

dat er in de jaren voor 1635 circa 600 morgen (circa 510 ha) veld- en broekgrond is verkocht aan 

particulieren. Deze particulieren wilden geen bemoeienis meer van de geërfden en probeerden 

daarom via de rechter de rechten van de geërfden te beperken tot het bos. Er werd een schikking 

getroffen, waarbij de particulieren de volle rechten kochten op hun grond, maar de overige veld- en 

broekgronden (verreweg het grootste deel) tot de marke bleven behoren.90 Bovendien worden de 

geërfden in de vroegst bewaarde archiefstukken uit de 17e eeuw steevast geërfden van Loenderbosch 

ende markt of Erfgenamen van Loenen ende Silven genoemd. Aangezien het bos en de marke beiden 

genoemd worden is er een mogelijkheid dat beide een afzonderlijke eenheid hebben gevormd. Er is 

echter geen concreet bewijs voor het bestaan van een aparte maalschap van het Loenense Bos of 

van de grenzen van dat maalschap. 

                                                             
86 Van Eck (1998). 
87 De Geschiedkundige Atlas is uitgegeven in 1925 en gaf de markegrenzen weer op basis van onder andere de 
originele kadasterkaarten. De Kadastrale Atlas is een moderne herdruk van de oude kadasterkaarten en geeft 
percelen weer met verwijzingen naar de bijbehorende eigenaar. 
88

 Martens van Sevenhoven (1925) 98, 99. 
89

 Kadastrale atlas Gelderland (1998) 35.  
90 CODA 273 inv. nr. 35/1. 
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Figuur 3: locatie en grenzen marke van Loenen en Zilven. Bron grenzen: Eigen bewerking op basis van Jan van Eck, 
Kadastrale atlas Gelderland 1832. Beekbergen. Tekst en kadastrale gegevens (Velp 1998), Google maps. Bron 
topografische kaart 1995: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 17-07-2012. 
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Figuur 4: de Droefakkers, de weg dwars door het Loenense Bosch, vormde eeuwenlang de scheiding tussen het 
grondgebied van Loenen en Zilven. Het is opmerkelijk dat een weg deze naam had. Als er een akker heeft gelegen, betrof 
dit waarschijnlijk slechts een perceel langs het meest noordoostelijke deel van de weg, vlakbij het dorp. De naam 
verwijst naar droog, schraal land.91 Hoewel het gebied vandaag de dag is bebost, was het tot in de 19e eeuw een droog 
heidegebied (Figuur 30). Uit zowel de bodemopbouw als de markeboeken blijkt niet dat het Loenense Bosch zich ooit 
over een akker heeft uitgebreid. Bron: eigen foto. 

2.2 De natuurlijke ondergrond van het landschap 

Geologische opbouw van het landschap 

Het reliëf en de diepe ondergrond van het landschap zijn in eerste instantie gevormd door 

geologische processen. Er is door de Rijks Geologische Dienst nooit een geologische kaart gemaakt 

van de Veluwe, omdat de opbouw van de stuwwallen, dekzanden en sandrs (puinwaaiers ontstaan 

door smeltwater aan het eind van de ijstijd) ook met behulp van hoogtegegevens redelijk in kaart 

kon worden gebracht.92 Het is echter mogelijk de verschillende fasen in het geologische 

vormingsproces te reconstrueren met behulp van de diepteboringen die beschikbaar zijn gesteld 

door TNO.93 In het gebied van de marke van Loenen en Zilven zijn reeds veel boringen gedaan. Een 

groot aantal boringen is echter zeer slecht gedocumenteerd of is slechts uitgevoerd tot een beperkte 

diepte van vier meter. Allereerst heb ik de boringen van goede kwaliteit en diepte geselecteerd. 

Vervolgens heb ik een raai gekozen die zo dicht mogelijk deze goede boringen volgt en tegelijkertijd 

de marke doorsnijdt (Figuur 5 p. 25). Met behulp van deze raai heb ik een geologische 

dwarsdoorsnede geconstrueerd (Figuur 6 p. 26). 

                                                             
91

 Schönfeld (1950) 56. 
92

 Horst (2011) 27. 
93 Boringen geregistreerd bij het DINOloket van TNO. 
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Het voert hier te ver om op alle formatieprocessen in te gaan, daarom zullen alleen de formaties 

vanaf het Pleistoceen (2.600.000-10.000 BP) besproken worden. Voor de komst van de ijstijden 

bevond zich een laagvlakte ter hoogte van de Veluwe. De voorlopers van de Rijn en de Maas 

vormden een rivierensysteem dat stroomde van zuid naar noord en grind, leem en zand afzette.94 

Deze afzettingen vormden de formatie van Peize en werden door het hele onderzoeksgebied afgezet 

in het vroeg-Pleistoceen (2.600.000-1.200.000 BP).  

In het Saalien (300.000-125.000 BP) werd Nederland bedekt onder een dikke laag landijs. De 

afzettingen die door of in de buurt van dit landijs zijn afgezet worden gerekend tot de formatie van 

Drenthe. In de marke van Loenen en Zilven behoren de afzettingen tot het laagpakket van 

Schaarsbergen, dat is ontstaan door afzettingen van ijsrivieren voor of onder het landijs.95 De 

ijskappen stuwden een landmassa voor zich uit, die achterbleef op het punt waar de ijskap tot 

stilstand kwam. Door het periodiek oprukken en terugtrekken van de ijskap zijn de afzettingen 

opgestuwd die nu de Veluwe vormen.96 Deze landmassa is goed te zien op een hoogtekaart (Figuur 7 

p. 27). De oudere rivierafzettingen werden door het stuwende ijs scheefgesteld en bevinden zich nu 

dakpansgewijs in de bodem.97  Toen de ijskappen aan het eind van het Saalien smolten, vormden zich 

smeltwaterrivieren en meertjes door het dal dat de ijskap had achtergelaten. Sediment dat werd 

afgezet door deze riviertjes en meren wordt gerekend tot de formatie van Kreftenheye. Deze 

formatie is afgezet in het late Saalien en in het Eemien (130.000-80.000 BP).98  

Na het warmere Eemien brak de laatste ijstijd aan, het Weichselien (80.000-10.000 BP). In 

deze periode bereikte het landijs Nederland niet. Door de kou kon vegetatie echter niet groeien en 

ontstond een poolwoestijn. Het zand kon vrij verplaatst worden door de wind. Zand dat op deze 

wijze is afgezet wordt gerekend tot het dekzand en is in het onderzoeksgebied getypeerd als 

formatie van Boxtel.99 Men dacht lang dat dit zand afkomstig was vanuit het Noordzeebekken, maar 

recent mineralogisch onderzoek heeft aangetoond dat het van lokale komaf is.100 

                                                             
94 Berendsen (2004) 160, 161. 
95 Bakker, Den Otter en Weerts (2003) 5. 
96 Berendsen (2004) 166. 
97 Berendsen (2004) 163-165. 
98

 www.dinoloket.nl, geraadpleegd 19-07-2012. 
99

 www.dinoloket.nl, geraadpleegd 19-07-2012. 
100 Berendsen (2004) 192. 
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Figuur 5: raai opgesteld ten behoeve van de geologische kaart. De blauwe lijn geeft weer waar de dwarsdoorsnede in 
Figuur 6 is gemaakt. Bron boorgegevens: www.dinoloket.nl, geraadpleegd op 19-07-2012, Bron topografische kaart 1995: 
www.watwaswaar.nl, geraadpleegd 17-07-2012. 

http://www.dinoloket.nl/
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Figuur 6: geologische kaart marke van Loenen en Zilven. Bron: www.dinoloket.nl, geraadpleegd op 19-07-2012. 

  

http://www.dinoloket.nl/
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Figuur 7: hoogtekaart marke van Loenen en Zilven en omgeving. De hoogteverschillen tussen de door het landijs 
gevormde stuwwallen en de naastliggende vlakte van dekzand zijn op deze kaart goed te zien. Bron: AHN 1 bestand. 
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Geomorfologische opbouw van het landschap 

De geomorfologie, of de vorm van het aardoppervlak, houdt deels direct verband met de geologische 

ontstaanswijze van het landschap. Op de plaatsen waar gestuwde afzettingen aan het aardoppervlak 

komen (Figuur 6 p. 26) is het stuwwallandschap dominant (Figuur 8 p. 29). Hier bevinden zich hoge 

stuwwallen die zijn gevormd door de druk die de ijskap aan de randen uitoefende tijdens het Saalien 

(300.000-125.000 BP).101 Toen het ijs smolt heeft het smeltwater in deze stuwwallen diepe geulen 

achtergelaten die nu droogdalen worden genoemd.102  

De landduinen bovenop de stuwwallen zijn deels ontstaan doordat in het Weichselien 

(80.000-10.000 BP) dekzand op de wallen terecht is gekomen. De langgerekte ruggen (pseudo-osars) 

hebben een grote aardkundige waarde.103 Een deel van de stuifduinen heeft een zodanig kleinschalig 

reliëf dat ze waarschijnlijk zijn gevormd door stuifzand.104 Dit stuifzand is ontstaan door 

overbegrazing van de veldgronden tijdens het Holoceen (10.000 BP-heden). Er zal later in hoofdstuk 

3 tot en met 5 dieper worden ingegaan op de oorsprong en datering van de stuifzanden. 

Aan de voet van de stuwwal bevinden zich daluitspoelingswaaiers. Deze zijn ontstaan in 

perioden dat de ondergrond diep bevroren was en grote hoeveelheden sneeuwsmeltwater aarde 

meenamen ter plaatse van de latere droogdalen. Bovendien zijn de meeste waaiers in de marke van 

Loenen bedekt met een dun laagje veen (gebieden met code 3G3 hebben geen veendek, die met 4G3 

wel).105 Op andere plekken creëerde het sneeuwsmeltwater geen waaier maar een vrijwel egale 

vlakte. Op deze vlaktes bevindt zich geen veen.106  

                                                             
101 Ten Cate en Maarleveld (1977) 34. 
102 Ten Cate en Maarleveld (1977) 83. 
103 Van Beusekom (2007) 90. 
104 Beoordeling van Prof. Theo Spek na raadpleging van de geomorfologische kaart en een veldbezoek op 14-
02-2012. 
105

 Ten Cate en Maarleveld (1977) 46. 
106 Ten Cate en Maarleveld (1977) 67. 
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Figuur 8: geomorfologische kaart marke van Loenen en Zilven. Eigen bewerking. Bron: Koomen, A.J.M., G.J. Maas en J. 
Onderstal, Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1:50.000 (Wageningen 2008). 
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De bodemkundige opbouw  van het landschap 

De bodemkundige opbouw is over het algemeen het gevolg van recentere processen dan de 

geologische en geomorfologische. Hierdoor is uit de bodemkaart direct informatie af te leiden over 

het gebruik of de toestand van de grond in de afgelopen eeuwen. Wel heeft het gebruik van de 

bodem vaak een sterke samenhang vertoond met de plaatselijke geologie en geomorfologie. Zo zijn 

er in het gebied dat geomorfologisch werd aangeduid als stuwwallandschap duidelijk andere 

bodemtypen te onderscheiden dan in het dekzandlandschap (Figuur 9 p. 31). 

Bovenop de stuwwal zijn de haarpodzolgronden, de duinvaaggronden en de 

holtpodzolgronden dominant. De haarpodzolgronden zijn ontstaan door jarenlange uitspoeling van 

voedingsstoffen in jong dekzand of in oudere stuifduinen. Deze gronden worden veel aangetroffen 

onder (voormalige) heidevelden.107 De duinvaaggronden komen voor in dekzanden die hoog boven 

het grondwater liggen en worden over het algemeen in verband gebracht met stuifduinen.108 De 

holtpodzolgronden vormen de overgang van de armere humuspodzolgronden naar de rijkere 

gronden. Deze gronden bevatten een bovenlaag met humus en zijn soms in gebruik geweest als 

bouwland, maar worden ook geassocieerd met bosgronden.109 

Aan de westkant van Loenen zijn zwarte eerdgronden te vinden. Deze gronden zijn ontstaan 

door bemesting met potstalmest, heideplaggen en bosstrooisel. Daardoor hangen ze direct samen 

met oud bouwland. De eerdlaag nabij Loenen is 50-80 cm dik.110 Vroeger dacht men dat deze 

gronden al langer dan duizend jaar werden gebruikt als bouwland, maar recent onderzoek van T. 

Spek heeft aangetoond dat de meeste plaggenbodems pas in de 15e of 16e eeuw zijn ontstaan.111 Ook 

de laarpodzolbodems ten oosten van Loenen worden geassocieerd met bouwland. Het esdek is in 

deze gronden echter slechts 30-45 cm dik, waardoor ze niet worden geclassificeerd als 

eerdgronden.112 Dit zijn bouwlanden die jonger zijn of extensiever zijn bemest/gebruikt dan de 

eerdgronden. 

In het dekzandlandschap zijn veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden te 

vinden. De veldpodzolgronden in deze omgeving zijn nattere podzolgronden, vaak vermengd met 

gooreerdgronden. Er komt zowel grasland als bouwland en bos voor op deze gronden.113 De 

gooreerdgronden zijn gevormd in afvoerloze laagten binnen podzolgronden. Deze laagten zijn 

ontstaan doordat erosiedalen met een leemondergrond zijn opgevuld met dekzand. Het vocht zakt 

door het dekzand maar stagneert op de leem. Op de hoogtekaart is goed te zien dat deze gebieden 

liggen in een kom tussen de stuwwal en de oostelijke vallei (Figuur 7 p. 27). Deze gronden worden nu 

gebruikt als bouwland of grasland.114 De beekeerdgronden hangen samen met doorlopende laagten 

in het zandgebied. Binnen de marke loopt de Loenense Beek door zo’n laagte. De omgeving is erg nat 

en is alleen te gebruiken als grasland. Ook komt er veen voor.115 

                                                             
107

 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 75-78. 
108

 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 94. 
109 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 67,68. 
110 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 80,85. 
111 Spek (2004) Hoofdstuk 14. 
112 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 74-75. 
113

 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 72-73. 
114

 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 89-90. 
115 Bodemkaart van Nederland, toelichting (1979) 87-89. 
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Figuur 9: bodemkaart marke van Loenen en Zilven. Eigen inkleuring op basis van Bodemkaart van Nederland schaal 
1:50.000 blad 33 Oost Apeldoorn en blad 33 West Apeldoorn, Stichting voor bodemkartering (Wageningen 1979). Bron 
topografische kaart 1995: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 17-07-2012. Zie Bijlage 1 voor de bodemkundige 

context van het gebied. 
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2.3 Indeling in landschapseenheden 
Op basis van de geologie, de geomorfologie en de bodemopbouw is het landschap van de marke van 

Loenen en Zilven op te delen in drie samenhangende landschapseenheden (Figuur 10 p. 33). Het 

stuwwallandschap ligt hoog en heeft grote reliëfverschillen doordat er droogdalen zijn ingesleten in 

de stuwwallen. De droge gronden zijn in het verleden voornamelijk heide geweest of zijn 

gedegradeerd tot stuifzanden. Tegenwoordig is bijna het gehele gebied bebost, maar slechts een 

deel van het gebied heeft een bodem die op oud bos kan wijzen. 

Het dorpslandschap ligt onderaan de helling van de stuwwal. De kern vormt het dorp Loenen, 

waarin het vroeger zelfstandige dorp Zilven is opgegaan. Ten westen van Loenen, waar zich nog enig 

dekzand op het gestuwde materiaal bevindt, was het waarschijnlijk goed boeren. Hier is namelijk een 

flink bouwlanddek aangebracht. Aan de oostkant van Loenen loopt de helling snel af en is de 

omgeving vochtiger. Een deel van dit gebied ligt op dekzandruggen of verhogingen binnen de 

sneeuwsmeltwatervlakte. Deze gebieden waren daardoor toch bruikbaar voor landbouw, maar zijn 

waarschijnlijk later in gebruik genomen dan de westelijke gronden of minder intensief gebruikt.  

In het meest oostelijke deel bevindt zich een vochtig dekzandgebied. De Loenense Beek 

doorsnijdt dit gebied en heeft vochtige hooilanden met veen gecreëerd in het laagste deel van de 

marke. De iets hoger gelegen gronden zijn mogelijk gebruikt voor weide of voor houtteelt van 

bijvoorbeeld eiken- of beukenhout.  

 
Tabel 1: de landschapseenheden met hun opbouw 

Landschapseenheid Geologische opbouw Geomorfologie Bodemtypen 

Stuwwallandschap Gestuwde afzettingen Hoge stuwwal Haarpodzolgrond 

    Stuwwalplateau Holtpodzolgrond 

    Droog dal Duinvaaggrond 

    Lage landduinen   

    Hoge landduinen   

Dorpslandschap Dekzand op gestuwde  Dekzandrug Zwarte eerdgrond 

  afzettingen Hoge stuwwal Laarpodzolgrond 

    Droog dal Bebouwde kom 

    
Vlakte van sneeuwsmeltwater-
afzettingen 

Gooreerdgrond 

Dekzandlandschap   Daluitspoelingswaaier Veldpodzolgrond 

    

Vlakte van sneeuwsmeltwater-
afzettingen 

Beekeerdgrond 
Gooreerdgrond 
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Figuur 10: indeling marke van Loenen en Zilven in landschapseenheden. Bron bodemtypen: Bodemkaart van Nederland 
schaal 1:50.000 blad 33 Oost Apeldoorn en blad 33 West Apeldoorn, Stichting voor bodemkartering (Wageningen 1979). 
Bron topografische kaart 1995: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 17-07-2012.  
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2.4 De bewonings- en vegetatiegeschiedenis tot 1595 

De steentijden (tot 2.000 v.Chr) 116 

De eerste menselijke activiteit op de Veluwe kwam van rondtrekkende Neanderthalers tijdens het 

Eemien (130.000-120.000 v.Chr.) en van warmere perioden tijdens het Weichselien (120.000-8000 

v.Chr.).117 Het was toen te koud om lange tijd in een jagerskamp te verblijven. Pas vanaf het eind van 

de laatste ijstijd kwam meer menselijke activiteit in beeld.118 De oudste archeologische vondst in het 

grondgebied van de latere marke van Loenen en Zilven is een vuurstenen afslag van maximaal 36.000 

jaar oud (Figuur 11 p. 38). Bovendien is de verwachting hoog dat in het gebied ten westen van 

Loenen en Zilven nog meer archeologische resten aanwezig zijn uit zowel de steentijd als uit latere 

perioden (Figuur 13 p. 40). 

De warmere periode die volgde op het Weichselien wordt het Holoceen genoemd (8.000 

v.Chr-heden). De vegetatie uit het vroege Holoceen is gereconstrueerd met behulp van 

pollendiagrammen uit veenlagen nabij Loenen en een stuifzandpakket bij Woeste Hoeve, een 

gehucht aan de westgrens van de marke.119 Hieruit blijkt dat de poolwoestijn in het Preboreaal 

(10.000-9.000 v.Chr.) veranderde in een steppe. Er groeiden met name kruiden als grassen en 

cypergrassen, met her en der berken en dennen. In het Boreaal (9.000-8.000 v.Chr.) groeide de 

steppe dicht tot een dennenbos. Tijdens het Atlanticum (8.000-5.000 v.Chr.) warmde het klimaat 

verder op en werd de den eerst vervangen door els, later door eiken-lindebos.120 De linde was 

dominant op drogere, lemige gronden en de eik op de leemarme gronden. Het bos was zeer gesloten 

met enkele struiken en weinig ondergroei.121 De jagers en verzamelaars die in deze periode leefden 

hebben de omgeving waarschijnlijk nauwelijks beïnvloed vanwege de lage bevolkingsdichtheid.122 

De eerste cultuur die ingreep in het landschap was de Trechterbekercultuur (3.500-2.700 

v.Chr). Deze cultuur ging landbouw bedrijven en brandde daartoe stukken bos af, waarna de as de 

grond vruchtbaar maakte (shifting cultivation).123 Nederzettingen uit deze tijd bevonden zich meestal 

aan de rand van de Veluwe of in minder hoge gebieden. Dit waren tevens de minder droge gebieden. 

Omdat de grond snel uitgeput raakte werden nederzettingen vaak verplaatst.124 Vanaf circa 3.000 

v.Chr werden grafheuvels aangelegd om de doden te begraven (zie Figuur 11 p. 38 voor grafheuvels 

in het markegebied). Over het algemeen wordt gedacht dat de grafheuvels in een heidelandschap 

lagen, maar er is nog debat onder archeologen en bodemkundigen of de grafheuvels er waren 

vóórdat het bos degradeerde tot heide of niet.125 De grafheuvels lagen dan op de rand van bos en 

heide, goed in het zicht.126 Bovendien werden ze vaak geplaatst langs smeltwaterdalen, die werden 

                                                             
116

 In de geologie en archeologie worden dateringen meestal gegeven in BP (before present, met als ‘present’ 
1950). In de geschiedwetenschap worden dateringen gegeven in jaren voor of na Christus. Omdat in deze 
paragraaf de overgang plaatsvindt van geologische/archeologische naar historische periode, is de datering 
gegeven in jaren v.Chr en n.Chr. 
117

 Jager (2011) 190. 
118

 Bouwer (2008) 17. 
119

 Smeerdijk (z.j.) 2, 14. 
120 Smeerdijk (z.j.) 2. 
121 Hommel (2007) 30, 31. 
122 Bouwer (2008) 21. 
123 Keunen (2001) 17. 
124

 Houte de Lange (1977) 69, 70.   
125

 http://www.grafheuvels.nl/vitruvius4_2008.php, geraadpleegd op 23-07-2012. 
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gebruikt als wegen. Zo lagen de heuvels goed in het zicht en konden ze dienen als 

territoriumafbakening of als eerbetoon aan de doden.127 

De Bronstijd (2.000-800 v.Chr) 

Dat het bos degradeerde is wel zeker. Op de drogere gronden kwam in het laat-Neolithicum (3.000-

2.000 v.Chr) en in de Bronstijd in eerste instantie een bos voor bestaand uit eik, linde, iep en enige 

essen. Toen de bodem verarmde werd dit een eiken-berkenbos en ontstonden open heide- en 

grasrijke vegetaties.128 De linde, iep en es werden verder in hun natuurlijke verjonging belemmerd 

doordat de mens vee liet weiden in het bos en twijgen en bladloof afsneed om het vee te voeren 

(Laubtfutterwirtschaft).129 Vanaf 1.500 v.Chr kwam de beuk op om samen met de eik de plaats van de 

linde, iep en es in te nemen. Op de nattere gronden en in beekdalen ontwikkelde zich elzenbroekbos 

en gemengd loofbos.130 

De eerste permanente nederzettingen in de omgeving van de latere marke stammen 

waarschijnlijk uit de Bronstijd. Men ging wonen in woon-stalhuizen, waarbij het vee binnen kon 

staan. In het laat-Neolithicum had het nog in veekralen in de open lucht gestaan.131 Door 

toenemende bevolkingsdruk en uitputting van de grond werd men gedwongen de akkerbouw 

efficiënter in te richten. Akkers werden ingedeeld in rechthoekige perceeltjes. Binnen die perceeltjes 

kon men zowel gewassen verbouwen als vee houden voor de mest.132 In de 13e eeuw v.Chr 

veranderde het grafritueel. Men begroef doden niet langer in heuvels, maar cremeerde ze en zette 

de as in urnen. Deze urnen werden gegroepeerd en het gebied werd begrensd met een greppel. Zo 

ontstonden zogenaamde urnenvelden, waarvan er twee in en nabij het latere markegebied zijn 

aangetoond (Figuur 11) p. 38.133 

De IJzertijd en Romeinse tijd  (800v.Chr-400n.Chr) 

Tijdens de IJzertijd werd het systeem om landbouw te bedrijven op percelen verder verfijnd. Men 

gebruikte vierkante akkers van circa 30 bij 30m. Deze percelen werden ook gebruikt als boerenerf of 

veeweide. Rond de akkertjes werd afval gedumpt, waardoor walletjes ontstonden. Waar de 

bevolkingsdichtheid hoog genoeg was en het landschap vlak genoeg groeiden deze akkertjes aan 

elkaar tot een grote raatakker of Celtic Field. Deze velden werden aangelegd van circa 1100 v.Chr-

200 n.Chr.134 Er werd gebruik gemaakt van het driesstelsel, waarbij na een korte periode van gebruik 

het land lange periode braak werd gelegd om te herstellen.135 Op de Veluwe bevinden de Celtic Fields 

zich voornamelijk bovenop de stuwwal en op daluitspoelingswaaiers (Figuur 8 p. 29) en dan in 

gebieden met een holtpodzolbodem, die herkenbaar was aan het dichte bos (Figuur 9 p. 31). 

Gebieden met weinig reliëf zijn later vaak omgevormd tot enken, op gebieden met veel reliëf was 

landbouw minder rendabel en heeft het bos zich hersteld.136  

Nabij nederzettingen werden heideplaggen gestoken om de akkers te bemesten. Het 

landschap verschraalde door dit plaggensteken, alsmede door overbeweiding, ontbossing en 
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winderosie. Hierdoor ontstonden plaatselijk stuifzanden.137 In de resterende bossen nam het aandeel 

van de eik toe ten koste van de linde. Er wordt vermoed dat dit proces door de mens werd 

begunstigd, omdat eiken eikels leverden voor de varkens (akeren) en omdat uit de schors de looistof 

tannine gewonnen kon worden (eekschillen).138 

De Romeinse tijd begon toen tussen 50 v.Chr en 12 v.Chr Romeinse legers Nederland 

binnentrokken. In 42 n.Chr vestigden zij zich definitief ten zuiden van de Rijn. Deze vormde de limes 

of grens van het rijk. Er is weinig bekend over het landschap van de latere marke in deze periode, dat 

buiten de limes viel. Er is alleen bekend dat de Romeinen hout importeerden van ver buiten hun 

rijksgrens.139 In het latere markegebied is een grafveld gevonden dat mogelijk stamt uit de Romeinse 

tijd, maar net zo goed uit de vroege middeleeuwen afkomstig kan zijn (Figuur 11 p. 38). 

De Vroege middeleeuwen (400-1000 n. Chr.) 

Toen de Romeinse noordgrens rond het jaar 400 onhoudbaar werd, kwam een eind aan de Romeinse 

tijd in Nederland. Over de eerste twee eeuwen na de val van het Romeinse rijk zijn zeer weinig 

archeologische en historische bronnen bekend. Bewoningscontinuïteit is nergens op de Veluwe 

aangetoond.140 Het gebied tussen Loenen en Ermelo vormt één van de weinige zones waar 

bewoningssporen van vóór de 6e of 7e eeuw zijn aangetroffen (Figuur 12 p. 39).141 Recente vondsten 

in andere gebieden tonen echter aan dat ook op de rest van de Veluwe bewoningsresten te 

verwachten zijn.142 

De Veluwe kan in deze periode beschouwd worden als een eiland omringd door zompige 

moerassen en riviergebieden. Contact met de buitenwereld was alleen mogelijk via de Gelderse 

Vallei en de Utrechtse Heuvelrug in het westen en via de grote rivieren in het zuiden.143 Het latere 

markegebied lag aan de oostelijke rand van dit eiland, op de overgang van droog naar nat. Veel 

vroege nederzettingen bevonden zich in dergelijke zones, aangezien zich hier gebieden met 

verschillende grondwaterstanden bevonden. Er waren daardoor gebieden geschikt als heideveld, 

hooiland, bouwland en bos.144  Het stuwwallandschap (Figuur 10 p. 33) bestond reeds voor een groot 

deel uit heide. Door de lagere bevolkingsdruk is het bos tussen 600 en 900 deels hersteld, maar 

minder dan elders op de Veluwe. Het bos dat er was bestond op de leemarme gronden uit eiken-

berkenbos. Op de leemrijkere gronden stonden geïsoleerde bosjes van beuk, haagbeuk, iep, es . 

Mogelijk was er ook linde aanwezig. De bosranden waren struikrijk en bevatten wilde appel, 

hazelaar, vlier, bramen en rozen. Nabij de nederzettingen werd akkerbouw beoefend (graan en vlas). 

In de lager gelegen natte gebieden groeide elzenbroekbos.145 

Vanaf de 8e eeuw nam de bevolkingsdruk weer toe. Uit het aantal nieuwe toponiemen dat 

opduikt in de bronnen tussen 750 en 850, wordt geconcludeerd dat er veel gebieden werden 

ontgonnen. De eerste vermelding van Loenen (Luona) dateert uit 794-795.146 Die van Zilven 

(Sulvelda) uit 838.147 De omvang van nederzettingen bedroeg rond het jaar 500 nog drie tot vijf 
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boerderijen, rond het jaar 1000 waren dit al zeven tot twintig stuks.148 Deze brede marge komt 

waarschijnlijk voort uit het feit dat er zowel geconcentreerde bewoningskernen als verspreide 

boerderijen hebben gestaan, waardoor de grens van de nederzetting niet eenduidig is vast te 

stellen.149 Men ging weiden met runderen, varkens, geiten en schapen.150 Het grootste deel van de 

veestapel bestond uit runderen, die graasden op de grazige heide dicht bij de nederzetting.151 

Varkens werden geweid in het bos, waar zij de eikels en jonge loten opvraten. Daarom werden er in 

een oorkonde uit 996 voor het eerst quota gesteld aan de aantallen varkens die in het bos mochten 

komen.152 Goed eetbare boomsoorten als de hazelaar en linde verdwenen echter toch uit het bos. 

Minder eetbare boomsoorten als de beuk, haagbeuk, hulst en eik namen juist toe.153 Dit gold met 

name voor de eik, omdat hij gunstig reageerde op de open plekken die ontstonden in het bos. 

Daarnaast werd eikenhakhout geteeld om te gebruiken bij het eekschillen en voor de 

houtskoolproductie.154 

De houtskool werd gebruikt voor de Veluwse ijzerindustrie, die bloeide van de 7e tot en met 

de 9e eeuw.155 Op de Veluwe kwamen zogenaamde klapperstenen voor. Dit waren leembrokjes 

waaromheen ijzererts was gekristalliseerd. Deze stenen waren ontstaan doordat opgestuwde lagen 

van leem en ijzer naast elkaar waren komen te liggen tijdens het Saalien (300.000-125.000 BP). Deze 

stenen werden gedolven en gesmolten in veldoventjes met behulp van houtskool.156 Waarschijnlijk 

werd er gebruik gemaakt van een intensieve eikenhakhoutcultuur, waardoor weliswaar de 

samenstelling, maar niet zozeer de omvang van de bossen werd aangetast.157 Door het delven van 

klapperstenen bleven langgerekte kuilen achter in het landschap, de zogenaamde ijzerkuilen (Figuur 

12 p. 39).158 
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Figuur 11: archeologische vondsten prehistorie. Alle waarnemingen zijn gecontroleerd en alle complexen geïnterpreteerd 
door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De dateringen van de vondsten omvatten vaak een tijdspanne van 
meerdere prehistorische perioden en zijn omwille van de leesbaarheid hier niet weergegeven. Toelichting bij enige 
elementen: een geröllkeule wordt in het Nederlands wel rolsteenhamer genoemd, het is een ronde steen met een gat er 
in. Het exacte gebruik is nog onbekend. De Scandinavische vuurstenen dolk is waarschijnlijk geïmporteerd uit 
Scandinavië. Bron archeologische gegevens: Archis (2011). Bron topografische kaart: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd 
op 17-07-2012. 

http://www.watwaswaar.nl/
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Figuur 12: archeologische vondsten vroege middeleeuwen. Alle waarnemingen zijn gecontroleerd en alle complexen 
geïnterpreteerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De dateringen van de vondsten zijn zeer divers en zijn 
omwille van de leesbaarheid niet weergegeven. Alle vondsten op deze kaart vallen wat datering betreft voor het 
grootste deel van de tijdspanne onder de vroege middeleeuwen (400-1000 n.Chr.). Bron archeologische gegevens: Archis 
(2011). Bron topografische kaart: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 17-07-2012. 
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Figuur 13: archeologische verwachtingswaarde markegebied. Hoe roder de kaart, hoe hoger de verwachtingswaarde. 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bestand gedownload van www.cultureelerfgoed.nl op 27-03-2012. 
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De volle en late middeleeuwen (1000-1595) 

De invloed van de mens op het landschap was in de voorgaande perioden toegenomen en zou nog 

verder toenemen in de periode 1000-1595. Eigenlijk is het jaar 1495 of uiterlijk 1500 gangbaar voor 

het einde van de middeleeuwen. In deze paragraaf zullen echter de ontwikkelingen in het landschap 

en de bewoning beschreven worden tot 1595, omdat vanaf dat jaar archiefonderzoek naar de marke 

van Loenen en Zilven mogelijk was.  

De Veluwse bevolking nam steeds sneller toe vanaf circa 1050 tot aan de 13e eeuw.159 Deze 

toenemende bevolking moest gevoed worden. Daardoor groeiden de akkerpercelen aan elkaar tot 

complexen die in de omgeving van Loenen enken worden genoemd (elders ook essen of engen). De 

Loenense en Zilvense Enken zijn hier voorbeelden van. Op deze enken werden toenemende 

hoeveelheden rogge en vanaf de 15e eeuw boekweit, maar ook handelsgewassen als vlas, gerst en 

hop verbouwd alsmede haver voor de paardenfokkerij.160 In een oorkonde uit 1488 wordt gemeld 

dat er rogge en gerst verbouwd te Loenen werd betaald aan een geestelijke te Beekbergen.161 

Hogere productie werd ook mogelijk door een nieuwe landbouwmethode, het drieslagstelsel. Dit 

stelsel werd vanaf de tweede helft van de 9e of eerste helft van de 10e eeuw geleidelijk ingevoerd op 

de betere gronden (moderpodzolgronden) (Figuur 9 p. 31). Er werd een jaar zomergraan verbouwd, 

daarna een jaar wintergraan en het derde jaar lag het land braak. Aan de randen van de enk en op de 

armere gronden (podzolgronden) bleef het oude driesstelsel nog lang bestaan.162 Tevens werden er 

tussen de 11e en de 13e eeuw nieuwe technologieën ingevoerd als de zeis, de zicht, de keerploeg en 

de paardentractie.163 

De groeiende bevolking had ook haar invloed op het landschap. In de vroege middeleeuwen 

was het bosareaal op de Veluwe nog vrij omvangrijk, hier zou in de volle en late middeleeuwen 

verandering in komen. Vanaf de 13e en 14e eeuw was er een flinke toename in vermeldingen van 

veequota voor de bossen.164 De bosweide nam in omvang geleidelijk af, maar dit ging gelijk op met 

het slinken van het bosareaal. Uit verscheidene prenten uit de 16e eeuw blijkt dat het bos in die 

eeuw geen lang leven meer beschoren was. Op deze prenten was alle ondergroei verdwenen 

(vernield of opgegeten door het vee) en resteerden alleen nog hoog opgaande bomen.165  Het bos 

degradeerde tot heide en heide kon weer overgaan in een zandverstuiving. Dit gebeurde doordat het 

vee de heide afgraasde, waardoor de vegetatie bleef verdunnen. Er zijn enkele gevallen bekend 

waarbij al in de 10e of 11e eeuw zandverstuivingen ontstonden.166 Enige zandduinen in het Loenense 

Bos zijn in deze periode gedateerd op basis van de omvang van de uitspoelingshorizont in de bodem. 

Hieruit bleek dat de bodem al circa negen eeuwen vastligt.167 In tegenstelling tot wat veel oude 

literatuur vermeldt, ging men pas in de 14e of 15e eeuw plaggen steken op de heide.168 Deze plaggen 

werden vermengd met bosstrooisel direct op de enk aangebracht of in een potstal of schaapskooi 

vermengd met mest. Het doel hiervan was een humusrijke compost te creëren om de enk vruchtbaar 
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te houden.169 Door dit plaggensteken ging de heide snel achteruit. Er werd namelijk bij elke plag 

vegetatie verwijderd, waardoor op den duur alle voedingsstoffen aan de bodem werden onttrokken. 

Vanaf de 15e eeuw namen de vermeldingen van zandverstuivingen dan ook rap toe.170  

  Met deze verschraling van het landschap ging vanaf de 14e eeuw veel bouwland verloren. De 

situatie rond Apeldoorn was echter nog niet zo slecht als elders op de Veluwe, zoals bij Kootwijk, 

Harskamp of Otterlo.171 In de 13e eeuw werden vervangende gronden in de hoger gelegen gebieden 

gezocht, maar deze werden aan het eind van de eeuw alweer verlaten.172 Vervolgens ging men er toe 

over de lager gelegen moerasgebieden te ontginnen. Uit de belastingregisters van de hertog blijkt 

dat tussen 1313 en 1334 plotseling bijna alle lager gelegen gronden zijn ontgonnen.173 De gronden 

werden meestal gekocht van de hertog door lokale bewoners. Deze bewoners gebruikten de grond 

of verkochten deze door met winst. Tegen het eind van de ontginningsperiode werden gronden 

gekocht juist om niet te ontginnen. Men had woeste grond nodig om plaggen te steken.174 Mogelijk 

heeft de hertog ook zelf ontginningen gestimuleerd, omdat deze hem belasting (tyns) opleverde.175 

Het ontstaan van de marke 

Uit het voorgaande blijkt dat het landschap continu werd beïnvloed door de mens en in toenemende 

mate verschraalde door deze invloed. De markegenootschappen werden opgericht om het gebruik 

van gemeenschappelijke gronden in goede banen te leiden. De eerste vermelding van het woord 

marca stamt uit 793/794. Men is het er echter over eens dat dit woord nog niet duidde op een 

markegenootschap. Marca in deze vroege bronnen duidde op een door een grens omsloten gebied 

en was synoniem met buurschap.176  

In 794/795 is ook de nederzetting Loenen (Luona) voor het eerst vermeld.177 In 838 werden 

Loenen en Zilven gezamenlijk genoemd in een oorkonde waarin graaf Rodgar goederen uit zijn bezit 

in de Liemers, in de IJsselgouw, op de Veluwe en in Hintingo (zuidwest-Veluwe) schonk aan de 

bisschop van Utrecht.178 De dorpen werden hier genoemd Villae Luona et Sulvelda.179 Hoewel een 

eerste vermelding geen stichtingsdatum is, is de kans groot dat ergens in de 8e eeuw de 

nederzettingen Loenen en Zilven zijn ontstaan. Zij vormden elk een buurschap met hun eigen 

gemeenschappelijke gronden, de marke. Volgens Slicher van Bath wijst de term villa in vrijwel alle 

gevallen op een buurschap. Binnen deze buurschappen hebben waarschijnlijk ongeschreven regels 

bestaan over hoe om te gaan met het grondgebied dat later de marke zou vormen. Dat dergelijke 

regels bestonden in de vroege middeleeuwen, blijkt uit twisten met Frankische vorsten, die ook 

rechten opeisten op de woeste gronden (regalia, zie hoofdstuk 1.1). 

De bevolkingsdruk nam vervolgens eerst geleidelijk, maar later steeds sneller toe. In de 13e  

eeuw was de bevolkingsdruk zo hoog, dat regels duidelijker vastgesteld moesten worden. De 

mondelinge regels werden eenduidig schriftelijk vastgesteld.180 Over wat er op dat moment precies 
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gebeurde is de wetenschap nog altijd in debat. Slicher van Bath heeft gesteld dat de landeigenaren 

de macht in handen kregen in de buurschappen en een markegenootschap oprichtten. Zo’n 

markegenootschap was te beschouwen als een landelijke tegenhanger van de gilden. Dit 

markegenootschap stelde de regels op die nodig waren om het gemeenschappelijk grondgebruik in 

de marke te regelen.181 Aanvankelijk hielden de markegenootschappen zich alleen bezig met het 

beheer van de gemeenschappelijke gronden, vanaf het eind van de 15e eeuw gingen zij zich ook 

bezighouden met de behartiging van publieke belangen, sociale zorg, en waterstaatszaken.182 In deze 

periode woonden er circa 80-100 inwoners in de marke (zieTabel 2). In de loop van de 16e en 17e 

eeuw gingen de aandelen (waardelen) in de markegenootschappen vaak over in handen van 

personen die niet meer in de buurschappen zelf woonden, al bleven zij wel de marke besturen.183 

Heringa heeft de alternatieve theorie opgesteld dat er geen markegenootschap werd opgericht, 

maar dat de buurschap zelf haar regels verscherpte.184 Slicher van Bath bestudeerde Drenthe, 

Overijssel en Gelderland, maar ‘slechts’ van 500 tot 1500. Heringa bestudeerde alleen Drenthe, maar 

nam wel de periode tot 1900 mee. 185 Hier wordt gekozen voor de theorie van Slicher van Bath, 

aangezien de marke in Gelderland ligt. De kans is er dat Heringa’s onderzoeksresultaten juist zijn, 

maar wellicht alleen voor Drenthe. 

 
Tabel 2: bevolkingsaantallen schoutambt Apeldoorn en de marke van Loenen en Zilven. Het bevolkingsaantal van de 
marke is alleen bekend voor het jaar 1650, het bevolkingsaantal in het Schoutambt is voor alle vermelde jaartallen 
bepaald door Van Schaïk. Er is aangenomen dat de bevolking van de marke ongeveer gelijk is gegroeid met die van het 
gehele schoutambt. Vervolgens is een indexcijfer bepaald voor de bevolkingsgroei in het schoutambt, dat is gebruikt om 
de bevolking in de marke te berekenen op basis van de bevolking in 1650. Bron bevolking schoutambt: Van Schaïk (1987) 
161. Van Schaïk heeft belastingregisters van het schoutambt Apeldoorn geraadpleegd en het aantal aangeslagen 
huishoudens vermenigvuldigd met 5,5. Hij geeft zelf aan dat de bevolkingsaantallen waarschijnlijk te laag zijn ingeschat, 
omdat de armen niet werden aangeslagen voor de belasting. Opmerkelijke schommelingen in het bevolkingsaantal in 
1506 en 1511 zouden kunnen komen door veranderingen in het belastingstelsel. Bron bevolking marke 1650: Kemperink 
(1993) 85. 

 1492 1493 1495 1506 1507 1508 1509 1511 1526 1650 

Schoutambt Apeldoorn 748 743 924 1485 1408 1331 1359 1205 2162 2640 
Marke Loenen en Zilven 92 82 102 163 155 145 149 132 237 290 
Index 0,28 0,28 0,35 0,56 0,53 0,50 0,51 0,46 0,82 100 
 

Niet alleen de regels werden in de 13e eeuw scherper vastgelegd, ook de grenzen werden 

eenduidiger bepaald. Men had waarschijnlijk altijd wel een besef gehad dat ergens te midden van de 

woeste gronden de ene marke ophield en de andere begon. Nu werden de grenzen echter visueel 

gemaakt en daarmee veel exacter vastgelegd.186 De vroegste vermelding van de grenzen van de 

marke van Loenen en Zilven dateert uit 1634. De grenzen waren toen aangegeven met kuilen en 

palen.187 De eerste cartografische weergave dateert uit 1650. De grenzen waren toen afgezet met 

pollen met daarop over het algemeen een grensboom. Deze pollen (aarden heuveltjes, met soms een 

boom er op) hadden over het algemeen namen die hun locatie beschreven, zoals de Scherpenberg 

pol, de pol bij burgemeester Muijs en de pol bij de Eerbeeckse Bomken. Alleen in het westen werd 
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een paal gebruikt, de Empterpaal. Dit blijkt uit een kaartje gemaakt door Nicolaes van Geelkercken in 

1650. Het is de oudste detailweergave van de marke en haar grenzen (Figuur 14 p. 45). Hoewel het 

kaartje geografisch lang niet correct getekend is en in noord-zuid richting enigszins in elkaar is 

geschoven, lijkt de begrenzing veel op de grens die gereconstrueerd is aan het begin van het 

hoofdstuk (Figuur 3 p. 22). Het was blijkbaar niet belangrijk genoeg om de binnengrens van de marke 

ook te tekenen op de kaart. Dit vormt wederom een aanwijzing dat de marke van Loenen en Zilven al 

in de 17e eeuw werd beschouwd als een twee-eenheid. 

De oudste directe vermelding van de marke stamt uit 1536. Uit dit stuk blijkt dat hertog Karel 

van Gelre oorspronkelijk holtrichter (een soort voorzitter) was van het markegenootschap en dat dit 

ambt behoorde aan het huis Rosendaal. De hertog gaf het huis Rosendaal aan Willem van 

Scherpenzeel, maar behield zijn rechten als erfholtrichter in de marke van Loenen en Zilven. Hij 

verpandde deze rechten aan Olivier Hackfort, zijn hofmeester (Bijlage 2).188 De bastaardzoon van 

Karel van Gelre erfde het ambt in 1561 en verkocht het aan Wijnand Hackfort, waarschijnlijk de zoon 

van Olivier Hackfort (Bijlage 2).189 Wijnand Hackfort, burgemeester van Arnhem, had rond 1557 het 

huis Ter Horst te Loenen gekocht en laten verbouwen.190 Hun nazaten zouden vanuit Ter Horst tot 

1875 het holtrichterschap van de marke bekleden. 
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Figuur 14: de marke van Loenen en Zilven getekend tussen 1654 en 1656 door Nicolaes van Geelkercken (circa 1585-
1656), deze landmeter is bekend van zijn vele manuscriptkaarten van voornamelijk Gelderland. Bron: 
www.geldersarchief.nl, Gelders archief, geraadpleegd op 02-04-2012. 
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2.5 Conclusies 
De marke van Loenen en Zilven bestond uit een langgerekt stuk grond in zuidwest-noordoost richting 

op de oostelijke Veluwe, tussen Beekbergen en Eerbeek. Het westelijk deel bestond uit een hoge 

stuwwal uit het Saalien met droogdalen. De bodem in dit gebied wijst op vroegere heidevelden met 

enkele bosbestanden. Een deel van de heide is gedegradeerd geweest tot stuifzand. De dorpen liggen 

op de helling van de stuwwal, op de overgang van droog naar nat. Aan de westkant van de dorpen 

zijn hoge enken ontstaan door jarenlange plaggenbemesting. Aan de oostkant van de dorpen bevindt 

zich een drassig gebied, waarvan de hogere delen ook gebruikt zijn als bouwland. Het oostelijk deel 

van de marke ligt veel lager en is in het Weichselien bedolven onder een laag dekzand. De Loenense 

Beek heeft hier ideale omstandigheden gecreëerd voor hooilanden en veenvorming. In de iets hoger 

gelegen gebieden was veeweide of houtteelt mogelijk. 

Uit de archeologische gegevens blijkt dat het gebied al vanaf het vroege Holoceen of mogelijk 

zelfs eerder bewoond is geweest. Deze bewoning beïnvloedde al vanaf het late Neolithicum de 

vegetatie in de omgeving door de landbouwmethoden en het weiden van vee. Het bos verdween en 

maakte geleidelijk plaats voor heide. Tijdens de vroege middeleeuwen was er een korte periode 

waarin het bos zich herstelde. Vanaf het eind van de 8e eeuw nam de bevolking echter eerst 

geleidelijk en later steeds sneller toe. De bossen verdwenen plaatselijk opnieuw en er ontstonden 

zelfs enkele zandverstuivingen. Ter compensatie van verloren gronden werden lager gelegen 

broekgronden ontgonnen. In de 13e eeuw zagen de buurschappen zich genoodzaakt strengere regels 

op te stellen voor het landgebruik. Er werden markegenootschappen opgericht om dit gebruik te 

reguleren. De buurschappen Loenen en Zilven, vermoedelijk ontstaan in de 8e eeuw, gingen in deze 

trend mee. In eerste instantie richtten de dorpen elk een eigen markegenootschap op, maar deze 

genootschappen versmolten al voor de 17e eeuw. 
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H3 Beheer en gebruik van de gemene gronden 1595-circa 1700 

3.1 Organisatie van het markegenootschap 

Het markegenootschap: geërfden en holtrichters 

De kern van het markegenootschap van Loenen en Zilven bestond uit de geërfden of markegenoten 

en de holtrichter. Zij kwamen bij elkaar op zogenaamde holtspraken. Dit waren vergaderingen, 

waarin zaken werden besproken als regelgeving, belangrijke gebeurtenissen, de jaarlijkse rekening 

en de uitgedeelde boetes.191 In 1595 werd de afspraak vernieuwd dat de holtspraken elk jaar op de 

woensdag na Pinksteren gehouden zouden worden. Het is onbekend hoe lang deze gewoonte toen al 

in zwang was.192 In 1647 was het de gewoonte donderdag na Pinksteren bijeen te komen. Deze 

gewoonte werd tot het eind van de eeuw vastgehouden.193 Of er daadwerkelijk jaarlijks is vergaderd, 

is onbekend. Er is in 1636 besloten een officieel markeboek bij te houden, waarin de notulen werden 

opgenomen van de holtspraken, maar dit werd pas vanaf 1647 in praktijk gebracht.194 Voor 1647 

werden de notulen bijgehouden in de vorm van resoluties (besluitenlijsten) op losse bladen, die 

gemakkelijk verloren konden gaan. Er zijn slechts enkele resoluties bewaard gebleven uit de periode 

1628-1644 en afschriften van de resoluties van 1595 en 1601.195  In de jaren 1647-1665 en in de jaren 

1679-1700 is bijna jaarlijks genotuleerd in de markeboeken. Uit verwijzingen in de notulen blijkt dat 

er meer holtspraken zijn geweest dan zijn genotuleerd, maar het is niet zeker of er elk jaar werd 

vergaderd.196  De holtspraken werden gehouden in de kapel te Loenen.197 Extra bijeenkomsten 

werden soms gehouden in het St. Catharina gasthuis te Arnhem of in de herberg de Vrijenberg net 

ten noorden van Loenen (Figuur 20 p. 65).198 

De geërfden ontleenden hun lidmaatschap aan het bezit van loten en delen in het Loenerbos. 

Hoe dit loten- en delensysteem precies werkte blijkt uit een vragenlijst uit 1823 van J.A.J. Sloet, 

burgemeester van Apeldoorn met antwoorden van Olivier G.W.J. Hackfort, de toenmalige 

holtrichter.199 De holtrichter meldde als volgt: 

 

“Deze markt bestaat niet gelijk de meeste markten in bouwhoeven, maar in het Loenerbos. Welk 

verdeelt is in vijf loten; ijder lot in drie delen; en ijder deel in vier veerels en die eigenaar is van een 

veerel heeft stem in de markt.” 200 

 

Uit dit citaat is op te maken dat er zestig waardelen waren, gelegen in het bos. Zeggenschap in de 

marke kwam dus niet door het bezit van een gewaarde hoeve, zoals in de meeste marken in Oost-

Nederland.201 De veel geciteerde bewering van J.J.S. Sloet (op basis van een suggestie in het 
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proefschrift van A.I.M.J. van Wijnbergen, de laatste holtrichter) dat de delen gebaseerd zijn op 

boerenerven is dus onjuist.202  

Hoewel het citaat uit de 19e eeuw stamt, zijn er aanwijzingen dat hetzelfde 

waardelensysteem al in de 17e eeuw bestond. Bij de notulen van de holtspraak van 1671 is een 

bijlage gevoegd, waarin de vijf loten van het Loenerbos worden beschreven.203 In de oorkonde uit 

1561 die vermeldt dat Wijnand Hackfort het erfholtrichterschap kocht, werd ook reeds vermeld dat 

hij twee delen in het bos kocht.204 De notulen van de holtspraken van 1647-1653 vermelden 

bovendien dat opbrengsten van de houtverkopen verdeeld werden over delen, halve delen, 

vierdendelen en halve vierendelen.205   

In de 19e eeuw waren de verels of vierendelen vrij verhandelbaar. Als iemand een akte kon 

overhandigen waaruit bleek dat hij een verel had gekocht, werd hij erkend als geërfde.206 In de 17e 

eeuw waren de veerels ook overdraagbaar, blijkt uit het markeboek. Er werd geen expliciete melding 

gemaakt van een akte.207 De verdeling van het waardelenbezit is alleen bekend uit 1653 (Tabel 3). Er 

wordt hier een aantal geërfden vermeld met het bezit van een vol deel. Dit deel werd echter gedeeld 

met zogenaamde participanten. Dit systeem bestond, opdat bij lotingen de goederen verdeeld kon 

worden in 15 gelijke delen. Participanten binnen een lot verdeelden vervolgens het aan hun lot 

toebedeelde hout onderling.208 In de notulen van de holtspraken worden alle personen als geërfde 

aangemerkt. 

 
Tabel 3: delenbezit 1653. Toelichting bij de tabel: Gaert Otters had waarschijnlijk 3 1/16 deel in bezit. Hij lootte voor zijn 
3 delen zelfstandig en lootte voor 1/16 deel mee in het deel van Isaack Muijs. Gaert Otters was waarschijnlijk de vader 
van Bernt Otters. Gaert Otters was voor het laatst aanwezig op een holtspraak 1662. Zijn waardelen werden aan 
‘erfgenamen’ overgedragen in 1663. Op de volgende holtspraken is alleen Bernt Otters vermeld als geërfde uit dezelfde 
familie. Bernt Otters overleed in 1679. Bron tabel: CODA 003 inv. nr. 167 p. 366, bron aanvullende informatie: CODA 003 
inv. nr. 168 p. 29, 38, 53. 

Geërfde Aantal delen Participanten Deel participanten 

Olivier Hackfort 3   
Gaert Otters 3   
Jacob Muijs 2 Jan van Hetterscheyt 1/8 
Isaack Muijs 2 Lauwick van Zwoll 1/2 
  Gaert Otters 1/16 
Reijnier van Raetsvelt 1 Bussonet 1/4 
Wed. van Peter van Chous 1 St. Catharijnen gasthuis 1/2 
Brunis Jansen 1 Vrouwe van Santen 1/6 
  Bertien Cornelissen 1/4 
Wed. van Jacob Raven 1 Jan Hemmen 1/4 
  Bernt Otters 1/4 
Weduwe van Zallandt 1 Tonis Willemsen 1/4 
(= Vrouwe van Wilp)  Scholtis Noordinck 1/4 
  Jan Mullens 1/4 
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Waarschijnlijk had iedereen die zelfs maar het kleinste stukje van een waardeel in bezit had 

stemrecht op de holtspraken Voor de gewone stemmingen werd iedereen aangemerkt als geërfde, 

ook degenen die op een loting participant waren. Uit de lijsten van presente geërfden op de 

holtspraken blijkt, dat gedurende de hele 17e eeuw circa tien geërfden aanwezig waren op de 

holtspraken. Waarschijnlijk waren dat niet alle geërfden, aangezien er bij de loting van 1653 (Tabel 3) 

en bij de holtspraak van 1664 ruim twintig personen aanwezig waren.209 In totaal waren er 

vermoedelijk telkens rond de twintig geërfden.  

Het lijkt er op dat iedere geërfde op de holtspraak een gelijke stem had, ongeacht het 

delenbezit. Meestal werd er consensus bereikt.210 Indien de geërfden niet uit een discussie kwamen, 

werd opgeschreven wie voor en wie tegen het voorstel was. Vervolgens werd de holtspraak 

geschorst, zodat iedereen nog eens rustig zijn positie kon overdenken. Vaak werd er vervolgens een 

middenweg gezocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1652, toen de geërfden het niet eens konden 

worden of de houtproductie van dat jaar verkocht moest worden of verdeeld onder de geërfden. 

Uiteindelijk werd een deel verkocht en een deel verdeeld.211 Wanneer één of enkele geërfden dwars 

bleven liggen of iets deden waar de rest het niet mee eens was, ontstond soms een slepende 

rechtszaak. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Dr. Adam Huijgens, die zijn erf afwaterde op het 

gemeenschappelijke veld en Jan van Hetterscheyt, die in 1642 beweerde dat de geërfden alleen 

rechten hadden in het Loenerbos en niet in de marke.212 Over deze kwestie waren in de jaren 1635-

1636 al verscheidene processen gevoerd, die in het voordeel van de geërfden waren beslecht, zoals 

ook deze keer gebeurde.213 Toch bleef Jan van Hetterscheyt naderhand als geërfde in de marke en 

werd blijkbaar als zodanig geaccepteerd.214 

Het was als geërfde mogelijk een plaatsvervanger naar de holtspraak te sturen. Op de 

aanwezigheidslijst werd dan vermeld wie de vervanger was en in wiens naam hij of zij aanwezig was. 

Vrouwelijke aanwezigen waren over het algemeen weduwen die in naam van hun overleden man 

spraken.215 Heel soms werd geen Wed voor de naam van een vrouw vermeld, zoals bij de hierboven 

weergegeven loting van 1653 (Tabel 3) bij Vrouwe van Santen. Het is dus mogelijk dat er enkele 

vrouwelijke geërfden waren. Delen werden overgedragen door middel van verkoop of vererving. 

Waarschijnlijk werd alleen melding gemaakt van een overdracht door verkoop. Een snelle roulatie 

van delen is niet aannemelijk, aangezien dezelfde (familie)namen vaak terug blijven komen over 

tientallen jaren.216 

De geërfden woonden vrijwel allemaal buiten de marke, blijkt uit een adreslijst bij de notulen 

van de holtspraak van 1664.217 De geërfden woonden in Zwolle, Arnhem, Doesburg en op de Veluwe 

en Veluwezoom. Alleen de heren Hackfort woonden op huis Ter Horst in Loenen. Blijkbaar waren de 

waardelen reeds door verkoop en overerving losgeraakt van de marke. 

De voorzitter van de holtspraak was de holtrichter. Wijnand Hackfort (1522-1563) had in 

1561 het erfholtrichterschap gekocht. Daardoor werd het ambt in zijn familie overgeërfd en leverde 
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zijn huis over het algemeen de holtrichter.218 In de 17e eeuw waren de holtrichters achtereenvolgens 

Alard Hackfort (1595-1629), Olivier Hackfort (1629-1665) en Alard Hackfort (1666-1700).219 Enkele 

malen was er echter een andere holtrichter, zoals Isaac Muijs in 1648, 1652, 1656, 1658 en Gaert 

Otters in 1660.220 J.S.S. Sloet meende dat Muijs en Otters substituut-holtrichters waren.221 Dit lijkt 

aannemelijk, aangezien de familie Hackfort het erfholtrichterschap bezat. Olivier Hackfort was in 

deze periode reeds op hoge leeftijd (geb. 1602). In 1648 werd expliciet gemeld dat hij te ziek was om 

de vergadering bij te wonen, mogelijk is er in de andere jaren iets soortgelijks voorgevallen.222  

Buiten de geërfden/markegenoten en de holtrichter woonden er nog andere personen in de 

marke, die geen waardeel bezaten en daardoor niet mochten beslissen over het beleid van het 

markegenootschap. Wel kregen zij soms toestemming van de geërfden gebruik te maken van 

specifieke gronden binnen de marke.223 Hierover wordt verderop in dit hoofdstuk meer gemeld. Deze 

personen worden aangeduid met de term ingezetenen of ongewaarden. De term ‘keuters’ wordt ook 

wel gebruikt om de ongewaarde personen aan te duiden, maar deze term wekt soms associaties op 

met armelui in een klein hutje op de heide.224 Niet alle ingezetenen zullen hebben voldaan aan dit 

beeld, bijvoorbeeld grotere boeren. Met de term boeren wordt iedereen in de marke bedoeld, die 

land bezat op de enk of vee fokte. Deze boeren konden dus zowel gewaard als ongewaard zijn. 

Waarschijnlijk waren niet veel boeren gewaard, aangezien de geërfden bijna allemaal buiten de 

marke woonden en blijkens de namen in de boeteregisters geen schapen hadden die weleens op de 

verkeerde plek kwamen.225 Ook was er nog een aantal personen dat niet gewaard was, maar wel 

werkte voor de markegenoten: de vorsters, de boswaarders en de bosschrijver.  

Vorsters, boswaarders en bosschrijvers 

In 1595 waren er vier vorsters. Zij werden benoemd door de geërfden gezamenlijk op de 

holtspraken.226 Hun taak bestond in de eerste plaats uit de handhaving van de willekeuren of 

resoluties (Bijlage 3). Zij liepen wachtrondes om te controleren of iedereen zich aan de regels hield. 

Wanneer iemand de regels overtrad en werd betrapt was hij ‘geschut’, hij kreeg dan een boete 

waarvan de hoogte was afgesproken door de geërfden.227 De vorsters mochten de boete niet zelf 

innen, maar meldden hun bevindingen bij de holtrichter. De holtrichter inde de boetes en gaf een 

bewijs van betaling af aan de overtreder.228 Wanneer boetes werden uitgedeeld aan personen van 

buiten de marke, moest de holtrichter contact opnemen met de marke waaruit de betreffende 

persoon afkomstig was, zodat de boete alsnog betaald werd.229 Vervolgens bleven de boetes in kas 

bij de holtrichter tot de volgende holtspraak. Daar werden de boetes opgelezen onder getuigenis van 

de vorsters. De holtrichter had vervolgens acht dagen om achterstallige betalingen nog te innen. 
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Vervolgens kregen de vorsters de helft van de boetes als beloning, de rest van het geld ging na aftrek 

van onkosten naar de geërfden.230  

De vorsters hadden niet alleen een politionele taak. Zij moesten ook de varkens 

brandmerken en de bomen markeren met de bosbijl op houtdelingen.231 Zij kregen als loon jaarlijks 

twee Rijder guldens en het recht om eikels te verzamelen.232 Er werd van de vorsters verwacht dat ze 

aanwezig waren bij de holtspraken.233 Het is onbekend of zij ook stemrecht hadden. Waarschijnlijk 

niet wanneer zij geen waardelen bezaten. 

In de jaren 1640-1650 ging de naam vorster waarschijnlijk over in boswaarder. De term 

vorster werd nog tot 1651 gebruikt, maar daarna niet meer. Bovendien was de term op dat moment 

synoniem met boswaarder.234 De eerste vermelding van de term boswaarder dateert uit 1647, maar 

doordat de notulen van de jaren daarvoor voor een groot deel ontbreken bestond de term mogelijk 

al langer.235 Het vaste loon van de boswaarders was wel aanzienlijk hoger dan dat van de vorsters. 

Het loon van de boswaarder bedroeg in ieder geval vanaf 1637 veertig guldens per jaar en vanaf 

1655 vijftig gulden per jaar.236 Daarbovenop mocht hij een kwart houden van de boetes die hij 

uitdeelde en kreeg hij bij houtverkopen enkele guldens per verkochte partij hout uitgekeerd.237 Daar 

stond tegenover dat er slechts één boswaarder was, die waarschijnlijk meer werk moest verzetten. 

Hij kreeg korte tijd versterking: in 1651 werd Arnt Claessen adjunct boswaarder en werd Geurt 

Tomassen vorster voor Zilven. Beiden kregen twintig gulden loon plus een kwart van de boetegelden 

die ze binnenbrachten.238 Toen in 1654 echter werd besloten dat boswaarders geen hout kregen bij 

de houtdeling, bedankte de oudere boswaarder Henrick Janssen voor het ambt en bleef volgens de 

notulen alleen Arnt Claessen over. Mogelijk waren de geërfden bang dat ook Arnt Claessen zou 

vertrekken, want zoals vermeld werd zijn loon het volgende jaar verhoogd van veertig naar vijftig 

gulden per jaar.239 Het is onbekend wat er met de vorster van Zilven is gebeurd. Er is nooit een 

nieuwe adjunct boswaarder benoemd, al was dat aanvankelijk wel de bedoeling.240 Wel werd in 1647 

besloten dat iedereen een boete mocht uitdelen als hij iemand iets zag doen dat niet door de beugel 

kon. Diegene deelde dan het kwart van de boete met de boswaarder (beiden kregen dus 1/8 deel). 

De overtreding moest gemeld worden bij de boswaarder, die de boete inde.241 Het is onbekend of 

deze meldingen vaak werden gedaan, maar het was een slimme manier om het toezicht te 

versterken, terwijl de kosten voor de geërfden gelijk bleven (namelijk ¼ van het boetebedrag).  
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Een ambt dat zich niet bezighield met handhaving was de boschschrijver. De bosschrijver 

maakte notulen van de holtspraken en de houtverkopen, hij publiceerde regels en stelde de 

jaarrekening op van het markegenootschap en van de kapel (zie volgende alinea).242  Het ambt werd 

bekleed door één van de geërfden.243 De bosschrijver kreeg een jaarloon van zes gulden, met soms 

een bonus voor bijzondere diensten. Hieronder viel het opstellen van een bijzondere rekening of het 

opschrijven van voorwaarden voor de houtverkoop.244 

De kapel en de school 

In Loenen was een kapel aanwezig, die zoals reeds vermeld werd gebruikt voor de holtspraken en die 

werd onderhouden door de rooms-katholieke familie Hackfort en de geërfden.245 Rond 1630 

bekeerde een groot deel van de bevolking zich tot het protestantisme. De holtrichter en een groot 

deel van de geërfden bleven katholiek, maar ze betaalden desondanks voor het onderhoud en de 

verfraaiing van de kapel.246 Een dergelijke verwevenheid tussen marke en kerspel (kerkelijke 

gemeente) was overigens geen ongebruikelijkheid in Gelderland.247 In 1630 werden minstens 

duizend gulden neergelegd voor een nieuwe klok en preekstoel. 248  Het markegenootschap betaalde 

in 1636 voor de restauratie van de kapel met geld van verkocht hout en verkochte markegronden.249 

Er werd vanaf 1644 elk jaar geld gespaard om de ramen van de kapel te vervangen voor het geval dat 

ze zouden breken.250 In 1651 werden markegronden verkocht om een tweede klok te laten maken 

voor de kapel.251 Vervolgens werd in 1655 geld van de boetes gebruikt om een huis voor de predikant 

(wheeme) te bouwen.252 De kapel was een pronkstuk van vooral de familie Hackfort: er hingen 

wapenschilden van de familie, de familie had er een graftombe en er werden katholieken 

begraven.253 

Vanaf circa 1630 kwam elke 14 dagen een predikant naar de kapel te Loenen.254 De overige 

momenten ging men naar de kerk te Beekbergen, waar de markegenoten een predikant 

betaalden.255 De kapel te Loenen was verder slechts een plaats om op eigen gelegenheid te 

bidden.256 In 1651 kreeg Loenen een eigen predikant, waarvoor de markegenoten jaarlijks f25,- 

bijdroegen.257  Naar maatstaven van die tijd was dat overigens erg weinig. Dat kwam met name 

doordat de geërfden niet veel geld wilden neertellen voor een protestantse predikant.258 Ook werd in 

1651 een koster (custos) in dienst genomen.259 Na deze ontwikkelingen had de marke alle 

mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan. Tot 1653 behoorde Loenen tot het kerspel Beekbergen 
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en Zilven tot het kerspel Hall, daarna werd er een onafhankelijk kerspel gevormd dat dezelfde 

grenzen had als de marke.260  

Uit de kerkrekeningen blijkt dat in principe de boekhouding van de kapel was gescheiden van 

de marke. De kapel had inkomsten uit enkele percelen landbouwgrond, uit de verpachting van 

gronden en uit de verhuur van graven. Hiervan werden de vaste lasten betaald. Hieronder vielen: een 

bijdrage aan het loon van de predikant en de koster en voedsel en wijn voor de viering van het 

Heilige Avondmaal.261 Ook werd er een huisje voor de koster van gebouwd.262 De geërfden van de 

marke stelden de kerkmeesters aan die deze rekeningen opstelden. Ook controleerden de geërfden 

de rekeningen nadat zij waren opgesteld.263 

Vaak waren deze kerkmeesters zelf geërfden. De kerkrekeningen zijn vanaf 1649 

opgeschreven in de markeboeken.264 Uit een opmerking gemaakt in 1647 blijkt echter dat het toen al 

een gewoonte was dat de markegenoten de rekening opmaakten.265 Zeker van 1655 tot 1667 was 

holtrichter Olivier Hackfort kerkmeester van de gereformeerde kapel.266 Dit kon ondanks zijn roomse 

geloof en de roomse diensten die hij in zijn huis hield.267 De kerk hielp het markegenootschap door 

schoollessen te verzorgen voor de kinderen van de geërfden.268 De school was overigens gebouwd 

door de markegenoten.269 Ook las de koster de boetes op, om te zorgen dat de kans groter was dat 

men op tijd betaalde.270  

Hoewel de relatie tussen de kerk en de markegenoten hier erg warm lijkt, waren er vanaf de 

jaren 1650 de nodige wrijvingen. Met name de rooms-katholieke holtrichter Olivier Hackfort 

probeerde de hervormde predikanten regelmatig te sarren door bijvoorbeeld het loon van de 

predikant drie jaar na dato te betalen of met opzet een luthers persoon te benoemen als 

schoolmeester.271 Olivier Hackfort beheerde tot 1660 de armenpenningen, die door de kerk werden 

geïnd en besteedde deze zonder overleg met de kerkenraad. Vanaf 1659 klaagde predikant Acronius 

over deze vreemde situatie bij de Classis (regionale protestantse kerkenvergadering). De Classis 

dreigde de overheid in te schakelen, waarop Olivier Hackfort de macht uit handen gaf en Hendrik 

Jansen werd benoemd tot eerste diaken van de kapel.272 

Na de ruzie met predikant Acronius liep ook de bouw van de pastorie en de school veel 

onnodige vertraging op.273 Bovendien werd er goed op de centen gelet. De kerk had in 1655 nog een 

schuld bij de markegenoten, terwijl er voldoende geld in de kas van de kerk bleek te zitten. De 

geërfden dreigden met een rechtszaak als de kerk niet zou betalen.274  
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Algemeen beheer van de marke 

Het markegenootschap was in eerste instantie opgericht voor het beheren van de gemene gronden. 

Het beheer van de specifieke gronden zal in de volgende paragrafen worden toegelicht. Daarnaast 

deed het genootschap aan algemeen beheer. Het besloot bijvoorbeeld of iemand een huis mocht 

bouwen op markegrond en zo ja waar. Het zorgde voor de aanleg en het onderhoud van wegen en 

waterleidingen. In 1664 werden bijvoorbeeld enige landerijen ontwaterd door het graven van een 

stelsel van sloten, het bouwen van dammen en het verleggen van een waterloop.275 Dit was 

overigens niet altijd om waterstaatkundige redenen. In 1641 en 1692 werd bijvoorbeeld een beek 

gegraven om een papiermolen aan te drijven.276  

Ook zorgde het markegenootschap voor een grensafscheiding. De vroegste vermelding van 

een pol (grensheuvel) komt uit 1647.277 Uit de kaart van Nicolaes van Geelkercken blijkt, dat een 

algehele grensafbakening met pollen en palen uiterlijk in 1656 gereed was (Figuur 14 p. 45).278 Vanaf 

1670 werd begonnen met nieuwe limietscheidingen tussen de marke van Loenen en Zilven en de 

marke van Rosendaal.279 In 1693 waren ook limietscheidingen tussen Zilven en Eerbeek en tussen 

Loenen en Beekbergen bijna gereed. Binnen de marke onderscheidden de markegenoten 

verschillende gebieden, gebaseerd op de gebruiksmogelijkheden van de gronden en de ligging 

binnen het gebied van Loenen of Zilven (Figuur 15 p. 55). 

3.2 Het bos 
In de beschrijving van de verschillende gronden, wordt het bos als eerste behandeld. Dit vormde 

namelijk het belangrijkste gebied voor de marke. Zoals reeds bekend, was zeggenschap in de marke 

gekoppeld aan bezit van een deel van het bos.280 Het Loenerbos of Loenense Bos lag vlak ten westen 

van de dorpen. Op basis van de bodemkaart uit het vorige hoofdstuk en de oudste historische 

kaarten zijn de grenzen van het bos (en de andere gebruiksgebieden in de marke, waarover later 

meer) bij benadering bepaald (Figuur 15 p. 55). Het Loenerbos was in de 17e eeuw een productiebos 

dat voornamelijk bestond uit eiken, zoals blijkt uit de houtverkopen.281 Waarschijnlijk stonden er 

daarnaast nog enkele beuken. Het hardhout van eiken en beuken had een bijzondere status. Begin 

zeventiende eeuw was al dit hout exclusief van de geërfden, ongeacht of het in het bos, elders op de 

gemene gronden of op een eigen erf stond.282 Vanaf het midden van de eeuw werden deze regels 

geleidelijk versoepeld.283 Hier zal verder op worden ingegaan in de paragrafen over de veldgronden 

en de bouwlanden en erven. 
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Figuur 15: de hoofdindeling in gebruiksgebieden zoals deze globaal was in de 17e eeuw. Mogelijk kwamen de 
toponiemen Hooge Veld en Zilvense heide niet voor, maar heette het hele heidegebied Loenense Veld. Het Loenense en 
Zilvense Goor viel onder de hooilanden.  De grenzen zijn bij benadering, de exacte grenzen zijn op basis van de huidige 
kennis niet na te gaan. Locatie bepaald op basis van de ingekleurde bodemkaart (Figuur 9 p. 31), de markeboeken (CODA 
003 inv. nr. 167, 168), de kaart van de venen (CODA 273 inv. nr. 38/2), de kaart van Willem Leenen (1748) (Figuur 48 p. 
128) (eigen bestand), de Bonnekaart van 1907-1920  en de topografische kaart van 1995 (www.watwaswaar.nl, 
geraadpleegd op 09-08-2012).  

  

http://www.watwaswaar.nl/


56 
 

Houtdeling en houtverkoop 

Het bosgebruik was door de geërfden beperkt met zeer strikte regels. Hieruit blijkt de grote waarde 

van het bos voor de markegenoten. Het hakken van hout in het bos was ten strengste verboden voor 

iedereen. Zowel geërfden als niet-geërfden mochten alleen weekhout (zacht hout van populieren, 

essen, elzen en wilgen) hakken in het broek.284 Hout dat reeds op de grond lag, moest worden 

ingeleverd bij de holtrichter. Degene die hout inleverde gaf daarbij een brief aan de holtrichter met 

wat hij gevonden had. Wanneer de holtrichter op de holtspraak niet zo’n brief kon overhandigen en 

misschien zelf wat hout had verdonkeremaand, kreeg hij een jaar lang geen hout. Wanneer een 

geërfde werd betrapt op het wegslepen van hout zonder het te melden, gold dezelfde straf.285 Het 

was helemaal uit den boze om hout dat niet was toebedeeld weg te geven aan iemand buiten de 

marke. Dit leverde in 1595 een boete op van 20 daalders.286  

De enige manier om in het bezit te komen van hout uit het bos, was via de houtdeling die 

eens per jaar werd gehouden. Tot 1595 gebeurde dit op Aswoensdag, vanaf 1601 op de maandag na 

Halfvasten en vanaf 1655 op de eerste maandag van maart.287 Door de vorster of boswaarder werden 

de te verdelen bomen gemarkeerd met de bosbijl.288 Er werd een aantal kerven in elke boom 

gemaakt, waarmee het nummer van de partij werd aangeduid.289 Op die manier werden 15 partijen 

gemaakt, die door middel van loting werden verdeeld over de 15 delen. Personen zonder een vol 

deel sloten zich aaneen als participanten tot ze een vol deel aan waardelen bij elkaar hadden. 

Gezamenlijk hadden ze vervolgens één lot.290 In 1649 werden bomen geoogst van 15 à 16 jaar oud, in 

1699 werd besloten dat bomen geoogst werden als zij 10 jaar oud waren.291 Andere informatie over 

de leeftijd van de geoogste bomen is niet bekend. 

De geërfden konden besluiten in plaats van een houtdeling een houtverkoop te houden. Dat 

gebeurde in de jaren 1647-1652. De voorwaarden van deze verkoop zijn uitgebreid beschreven, 

waardoor we veel te weten kunnen komen over de houtteelt en -verkoop binnen de marke. Er werd 

niet alleen hout van bomen uit het bos verkocht, maar ook hakhout van de heggen en struikhout van 

de veldgronden.292 De partijen hout werden op een lijst gezet, die opgehangen werd in de kapel. 

Geïnteresseerden konden hun naam en een bedrag opschrijven. Zodra er een bedrag was genoemd, 

moest er telkens minimaal vier gulden overheen worden geboden. Zo werd het hout verkocht aan de 

hoogste bieder.293 De geërfden hadden een slimme regel bedacht om speculatie te voorkomen. Als je 

een partij toch niet kon betalen mocht je hem doorverkopen, maar eventuele winst moest je afstaan 

aan de geërfden en eventueel verlies moest je zelf bijpassen.294 Hout dat niet werd verkocht, lieten 

de markegenoten staan voor het volgende jaar.295 

Het gedeelde of verkochte hout moest voor eind mei gehakt worden en dezelfde dag uit het 

bos worden gesleept, anders werd het opnieuw verdeeld.296  Gehakt hout moest in de schaduw 
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liggen om het brandgevaar te minimaliseren.297 Er was een vast protocol voor het hakken van het 

hout. Er moest gehakt worden parallel aan de aarde (dus horizontaal) en niet in het zwart 

(waarschijnlijk de aarde). Zo moest de stomp in leven blijven. Wie een stomp doodde kreeg een 

boete van vijf daalders per stomp.298 Waarschijnlijk werden de stompen gebruikt voor de teelt van 

eikenhakhout, omdat hiervan veel werd verkocht. Ook werd er eek geschild.299 Dit hield in dat de 

schors van de boom werd geschild om de looistof tannine te winnen.300 Men moest oppassen dat bij 

het kappen de heesters, het onderhout en de andere bomen niet beschadigd raakten of de schade 

zou op hen verhaald worden.301 De boswaarders hielden op een kerfstok bij hoeveel bomen een 

ieder had gehakt. Als er een telfout was gemaakt en je had voor meer bomen betaald dan er 

daadwerkelijk stonden, mocht je elders bomen hakken. Als je meer bomen hakte dan je toekwamen, 

betaalde je vijftig gulden boete per boom.302 Het hout mocht niet na zonsondergang worden 

vervoerd, of het hout, de kar en de paarden zouden in beslag worden genomen.303 De reden hiervan 

was waarschijnlijk dat het in het donker moeilijk te controleren was, wat er in het bos gebeurde. Als 

het hout was toegedeeld aan een geërfde, mocht hij het verkopen op de markt in Deventer, Zutphen 

of Arnhem.304 

Er werden niet elk jaar bomen verkocht of gedeeld, soms was er alleen hakhout uit de 

heggen te koop. Van de jaren dat er houtverkoop was, 1647-1655, werden er alleen bomen verkocht 

in 1647 en 1649. Wel waren dit forse partijen. In 1647 werden er in totaal duizend bomen verkocht 

voor 2515 gulden, in 1649 tweehonderd bomen voor 978 gulden (Tabel 4).305 De opbrengsten van de 

totale houtverkoop namen tussen 1647 en 1653 geleidelijk af. Maar het is moeilijk hier conclusies 

aan te verbinden, omdat de hoeveelheid en samenstelling van het verkochte hout zeer variabel was. 

De afnemende opbrengsten zijn waarschijnlijk geen reden geweest om te stoppen met verkopen. 

Toen in 1652 werd besloten niet meer grootschalig hout te verkopen, meenden tegenstanders 

namelijk dat ze daarmee elk jaar veel geld zouden mislopen.306 Vanaf 1653 werden jaarlijks nog 

slechts kleine hoeveelheden hout verkocht (voor minder dan duizend gulden) en werd de rest 

verdeeld. 
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Tabel 4: opbrengst houtverkopen in guldens. Bron: eigen tellingen in CODA 003 inv. nr. 167 p. 67-370. 

Jaar Opbrengst hout totaal Opbrengst bomen 

1647 3914 2515 
1648 3628  
1649 2594 978 
1650 2748  
1651 1792  
1652 1868  
1653 253  

 

Bescherming van het bos 

Om het waardevolle bos te beschermen, werden dieren in de loop van de 17e eeuw steeds meer 

geweerd uit het bos. Er waren in 1595 nog varkens aanwezig binnen de marke. De vorsters kregen 

bovendien een deel van hun loon betaald in eykel, dit zou zowel op eikenbomen kunnen slaan als op 

de eikels zelf.307 Deze eikels waren waarschijnlijk officieel van de holtrichter en enige geërfden, blijkt 

uit het volgende: Wijnand Hackfort had in 1561 gerechtigheijtt van eijkelen gekocht bij zijn 

holtrichterambt. Hij mocht bovendien vier volwasse swynen meer als keyne erffgenaemen in Loenre 

bosch op hoer deylen holtz gehadt hebben …  wanneer datter mast und een eykeljaer in Loener bosch 

geweest is (Bijlage 2).308 De passage meer als keyne erffgenaemen wijst er op dat ook enige 

erfgenamen varkens mochten akeren. Bovendien moesten de vorsters in 1595 nagaan of er geen 

ongebrandmerkte varkens in het bos liepen en ze anders schutten. Dit kan een oude taak zijn, die in 

praktijk niet meer werd uitgevoerd, maar het is ook mogelijk dat andere inwoners van de marke 

varkens hielden in 1595.309 Na 1595 is er echter geen enkele melding meer gemaakt van varkens of 

akeren binnen de marke. Waarschijnlijk verzetten de geërfden zich tegen het akeren van varkens. Zij 

hadden in 1561 reeds bezwaar geuit tegen het akeren, maar hier had de holtrichter destijds niet naar 

geluisterd.310 

Schapen mochten in 1595 slechts in het bos worden geweid tussen 1 mei en St. Lambertsdag 

(17 september) om het bos te sparen (Figuur 16 p. 60).311 In 1647 werd bepaald dat er geen dieren in 

het lot (hout jonger dan 3 jaar) mochten komen. Waarschijnlijk waren schapen de grootste 

bedreiging. Er werd namelijk een boete vastgesteld van 24 gulden wanneer schapen zouden worden 

geschut in het lot, tegenover een boete van zes gulden voor koeien of paarden.312 Hierbij moet 

overigens wel worden vermeld dat boetes voor schapen gerekend werden per kudde (trop) en voor 

koeien en paarden per dier. De boete per schaap was in praktijk dus lager, maar door hun aantallen 

vormden de schapen een bedreiging.313 Ook mochten er geen dieren meer in het onderhout tussen 

mei en St. Maarten. Voor schapen kreeg men een boete van twee daalders en voor koeien en 

paarden één daalder. De dieren werden door de boswaarder meegenomen naar de herberg 

(waarschijnlijk herberg De Vrijenberg (Figuur 20 p. 65) en daar vastgezet tot de boete was betaald.314 
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Niet alleen dieren werden uit het bos geweerd, er werden ook boetes uitgedeeld aan personen die 

illegaal hout hakten in het bos of er plaggen staken (Bijlage 5). 

De geërfden slaagden er ondanks hun boetesysteem niet in om overtredingen in het bos uit 

te bannen (Bijlage 5). De relatief hoge boete voor schapen in het lot, lijkt er wel voor gezorgd te 

hebben dat er minder schapen in het lot kwamen dan in het bos. Het illegaal houthakken kwam veel 

voor in de periode 1647-1657. Er lijkt daardoor een verband te zijn met de houtverkopen die werden 

gehouden in vrijwel dezelfde periode. De kopers moesten zelf hun hout hakken, waardoor er 

waarschijnlijk veel personen in het bos waren die daar normaal niet mochten komen. Het was 

daardoor gemakkelijker om je tussen deze personen te mengen en hout te stelen. 

Verder lijken de overtredingen een hardnekkig probleem geweest te zijn, dat de geërfden 

maar niet konden beteugelen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de overtredingen 

bleven plaatsvinden. De pakkans kan klein zijn geweest, ondanks dat er elk jaar vrij veel boetes 

werden uitgedeeld. Dit is niet na te gaan omdat vanzelfsprekend niet werd geregistreerd wie wel een 

overtreding heeft gepleegd, maar niet is gepakt. Ook kunnen de boetes te laag zijn geweest in 

verhouding tot de voordelen die de overtreders opstreken. Er lijkt echter weinig verband te zijn 

tussen de wisselende hoogte van de boetes en het aantal overtredingen in het betreffende jaar. Ook 

kan de overtreding zijn gepleegd uit noodzaak om te overleven. Het is mogelijk dat in een extreem 

strenge winter meer hout werd gestolen, of dat er in een droge zomer meer dieren van de droge 

heide het bos in liepen. Aan de andere kant werden boetes soms juist verlaagd of kwijtgescholden 

wanneer de overtreder de boete niet kon betalen of handelde uit noodzaak. Dit kwam echter slechts 

sporadisch voor.315 Daarnaast zou het kunnen dat de boetes moeilijk te innen waren. Een aanwijzing 

hiervoor is het feit dat in 1694 werd besloten dat wie zijn boete betaalde binnen 14 dagen, maar de 

helft hoefde te betalen.316 De markeboeken geven helaas geen verdere verheldering in deze kwestie. 

Niet alleen menselijke en dierlijke activiteiten bedreigden het bos. Ook bosbranden konden 

grote schade aanrichten. Het was de taak van de huijsluijden om brand te bestrijden.317 De term 

huijsluijden wordt nergens gedefinieerd, maar lijkt te duiden op alle niet-geërfden met een huis in 

Loenen of Zilven. Met name in de jaren 1650 zijn er regelmatig meldingen van brand in struiken of in 

het bos gedaan. Deze branden werden uitgeslagen.318 De personen die hadden geholpen een brand 

te doven, kregen een vergoeding na afloop van de eerstvolgende holtspraak.319  

Door alle bedreigingen ging het bos geleidelijk achteruit. De geërfden maakten zich aan het 

eind van de 17e eeuw steeds meer zorgen over de staat van het bos. De holtrichter gaf in 1676 aan 

dat het bos dringend tijd nodig had om zich te verjongen. Daarom moest alle schapendrift en 

moesten alle plaggenstekers uit het bos geweerd worden.320 Deze resolutie werd in 1689 opnieuw 

gepubliceerd, waarbij werd benadrukt dat naast schapen ook koeien en paarden niet in het bos 

mochten komen.321 In 1683 werd besloten dat het geld van de boetes die werden uitgedeeld in het 

bos voor de helft zou gaan naar conservatiemaatregelen voor het bos in plaats van naar de geërfden. 

Ondanks deze maatregelen waren er rond 1700 al enkele stuifzanden ontstaan in het bos, een 

fenomeen dat eigenlijk thuishoort op de schrale veldgronden.322 
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Figuur 16: oude schapendriften in het Loenense Bos (zie Figuur 17 voor de locatie). De oude schapendriften in het bos zijn 
zo ingesleten in het landschap dat ze zelfs na latere herbebossing nog te herkennen zijn. De driften zijn aangegeven met 
pijlen. Ze vormen een waaiervormig patroon dat ontspringt bij een gat in de enkwal. Het is niet waarschijnlijk dat deze 
sporen dateren uit de 17e eeuw omdat ze daarvoor te weinig versleten zijn, maar toentertijd zullen er soortgelijke sporen 
hebben gelopen. Bron: eigen foto. 
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Figuur 17: locatie driftsporen in het Loenense Bos. De sporen lijken nu midden in het bos te liggen, maar lopen door de 
oude enkwal, die de enk beschermde tegen loslopend vee en wild. In 1850 lagen ze op een zeer logische locatie (Bron 
topografische kaart. Linksboven is ingezoomd op de locatie van de sporen, waardoor het waaiervormige patroon beter 
zichtbaar is: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd 17-07-2012. 
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Figuur 18: locatie driftsporen in 1850. De sporen lagen toen op een plaats waar schapen door de enkwal toegang vonden 
tot de heide. Bron topografische kaart: www.watwaswaar.nl, geraadpleegd 17-07-2012. 
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3.3 De veldgronden 
Er waren twee soorten veldgronden aanwezig in de marke van Loenen en Zilven: een natter 

laaggelegen weidegebied en een droger hooggelegen heidegebied. Het weidegebied werd het hoogst 

gewaardeerd. Bij een grondschatting in 1664 werden de heidepercelen geschat op 18 gulden per 

morgen (0,85ha), terwijl de weidepercelen (en de broeklanden) 30 gulden per morgen waard 

waren.323 Het groenland had de veldnaam het Laage Veld.324 De ligging van het Laage Veld is niet 

beschreven in de markeboeken uit de 17e eeuw, maar wel in die uit de 19e eeuw. Aangenomen dat 

het toponiem niet is verplaatst, heeft het Laage Veld gelegen ten noorden en ten zuiden van de Horst 

en de hooilanden (Figuur 15 p. 55).325  

Het heideveld werd in de 19e eeuw het Hooge Veld genoemd.326 Merkwaardig genoeg wordt 

in de markeboeken van de 17e eeuw het Laage Veld wel genoemd, maar niet het Hooge Veld. Dit kan 

betekenen dat het Hooge Veld wel bestond, maar simpelweg niet is genoemd. Het is ook mogelijk 

dat het gebied een andere naam had of bestond uit kleinere deelgebieden. Het gebied rond de 

Woeste Hoeve (onderdeel van het Hooge Veld) werd volgens de holtspraak van 1658 het Loenense 

Veld genoemd.327 Dit toponiem komt terug op de topografische kaart van 1917 (Bijlage 4). Hier is een 

groot heidegebied te zien, bestaande uit het Loenense Veld en de Zilvense Heide (ook niet genoemd 

in de 17e eeuw) (Figuur 19 p. 64). Het is goed mogelijk dat beide gebieden samen het Hooge Veld 

hebben gevormd (Figuur 15 p. 55). Heideland en hoog land worden in de notulen van 1664 wel als 

synoniem gebruikt.328 In het markeboek is heide expliciet genoemd bij Coldenhoven, bij de Vrijenberg 

en bij de Scherpenberg (Figuur 20 p. 65).329 Bij de 17e eeuwse heide moet overigens niet gedacht 

worden aan de paarse heidevelden die we nu kennen. Deze heidevelden zijn ontstaan door 

eeuwenlange onttrekking van voedingsstoffen aan de bodem. De heide in de 17e eeuw vormde een 

afwisseling van grasrijke heide en paarse heide (Figuur 20 p. 65).330 
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Figuur 19: de Zilvense heide. Ook vroeger moet er een dergelijke afwisseling van grasrijke heide, paarse heide en enkele 
bomen hebben bestaan. Alleen de dennen zijn pas na de 17e eeuw geïntroduceerd. Bron: eigen foto. 
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Figuur 20: Weergave van de toponiemen uit de 17e eeuw die in de tekst genoemd worden. Het markeboek vermeldt nog 
veel meer toponiemen, maar van het overgrote deel is de locatie niet meer te achterhalen. Bron: topografische kaart: 
www.watwaswaar.nl, geraadpleegd op 17-07-2012. 
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Op de veldgronden van Loenen en Zilven werden plaggen gestoken om gemengd met mest 

op te brengen op de enk.331 Het recht om plaggen te steken was echter wel voorbehouden aan 

bepaalde personen. Al in 1595 werd besloten dat niemand van buiten de marke plaggen mocht 

steken op de gemeenschappelijke heide.332 Personen die landerijen hadden, maar geen rechten in 

het bosch (waarschijnlijk: in de marke), mochten alleen weiden en plaggen steken op de nabijgelegen 

velden. Wat er werd bedoeld met ‘nabijgelegen’ werd niet uitgelegd.333 Wie er verder recht had om 

plaggen te steken is onbekend. Dat het recht beperkt was, blijkt uit de boetes die werden uitgedeeld 

voor onrechtmatig plagsteken (Bijlage 5). Het steken van plaggen gebeurde zowel op de hooggelegen 

heidevelden als op de lager gelegen weidevelden.334  Er werden overigens erg weinig boetes 

uitgedeeld voor illegaal steken van plaggen op de veldgronden, vergeleken met de boetes voor 

plaggensteken in het bos. Dit kan betekenen dat er minder overtredingen werden gepleegd op de 

veldgronden of dat er minder gecontroleerd werd dan in het bos. Het markeboek geeft hierover geen 

uitsluitsel. 

Door degenen die het recht hadden plaggen te steken, werd niet zuinig omgegaan met de 

heide. Dit blijkt uit een resolutie van de holtspraak van 1650, waarin staat dat een ieder die plaggen 

stak in het weiland (groenplaggen) tussen mei en september of op de heide (in het heetveld) en ze 

liet liggen, ze toch moest betalen. Bovendien moest diegene op de volgende holtspraak verschijnen 

voor de geërfden en kreeg dan een aanvullende boete, afhankelijk van het oordeel van de 

geërfden.335 Ook het wegvoeren van plaggen naar buiten de marke was ten strengste verboden. In 

1665 was het de geërfden ter ore gekomen dat er vaak heide gebonden werd en vervoerd naar de 

stad. Zij stelden hierop een boete in van vier daalders voor deze overtreding.336 Beide boetes zijn 

geen enkele keer uitgedeeld. De boete zal de overtreders hebben afgeschrikt, in acht nemende dat 

voordat de boete werd ingesteld de overtreding vaak voorkwam en ook werd opgemerkt. 

De veldgronden werden niet alleen gebruikt voor het plaggensteken. Op de veldgronden 

groeiden struiken en stonden heggen, waarvan het hout af en toe werd geoogst. Dergelijke 

begroeiing werd gemeld bij de Vrijenberg: struikholt, bij het Dichte Gat: eiken hegholt en in de 

Rijsvoorde: holt.337 Ook in de groenlanden stond gemeenschappelijk holt.338 Rond de Raamberg stond 

opgaand eikenhout (Figuur 20 p. 65).339 Het hout werd net als de eiken in het bos geteeld voor de 

jaarlijkse houtdeling of voor de houtverkoop. De houtteelt verhoogde de waarde van de 

veldgronden, blijkt uit het volgende: in 1650 werden enige percelen heide en holt verkocht. Er werd 

een schatting gegeven van de waarde van de percelen door twee onpartijdige mannen. Het holt 

werd geschat op 30 gulden per morgen, de heide op 18 gulden per morgen.340 Het hout werd 

verdeeld op de jaarlijkse houtdeling of verkocht op de houtverkoop. Zelfs wanneer de struiken 

verbrand waren tijdens een bos- of heidebrand, werden ze alsnog verkocht, waarschijnlijk als 

brandhout.341 
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Op de veldgronden hielden degenen met het recht tot uitdrift schapen, paarden en koeien 

(beesten). In paragraaf 3.2 werd reeds gemeld dat het vee in de loop van de 17e eeuw in toenemende 

mate uit het bos werd geweerd. De schapen werden daarna voornamelijk geweid op de 

heidegronden van het Hooge Veld.342 De koeien en paarden werden geweid in het Laage Veld.343 De 

geërfden bepaalden wanneer iemand een perceel kocht hoeveel schapen, koeien of paarden deze 

mocht weiden op de gemene gronden.344 Soms werd een stukje grond afgepaald als daar hakhout 

stond, dat niet aangevreten mocht worden.345 Er zijn de hele 17e eeuw geen boetes uitgedeeld voor 

illegale uitdrift van dieren op de veldgronden of vraat binnen de palen (Bijlage 5). Dit kan betekenen 

dat de markegenoten zich niet erg druk maakten om de hoeveelheid dieren op de veldgronden en 

dat iedereen die dat wilde toestemming kreeg om met zijn dieren te weiden of dat iedereen die geen 

toestemming had op de veldgronden te weiden dat ook niet deed. Het tweede lijkt echter niet 

aannemelijk aangezien er in het bos wel regelmatig overtredingen werden gepleegd. 

Naast vee werden er nog bijen gehouden. Uit de 17e eeuw is een verklaring bekend 

daterende uit 1652, waarin enige ingezetenen verklaarden dat zij sinds heugenis bijen mogen 

houden op de markegronden, zonder de holtrichter op de hoogte te stellen.346 Zij moesten vanaf dat 

jaar stageld betalen. Dat wilden deze ingezetenen wel doen, mits personen van buiten de marke 

geen bijen meer mochten telen op markegrond. Uit bronnen uit de 19e eeuw blijkt dat de bijen 

werden gehouden op het Hooge Veld en in mindere mate in het bos.347 Wanneer bijen van buiten de 

marke werden aangetroffen, werden zij gevangen en mochten de ingezetenen de bijen naar eigen 

believen gebruiken. In 1636 werd voor vijftig gulden aan uitheemse bijen gevangen.348 

Zandverstuivingen 

Er zijn in de 17e eeuw nog weinig aanwijzingen voor overbeweiding van de veldgronden en voor 

zandverstuivingen die uit dergelijke overbeweiding voortgevloeid zouden zijn. Op de heide werd in 

1664 het gebied ten noorden van de Vrijenberg en het gebied “an die ande sytt van het 

Scherpenbergsken” specifiek bestemd voor het plaggensteken.349 Deze gebieden lagen beide achter 

een grote dekzandkop, gezien vanaf de dorpen (Figuur 21 p. 70). Merkwaardig genoeg lagen beide 

gebieden ook buiten de marke. Dit zou een voorzorgsmaatregel kunnen zijn tegen eventueel 

stuifzand. Wanneer er achter de ‘bergen’ een zandverstuiving zou ontstaan, zou deze minder snel op 

de enk terechtkomen en ook nog op andermans gebied. In 1656 had Abraham de Kraen met een 

groep bouwvakkers de Scherpenberg ‘geopend’, waarschijnlijk om zand te graven voor de bouw. Er 

heerste grote angst dat dit zand zich door de omgeving zou verspreiden. Abraham de Kraen kreeg 

daarom van de geërfden de opdracht de Scherpenberg direct te bedekken met zoden om het stuiven 

tegen te gaan.350 In 1657 had een aantal personen opnieuw zand gedolven, maar nu op de Kleine 

Veenkamp. Ook zij kregen direct de opdracht het gat te bedekken met zoden.351 
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Het aangraven van de heidevelden 

Het kwam vaak voor dat heidevelden werden aangegraven, oftewel in cultuur gebracht.352 Er werden 

overigens ook stukjes groenland en veen aangegraven.353 Dit betekende dat er eikenbomen gepoot 

werden voor de houtoogst, of dat er huizen op werden gebouwd.354 Het aangraven gebeurde soms 

op verzoek van de gezamenlijke markegenoten.355 De gronden werden dan na aangraving verkocht 

aan geërfden of andere particulieren.356 Ook kwam het voor dat individuele geërfden of inwoners 

van Loenen of Zilven toestemming vroegen een stukje grond aan te graven voor zichzelf.357 Vrijwel 

altijd werd deze toestemming gegeven. Wanneer iemand heide afgroef zonder toestemming, of 

meer grond afgroef dan was toegestaan, kreeg hij daar wel een vermaning voor en moest hij de 

grond weer herstellen in oude staat. In andere gevallen moest hij pacht betalen voor de gronden die 

hij had aangegraven of werd de grond in beslag genomen door de boswaarders.358 Er werd echter 

geen boete gegeven, zoals voor de meeste overtredingen.359 Door het feit dat verzoeken tot 

aangraven vrijwel altijd werden goedgekeurd en doordat de straf op illegaal aangraven vrij licht was, 

lijkt het er op dat aangegraven heide in het markegenootschap de voorkeur had boven de woeste 

heide. Het verzoek tot aangraven lijkt eerder een formele beleefdheid.  

Wanneer personen van binnen of buiten de marke een stukje grond mochten aangraven, 

wilden zij hier vaak bomen op poten. Er moest echter speciaal toestemming gevraagd worden om 

eiken en beuken te mogen planten en oogsten. De houding van de geërfden ten opzichte van deze 

particuliere hardhoutteelt veranderde in de loop van de 17e eeuw. Toen enkele stukken veen in 1634 

werden verkocht aan rijke personen van buiten de marke werden dergelijke rechten absoluut niet 

gegeven (zie §3.4). In 1651 zijn deze rechten na lang overleg uitgekeerd.360 Het recht werd alleen 

verleend als er een goede wederdienst (bijvoorbeeld vertegenwoordiging van de marke door 

Dr. Adam Huijgens tijdens een rechtszaak) of een flinke betaling van honderd gulden per persoon 

tegenover stond.361 In 1665 werden enige heidepercelen verkocht en werd ter promotie het recht 

om dergelijke bomen te poten cadeau gegeven.362 
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Na een reeks verzoeken in 1651 van verschillende ingezetenen om stukken heideveld af te 

graven, werd wel besloten dat er geen nieuwe huizen meer gebouwd mochten worden in Loenen of 

Zilven. Alleen reeds bestaande huizen mochten nog verplaatst worden naar nieuw aangegraven 

gronden.363 De geërfden gaven als reden op dat er teveel aangegraven heide werd bebouwd.364 

Loenen en Zilven groeiden rap nadat de veengronden ten westen van de dorpen waren ontgonnen in 

de jaren 1630.365 Toen Brunis Jansen in 1653 toch een huisje bouwde op de door hem aangegraven 

grond, moest hij dit dan ook direct weer verwijderen, of de geërfden zouden het op Jansens kosten 

laten verwijderen.366 

Rond 1687 waren er toch weer enkele gronden illegaal ontgonnen en was er een huisje op 

gebouwd. De bewoners sloegen turf en dreven dieren uit. De geërfden gaven de bewoners toen wel 

een boete. Er is niet vermeld of de huisjes afgebroken moesten worden.367 Dit is wel waarschijnlijk, 

aangezien de druk op de woeste gronden erg hoog bleef. In 1697 werd namelijk opnieuw benadrukt 

dat er geen huizen meer gebouwd mochten worden in Loenen en Zilven. Er mochten ook geen 

driften worden aangelegd voor koeien, paarden of andere dieren zonder toestemming van de 

geërfden.368 Het verbod was echter niet heel succesvol, het inwoneraantal van de marke steeg tussen 

1650 en 1750 van 290 naar 640!369 
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Figuur 21: de locatie van de Vrijenberg en de Scherpenberg. De Scherpenberg is begin twintigste eeuw afgegraven voor 
zandwinning. Eigen bewerking. Bron kaart: A.J.M. Koomen, G.J. Maas en J. Onderstal, Geomorfologische kaart van 
Nederland schaal 1:50.000 (Wageningen 2008). 
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3.4 De hooilanden, het broek en de venen 

De hooilanden en het broek 

De hooilanden en het broek werden door de markegenoten duidelijk beschouwd als twee aparte 

gebieden (Figuur 15 p. 55). De hooilanden waren weer onderverdeeld in een gebied dat gewoon 

hooilanden werd genoemd en de Goors. Wanneer echter de landschappelijke kwaliteit en het gebruik 

van al deze gebieden wordt beschouwd, lijken er vrij weinig verschillen te zijn tussen de hooilanden, 

de Goors en het broek. Alle gebieden waren nat en werden zowel gebruikt om vee te weiden als om 

hout te hakken.370  In alle gebieden stond weekhout dat men mocht kappen voor eigen gebruik.371 Er 

stonden in ieder geval elzen, populieren en wilgen.372  Daarnaast kwamen er eiken voor, waarover 

verderop meer wordt uitgeweid.373 Het enige verschil lijkt te zijn dat op de hooilanden hooi werd 

geoogst en in het broek niet. 

De hooilanden lagen langs de Oude Beek (d’Olde Beecke) (Figuur 22 p. 72).374 Het vroegere 

stroomgebied van deze beek is goed te volgen op de bodemkaart ( Figuur 15 p. 55, de 

beekeerdgronden). Het gebied was zo nat, dat toen Olivier Hackfort in 1641 een greppel wilde 

graven vanuit de beek om een molen van water te voorzien, hij schotten moest plaatsen naast de 

greppel om te zorgen dat het omliggende land niet zou overstromen.375 Ook in het broek kwamen 

dergelijke taferelen voor. In 1595 was de kwel enkele jaren zo hoog, dat de geërfden iedereen 

aanspoorden het hout weg te halen omdat het anders zou vergaan.376  

Gedurende de hele 17e eeuw werden de hooilanden en het broek nauwelijks genoemd in de 

markeboeken. Pas aan het eind van de eeuw kwamen de Goors in de belangstelling te staan. De 

markegenoten waren begin jaren 1690 in de schulden geraakt en konden de verpondingen over het 

bos niet meer betalen aan de rentmeester van de Veluwe.377 In eerste instantie probeerden de 

geërfden geld in te winnen door achterstallige boetes te innen en door hun eigen maaltijd te betalen 

op de holtspraken.378 Toen dit onvoldoende geld bleek op te leveren, besloten zij in 1696 de 

hooirechten in het Goor te verpachten aan de meest betalende persoon.379 De voorwaarden voor de 

verpachting en de reactie daarop van de boeren die de Goors altijd hadden gebruikt, geven veel 

informatie over dit gebied. 

De bomen die er stonden, werden gehakt door de lokale boeren, waarschijnlijk om te 

gebruiken als brandhout.380 Er stonden ook eiken in de Goors. Dit is merkwaardig, aangezien eiken 

voornamelijk op hoge droge gronden groeien en dit een laag en nat gebied was.381 Hetzelfde 

verschijnsel was reeds geconstateerd in het Laage Veld. Mogelijk hebben de markegenoten de eiken 

geteeld vanwege de hoge opbrengst van het hardhout. De markegenoten hadden namelijk nog altijd 

oogstrecht op eiken en beuken, zelfs als deze op particuliere gronden stonden. Zolang zij deze 
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rechten althans niet uitgaven. Bovendien is het opmerkelijk, dat toen de Goors werden verpacht, alle 

stompen gerooid moesten worden, maar dat de eikenstompen absoluut moesten blijven staan.382 

De Goors en de andere hooilanden werden in eerste instantie gebruikt om hooi te oogsten en hout 

te hakken. Na de oogst deden de gebieden echter dienst als extra weidegrond. Ook toen de Goors 

werden verpacht, wilden de markegenoten de weiderechten behouden voor de marke.383 Er 

ontstond echter grote frustratie onder de boeren, omdat degenen die geen grond konden pachten 

niet meer konden hooien en houthakken op de verpachte gronden. Bovendien werden de gronden 

volgens de boeren veel slechter onderhouden na de verpachting.384 Het is onbekend hoe dit geschil is 

opgelost. De erfpacht werd in ieder geval goedgekeurd door zowel de boerrichter als de holtrichter 

en zou indien nodig met middelen rechtens worden verdedigd.385 Waarschijnlijk werden de Goors 

gepacht door lokale boeren. In 1810 werd althans gemeld dat het hooi werd gebruikt om runderen in 

de marke te voeden en om daken te dekken.386 

 

 

Figuur 22: de Oude Beek, vroeger de spil van de hooilanden, is nu niet meer dan een greppel in de berm. Bron: eigen 
foto. 
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De venen 

Andere natte gebieden waren de venen. Er waren vier veengebieden binnen de marke: het Slat, de 

Loenense Venen, de Zilvense Venen en het Kieveen.387 In 1655-1657 zijn kaartjes gemaakt van de drie 

eerstgenoemde veengebieden, waardoor de ligging vrij nauwkeurig te bepalen is (Figuur 23 p. 74 en 

Figuur 24 p. 75).388 Een groot deel van de toenmalige kavels bestaat namelijk nog steeds (Figuur 25 

p. 76). 

Deze venen waren in 1634 voor een groot deel verkocht aan de Hollandse heer Marten 

Rutgers de Beer, alsmede enkele kleine particulieren. Volgens  G.J. van der Burgt, een predikant te 

Loenen die veel oude bronnen van het dorp heeft bestudeerd, stond in een stuk van omstreeks 1640: 

“hoe dat door die opening der veenen ende andersins die Gemeinte tot Loenen so seer is 

prospererende”.389 G.J. van der Burgt interpreteerde de opening der veenen als het afgraven van de 

venen.390 In de markeboeken zijn echter geen aanwijzingen te vinden voor grootschalige turfwinning, 

er was zelfs een oproep de venen zo veel mogelijk in stand te houden.391  In praktijk werd er door de 

huijsluijden soms wel illegaal turf gestoken.392 Dat was ook niet zo gek, aangezien de boete maar vijf 

stuivers bedroeg.393 Officieel moest het veen ontwaterd worden voor de houtteelt of om het gebied 

als bouwland te gebruiken. Bij de aankoop kregen de kopers de plicht opgelegd graften (greppels) 

aan te leggen om het veen te ontwateren.394  Deze afwatering geschiedde op beekjes zoals het 

Stroobroeker Beekje (het Strobroek lag tussen de Horst en het Loenense Veen (Figuur 15 p. 55).395 

Indien nodig mochten zij de grond ophogen of egaliseren.  

De pachters van de venen mochten alle soorten hout planten, behalve eiken- en 

beukenhout.396 Juist dat hout was blijkbaar het meest lucratief. De eigenaren van de venen vroegen 

in 1651 het recht aan eiken en beuken te poten op de venen en naar eigen believen te oogsten, wat 

tegen de gewoonte werd toegestaan door de geërfden. Om zeker te zijn van deze oogstrechten, 

stonden de eigenaren er op dat deze rechten werden vastgelegd in hun koopcedulen.397 Blijkbaar 

stonden er al eiken op de veengronden toen dit recht werd verleend. De kopers begonnen namelijk 

direct te oogsten. De geërfden schrokken hier van en stonden niet toe dat alle eiken die al vanouds 

aanwezig waren in de venen tot aan het bos werden weggekapt. Reeds gekapte bomen moesten 

worden vergoed.398 Het feit dat er eiken aanwezig waren in de venen vóórdat ze werden verkocht en 

ontwaterd, toont aan dat de venen nooit erg nat geweest kunnen zijn. Eiken groeien normaal 

gesproken alleen op droge zandgronden.399  

De venen waren vanaf 1634 voldoende ontwaterd om er vee te houden. Dr. Adam Huijgens 

bezat enige stukken veen, waar hij zijn schapen, koeien en paarden hield, wanneer zij niet op de 

groenlanden werden geweid. Hij wilde het veen in 1663 nog verder ontwateren, om zijn vee ook te 
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kunnen weiden op het veen. 400 Kopers van venen, die geen geërfde waren, kregen overigens geen 

rechten om op de gemene velden te weiden. Er mocht alleen veen gebruikt worden van dezelfde 

kwaliteit als op het gekochte land en hooi mocht alleen gebruikt worden als er dat jaar voldoende 

aanwezig was.401 

Er was wel een hoge bevolkingsdruk in de marke. Er woonden rond 1650 circa 2,9 

personen/ha bouwland, terwijl er in Apeldoorn en Beekbergen respectievelijk circa 2,2 en 2,4 

personen/ha woonden.402 De marke lijkt inderdaad tot bloei te zijn gekomen ten tijde van de 

veenontginning, zoals het citaat van Van der Burgt vermeldt. De reden is echter onduidelijk, 

aangezien turfwinning verboden was en de gronden door de kopers zelf gebruikt werden. Mogelijk 

leverde de ontginning tijdelijk veel werk op. Ook kan de ontwatering van de venen voor een betere 

ontwatering in de gehele omgeving hebben gezorgd. Het aangrenzende Laage Veld verdroogde in de 

18e eeuw en vlak ten noorden van de venen ontstond een hardnekkige zandverstuiving (zie §5.3), 

maar mogelijk was de ontwatering aanvankelijk gunstig. 

 

 

Figuur 23: de venen in de marke van Loenen en Zilven 1655-1657. De tekst in blokletters is door mij geplaatst naast de 
geschreven tekst op de kaart. Bron kaart: CODA 273 inv. nr. 38/2. 
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75 
 

 

Figuur 24: de verdeling van de Loenense Venen, 1664. De gebieden aangeduid met A zijn van Burgemeester Brunis, die 
met B zijn van Stadhouder Russel en die met C van Doctor Adam Huijgens. Bron kaart: GA 0145 AKV 439. 
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Figuur 25: de venen op de hedendaagse kaart. Een deel van de toenmalige kavels is nog goed herkenbaar. De kavels in 
het Slat zijn deels verlegd. Eigen bewerking van topografische kaart 1995. Bron: www.watwaswaar.nl 
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3.5 De bouwlanden en de erven 
De bouwlanden van Loenen en Zilven lagen direct aan de westelijke flank van de dorpen en waren al 

vroeg verdeeld onder bewoners van Loenen en Zilven (Figuur 15 p. 55). In een oorkonde uit 1488 

wordt gemeld, dat elf erven in Loenen een bijdrage leverden aan het levensonderhoud van de 

pastoor te Beekbergen. De betalingen werden gedaan in gerst en rogge.403 Waarschijnlijk pachtten 

deze boeren de erven van de markegenoten, aangezien de markegenoten nog enkele rechten 

hadden op de erven en de bouwlanden. In het midden van de 17e eeuw was 12% van de gronden in 

de marke verpacht. Dit bestond voornamelijk uit bouwland en uit enkele weilanden.404 In 1650 werd 

het areaal bouwland geschat op 100 ha, hiervan moesten de 290 inwoners van Loenen en Zilven 

worden gevoed.405 

De informatie over de gewassen die werden geteeld op de enken is zeer beperkt, omdat het 

markegenootschap zich niet met de akkerbouw bezighield. De enige informatie over gewassen komt 

van de akkerpercelen die de kapel tot zijn beschikking had. In de kerkrekeningen wordt vermeld dat 

elk jaar een bepaalde hoeveelheid rogge en boekweit werd geoogst (Tabel 5). De opbrengst kon per 

jaar flink variëren. Waarschijnlijk had dit te maken met weersomstandigheden. De kapel had een 

persoon in dienst die een vergoeding kreeg voor het dorsen van de granen.406 Deze gewassen waren 

naast gerst en spurrie zeer gangbaar op de Veluwe in de 17e eeuw. De kans is dus groot dat ook op 

de enken boekweit en rogge is geteeld en mogelijk gerst of spurrie.407n  

 
Tabel 5: opbrengsten kerkland. De kerkrekeningen zijn slechts over enkele jaren opgenomen in de markeboeken, 
waardoor een volledig overzicht ontbreekt. De eerste kolom geeft de hoeveelheden granen weer zoals ze in de 
rekeningen staan vermeld, de tweede kolom geeft de hoeveelheden aan, omgerekend naar liters. Bron data: CODA 003 
inv. nr. 167 p. 117-119, 268, 269, 317, 318, 329, 330, 377, 378, 406, 407, 517, 518, 540, 541, 548, 549, CODA 003 inv. nr. 
168 p. 30. Bron inhoudsmaten: Verhoeff (1982) 6, hier is het gemiddelde genomen van de Deventer, Zutphense en 
Arnhemse mud die alle werden gebruikt te Loenen. 

Jaar Rogge Rogge (l) Boekweit Boekweit (l) 

 
1647 

Molder 
3  

Schepel Spint  
364 

Molder 
4  

Schepel 
1 

 
515,5 

1648 3  3  454,8 2 3 333,5 
1651 3,5   424,6 4,5 0,5 561 
1652 5 2 3 689,9 3 0,5 379,1 
1653 4,5  5  583,9 6 1 758,1 
1655 4 3  576,1 9 3 1181,7 
1660 2 2  303,2 10  12130 
1662 5 3  697,4 6  3 818,7 
Molder = 121,3 liter, Schepel = 30,3 liter en Spint = 7,6 liter. 

Rond de enken lag een wal om deze te beschermen tegen dieren van de veldgronden of uit het bos. 

Uit het markeboek blijkt dat er in ieder geval in 1636 al een enkwal aanwezig was, die ook in 1649 

weer werd vermeld.408 Vanaf 1684 zijn de markegenoten begonnen met de aanleg van een nieuwe 

wal met een greppel aan de buitenzijde (Figuur 26 p. 79 en Figuur 27 p. 80). Deze aanleg heeft zeker 
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tot 1691 geduurd.409 Uit booronderzoek blijkt dat de nieuwe wal op een andere locatie is aangelegd 

dan de oude, onder de nieuwe enkwal lag namelijk een fossiele bouwvoor.410 Recent onderzoek naar 

verschillende wildwallen in de omgeving van Loenen toont aan dat aan het eind van de 17e eeuw veel 

nieuwe enkwallen aangelegd werden vanwege de overlast van groot wild uit de jachtdomeinen van 

Koning-Stadhouder Willem III.411 Uit de rekeningen voor de wal blijkt dat het project niet alleen 

afkomstig was van de markegenoten, maar waarschijnlijk werd gefinancierd door zowel de 

markegenoten als de eigenaren van de enk of zelfs door alle bewoners van Loenen en Zilven.412 De 

wal was zes voet breed en zeven voet hoog, uitgaande van een Rijnlandse voet van 31,5cm was de 

wal 189cm breed en 220cm hoog.413 Voor de wal lag een greppel van 87cm tot 106cm diep. De wal 

was bij aanleg 1360 roedes (5127m) lang, maar was bij het recente archeologische onderzoek nog 

slechts 4000m lang. Een deel van het tracé is dus nog niet achterhaald. Op de wal werd een heg 

gezet.414 Hoogstwaarschijnlijk heeft deze heg bestaan uit eikenhakhout, net als de oudere heggen 

rond de enk.415 

Op of vlak nabij een eigen erf mochten inwoners van de marke elzen, wilgen of populieren 

poten en het weekhout zelf oogsten (vlak buiten het eigen erf poten werd aanschotten genoemd).416 

Dergelijke bomen waren zeer geschikt voor het aanleggen van omheiningen rond de erven.417 

Hardhout bleef van de markegenoten en werd door hen geoogst, zelfs als het op een erf stond.418 Als 

iemand toch stiekem hardhout op zijn erf oogstte, kreeg hij een boete. Dit gebeurde echter slechts 

sporadisch (Bijlage 5). Langs de enken, binnen de enkwal, stonden heggen van eikenhakhout, die in 

bezit waren van de markegenoten. De heggen waren ingedeeld in zeven blokken, waarvan er elke 

twee jaar één werd geoogst. Hieruit volgt dat elke heg eens in de 14 jaar werd geoogst.419  De 

houtoogst vond plaats in mei of in de eerste helft van juni.420 Het hout van de heggen en de eiken en 

beuken werd bewaard voor de jaarlijkse houtdeling of de houtverkoop.421 Er werd echter vaak 

illegaal hout gehakt in deze heggen (Bijlage 5). Ook was het een populaire plek om illegaal plaggen te 

steken. 
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Figuur 26: de enkwal van Loenen en Zilven. De wal is aangegeven met een gele lijn. De rode cijfers geven punten weer 
waar de archeologen dwarsdoorsneden van de wal hebben gemaakt. Bron: Chris Nieuwenhuize, Enkwallen in Apeldoorn 
(Apeldoorn 2011) 11. 
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Figuur 27: de enkwal van Loenen en Zilven is goed bewaard gebleven, hoewel hij deels is verdwenen in het bos. Bron: 
eigen foto. 

3.6 Conclusies 
In de marke van Loenen en Zilven stond in de 17e eeuw het bos centraal. De meeste vergaderingen 

en beheersmaatregelen hadden betrekking op het bos. Ook werden de meeste overtredingen 

begaan in het bos, misschien juist door de vele regels of doordat de bewoners zonder rechten (circa 

290 in 1650) in de marke toch profijt van het bos wilden trekken. De jaarlijkse houtverdeling of 

houtverkoop was een belangrijke inkomstenbron voor de geërfden. Hierbij stond hardhout van eiken 

centraal. Buiten het bos werd in vrijwel de gehele marke eikenhout geteeld. Er stonden eikenholten 

en struiken op de veldgronden, rond de enken stonden heggen van eikenhakhout en zelfs op de 

natte hooilanden en in het broek stonden eiken. De geërfden hadden zich het recht voorbehouden al 

deze eiken te oogsten, zelfs als ze op particuliere gronden stonden binnen de marke. 

Dit betekent niet dat de markegenoten zich alleen bezighielden met de houtteelt. Ze zorgden 

dat de heidevelden deels werden ontgonnen en beschermden dezelfde velden tegen overexploitatie 

en verspilling. Ze verplichtten de kopers van de venen deze te ontwateren en te ontginnen, waardoor 

meer weidegrond ontstond. Ook hielpen ze mee met de aanleg van de enkwal om de bouwlanden te 

beschermen tegen wildoverlast. Dat er minder beheer van deze gronden gemeld wordt in de 

bronnen kan te maken hebben met het gebruik: er lijken veel minder overtredingen geweest te zijn 

buiten het bos dan in het bos. De redenatie kan echter ook andersom: doordat de gronden buiten 

het bos minder in de belangstelling stonden, werd er minder gecontroleerd en werden minder 

overtredingen opgemerkt. Er is te weinig bronmateriaal voor handen om deze kwestie op te lossen. 
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H4 Beheer en gebruik van de gemene gronden circa 1800-1893 
In het vorige hoofdstuk werd het gebruik en beheer van de gemene gronden van de marke in de 17e 

eeuw besproken. In dit hoofdstuk wordt een tijdsprong gemaakt naar de 19e eeuw, om in het 

volgende hoofdstuk de 18e eeuw in te vullen door een vergelijking te trekken tussen de toestand in 

beide eeuwen. In de inleiding werd reeds gemeld dat de markeboeken uit de 19e eeuw niet integraal 

zijn bestudeerd, omdat het materiaal overvloedig was en het goed mogelijk was een steekproef te 

trekken in de jaren dat de markeverdelingen actueel waren. Vanuit die steekproef is de 

sneeuwbalmethode gebruikt: wanneer de notulen aanleiding gaven ook de notulen uit andere jaren 

te bestuderen, werd dat gedaan. Uiteindelijk zijn de notulen bestudeerd van de jaren 1808-1814, 

1820, 1822-1825, 1833-1843, 1848-1852, 1864-1869, 1873-1877 en 1884-1894. 

4.1 Organisatie van het markegenootschap 

Het markegenootschap: geërfden en holtrichters 

In het vorige hoofdstuk zagen we dat de marke werd bestuurd door een groep geërfden met aan het 

hoofd een holtrichter. Deze situatie was in de 19e eeuw nog onveranderd. De holtrichters waren 

achtereenvolgens: Baron Olivier G.W.J. Hacfort (1800-1824) (de naam Hackfort werd in 1814 

veranderd in Hacfort)422, Baron Caspar F.I.F. Hacfort (1834-1875) en Baron Ferdinandus M.A.J. van 

Wijnbergen (1875-1893).423 Zij werden vaak erfholtrichter of markerichter genoemd.424  In de periode 

1824-1834 was de weduwe van Olivier Hacfort de grootste waardeelhouder in de marke, maar zij 

mocht niet aanwezig zijn op de holtspraken. Daarom werd zij eerst vertegenwoordigd door de 

advocaat J.H.H.A. van Hugenpoth (1824-1831) en vervolgens door J.W.A. van Wijnbergen (1832-

1833). Beide heren maakten de wensen van de weduwe duidelijk op de holtspraken. Waarschijnlijk 

werden er in de 19e eeuw, anders dan in de 17e eeuw, geen vrouwen toegelaten op de holtspraken. 

Hoewel dit niet expliciet werd vermeld, waren er gedurende de hele eeuw geen vrouwen aanwezig 

op holtspraken, terwijl dit in de 17e eeuw regelmatig voorkwam. 

De holtrichters hadden verreweg de meeste waardelen in handen. In 1810 had Olivier 

Hackfort 36 van de 60 waardelen (Tabel 6), in 1856 had Caspar Hacfort reeds 52 van de 60 

waardelen.425 Op de holtspraken werd gestemd per waardeel, waardoor de holtrichters eigenlijk 

alleenheerser waren binnen het markegenootschap.426 Hierdoor werden weleens beslissingen 

genomen door de holtrichters, waar de overige geërfden het totaal niet mee eens waren, zoals het 

besluit in 1810 om het Slat te verdelen en de veldgronden niet.427 Toch waren de geërfden met een 

klein waardelenbezit meestal wel aanwezig op de holtspraken, waardoor er tussen de vijf en tien 

personen kwamen opdagen. In de meeste gevallen lijkt er een zekere mate van overeenstemming 

geweest te zijn tussen de erfgenamen. Er zijn niet vaak ruzies vermeld en over het algemeen 

ondertekenden alle aanwezigen de notulen van de holtspraak. Waarschijnlijk was de holtrichter wel 
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 De naam Hackfort werd in 1814 veranderd in Hacfort tot Ter Horst, toen de familie bij de ridderschap werd 
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afhankelijk van medewerking van de andere geërfden en hield hij ze daarom te vriend. Uit de 

markeboeken blijkt dat er net als aan het eind van de 17e eeuw elk jaar werd vergaderd. Alleen de 

notulen van de jaren 1815-1819 ontbreken, maar uit de paginanummering blijkt dat deze notulen 

waarschijnlijk wel in het boek aanwezig zijn geweest.428 Alle vergaderingen vonden plaats in de kerk 

te Loenen.429 

Op de holtspraken had iedereen die minstens ¼ waardeel bezat stemrecht.430 Iedereen had 

een gelijke stem, ongeacht het aantal waardelen dat hij of zij bezat.  Wanneer er zeer belangrijke 

stemmingen waren, werd soms gestemd per waardeel. In dat geval hadden bezitters van veel 

waardelen dus meer gewicht in de stemming. De waardelen werden soms aandelen, verels of 

vierendelen genoemd. Zoals in hoofdstuk 3 reeds gemeld is, was het bos verdeeld in vijf loten, die elk 

uit drie delen bestonden, die weer opgedeeld werden in vier waardelen. Er zouden dus in totaal 

zestig waardelen moeten zijn. Uit de stemming blijkt echter, dat er maar voor 59 waardelen aan 

stemmen werd uitgebracht, inclusief de stemmen van afwezigen (Tabel 6).431 Hetzelfde jaar werd het 

overschot op de jaarrekening echter wel gedeeld door zestig waardelen.432 Het is dus goed mogelijk 

dat de markschrijver bij de stemming iemand is vergeten te noteren of dat een waardeel net 

doorverkocht was, waardoor de exacte eigenaar niet bekend was. Wanneer iemand kon aantonen 

dat hij een aandeel had verkregen, werd hij direct beschouwd als geërfde in de marke.433 In 1804 

vroeg Harmen Brink of hij op de holtspraak mocht komen, omdat hij een vierendeel in de marke had 

bemachtigd. Hij mocht op de eerstvolgende holtspraak komen, mits hij bewijs zou meenemen.434 

Vanaf 1811 werd het mogelijk iemand te machtigen voor een holtspraak, door simpelweg een briefje 

met een handtekening mee te geven.435 Invloed van Franse wetgeving op deze nieuwe wijze van 

machtigen blijkt niet uit het markeboek. 

De geërfden waren aan het eind van de 19e eeuw voor een deel niet woonachtig in Loenen 

(Tabel 7). Van de woonplaatsen van de geërfden aan het begin van de eeuw is geen overzicht 

bekend. Daarom is  niet exact na te gaan of er gedurende de eeuw veranderingen zijn opgetreden, al 

zijn er wel enige aanwijzingen. De heren H.J en J.D. Capel, A.C.W. Nies en B. Zinnemers waren erg 

actief in de Nederlandse Hervormde Kerk te Loenen en zullen daarom niet ver van Loenen hebben 

gewoond.436 H.J. Capel, en J. Boxs bezaten bouwland in de marke en hebben daarom waarschijnlijk 

ook dichtbij de marke gewoond.437 Bovendien was aan het eind van de eeuw iets meer dan de helft 

van de geërfden van adel en woonde daarom waarschijnlijk niet in een woonhuis binnen het dorp, 

terwijl aan het begin van de eeuw slechts een enkele geërfde van adel was. 
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Tabel 6: verdeling van de waardelen in 1810. Bron: CODA 003 inv. nr. 170 p. 288, 289. 

Geërfde Aantal waardelen 

O.G.W.J. Hackfort tot Ter Horst 36 
H.W. van Wijnbergen 8 
H.J. Capel 6 
Freulen van Hackfort 2 
J.W.A. van Wijnbergen 1 
A.C.W. Nies 1 
B. Zinnemers 1 
J. Boxs 1 
J.D. Capel 1 

 
Tabel 7: woonplaatsen van de aandeelhouders in 1893. Bron: CODA 003 inv. nr. 172 p. 120. 

Aandeelhouder Woonplaats 

Gemeente Apeldoorn Apeldoorn 

Barones van Dorth van Medler Onbekend 

A.F.Th.J.O. Baron van Hacfort tot Ter Horst Nijmegen 

F.M.A.J. Baron van Wijnbergen Loenen 

A.M.L. Barones van Hackort tot Ter Horst Loenen 

Th.Z.J.P. Baron van Dorth tot Medler Arnhem 

C.A.L. Baron van Hugenpoth tot Aerdt Arnhem 

Baron van Lamsweerde Loenen 

F. Beekingen Loenen 

Weduwe P. Schut Eekhoff Loenen 

E.J. Boxs Loenen 

H. van den Beld Beekbergen 

G. Ploeg Woeste Hoeve 
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De boswaarders, markschrijvers en markbeurders 

De regels van de geërfden werden nog altijd gehandhaafd door de boswaarders. In 1808 waren er 

twee gewone boswaarders, zij kregen elk 25 gulden per jaar.438 Vermoedelijk was het ambt erfelijk, 

want er werd in 1849 specifiek gemeld dat de zoon van een overleden boswaarder niet zijn vader zou 

opvolgen. Indien er echter bezwaar kwam, zou de zoon het ambt toch aanvaarden.439 De 

boswaarders werden nog altijd officieel benoemd door de geërfden op de holtspraak.440 Zij stonden 

formeel onder gezag van de markbeurder of markschrijver, de secretaris van de marke (Bijlage 7).441  

In praktijk lijken zij echter zeer zelfstandig opgetreden te hebben. Er werden in 1808 vijf 

extraordinaire boswaarders aangesteld, zonder kosten voor de marke. Het is onbekend waarom zij 

werden aangesteld en wie ze betaalde.442 De extraordinaire boswaarders werden weer ontslagen 

tussen 1814 en 1820 (deze jaren ontbreken in het markeboek). De boswaarders werden jaarlijks 

specifiek betaald voor het rondgaan van de brink (Figuur 37 p. 106 en Figuur 38 p. 107) en de 

immenvelden (velden met bijenkorven).443 Mogelijk gebeurde dit, omdat het oorspronkelijk niet bij 

hun takenpakket hoorde. In de 17e eeuw werden er namelijk geen boetes uitgedeeld op deze 

gebieden. Uit de boetes uitgedeeld in de 19e eeuw blijkt, dat de boswaarders nog altijd de meeste 

boetes uitdeelden in het bos (Bijlage 6).444  

De geërfden verloren in de loop van de 19e eeuw hun monopolie op het aanstellen van 

toezichthouders op hun gronden. Toen in 1849 een boswaarder overleed, moesten de geërfden bij 

de burgemeester van Apeldoorn toestemming vragen om een nieuwe boswaarder aan te stellen.445 

Deze toestemming werd gegeven, blijkt uit de jaarrekening van 1849. Er werd loon betaald voor twee 

boswaarders.446  De gemeente Apeldoorn hield met behulp van de politie zelf steeds meer toezicht, 

ook op de markegronden. Na een lange periode van tekortschietend politietoezicht, werd tussen 

1872 en 1882 het aantal veldwachters in de gemeente verhoogd van vier naar negen, het aantal 

nachtwachten van drie naar vijf en werd er een chef-veldwachter aangesteld voor de coördinatie.447 

Daarom besloten de geërfden in 1885 dat één boswaarder werd ontslagen. De andere boswaarder 

zou voor twee jaar zijn loon behouden, maar was daarna ook niet zeker van zijn aanstelling.448 Vanaf 

1888 zijn er geen boetes meer opgenomen in het markeboek (Bijlage 6). Hieruit kan waarschijnlijk 

geconcludeerd worden dat in dat jaar de andere boswaarder ook werd ontslagen. Helaas zijn de 

politiedossiers van de gemeente Apeldoorn pas vanaf 1894 bewaard, dus er is niet na te gaan in 

welke mate de politie de taak van de boswaarders overnam toen zij werden ontslagen. 

Naast de boswaarders was er een markbeurder (tot 1850) of markschrijver (vanaf 1850), die 

net als in de 17e eeuw de bosschrijver de jaarrekening opstelde en de notulen schreef van de 

holtspraken.449 Ook had hij tot taak de reglementen die uitgebracht werden op de holtspraken te 

publiceren en had hij de leiding over het toezicht in de marke, gesteund door de boswaarders 
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(Bijlage 7).450 De rekening werd goedgekeurd door de gezamenlijke geërfden. Het resterende 

positieve of negatieve saldo werd verdeeld over de zestig waardelen en uitgekeerd of bijgepast, 

afhankelijk van het saldo.451  

De kapel en de school 

Aan het begin van de 19e eeuw was er nog een sterke band tussen het markegenootschap en de kerk 

en school te Loenen. De koster kreeg in 1808 dertig gulden loon van de marke. Plannen van de 

markegenoten werden gepubliceerd in de kapel en ook de holtspraken werden hier gehouden.452 

Verder werd de jaarlijkse verkoop van hooi uit de Goors in de kapel gehouden bij kerkespraak.453 

De marke betaalde in 1803 geld voor de reparatie van de school. Toen koning Lodewijk 

Napoleon in 1808 subsidie gaf voor verdere reparaties van de school en kerk, werden deze 

uitgevoerd door geërfden.454 In 1816 werden markegronden verkocht om een nieuwe kosterij te 

bouwen.455 De geërfden beheerden de kerk en de school, maar benadrukten dat de school niet 

eigendom was van de geërfden. De hele gemeenschap was welkom.456 In 1823 bleek echter het 

tegendeel. De school was op dat moment in zeer slechte staat, tot grote ergernis van ouders van 

schoolgaande kinderen in de dorpen. De geërfden waren wel bereid de school verder op te knappen, 

maar benadrukten dat de school hun privé eigendom was en dat de dorpsbewoners zich er eigenlijk 

niet mee moesten bemoeien. De inwoners van Loenen en Zilven schreven daarop een brief aan de 

gouverneur van Gelderland, die de gemeente Apeldoorn een nieuwe school liet bouwen aan de 

overkant van de weg. De markegenoten hadden over deze school niets meer te zeggen.457 

Ook het bestuur van de kerk werd in de jaren 1820 onttrokken aan de geërfden. Begin 19e 

eeuw was de geërfde A.C.W. Nies kerkmeester en maakte elk jaar de kerkrekening op.458 Deze 

rekening werd door de markegenoten gezamenlijk gecontroleerd.459 De kapel werd onderhouden 

met inkomsten uit de verpachting van landerijen die bij het kerkgoed behoorden.460 In 1820 werd de 

koster J.J. Alberda belast met het opstellen van de notulen en de rekening. Hij bleef deze taak tot 

1823 uitvoeren en kreeg jaarlijks veertig gulden betaald voor zijn dienst.461 In 1823 werd er een 

Koninklijk Reglement ingevoerd, waardoor er toezichthouders in de kerk moesten worden aangesteld 

die verantwoording aflegden aan de schout (in dit geval van Apeldoorn). Olivier Hacfort protesteerde 

omdat de kerk eigendom zou zijn van de marke, maar moest uiteindelijk de macht overdragen. De 

kerkrekening werd vanaf dat moment niet meer goedgekeurd op de holtspraak.462 Ook werd er door 

het markegenootschap geen geld meer uitgegeven aan kerkelijke zaken. Geërfden als J.D. Capel 

bleven wel werkzaam als kerkmeester en de geërfden bleven holtspraak houden in de kerk.463 Er was 

echter vanaf 1823 een duidelijke scheiding tussen markezaken en kerkelijke zaken. 
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Reactie op de druk tot markeverdeling 

Het markegenootschap verloor niet alleen zijn grip op zaken als de kerk en de school. In de 

maatschappij rees de vraag of de marken überhaupt nog wel moesten blijven bestaan. Vanaf het 

eind van de 18e eeuw waren in intellectuele kringen ideeën opgekomen om de landbouw te 

vernieuwen. Er moest een nieuwe rotatie van gewassen komen, waarbij voedergewassen een grote 

rol zouden spelen. Deze voedergewassen konden gebruikt worden om vee bij te voeren, zodat het 

meer mest produceerde, zonder dat de woeste gronden zwaarder belast werden. De woeste 

gronden konden in die nieuwe situatie ontgonnen worden tot bouwland of productiebossen, zodat 

ze veel meer zouden opleveren. De marken stonden in de weg bij deze plannen, omdat zij tot doel 

zouden hebben de woeste gronden te beschermen.464 In de Bataafse en Franse tijd ging de overheid 

zich meer bezighouden met de landbouw.465 Dit leidde in 1809/1810 tot een wet en een Koninklijk 

Besluit die stelden dat de markegenootschappen moesten stemmen over het al dan niet verdelen 

van hun marke bij meerderheid van stemmen (in waardelen). Wanneer de marke verdeeld zou 

worden, zouden de gronden vijftig jaar worden uitgezonderd van belasting, mits ze binnen 15 jaar 

werden ontgonnen. Als de geërfden tegen verdeling stemden, moesten ze een uitgebreid rapport 

opstellen waarom ze niet wilden delen en elk jaar opnieuw vergaderen over een eventuele deling.466  

Deze wet werd in 1810 ook besproken binnen de marke van Loenen en Zilven. Er werd een 

commissie opgesteld van zes geërfden, die zou uitzoeken in hoeverre een markeverdeling mogelijk 

was.467 Deze commissie oordeelde dat de heide en de groenlanden onmisbaar waren om het vee van 

voedsel te voorzien en om de bouwlanden te bemesten.468 Wanneer de gronden verdeeld zouden 

worden, kon bovendien niet gemeenschappelijk worden geweid, waardoor deze beweiding voor veel 

personen te tijdrovend werd. Daarnaast waren de kosten voor de ontginning te hoog om op te 

wegen tegen de baten van hogere landbouwproductie.469 

Er werden wel plannen gemaakt voor een gedeeltelijke verdeling, waarbij enige stukken 

heideveld, de stuifzanden en het veengebied het Slat verdeeld zouden worden.470 Deze plannen 

riepen veel weerstand op onder een deel van de geërfden in de commissie en vrijwel alle geërfden 

buiten de commissie. De tegenstanders meenden dat er onvoldoende gehoor werd gegeven aan de 

wens van de regering om de woeste gronden te ontginnen. Zij wilden grote delen van de 

gemeenschappelijke heide ontginnen. Het Slat wilden zij juist bewaren als weidegrond.471 Alleen 

Olivier Hacfort en J.W.A. van Wijnbergen stemden voor het commissieplan, maar zij hadden wel de 

meerderheid van de waardelen in bezit. De overige geërfden weigerden het besluit te tekenen.472 

Olivier Hackfort bezat in 1832 een aanzienlijke hoeveelheid bouwland in de marke en zal 

waarschijnlijk in 1810 ook al het nodige bouwland in bezit hebben gehad.473 Mogelijk zou de 

mestvoorziening van deze bouwlanden in het gedrang komen wanneer de woeste gronden zouden 

worden ontgonnen. Dit zou een reden kunnen zijn waarom hij tegen verdeling van deze gronden 

was. De hele situatie moet ongetwijfeld tot spanningen hebben geleid binnen de marke. De volgende 
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jaren is er niet meer vergaderd over eventuele markeverdeling. Dit hing waarschijnlijk samen met de 

politieke onrust in de Franse tijd, waardoor er weinig controle was of de marken hun rapporten wel 

inzonden.474 

Vlak na de discussie in 1810 over het al dan niet verdelen van de marke, probeerden 

verscheidene ingezetenen hun erf te vergroten als ‘voorschot’ op de deling. De reactie van de 

markegenoten wisselde sterk. Jannes Smit had in 1811 een stukje land aangegraven en mocht dit 

houden, maar het zou van zijn deel afgetrokken worden bij een latere verdeling. Bartholdus Eekhoff 

had aardappelen gepoot buiten zijn heg, om deze grond te kunnen claimen bij een latere verdeling. 

De geërfden oordeelden in dit geval echter dat hij deze onmiddellijk moest verwijderen.475 In 1813 

had hij wilgen gepoot vlak buiten het gebied behorende bij zijn smidshuis. Deze moest hij eveneens 

direct verwijderen.476 Het bleek beter te werken om de geërfden gewoon te vragen om een veldje, 

want op deze manier kregen Bartholdus Eekhoff en Hendrik Jans Capel in 1814 een voorschot op de 

markedeling die pas tachtig jaar later werd uitgevoerd.477 Dit hield in praktijk in dat zij de grond in 

pacht kregen, niet in volledig eigendom.478 

Gedurende de 19e eeuw kwamen regelmatig vragen van buiten over de voortgang van de 

verdeling van de marke. In 1823 werd door de burgemeester van Apeldoorn een enquête gestuurd 

aan de holtrichter, met daarin onder andere de vraag of er reeds gronden verdeeld waren en of er 

plannen waren tot verdere verdeling. Volgens Olivier Hacfort waren enkele gronden verdeeld en in 

cultuur gebracht.479 Uit de markeboeken blijkt, dat dit in ieder geval ging om het Slat en om enige 

stukjes heideveld.480 Een vergelijking van topografische kaarten van 1802-1812 en 1850 maakt echter 

duidelijk dat van grootschalige ontginningen allerminst sprake was (Figuur 29 p. 95 en Figuur 

30 p. 96). Een algehele verdeling achtte hij nog steeds onmogelijk. Ten eerste omdat er teveel 

personen waren met rechten op het weiden van vee of het steken van plaggen. Ten tweede omdat 

de heidevelden onmisbaar waren voor de levering van mest en de plaggen en de venen onmisbaar 

waren voor de turf. De velden dicht bij de dorpen zouden mogelijk nog verdeeld kunnen worden, 

omdat het gemakkelijker was hier individueel op te weiden. Het probleem was echter dat de 

verhouding tussen de plaggenvelden en de bouwlanden gelijk moest blijven. Er zou dus verdeeld 

moeten worden onder de eigenaren van bouwlanden, maar dat waren geen geërfden. Daarom 

waren veel geërfden tegen verdeling.481 Wel werden enkele gronden verkocht of verpacht. In 1826 

werd 82.734 Rijnlandse roede heidegrond (circa 118,19ha) verkocht voor 1654,68 gulden.482 Het geld 

van de verkochte gronden werd verdeeld over de geërfden bij de jaarafrekening.483  
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In de daaropvolgende jaren werden regelmatig stukjes grond in pacht of in verkoop 

aangevraagd door geërfden en de ingezetenen, die vrijwel altijd werden toegekend. In de jaren 1820 

en 1830 gebeurde dit nog op bescheiden schaal, maar daarna namen de verpachtingen en 

verkopingen snel toe.484 Mogelijk had dit te maken met het Koninklijk Besluit van 1837, waarin 

Koning Willem I bevestigde dat de wet van 1809/1810 nog steeds van kracht was. De markedelingen 

werden hierdoor opnieuw onder de aandacht gebracht.485  Dit verband is echter niet concreet 

vermeld en geenszins zeker. 

Ook vond er een vrij snelle stijging van het bevolkingsaantal plaats in de marke. Terwijl 

tussen 1795 en 1815 de bevolking slechts was toegenomen van 619 naar 643 inwoners, waren er in 

1826 al 709 en in 1834 784 inwoners in de marke.486 De vraag blijft of de ontginningen nieuwe 

immigranten aantrokken, of dat de nieuwe immigranten nieuwe ontginningen stimuleerden. 

Mogelijk was er een wederzijds effect. De overheid bleef de ontginningen verder stimuleren. Er 

volgde in 1849 nog een enquête van de burgemeester van Apeldoorn over eventuele 

verdelingsplannen in de marke en in 1865 een dringend verzoek van de gemeente namens de 

Gelderse Maatschappij van Landbouw om tot verdeling over te gaan.487 De reactie van de 

markegenoten op deze brieven is niet bewaard gebleven in het markeboek, het huisarchief van Ter 

Horst of het gemeentearchief van Apeldoorn. 

In de jaren 1840-1860 werden er rap nieuwe gronden in pacht uitgegeven.488 Tegelijkertijd 

nam de bevolking toe van 784 inwoners in 1834 naar 930 in 1849.489 De opbrengsten van de pacht en 

de verkoop van gronden werden verdeeld over de geërfden.490  In 1840 waren er 28.839 roeden 

(circa 41 ha) aan grond in pacht uitgegeven.491 In 1850 was dit toegenomen tot 46.911 roeden 

(circa 67 ha) grond.492 In 1864 waren er 154.909 roeden grond (circa 221 ha) in pacht uitgegeven.493 

Er bleef dat jaar 1.105 gulden positief saldo over op de jaarrekening.494 Door toenemende uitgaven 

nam de winst na 1864 per jaar geleidelijk aan af, maar tot de verdeling van de marke in 1894 bleven 

de geërfden flink profiteren van de pachtsommen.495 In 1893 waren er nog 56.660 roeden (circa 81 

ha) grond in pacht.496 Deze afname ten opzichte van 1864 komt waarschijnlijk niet door het aflopen 

van pachtcontracten, maar doordat stukken grond vaak na verloop van tijd verkocht werden aan de 

pachters. Dat er stukken grond verkocht werden blijkt uit de jaarrekeningen. De pachters hadden 

vaak geen volledige rechten op de gronden. Ze hadden bijvoorbeeld alleen weiderecht en het werd 

bij voorbaat verboden een huis op de pachtgrond te bouwen.497 Waarschijnlijk wilden ze de gronden 

kopen om van deze beperkingen af te raken. Ook de geërfden zelf kochten vaak stukjes grond op.498 

Doordat de markeboeken uit de 19e eeuw niet integraal zijn bestudeerd, is niet na te gaan hoeveel 
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gronden in totaal zijn verkocht vóór de uiteindelijke markeverdeling in 1893. Hiervoor zouden alle 

jaarrekeningen moeten worden onderzocht. Er werd niet veel grond ontgonnen. Uit de 

Bonnekaarten van 1891-1892 blijkt dat toen verreweg het grootste deel van de marke nog uit woeste 

grond bestond (Figuur 32 p. 98). 

In 1875 waren de markeverdelingen opnieuw actueel geworden bij de regering op 

aandringen van de Lunterense Tuinbouwmaatschappij. Via de Commissarissen des Konings werden 

de marken opnieuw onder druk gezet. De Commissaris des Konings van Gelderland wilde elk jaar 

uitvoerige rapporten opstellen en probeerde daartoe informatie in te winnen bij de marken. De 

marke van Loenen en Zilven vergaderde over de ingezonden rekwesten in 1876, maar besloot de 

zaak “voorlopig te laten berusten”; daar kon de Commissaris het mee doen.499 De zaak werd de 

eerstvolgende jaren niet meer genoemd.500 De marke kwam aan zijn eind door de Nederlandse 

Markenwet van 1886. Deze wet stelde dat één geërfde de verdeling van de marke kon vorderen.501 

Baron C. van Hugenpoth tot Aerdt heeft in 1889 deze verdeling gesommeerd. Zijn reden was dat hij 

de marke op deze manier een hoop proceskosten zou besparen, omdat er niet meer geprocedeerd 

hoefde te worden over eventuele verdeling. Ironisch genoeg leidde zijn sommatie juist tot een 

proces. De andere markegenoten wilden namelijk niet verdelen. Zij zagen dat in de naburige marke 

van Beekbergen de grote boeren alle grond hadden opgekocht en de kleine boeren er bij in schoten. 

Bovendien zou volgens de geërfden het drijven van schapen onmogelijk worden op verdeelde 

gronden.502 Volgens de Markenwet van 1886 moest de marke echter verdelen nadat C. Van 

Hugenpoth tot Aerdt dit had gesommeerd. De markeverdeling werd bevolen door de 

arrondissementsrechtbank te Zutphen op 12 september 1889.503 

Vervolgens werden alle gronden opgemeten en werden de pachtcontracten opgezegd per 1 

mei 1893. De percelen werden eerst te koop aangeboden aan de toenmalige pachters. De helft van 

het Hooge Veld en een derde van het Laage Veld werd aan de gemeente Apeldoorn verkocht.504 Er 

zijn tot 1932 rechtszaken gevoerd over de afkoop van gebruiksrechten op de gemene gronden. Deze 

juridisch-financiële kwestie geeft echter geen verheldering over de organisatie van het 

markegenootschap of het gebruik en beheer van de gemene gronden in de marke en zal daarom niet 

worden behandeld.505 

Algemeen beheer van de marke 

Het markegenootschap beheerde de gemeenschappelijke gronden in de marke. Deze gronden zullen 

in de volgende paragrafen worden besproken. Daarnaast hield het genootschap zich bezig met de 

grenzen van de marke en met de aanleg en het onderhoud van wegen en waterleidingen. Beken 

werden schoongemaakt en bruggen en duikers werden onderhouden.506 Soms verzochten de 

inwoners van Loenen en Zilven de markegenoten ook om onderhoud aan een specifieke weg of 

waterleiding, wanneer het onderhoud was achtergebleven.507 Wanneer gronden in pacht werden 

uitgegeven, werd de pachters verplicht op hun gebied zelf de wegen en waterleidingen te 
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onderhouden.508 Toen enkele pachters dit niet bleken te doen, werd door de markegenoten gedreigd 

de pacht op te zeggen.509 Verder trad het markegenootschap in 1814 op in grensgeschillen met de 

marke van Lieren en Spelden.510 In 1851 werden de doelen (grensheuvels) tussen de beide marken 

vernieuwd.511 

In 1825 zou door de overheid de nieuwe Arnhemse Weg worden aangelegd tussen Arnhem 

en Apeldoorn. De geërfden probeerden het voor elkaar te krijgen dat deze weg werd aangelegd door 

Loenen en beloofden daartoe de kosten van de weg te betalen, voor zo ver deze over markegrond 

liep. Helaas mislukte deze poging. De weg werd aangelegd via Woeste Hoeve.512 Ook kochten de 

markegenoten in 1884 twee aandelen in het spoor Willem III, dat van Apeldoorn via Loenen naar 

Dieren liep.513 

Niet alleen op het gebied van wegen en sporen mengde de overheid zich in de ruimtelijke 

ordening. In 1869 kocht het Rijk een stuk markegrond op om een kanaal van Apeldoorn naar Dieren 

(Apeldoorns Kanaal) aan te leggen.514 Hetzelfde jaar wilde Rijkswaterstaat een leisloot aanleggen 

langs de grens met de marke van Eerbeek. De markegenoten hadden met beide initiatieven weinig 

problemen. Het kanaal zou Loenen beter bereikbaar maken en de sloot zou een goede 

grensafscheiding vormen met fris water voor de landerijen.515 Uit de rekeningen blijkt dat de 

markegenoten een kleine bijdrage betaalden.516 Wat betreft de Oude Beek ging het precies 

andersom. De markegenoten betaalden elk jaar voor onderhoud van deze beek, maar de gemeente 

gaf een bijdrage.517 Mogelijk werd dit gedaan omdat de beek doorliep buiten de markegrond en de 

gemeente ook was gebaat bij een schone beek. 

4.2 Het bos 
De markegenoten beheerden verschillende typen gronden in de marke, waaronder het bos. Het 

Loenerbos heeft aan het begin van de 19e eeuw waarschijnlijk vooral bestaan uit eikenbos, dat is 

althans de enige boomsoort die in de markeboeken is vermeld.518 Er is een hardnekkig verhaal in de 

literatuur te vinden, dat het Loenerbos in 1800 geheel verdwenen zou zijn, op de grensbomen na.519 

Hiervoor is echter geen enkel bewijs gevonden in de markeboeken of op de historische kaarten 

(Figuur 29 p. 95 en Figuur 48 p. 128). In 1801 en 1802 werden er boetes uitgedeeld voor illegale 

schapenweide in het bos.520 Dit zou onmogelijk zijn als het bos er niet was. Op de kaart van De Man 

(1802-1812) is het bos getekend als een open strubbenbos (Figuur 29 p. 95). Het is dus mogelijk dat 

het bos wel was uitgedund, maar het gaat te ver om te zeggen dat het bos geheel verdwenen was. 

De ontwikkeling van het bos in de rest van de eeuw is te volgen op verschillende historische kaarten 

(Figuur 29 t/m Figuur 32 p. 95-98). Tussen 1812 en 1850 lijkt het bos zich te hebben verdicht langs de 
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grens tussen de marke van Loenen en Zilven. In 1843 bestond het bos uit eikenhakhout, elzen en 

grove dennen of sparren (Tabel 8). Het bos had toen overigens een zeer bescheiden omvang in 

vergelijking met andere bossen in de omgeving. Tussen 1850 en 1873 lijkt het zich te hebben 

uitgebreid richting het westen, waarbij de strubben zich hebben verdicht tot volwaardig bos. Het is 

echter ook mogelijk dat de tekenaars uit 1850 en 1873 de dichtheid van bos anders hebben 

beoordeeld en daardoor anders ingetekend. 

Het is wel opvallend dat vanaf de jaren 1860 de overtreding naalden gehaald begint voor te 

komen. Deze naalden werden waarschijnlijk gebruikt om vuur te stoken.521 Het bos bestond in 1873 

voor een groot deel uit naaldbomen (donkergroen) en voor een klein deel uit loofbomen (lichtgroen). 

Uit het markeboek blijkt, dat in het loofbos vooral eikenhakhout (akkermaalshout) stond.522 Er heeft 

zich dus gedurende de 19e eeuw een overgang voltrokken in vegetatietype, waarbij vooral het 

percentage dennen en sparren flink is toegenomen ten koste van eiken. De reden hiervoor is niet 

vermeld, maar kan te maken hebben met de stuifzanden in de omgeving, waarin dennen beter 

groeien. De markegenoten hadden vaak dennenzaad in voorraad om stuifzanden te bestrijden.523 

Het bos op de Raamberg verdween bijna tussen 1812 en 1850 (Figuur 29 p. 95 en Figuur 30 

p. 96). In 1839 werd melding gemaakt van zandverstuivingen rond dit bos.524 In 1840 werden er 

dennen gezaaid om dit zand te beteugelen en werd het verboden om schapen in het gebied te 

houden.525 Waarschijnlijk was de zandverstuiving veroorzaakt door overbegrazing door deze 

schapen. Het heeft zeker tot 1865 geduurd voordat het zand was beteugeld en het bos zich hier weer 

kon herstellen.526 In 1873 had het bos zich uitgebreid ten opzichte van 1850 (Figuur 30 p. 96 en 

Figuur 31 p. 97). Er zal meer worden uitgeweid over de zandverstuivingen in de paragraaf over de 

veldgronden. 

 
Tabel 8: het bosbestand in de gemeente Apeldoorn in 1843 in ha. Bron: Arnold (1971) 82, naar Sloet tot Oldhuis (1843). 
De gegevens geven volgens Arnold slechts een orde van grootte aan. Hoewel de gegevens die Arnold heeft ontleend aan 
Haasloop Werner wat betreft het verdwijnen van het Loenense Bos in 1810 dubieus zijn, is er geen reden om 
onderstaande gegevens ontleend aan Sloet tot Oldhuis in twijfel te trekken op basis van de literatuur en historische 
kaarten. 

 
Naam 

opgaande 
bomen 

grove den 
of spar 

eikenhakhout elzen- e.a. 
hakhout 

Hoogsoerense bossen 600 180 400 - 
Hoogbuurlose bos 80 - 9 - 
Meervelder bos - - 407 - 
Uddeler heegde - - 317 - 
Bos van het park Het Loo 39 150 50 - 
Beekberger woud 20 - - 145 
Ugchelse bos 135 - 140 - 
Loenense bos - 10 30 16 
Kleine bossen 81 43 210 12 

Totaal 955 383 1563 173 
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De dennenaanplant heeft nauwelijks een rol gehad in de houtteelt. Het Loenerbos lijkt in de 

19e eeuw op economisch gebied een kleine rol te hebben gespeeld in de marke. Er werd in de 

notulen niet over gesproken. Het bos werd sporadisch gebruikt om bijen te houden, al stonden de 

bijenkorven voornamelijk op de heide. Ingezetenen die daartoe rechten hadden, kregen door de 

geërfden een plaats aangewezen om hun korven te plaatsen.527 In het rapport dat in 1810 werd 

opgemaakt voor het onderzoek naar een mogelijke markeverdeling, werd het grondgebruiksysteem 

in de marke uitgebreid uiteengezet, maar werd het bos niet genoemd.528 

In het antwoord op de enquête uit 1823 werd door de holtrichter voornamelijk een politiek-

ceremoniële functie aan het bos toegekend. Alle bestuurlijke macht in de marke was verbonden aan 

het bezit van verels in het bos. De andere gronden hadden allemaal een belangrijke functie in het 

landbouwsysteem, een functie die bij het bos ontbrak. Het bos moest daarom wel ouder zijn dan de 

rest van de marke en een kern vormen waaromheen de marke zich had ontwikkeld, in de ogen van 

de holtrichter.529 In 1869 werd nog een poging gedaan bos economisch te exploiteren. Er werd door 

de holtrichter voorgesteld dennenbomen te gaan kweken en ze elke negen à tien jaar te verkopen, 

omdat het Apeldoorns Kanaal vervoer van het hout veel gemakkelijker had gemaakt. Hiervoor was 

echter weinig animo onder de geërfden, omdat de schapendrift teveel beperkt zou moeten worden 

om de jonge aanwas te beschermen.530 Dennen op vastgelegde zandverstuivingen werden soms wel 

geoogst en verkocht. De bedoeling hiervan was echter niet om winst te maken, maar om nieuw 

dennenzaad te kopen voor andere zandverstuivingen.531 Rond de gekapte bomen werd direct nieuw 

dennenzaad gezaaid.532 

De geërfden richtten zich op bescherming van het bos. In 1802 is een tra (greppel) om het 

Loenerbos heen gelegd.533 Waarschijnlijk was deze bedoeld om indringers en vee uit het bos te 

weren. De gebruikspraktijk wijst echter uit dat deze tra weinig hielp. Er waren aan het begin van de 

19e eeuw regelmatig klachten dat het bos werd beschadigd door de ingezetenen van Loenen en 

Zilven. Er werden eikentwijgen afgesneden en er werd geweid met schapen.534 Uit de boetes blijkt, 

dat de inwoners van Loenen en Zilven regelmatig in het bos kwamen om loof, plaggen of strooisel te 

halen (Bijlage 6). Officieel mochten alleen de geërfden strooisel halen in het bos of brandhout 

hakken. Zij konden deze rechten tijdelijk verlenen aan andere ingezetenen, maar blijkbaar vonden 

sommigen het geen probleem om zonder rechten het bos in te gaan.535 Alle overtredingen in het bos 

hadden hun weerslag op dit gebied. In 1856 was het bos plaatselijk zo beschadigd, dat er een 

zandverstuiving werd gemeld in het bos.536 

Hoewel de overtredingen in het bos hardnekkig bleven voortduren, werden de boetes in de 

loop van de eeuw juist verlaagd. Dit zal ongetwijfeld niet gewerkt hebben als rem op de problemen.  

Waarom de boetes werden verlaagd is onbekend. In de markeboeken wordt geen enkele aanwijzing 

gegeven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de boetes zijn verlaagd ten gevolge van een lager aantal 

overtredingen of beter toezicht, aangezien elke correlatie tussen het boetebedrag en het aantal 
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overtredingen lijkt te ontbreken. In 1869 spraken de geërfden af zelf ook geen plaggen te steken of 

strooisel te maaien binnen de verels (gewaarde gebieden) om het goede voorbeeld te geven.537 Dit 

verbod werd echter weer opgeheven in 1887. De reden hiervan was dat toen er niet gemaaid en 

geplagd werd het bos zo overwoekerd raakte met mos, dennennaalden en opgeschoten 

heideplanten, dat het onmogelijk werd een eventuele brand te blussen.538 

Het bos heeft in de 19e eeuw meerdere malen in brand gestaan. In de jaren waarvan de 

notulen onderzocht zijn, is er in ieder geval in 1810, 1814, 1835 en 1837 een bosbrand geweest. In 

1835 waren er 60 personen nodig om te blussen, in 1837 72. Het is onbekend hoeveel personen 

hielpen de branden te blussen in 1810 en 1814.539 Mogelijk zijn deze branden ontstaan doordat er 

bewust heidebranden werden aangestoken door boeren of pachters met schapen om de heide te 

laten verjongen. Dergelijke branden kwamen vaak voor en kunnen zijn overgeslagen naar de 

bossen.540 
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Figuur 28: de hoofdindeling in gebruiksgebieden zoals die was in de 19e eeuw. De grenzen zijn bij zeer grove benadering. 
Vanwege het verplaatsen van toponiemen door de tijd, onduidelijke beschrijvingen in de markeboeken en de resolutie 
van de bodemkaart zijn de grenzen niet exact na te gaan. Bron: de namen van de gebruiksgebieden zijn gebaseerd op de 
bodemkaart van het gebied (Figuur 9 p. 31) ,historische kaarten uit de 19e eeuw (Figuur 29 t/m Figuur 32 p. 95-98) en 
CODA 003 inv. nr. 170-172. 
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Figuur 29: de marke in 1802-1812 (kaart M.J. de Man) Bron: eigen digitaal bestand. 
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Figuur 30: de marke rond 1850 (Topografische Militaire Kaart). Bron: www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 31: de marke 1863-1875 (Bonnekaart). Bron: www.watwaswaar.nl. 
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Figuur 32: de marke in 1891-1892 (Bonnekaart). Bron www.watwaswaar.nl. 
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4.3 De veldgronden 
In de 19e eeuw waren de veldgronden nog altijd verdeeld in het Hooge Veld en het Laage Veld 

(Figuur 28 p. 94). Het Hooge Veld was een uitgestrekt heideveld, dat alleen werd onderbroken door 

enkele strubbenbossen en het grotere Loenense Bos (Figuur 35 p. 103 en Figuur 36 p. 104). Op dit 

veld kwamen in de loop van de eeuw regelmatig zandverstuivingen voor, die apart zullen worden 

besproken omdat zij een eigen beheersvorm kenden. Het Laage Veld was ook een heideveld, dat 

richting het oosten echter steeds grasrijker werd om over te gaan in de broek- en hooilanden. Soms 

werd de veldnaam Laage Veld zo gebruikt dat hij ook de broekgronden leek te omvatten. De naam 

zou dus ook op alle gronden ten oosten van de dorpen kunnen slaan.541 Omdat in andere gevallen 

het Laage Veld en het broek weer wel als afzonderlijke gebieden werden benoemd en voor het 

heidegebied ten oosten van het dorp geen ander toponiem bekend is, is er voor gekozen het 

toponiem Laage Veld te beperken tot dit veld.542 

Het Hooge Veld 

Het Hooge Veld werd voornamelijk gebruikt om schapen te weiden, om plaggen te steken en om 

strooisel te maaien. Ook werd de heide gebruikt als stookmateriaal (turf en vegetatierijke plaggen), 

als materiaal voor bezems en als dakbedekking.543 Bovendien werd er grind gewonnen om de wegen 

te verharden.544  Het is niet bekend op welke schaal en in welke periode deze winning van grind 

plaatsvond. Er is slechts één locatie bekend waar grind werd gewonnen, vlak ten zuiden van het 

Loenense Bos.545 De kuilen die ontstonden na grindwinning moesten worden dichtgemaakt, 

waardoor ze waarschijnlijk moeilijk te traceren zijn in het landschap.546 Er werd waarschijnlijk turf 

gestoken in vennetjes, die waren ontstaan doordat water stagneerde op ondoorlaatbare leemlagen 

in de bodem.547 De plaggen werden vooral gestoken nabij de bouwlanden. De velden in de 

zuidwesthoek van de marke werden vooral gebruikt om schapen te weiden en om strooisel te 

maaien.548 De schapen leverden lang niet voldoende mest voor de gehele enk. De plaggen en het 

strooisel moesten het mesttekort aanvullen. Beide werden vermengd met mest en opgebracht op de 

enk. Zo konden de onvruchtbare zandgronden toch gebruikt worden om gewassen te telen.549  

Toen in 1810 de vraag speelde welke markegronden verdeeld konden worden, werd de heide 

direct van de lijst geschrapt, omdat de plaggen en de schapenmest nodig waren om te overleven.550 

Bij verpachting van de veldgronden om ze te laten ontginnen, moest continu in de gaten worden 

gehouden dat de verhouding tussen veldgronden en bouwlanden gelijk bleef.551 De commissie die de 

mogelijkheid tot verdeling onderzocht zou het belang van de veldgronden overdreven kunnen 

hebben, omdat zij haar plan moest verdedigen tegen andere geërfden die voor een verdeling 

waren.552 Hier Het Hooge Veld werd echter ook lang na het rapport van deze commissie ontzien, wat 

betekent dat dit veld wel degelijk van groot belang moet zijn geweest. Er werden in 1813 stukjes 
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veenland verkocht om de verpondingen (belasting op onroerende goederen, te betalen aan de 

provincie Gelderland) op de heidegronden te kunnen betalen.553 Ook vond de dorpsuitbreiding plaats 

in oostelijke richting, zodat de westelijke heidevelden waar de schapen op weidden zo veel mogelijk 

gespaard bleven (Figuur 29 t/m Figuur 32 p. 95-98). Vrijwel alle grondpachters bevonden zich in het 

Laage Veld.554 Toen in 1889 C. van Hugenpoth tot Aerdt de geërfden dwong de marke te verdelen, 

vroegen de zij zich nog steeds af hoe het verder moest wanneer de gemeenschappelijke weide niet 

meer mogelijk was.555 

Officieel was het recht op schapenweide en op het steken van plaggen voorbehouden aan de 

geërfden. Het was niet mogelijk deze rechten te verkrijgen door grond in de marke te kopen. Aan het 

begin van de 19e eeuw waren reeds vele stukjes grond verkocht. Het is niet bekend of deze personen 

allen van binnen of van buiten de marke kwamen. Zij kregen geen officiële rechten op de 

gemeenschappelijke veldgronden. Wel konden de geërfden individuele personen toestaan 

gebruiksrechten op de markegronden uit te oefenen. Zij hadden in de loop der tijd zoveel 

ingezetenen toegestaan met dieren te weiden op de markegronden, dat dit in de 19e eeuw als een 

algemeen recht beschouwd werd. In theorie kon dit recht echter op elk moment weer ontzegd 

worden.556 Het waren vooral de boeren met bouwland die grote aantallen schapen hielden.557 De 

Veluwse wol en het vlees van de schapen was weinig waard, de schapen werden puur gehouden voor 

de mestproductie.558 In 1832 waren er twintig schaapskooien aanwezig in de marke, het aantal 

schapen in dat jaar is echter niet bekend.559 In 1841 waren er 1.200 schapen die hun bestaan vonden 

op de heidevelden. Rond deze tijd werden er jaarlijks 20.000 karrenvrachten plaggen (voor 

bemesting) en 2.500 karrenvrachten schadden (plaggen om te stoken) van de heide weggevoerd. 

Daarnaast werden er nog 20.000 karrenvrachten gemaaide heide gebruikt als strooisel in de 

stallen.560 Het aantal schaapskuddes nam in de loop van de eeuw wel flink af: in 1867 waren er van 

de 1.200 schapen slechts 457 over. Dit aantal was in 1878 afgenomen tot 384 (Bijlage 10). Dit zou 

kunnen samenhangen met de opkomst van guano als meststof op de Veluwe vanaf 1840 en de 

dalende wolprijzen vanaf 1850.561 Er wordt echter geen concrete reden genoemd in de 

markeboeken.  

Begin 19e eeuw waren er regelmatig heidebranden. Deze branden werden aangestoken door 

schapenhouders, omdat na de brand de schapen goed konden grazen op de jonge spruiten.562 De 

geërfden waren hier duidelijk niet van gediend. Er werd in 1802 afgesproken dat het jaar na een 

heidebrand geen schapen op de heide mochten komen, of de eigenaar kreeg een boete van tien 

gulden.563 Er zijn ook enkele meldingen bekend van heidebranden aan het eind van de eeuw. In 1881 

ging 0,2 ha  heide in rook op.564 In 1885 werd melding gedaan van een brand, waarvan de omvang 

onbekend is.565 Een andere bedreiging van de veldgronden kwam van diefstal. In de jaren 1860 
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kwamen er waarschijnlijk regelmatig personen van buiten de marke heideplaggen stelen. De 

markegenoten besloten iedereen met het recht plaggen te steken een geleidebrief mee te geven, 

zodat het voor de boswaarder duidelijk was wie hij kon aanpakken.566  

Het Hooge Veld werd ook gebruikt voor een heel ander doeleinde dan het produceren van 

mest en plaggen. Enkele ingezetenen van Loenen en Zilven hadden het recht bijen te houden op het 

Immenveld.567 Dit veld lag in het Loenense Veld, maar het is onbekend waar precies.568  Op de West-

Veluwe werden bijenkorven vaak nabij de enken gezet, zodat de bijen de boekweit konden 

bestuiven.569 Mogelijk was dat ook hier het geval. De pachtinkomsten van de bijenkorven zijn elk jaar 

bijgehouden. Bovendien was de pachtprijs van een bijenkorf zeker gedurende de periode 1823-1893 

continu 5ct/korf, van de periode daarvoor is de prijs per korf onbekend.570  Het prijspeil was dus zeer 

constant, waardoor uit de pachtprijs is af te leiden hoe de bijenteelt zich ontwikkelde ( 

Figuur 34 p. 103). Na een bloeiperiode in de jaren 1800-1814 volgde een kleine depressie in 

de jaren 1820-1824. De bijenteelt leefde nog even op in de periode 1825-1830 om daarna op een 

veel lager niveau dan voorheen te blijven hangen. Opmerkelijk genoeg nam na 1830 de honingprijs 

juist rap toe (Bijlage 11).571 Het is onbekend waarom de bijenteelt in de marke ineenstortte. 

                                                             
566 CODA 003 inv. nr. 171 p. 330. 
567 CODA 004 inv. nr. 618. 
568 CODA 003 inv. nr. 170 p. 296. 
569

 Bieleman (2008) 254-256. 
570

 CODA 003 inv. nr. 170-172. 
571 Bieleman (1987) 497. 
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Figuur 33: locatie grindkuil op het voormalige Hooge Veld. De pijl geeft de locatie aan. Hoewel de marke waarschijnlijk 
veel van deze kuilen heeft gekend, zijn er veel dichtgemaakt of is de locatie onbekend. Bron: Haasloop Werner, H.G., 
‘Wandeling door Loenen en Silwolde op de Midden-Veluwe. Verkort overgenomen uit “Gelderland” IIde jaargang 1856 
en geannoteerd door G.D. Cornelissen de Beer’ in: De Marke, mededelingenblad van oudheidkundige vereniging De 
Marke 9 afl. 1 (Eerbeek 1985) 2-16, 7. 
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Figuur 34: jaaropbrengsten pacht van bijenkorven op het Immenveld in guldens. Omdat de notulen ontbreken van de 
jaren 1815-1819 en de rekening van het jaar 1858 ontbreekt, zijn deze jaren niet opgenomen in de grafiek. De pachtprijs 
was van 1823 tot 1893 5ct/korf. De prijs vóór 1823 is onbekend. Bron: CODA inv. nr. 170-172 jaarrekeningen.  

 

 
Figuur 35: het Hooge Veld in de jaren 1920. In de 19e eeuw moet het beeld soortgelijk zijn geweest. Bron: Officiële gids 
voor Loenen op de Veluwe, Vereniging ‘Loenens belang’ (Apeldoorn 1929) 11. 
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Figuur 36: het Hooge Veld rond 1900. Het zou één van de oudste afbeeldingen van het dorp zijn. Op de foto is de weg te 
zien die nu de Groenendaalseweg heet, linksvoor is de oude weg naar Eerbeek te zien. Bron: M. B. J. Kobussen, Loenen 
(Veluwe) in oude ansichten deel 2 (Zaltbommel 1979). 
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De brinken 

Behalve op de heide, mochten de schapen een klein deel van het jaar worden geweid op de brink.572 

In 1820 werden de schapen vanaf 10 mei op de brink gehouden.573 De weiderechten op de Zilvense 

brink werden in 1840 verpacht. Er werd daarbij benadrukt dat er niet gebouwd mocht worden op de 

brink.574 De Loenense brink lag volgens mondelinge overlevering vlak ten zuiden van de 

Vrijenbergweg, nabij de Ronde Akker (Figuur 37 p. 106). Dat komt overeen met de locatie waar op de 

kaart van De Man een stuk veldgrond midden tussen de enk was getekend (Figuur 38 p. 107).575 Deze 

informatie wordt bevestigd door onderzoek van de lokale historische vereniging. De boerderijen aan 

de Vrijenbergweg en de Hoofdweg bleken de enige te zijn met schaapskooien op het erf. Deze wegen 

lopen beide langs de vermoede locatie van de brink.576 De brink kwam uit op de Schepersweg: een 

oude schapendrift waarlangs de schapen naar de heide werden gedreven (Figuur 38  p. 107 en Figuur 

39 p. 108). De Zilvense brink lag tussen de Burggraaf en de Eerbeekseweg (Figuur 37 p. 106 en Figuur 

38 p. 107). Aan de Burggraaf ligt nog altijd een boerderij genaamd ‘Brinkzicht’ (Figuur 40 p. 109). 

 Een overtreding die in het begin van de eeuw vaak werd begaan, was het graven van zand op 

de brink (Bijlage 6). De reden hiervan is niet vermeld, maar waarschijnlijk werd het zand gebruikt 

voor huishoudelijke zaken als schuren en schoonmaken. De holtrichter stond dit toe in 1811, op 

voorwaarde dat de zwarte plaggen bovenaarde teruggebracht zou worden. Uit dit gegeven valt op te 

maken dat de brink ooit bouwland was geweest.577 Daaruit volgt dat de enken al bestonden toen de 

brinken werden gevormd op de aangegeven locaties. De Zilvense brink heeft in dat geval altijd 

ingesloten gelegen tussen de enk en het dorp. De Loenense brink lag net ten noorden van het dorp. 

                                                             
572 CODA 003 inv. nr. 170 p. 250, 251. 
573 CODA 003 inv. nr. 170 p. 421. 
574 CODA 003 inv. nr. 170 p. 596. 
575

 Melding van een oude inwoner van Loenen, op navraag van mw. C.C. de Kool te Loenen. 
576

 Witteveen (2006) 9. 
577 CODA 003 inv. nr. 170 p. 292, 293. 
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Figuur 37: de brinken (bij benadering) op de hedendaagse kaart. Bron kaart: maps.google.nl. 
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Figuur 38: kaart De Man (1802-1812) met daarop de Loenense en Zilvense brinken. Vlak onder de stip die de Zilvense 
brink aangeeft staat ‘Drift’ geschreven. Bron kaart: eigen bestand. 
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Figuur 39: de Loener Schepersweg. Over deze drift werden de schapen van de brink naar het Hooge Veld geleid. De 
aarden wallen en dichte begroeiing aan weerszijden moesten voorkomen dat de schapen voortijdig de drift verlieten. De 
wallen zijn nu niet hoger dan een halve meter, waarschijnlijk zijn ze afgesleten in de loop der tijd. Bron: eigen foto. 
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Figuur 40: boerderij Brinkzicht aan de Burggraaf te Zilven. (De voorganger van) deze boerderij keek uit op de Zilvense 
brink. Bron: C.C. de Kool te Zilven. 

Het Laage Veld 

Het Laage Veld werd vooral gebruikt om koeien te weiden. Deze weidegebieden waren naast de 

heide op het Hooge Veld als onmisbaar aangemerkt voor de marke in geval van partiële verdeling.578  

De veedruk op het Laage Veld lijkt fors te zijn toegenomen in de 19e eeuw. In 1810 waren er in totaal 

200 koeien en paarden die moesten weiden op de gemeenschappelijke gronden.579 In 1868 waren er 

616 koeien en kalveren aanwezig in de marke en in 1878 583 stuks (Bijlage 10). Loenen en Zilven 

hadden elk een eigen gemeenschappelijke koeherder. Deze herder werd benoemd op een jaarlijkse 

vergadering van de boeren in de marke, de boerstoel. Onder deze boeren waren veel pachters die 

recent naar de marke waren gekomen.580 Zij hadden alleen het gebruiksrecht of zelfs helemaal geen 

recht in pacht en mochten dus officieel niet zelf beslissen wat er met het land gebeurde. In de 

praktijk lijken ze echter veel vrijheid te hebben gehad in hun weidebeleid.581 De boerstoel besliste 

niet alleen over het aanstellen van een herder, maar regelde ook het beheer van de nattere 

weidegebieden in het oosten van de marke. Zij regelden het moment dat er werd gehooid, mochten 

beslissen over het verwijderen van bomen op de weidegronden, over de locaties waar plaggen 

werden gestoken.582 De boerstoel had geen archief, of dit archief is niet bewaard gebleven.  

                                                             
578 CODA 003 inv. nr. 170 p. 247, 248. 
579 CODA 273 inv. nr. 60. 
580

 CODA 273 inv. nr. 60. 
581

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 228, 229. 
582 CODA 003 inv. nr. 170 p. 148, 228. 
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Wanneer de boeren of pachters van bouwland de herder niet konden betalen, pasten de 

geërfden soms bij.583 De boeren waren namelijk zeer afhankelijk van de herder, omdat de gebieden 

met het meeste gras een uur lopen lagen vanaf de stallen. De boeren konden deze tijd niet dagelijks 

missen.584 De gebieden dicht bij de erven bevatten te weinig vegetatie om de koeien te voeden.585 

Het Laage Veld bevatte schrale gebieden dicht bij de dorpen die werden beschouwd als 

heideveld. Hier werden plaggen gestoken door de boeren van Loenen en Zilven.586 Het was strikt 

verboden schapen de houden op dit veld.587 Op het Laage Veld werden ook elzen gehakt. De 

geërfden gaven de ingezetenen vaak toestemming deze bomen zelf te kappen. De bomen moesten 

met wortels en al verwijderd worden, omdat de weidevelden hierdoor zouden verbeteren.588  

Er werd ook turf gestoken. Dit gebeurde waarschijnlijk in de veengebieden nabij de huizen, 

het steken van turf en plaggen was namelijk verboden in het weidegebied, om dit kostbare gebied 

niet te beschadigen.589 Wel werden er af en toe groenplaggen gestoken in het weidegebied. Dit tot 

grote woede van de geërfden, omdat de graslanden hierdoor werden verpest.590 Dat het 

weidegebied werd beschouwd als het meest kostbare bezit van de marke bleek, toen bij de plannen 

tot verdeling van de marke werd voorgesteld weiland te verkopen voor  300 gulden/ha, bouwland 

voor 250 gulden/ha en heide voor 140 gulden/ha. Dit voorstel werd verworpen, maar geeft wel aan 

welke gronden het meest werden gewaardeerd. De reden voor verwerping was overigens dat de 

gronden lokaal zeer verschilden in kwaliteit, daarom wensten de geërfden een meer nauwkeurige 

prijsberekening per perceel (Figuur 41 p. 111).591  

 

                                                             
583

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 236, 259, 260. 
584

 CODA 004 inv. nr. 618 en Arnold (1971) 26 naar Haasloop Werner (1856) 112, 113. 
585 CODA 004 inv. nr. 618. 
586 CODA 003 inv. nr. 170 p. 244, 245. 
587 CODA 003 inv. nr. 170 p. 250, 251. 
588 CODA 003 inv. nr. 170 p. 233, 234. 
589

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 249 en CODA 004 inv. nr. 618. 
590

 CODA 273 inv. nr. 60. 
591 CODA 003 inv. nr. 172 p. 103. 
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Figuur 41: het Laage Veld van Zilven. Hoewel zowel het Laage Veld als het Broek nu weiland zijn, zijn de lokale 
reliëfverschillen nog goed te zien. Let op de hoogte voor de rechter boom en het omlaag lopen van het perceel richting 
de weg, de sloot en de rechterkant van de foto. Dergelijke reliëfverschillen hebben vroeger waarschijnlijk grote 
verschillen gemaakt in de bodemkwaliteit. Bron: eigen foto. 

Zandverstuivingen 

De veldgronden konden overgaan in stuifzand, wanneer ze te intensief werden geëxploiteerd.592 In 

1801 werd er al melding van gemaakt dat er jonge dennen waren gepoot in het zand, die beschermd 

moesten worden tegen grazende schapen.593  In 1804 werden ook de spontaan opschietende dennen 

beschermd door de geërfden.594 In 1808 lag het zand zo dicht bij de Loenense Enk dat het de 

bouwlanden bedreigde. Ook waren er al stuifzanden bij de Vrijenberg.595 Het Vrijenberger Zand en 

het Coldenhovense Zand zijn goed zichtbaar op de kaart van De Man uit 1802-1812 (Figuur 29 p. 95). 

In 1802-1804 maakte het Departement Gelderland (nooit uitgevoerde) plannen om de ernstigste 

zandverstuivingen in het departement tegen te gaan. Het Vrijenberger Zand behoorde tot de vier 

grootste bedreigingen, naast het Wekeromse Zand, het Vierhouter Zand en het Kootwijker Zand.596  

De gemeente Apeldoorn deed vanaf 1823 onderzoek naar de omvang van de 

zandverstuivingen in de marken binnen haar gebied. Het is niet bekend of dit onderzoek elk jaar is 

uitgevoerd, maar er zijn uit verscheidene jaren gegevens bewaard gebleven, die veel inzicht bieden in 

de omvang van de verstuivingen binnen de marke van Loenen en Zilven (Bijlage 9). Vanaf 1854 werd 

ook gerapporteerd hoeveel palen er verloren waren gegaan. Deze palen stonden rondom de 

                                                             
592 Van Zanden (1999) 133-135. 
593 CODA 003 inv. nr. 170 p. 109. 
594

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 149. 
595

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 182. 
596 Buis (1985) 380-384. 
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zandverstuiving en waren bedoeld om te meten of het zand zich terugtrok of juist verspreidde. Op de 

onderzoeksformulieren werd bovendien ingevuld hoe het zand werd bestreden en of dit effect 

sorteerde. Er werden niet alleen dennen gepoot, maar ook gezaaid. Er werden plaggen gelegd op het 

zand en er werden kribben aangelegd om zand op te vangen. Vrijwel alle zanden werden op deze 

wijze bestreden, maar het ene stuifzandgebied bleef veel langer bestaan dan het andere. De 

bebossing van de zandverstuivingen is goed te volgen op de kaarten die in de loop van de 19e eeuw 

zijn vervaardigd (Figuur 29 t/m Figuur 32 p. 95-98). Verschillende stukken kaal heidegebied 

veranderden in een tiental jaren in een dicht naaldbos. Het feit dat de meeste zanden gelijk bleven in 

omvang, tot ze ineens verdwenen uit de statistieken van de gemeente Apeldoon, wijst erop dat het 

zand als geheel werd aangepakt. Waarschijnlijk was het op een gegeven moment voldoende bebost 

geraakt, om het niet meer aan te merken als stuifzand (Figuur 43 p. 115).597 Wanneer 

zandverstuivingen goed waren vastgelegd, werd het bos soms licht uitgedund, om het dennenhout te 

verkopen voor nieuw zaad. Met dat zaad konden vervolgens andere zandverstuivingen worden 

aangepakt.598 

De overheid onderzocht niet alleen de omvang van de zanden, maar bemoeide zich ook met 

de beteugeling ervan. In 1820 kwam een eenmalige bijdrage van het rijk en in 1823 van de provincie 

Gelderland. 599 Door het eenmalige karakter hadden deze vroege bijdragen echter weinig effect. Pas 

vanaf 1838 werd jaarlijks een bedrag vanuit de gemeente gereserveerd voor de bestrijding van 

stuifzand. De markegenoten besloten in 1839 zelf geld bij te leggen om het stuifzand op de 

Raamberg tegen te gaan door er dennen te poten.600  

                                                             
597 CODA 004 inv. nr. 1184. 
598

 CODA 003 inv. nr. 171 p. 377. 
599

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 586. 
600 CODA 003 inv. nr. 170 p. 586. 
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Figuur 42: kaart M. de Man (1802-1812) met daarop het Vrijenberger Zand en het Coldenhovense Zand. Bron: eigen 
digitaal bestand. 
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Het zand stoof in de jaren 1830 in zo’n mate, dat doorgaande wegen bedekt dreigden te worden. In 

1833 stoof het zand over de weg naar Arnhem ten zuiden van Woeste Hoeve. Daar werd in 1836-

1837 na lang overleg een strook bos aangeplant. Het Vrijenberger Zand stoof over de weg naar 

Beekbergen. Tussen 1840 en 1844 werd het zand bij de weg bedwongen en deels bebost.601 Deze 

zandverstuiving was tussen 1823 en 1843 opgekocht door de gemeente Apeldoorn. De reden 

hiervoor was waarschijnlijk dat het stuifzand op de markegrens lag van Loenen en Zilven enerzijds en 

Lieren en Spelden anderzijds. De coördinatie van de stuifzandbestrijding was daardoor mogelijk extra 

moeilijk, net als bij het Coldenhovense Zand het geval was (zie hierna). De gemeente had haar 

handen alsnog vol aan dit stuifzand, want het duurde tot 1874 voor het geheel was vastgelegd.602  

De hulpvaardige bemoeienis van de gemeente werd niet altijd gewaardeerd door de 

markegenoten. Het Coldenhovense Zand was net als het Vrijenberger Zand zeer hardnekkig. In 1855-

1856 drong de burgemeester van Apeldoorn erop aan dat dit zand in pacht werd afgestaan aan de 

provincie, die zou betalen voor bestrijding van het zand. De markegenoten wilden hier echter niets 

van weten en meenden het zand zelf aan te kunnen.603 Een groot probleem was dat het zand voor 

een deel in de marke van Coldenhoven lag, die bovendien buiten de gemeente Apeldoorn viel. De 

markegenoten van Loenen klaagden dat zij de verstuiving elk jaar netjes vastlegden met plaggen, 

maar dat de laksheid aan de Coldenhovense kant er voor zorgde dat het zand gewoon weer over die 

plaggen stoof. De gemeente Apeldoorn probeerde via de burgemeester van de gemeente Brummen 

de marke van Coldenhoven onder druk te zetten. Dit leek echter lange tijd weinig effect te 

sorteren.604 

In januari 1856 ontstond er een zandverstuiving genaamd de Zaalberg in het Loenense bos. 

Ook in dit geval liet de burgemeester van Apeldoorn zich horen. Hij drong erop aan dat deze 

zandverstuiving alsmede die op de Raijenberg binnen drie maanden bedwongen zou zijn. De 

markegenoten reageerden dat zij niet de mankracht hadden om het zand voor het najaar aan te 

pakken. Bovendien stoof het zand op markegrond, dus had niemand buiten de marke er last van.605 

Pas in 1885 waren alle zandverstuivingen in de marke geheel bedwongen.606 Ze waren veranderd in 

naaldbossen waarin de zandduinen nog altijd goed zichtbaar zijn (Figuur 43 p. 115). 

                                                             
601 Arnold (1971) 82, 83. 
602 CODA 004 inv. nr. 1184. 
603 CODA 273 inv. nr. 80. 
604

 CODA 273 inv. nr. 80. 
605

 CODA 273 inv. nr. 80. 
606 CODA 004 inv. nr. 1184. 
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Figuur 43: het Vrijenberger Zand na bebossing. De zandduinen zijn nog goed te zien in het reliëf. Bron: eigen foto. 

4.4 De hooilanden, het broek en de venen 
Terwijl er in het westelijke deel van de marke zandverstuivingen optraden vanwege droogte en 

overexploitatie, bevonden zich in het oostelijke deel van de marke veel nattere gronden. Het laatste 

‘echte’ veengebied dat nog resteerde aan het begin van de 19e eeuw was het Slat (Figuur 28 p. 94). 

De Veen- en Veldhuizen lagen ook op een veengebied, maar dit was vrijwel geheel ontgonnen tot 

bouwland of het was bebost (Figuur 29 p. 95). Daarnaast waren er de broekgronden, bestaande uit 

een afwisseling van heidevelden, weidevelden en moeras.607 Het Zilvense Broek bevond zich nog op 

dezelfde locatie als het zich in de 17e eeuw had bevonden (Figuur 28 p. 94). In de 19e eeuw dook 

echter ook de veldnaam Loenense Broek op.608 Deze veldnaam lijkt zich te hebben verplaatst in de 

loop van de eeuw van zuid naar noord (Figuur 29 t/m Figuur 32 p. 95-98). Er is voor gekozen het 

Loenense Broek te plaatsen ten oosten van het Laage Veld, omdat het daar het grootste deel van de 

19e eeuw gelegen heeft volgens de historische kaarten. Bovendien is de kaart van De Man (Figuur 29 

p. 95), die het Loenense Broek zuidelijker weergeeft, op meer punten niet geheel correct. De 

Scherpenberg ligt bijvoorbeeld ook veel te zuidelijk. 

  

                                                             
607

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 227, 279. 
608 CODA 003 inv. nr. 171 p. 229. 
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De hooilanden lagen langs de Oude Beek en in het meest oostelijke deel van de marke. In de 

markeboeken worden de namen Goor en hooiland door elkaar gebruikt, waardoor het waarschijnlijk 

is dat deze benamingen synoniem waren. De inkomsten van de Goors zijn jaarlijks genoteerd en er 

zijn geen aanwijzingen voor inkomsten van overige hooilanden die buiten de Goors zouden vallen. 

Het Loenense Goor/hooiland bevond zich in het meest oostelijke deel van de marke (Figuur 28 p. 94). 

Het gebied langs de Oude Beek en het Zilvense deel van het oostelijke hooigebied werden gerekend 

tot het Zilvense Goor/hooiland. 

De hooilanden 

Vanaf het begin van de 19e eeuw waren de Goors in pacht uitgegeven.609 In 1810 werd beschreven 

wat deze pacht inhield:  

 

“Dan bestaan er nog hooijlanden, waarvan aan particulieren het regt van hooijen toekomt en dus een 

soort van eigendom is, maar diezelve zijn alle open en niet afgevrogt en worden in het voor- en najaar 

gemeenschappelijk geweijdet, eerst in het laatst van Meij rondom Loenen afgevrogt en in september 

weder tot gemeen gebruijk geladen.”610 

 

Alleen de hooirechten werden dus verpacht. Van mei tot september was het hooiland verboden 

gebied voor vee en konden de boeren hooien, daarna was het een gemeenschappelijk weidegebied. 

Het gebied was niet omheind (afgevrocht). De reeds vermelde boerstoelen bepaalden elk jaar voor 

Loenen en Zilven afzonderlijk het precieze moment van afsluiten en openstellen alsmede het 

moment waarop werd gehooid.611 De hooirechten werden elk jaar verkocht door een notaris of 

griffier, die hiertoe werd aangesteld door de markegenoten.612 De pachtsom voor de Goors kon per 

jaar flink verschillen. Er wordt niet gemeld waaruit deze verschillen voortvloeiden, maar ze zullen te 

maken hebben gehad met de kwantiteit en kwaliteit van het hooi (Figuur 44 p. 117). Deze gegevens 

zijn helaas niet meer na te gaan. Uit de landelijke landbouwjaarverslagen blijkt, dat de hooiprijs- en 

opbrengst lokaal sterk kon verschillen. Er zijn geen gegevens bekend uit de directe omgeving van de 

marke en door de sterke verschillen is het ongeoorloofd gegevens van elders over te nemen.613 

 

                                                             
609 CODA 003 inv. nr. 170 p. 71. 
610 CODA 003 inv. nr. 170 p. 227. 
611

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 228. 
612

 CODA 003 inv. nr. 170 p. 566, 572, 577, 583 en CODA 003 inv. nr. 171 p. 74. 
613 Verslag over den landbouw in Nederland (1853-1900). 
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Figuur 44: pachtinkomsten Goors in guldens. Van de jaren 1815-1820 ontbreken de notulen in het markeboek, van 1858 
ontbreekt de jaarrekening. Bron: jaarrekeningen markeboeken 19e eeuw CODA 003 inv. nr. 170-172. 

 
De hooiopbrengst was over het algemeen onvoldoende om het vee te voeren, zodat het vee ook stro 

moest eten. Daarom werd er regelmatig hooi bijgekocht en moest het vee een deel van het jaar 

grazen op het Laage Veld.614 In 1810 werd het pachters van nieuw aangegraven gronden verboden 

om een huis te bouwen. Het doel hiervan was dat er geen  nieuwe inwoners zich met hun vee in de 

marke zouden vestigen. De marke kon simpelweg niet meer vee aan.615  

Vanaf de jaren 1850 nam de hooiopbrengst flink toe, met name in het Loenense Goor. In de 

notulen van de onderzochte jaren zijn geen expliciete aanwijzingen gevonden voor de reden van 

deze toename. Een mogelijke verklaring is dat de Voorsterbeek, die een deel van de hooilanden 

afwaterde, vanaf 1855 nauwelijks werd onderhouden. De reden hiervoor was dat de naburige marke 

van Voorst in dat jaar was verdeeld en de gemeenten Voorst en Apeldoorn niemand bewijsbaar 

hadden belast met het onderhoud van de beek. Waarschijnlijk waren de Goors daardoor natter, tot 

in 1871 het Voorsterbeekpolderschap (voorloper van het waterschap) de beek ging beheren.616 In 

1883 werd aan de markegenoten van Loenen en Zilven gevraagd of zij hun waterbeheer wilden 

overdragen aan het Voorsterbeekpolderschap. De markegenoten voelden hier niet veel voor en 

besloten zelf een plan op te stellen om de Zilvense hooilanden beter te ontwateren. Ook werd 

besloten de Loenense Beek, waarop voornamelijk het Loenense Goor afwaterde, schoon te laten 

maken.617  Dit viel ongeveer samen met het moment dat de opbrengsten van de hooilanden weer 

afnamen. Een betere afwatering zorgde dus voor een mindere hooiopbrengst. Waarschijnlijk wilde 

het Voorsterbeekpolderschap de gronden laten ontwateren, omdat dan de weidemogelijkheden 

zouden verbeteren. Het gebied was immers 2/3 van het jaar in gebruik als weidegebied (van 

september tot mei). De markegenoten verdienden echter pacht evenredig aan de hooiopbrengst, 

maar verdienden niets aan de veeweide. Daarom lijkt het logisch dat zij kozen voor een natter 

hooiland. In 1883 moesten de markegenoten de afwatering wel verbeteren, om inlijving bij het 

Voorsterbeekpolderschap te voorkomen.  

                                                             
614 CODA 003 inv. nr. 170 p. 246-248. 
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De broekgronden 

De broekgronden waren duidelijk droger dan de hooilanden. Ze bestonden deels uit heideachtige 

velden, waar alleen turf gestoken werd. Deels bestonden deze gronden uit grasvelden, waar vee 

werd geweid en waar elzen groeiden.618 Er waren ook moerassige gebieden waar biezen en gagel 

voorkwamen.619  Twee koeien in het broek leverden nog minder mest dan één koe op het groenland 

(het grasrijke Laage Veld).620 In 1810 waren de broekgronden flink verbeterd door de moerassen te 

dempen, de biezen te veraarden en elzen en gagel in het gebied uit te roeien.621 Deze verbeteringen 

werden betaald uit het geld dat binnenkwam van de verkoop van het Loenense Slat (zie hierna).622 In 

1887 werden er nieuwe waterleidingen gelegd in het broek, om de afwatering beter te regelen. Dit 

vormde onderdeel van het algemeen afwateringsplan van de marke, om inlijving in het 

Voorsterbeekpolderschap te voorkomen.623  

Het is niet geheel duidelijk wie de gebruiksrechten over de broeklanden in handen had. De 

inwoners van Loenen en Zilven dienden soms verzoeken in bij de geërfden om te mogen weiden in 

het broek. In de jaren 1860 werd door de geërfden aan enkele personen toegestaan dat zij een jaar 

lang koeien mochten weiden op het Zilvense Broek.624 In 1869 kwamen er in ieder geval verzoeken 

binnen van enkele ingezetenen van de naburige marke. Het Beekbergse Broek was dat jaar geheel 

verdeeld en de ingezetenen konden nergens heen met hun vee. Ze kregen telkens een vergunning 

van een jaar om een koe te weiden op het Loenense of Zilvense Broek. Dit ging overigens over één of 

twee koeien per persoon en per jaar over niet meer dan tien personen. Het is dus niet zo dat de 

gehele kudde van de Beekbergse marken verhuisde naar Loenen.625  Inwoners van de marke mochten 

van de geërfden gratis weiden, terwijl de inwoners van de voormalige marke van Beekbergen een 

kleine vergoeding betaalden. In 1875 werd 2 gulden per koe gevraagd en in 1891 en 1892 1,50 

gulden per koe.626 Het is opmerkelijk dat deze verzoeken pas vanaf de jaren 1860 werden ingediend. 

Het is mogelijk dat het broek een gemeenschappelijk weideveld was. Misschien vonden de geërfden 

het niet altijd nodig in de markeboeken vast te leggen wie zij toestemming gaven om hier te weiden. 

Het is ook mogelijk dat de boerstoel het gebruiksrecht over het broek regelde, net als zij deed bij de 

Goors, maar dat de geërfden soms een ingezetene toestonden buiten deze boerstoel om een enkele 

koe te weiden. 
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 CODA 003 inv. nr. 170 p. 227. 
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 CODA 003 inv. nr. 170 p. 279. 
620 CODA 273 inv. nr. 60. 
621 CODA 003 inv. nr. 170 p. 279. 
622 CODA 003 inv. nr. 170 p. 286, 287. 
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De venen 

De veengebieden waren begin 19e eeuw veel minder geschikt als weide. Er werd soms geweid met 

koeien en paarden, maar alleen in drogere jaren.  Het Slat bestond uit moerassige veengrond, waar 

alleen in droge perioden plaatselijk plaggen konden worden gestoken. Het recht om hier plaggen te 

steken mochten de eigenaren van bouwland uitoefenen, net als zij deden in het Laage Veld.627 Er kon 

slechte turf worden gestoken, maar dat was verboden om het Slat niet in een bodemloos moeras te 

laten veranderen.628  

In 1808 ontstonden plannen om het Slat te verdelen onder de geërfden en het te 

ontwateren. Het zou een goede weidegrond kunnen vormen.629 De markeverdelingswet uit 

1809/1810 werd gebruikt als gelegenheid om deze ontginning door te zetten.630 Een aantal inwoners 

van Loenen en Zilven uitte bezwaar, omdat het Slat onttrokken zou worden aan de 

gemeenschappelijke gronden.631 De ingezetenen wilden graag het Slat gemeenschappelijk 

ontwateren.632 Er werd gekozen voor een middenweg: het Zilvense Slat werd behouden voor 

gemeenschappelijk gebruik en alleen het Loenense Slat werd verdeeld. Particuliere verdeling zou 

noodzakelijk zijn, omdat dan veel beter werd geïnvesteerd in goede afwateringswerken. In het 

verleden waren gemeenschappelijke delingen namelijk al vaker mislukt.633 Om het Slat te verbeteren, 

werd de Oude Beek omgeleid, werd de grond opgehoogd met zand en gelijkgemaakt en werd gagel 

uitgeroeid, waarschijnlijk omdat dat het grazend vee in de weg stond (Figuur 45 p. 120). Er werd 

verwacht dat de weidecapaciteit van de grond zou verhogen van twintig naar zestig dieren.634 Of 

deze verwachting uitkwam is niet vermeld. Deze informatie kan echter verloren zijn gegaan, doordat 

de notulen uit de jaren 1815-1820 ontbreken uit het markeboek. 
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 CODA 003 inv. nr. 170 p. 244, 245, 268, 269. 
628 CODA 003 inv. nr. 170 p. 268-270, 280. 
629 CODA 003 inv. nr. 170 p. 182, 183. 
630 CODA 003 inv. nr. 170 p. 265, 266. 
631 CODA 003 inv. nr. 170 p. 191, 192, 271. 
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Figuur 45: het Slat is nu nog te herkennen aan de afwateringssloten die begin 19e eeuw zijn aangelegd. Bron: eigen foto. 

4.5 De bouwlanden en de erven 

De bouwlanden 

De akkerbouw was het primaire middel van bestaan. Daarom werd het nut van de meeste andere 

gronden beschouwd vanuit hun belang voor de landbouw en was er dus een sterke band met de 

gemeenschappelijke gronden in de marke.635 In de 17e eeuw waren de bouwlanden waarschijnlijk 

verpacht aan de boeren, omdat de geërfden nog rechten op de bouwlanden bezaten. In de 19e eeuw 

kwam er echter geen pacht meer binnen. Uit de kadasterkaarten blijkt dat in 1832 bijna alle 

bouwlanden verkocht waren aan geërfden of ingezetenen.636 Toch werden de bouwlanden nog 

beschouwd als markegrond tot de verdeling van de marke in 1893.637  

In het voorgaande is reeds besproken hoe de meeste andere gronden dienden om vee te 

laten grazen voor de mest en om plaggen te steken om deze met de mest op te brengen op de enk.  

In 1810 werd wel besloten dat bij toekomstige ontginningen het areaal bouwland niet mocht 

toenemen, omdat er dan niet voldoende plaggen en mest geleverd zouden kunnen worden.638  Dit 

werd in 1823 bevestigd door de holtrichter.639 Hij had zelf baat bij een evenwichtig 

landbouwsysteem, omdat hij eigenaar was van een groot aantal percelen landbouwgrond in de 

                                                             
635 CODA 003 inv. nr. 170 p. 244. 
636 Van Eck (1998) 87-103. 
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 CODA 003 inv. nr. 170 p. 244, 245 en CODA 003 inv. nr. 172 p. 106. 
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marke en hier waarschijnlijk goede pachtsommen aan verdiende.640 Omdat de bouwlanden verdeeld 

waren, waren zij geen officieel eigendom meer van de marke en gingen pachtsommen ook niet naar 

de kas van de marke, maar waarschijnlijk naar de toenmalige eigenaren.  

Ondanks het fragiele evenwicht in het landbouwsysteem werd in praktijk de uitbreiding van 

het bouwland af en toe toegestaan, mits de aangegraven heide deels werd omgezet in weiland, om 

extra mest te kunnen leveren.641 Tussen 1813 en 1842 nam de oppervlakte bouwland in de marke af 

van 481 tot 324 ha (Figuur 46 p. 121). Daarna nam het areaal gestaag toe tot 810 ha in 1869. Hoewel 

het areaal bouwland meer dan verdubbelde, waren de oogstopbrengsten erg wisselend per jaar en 

kan er zeker niet gezegd worden dat de oogst ook verdubbelde (Bijlage 12). Mogelijk speelde het 

mesttekort hierbij een rol. 

 

 
Figuur 46: bouwland in Loenen en Zilven. In 1813 zijn alleen gegevens vermeld voor Loenen en in 1842 alleen voor Zilven. 
De kans is echter groot dat beide dorpen gezamenlijk werden bedoeld. De marke werd vaker aangeduid met alleen de 
naam Loenen en de oppervlakte bouwland in Zilven zou volgens deze gegevens tussen 1842 en 1843 zijn gehalveerd, wat 
erg onwaarschijnlijk lijkt. Bron: eigen tellingen, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

Het landbouwsysteem werd in het rapport van de commissie tot verdeling in 1810 als volgt 

beschreven: 

 

“De bemesting der landerijen geschied vrij generaal om het andere jaar, wordende na de bemesting 

gezaaid Rogge, en het volgende jaar Boekweit. Als kunnende hier om de schraalheid der grond geene 

braak of volgrogge zonder gedeeltelijke bemesting gezaaid worden.”642 

 

Behalve rogge en boekweit, werden er echter nog vele andere gewassen geteeld zoals 

aardappelen, gerst, haver, knollen en spurrie (Bijlage 12). De gewasopbrengsten van de periode 

1842-1869 zijn vastgelegd in de landbouwjaarverslagen van de gemeente Apeldoorn aan de provincie 

Gelderland.643 Vooral de aanzienlijke oppervlakte land die gebruikt werd voor knollen en spurrie is 
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opmerkelijk (16,6-19,9% tussen 1850 en 1870).644 Deze gewassen werden doorgaans gebruikt als 

voedergewassen voor vee en dienden waarschijnlijk als compensatie voor het verlies aan 

heidegrond.645  In 1891 werd er ook geweid op de bouwlanden na de oogst (stoppelweide). 646 Hier 

zijn geen eerdere vermeldingen van gevonden in de 19e eeuw. In de 18e eeuw werd er echter wel aan 

stoppelweide gedaan.647 Ook leek de stoppelweide in 1891 een gewoonte, dus is de kans groot dat er 

ook in de 19e eeuw is geweid op de stoppels. 

De erven 

Op en langs de erven werden af en toe bomen gepoot, waarbij wilgen en populieren populair waren 

(Figuur 47 p. 123). De geërfden moesten toestemming geven voor het poten van deze bomen. Het 

leek hierbij vooral van belang te zijn, waar in het verleden al bomen hadden gestaan. H. Robbers had 

wilgen gepoot tegenover zijn huis en mocht ze pas laten staan, toen hij met getuigen had bewezen 

dat hier vroeger ook wilgen hadden gestaan.648 In 1812 had Willem Scholten eveneens wilgen gepoot 

bij zijn huis en voerde als verweer aan dat er vroeger ook wilgen op de bewuste plaats hadden 

gestaan.649 Een jaar later getuigde zijn moeder op de holtspraak dat er geen wilgen maar populieren 

hadden gestaan en nog steeds stonden. Blijkbaar maakte het niet zoveel verschil of er populieren of 

wilgen stonden, want Willem Scholten mocht zijn wilgen gewoon laten staan.650 In 1814 hadden 

Willem Scholten, Bartholdus Eekhof en Jannes Smit wilgen en een doornenheg gepoot op 

markegrond, zonder dat ze hier een verklaring voor hadden. Toen Jannes Smit en Willem Scholten 

weigerden de wilgen en de heg te verwijderen, werden ze door de holtrichter uiteindelijk voor de 

rechter gesleept.651  K .W. Vredeberg, die in 1820 wilgen pootte langs zijn erf, mocht ze echter zonder 

pardon laten staan, zolang ze de weg niet hinderden.652 Het beoordelingssysteem was niet altijd even 

helder. 

Op de erven werd waarschijnlijk huisvee gehouden. Voor de landbouwjaarverslagen werd in 

1868, 1869 en 1878 ook vee geteld (Bijlage 10). Hieruit blijkt dat er naast de reeds genoemde koeien, 

paarden en schapen ook varkens, geiten, ossen, hoenders, eenden, kalkoenen en een enkele zwaan 

en pauw werden gehouden. Al deze dieren werden niet genoemd in de onderzochte delen van het 

markeboek en kwamen daarom waarschijnlijk niet veel voor in de marke. Geiten werden vooral 

gehouden door minder bedeelden. In 1850 liet het rooms-katholiek kerkbestuur een stuk heide 

afzetten waar de geiten mochten grazen. Dit om te voorkomen dat er heide werd gestolen om de 

geiten te voeden.653 Waarschijnlijk was dit een stuk heidegrond in eigendom van de rooms-

katholieke kerk. Hetzelfde jaar kocht deze kerk namelijk een stuk markegrond van de geërfden.654 

Deze kerk had voor zo ver bekend geen bevoegdheden op markegrond. 
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Figuur 47: het dorp Loenen omstreeks 1900. Bron: M. B. J. Kobussen, Loenen (Veluwe) in oude ansichten (Zaltbommel 
1974). 

4.6 Conclusies 
Het markegenootschap stond in de 19e eeuw in steeds grotere mate onder controle van de 

holtrichters Hacfort en Van Wijnbergen. Het markegenootschap stond echter wel onder druk: de 

controle over de kerk en de school moest in 1823 worden opgegeven. De gemeente Apeldoorn 

bemoeide zich met de bestrijding van zandverstuivingen en met de afwatering van de hooilanden. 

Bovendien nam de druk vanuit alle lagen van de overheid toe om de gehele marke te verdelen, tot de 

markegenoten in 1889 door de arrondissementsrechtbank te Zutphen werden gedwongen tot 

verdeling van de marke. In de marke draaide alles om de bemesting van het bouwland. De waarde 

van de andere gronden werd afgeleid van de mogelijkheden vee te weiden voor mest en plaggen te 

steken om de mest aan te vullen. De heide- en weidegronden waren daarom van groot belang voor 

de marke. Bij grondverbeteringen werd voornamelijk gekeken naar mogelijkheden de 

weidecapaciteit te verhogen. Zandverstuivingen werden bestreden, omdat deze de overige gronden 

schade toebrachten. Het bos had geen functie in dit landbouwsysteem. De betekenis van het bos was 

vooral politiek-ceremonieel, in de zin dat bezit van het bos gelijkstond aan zeggenschap in de marke. 
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H5: Veranderingen in gebruik, beheer en landschap tussen circa 1700 

en circa 1800 
In hoofdstuk 3 en 4 zijn de ontwikkelingen in gebruik, beheer en landschap beschreven in 

respectievelijk de 17e en de 19e eeuw. De tussenliggende periode is niet onderzocht door middel van 

archiefonderzoek. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in die tussenliggende periode toch in 

grote lijnen in kaart gebracht, door de bevindingen over de 17e en de 19e eeuw met elkaar te 

vergelijken. Deze methode is de reden dat de hoofdstukken 3 tot en met 5 niet in chronologische 

volgorde zijn gerangschikt. 

5.1 Veranderingen in de organisatie van het markegenootschap 

Het markegenootschap: geërfden en holtrichters 

In hoofdstuk 3 was geconstateerd dat er in de 17e eeuw een grote mate van gelijkheid was tussen de 

geërfden. De geërfden hadden allen een bezit variërend van ⅛ tot drie volle waardelen.655 Wanneer 

iemand minimaal een kwart waardeel bezat, mocht hij meestemmen op de holtspraken.656 Bij zo’n 

stemming had iedereen een gelijke stem. Het huis van Hackfort had weliswaar het 

erfholtrichterschap en drie delen oftewel twaalf waardelen in bezit, maar ontleende daaraan weinig 

extra zeggenschap in de marke. De situatie in de 19e eeuw was van heel andere aard. In hoofdstuk 4 

bleek dat in 1810 reeds 36 van de 60 waardelen in handen waren van Olivier Hackfort. Op belangrijke 

stemmingen stemden de geërfden per waardeel, waardoor het huis van Hackfort feitelijk 

alleenheerschappij had binnen de marke.657 Ergens in de 18e eeuw is dus een verschuiving 

opgetreden, waarbij de familie Hackfort veel waardelen in bezit kreeg. Er is een overzicht van het 

waardelenbezit in 1784-1796 (Tabel 9). Uit dit overzicht blijkt dat tussen 1653 en 1784-1796 slechts 

zes waardelen zijn bijgekocht door de familie Hackfort. De overige 18 waardelen zijn dus vrij snel 

achter elkaar gekocht tussen 1784-1796 en 1810. Het is daarom aannemelijk dat de situatie in de 17e 

eeuw en in de 18e eeuw tot 1784-1796 soortgelijk was. Dat wil zeggen dat de holtrichter vergeleken 

met de andere geërfden geen overtuigende meerderheid van waardelen bezat. Wel was het 

holtrichterschap gedurende de hele 18e eeuw in handen van de familie Hackfort: achtereenvolgens 

Olivier Hackfort (1700-1731), Alard W. Hackfort (1731-1784) en  Olivier G.W.J. Hackfort (1784-

1824).658 

Wanneer de lijst van geërfden in 1784-1796 wordt vergeleken met die in 1810 valt op dat 

vooral veel van de kleinere waardeelbezitters zijn uitgekocht, alsmede de heer van den Ham en de 

heer Brink (Tabel 6 en Tabel 9). De families Van Wijnbergen en Capel hebben als enige naast de 

familie Hackfort een groter waardelenbezit behouden. 

Er was in hoofdstuk 3 reeds geconstateerd dat aan het eind van de 17e eeuw jaarlijks werd 

vergaderd of dat de vergadering in ieder geval jaarlijks werden genotuleerd in het markeboek.659 In 

de 19e eeuw was het gebruikelijk elk jaar holtspraak te houden.660 Het is daarom goed mogelijk dat 

de geërfden ook in de 18e eeuw jaarlijks bijeenkwamen, met af en toe een extra holtspraak voor 

bijzondere gelegenheden. 
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Tabel 9: waardelenbezit in 1784-1796. Officieel is het stuk gedateerd ‘18e eeuw’. Volgens mevrouw C.C. de Kool, die veel 
archiefstukken heeft bestudeerd van Huis ter Horst is de hier genoemde Mevrouw van Hackfort de weduwe van Alard 
Hackfort, Angelina Wendelina van der Heyden. Alard Hackfort overleed in 1784, zijn vrouw in 1796. Dit gegeven perkt de 
datering van het document aanzienlijk in. Bron: CODA 273 inv. nr. 47/2. 

Geërfde Aantal waardelen (veerels) 

Mevrouw van Hackfort (de weduwe van Alard W. Hackfort) 18 
De heer van den Ham (de neef van Olivier W.G.J. Hackfort) 8 
De heer van Oosterholt 2 
De heer van Wijnbergen 2 
Mevrouw van Hamel 6 
De heer Nies 2 
Mevrouw van Hasselt 1 
De heer Beeckhuijsen 1 
Derk Brouwer 1 
De Mulder en Van Sitteren samen 1 
Gerrit Beerns 1 
Teunis Kruymer en Jan Capel samen 1 
Teunus Kruymer 1 
Jan Capel 1 
Gerrit Brink 4 
Gerrit Capel 1 
Hendrik Jan Capel 1 
Franck van Heelsum 1 
De weduwe Zweer Capel 4 

 

De boswaarders en bosschrijvers 

Bij de ambtenaren in dienst van het markegenootschap lijken slechts lichte wijzigingen te zijn 

opgetreden tijdens de 18e eeuw. Het aantal boswaarders was tussen 1700 en 1800 weer aangevuld 

van één naar twee. Waarschijnlijk was het eindelijk gelukt een tweede boswaarder te vinden, zoals in 

de jaren 1650 al de bedoeling was.661 Het loon werd verdeeld over de boswaarders. Rond 1700 

verdiende de boswaarder 50 gulden, rond 1800 verdienden de twee boswaarders elk 25 gulden.662 

Dit lijkt erop te wijzen dat het toezicht op de markegronden niet was toegenomen, maar dat de 

werkdruk alleen werd verdeeld. Het ambt bosschrijver was van naam veranderd naar 

markbeurder.663  

De kerk en de school 

Het beheer van de kerk bleef in de 18e eeuw in handen van de geërfden, wel vonden er enkele 

wijzigingen plaats. De ruzie tussen de familie Hackfort en de predikanten, die plaatsvond in de 

tweede helft van de 17e eeuw, lijkt in de 18e eeuw te zijn gesust. Zowel Olivier Hackfort als zijn zusje 

Elisabeth Hackfort moesten ondanks hun roomse geloof in de hervormde kerk trouwen in 

respectievelijk 1711 en 1709, omdat deze als officiële burgerlijke stand fungeerde. Onenigheid over 

de opstelling van de stoelen in de kerk na een reparatie van de vloer in 1755 werd met behulp van de 

holtrichter vredig opgelost.664 Van nieuwe conflicten wordt geen melding gemaakt. De geërfden 

besloten in 1760 het recht om een koster en een schoolmeester te benoemen (collatierecht) te 
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vergeven aan de Stadhouder, de Prins van Oranje. Dit bleef volgens G.J. van der Burgt zo tot in de 19e 

eeuw, maar hij vermeldt niet exact tot wanneer dit recht voortduurde.665 De kerkgoederen werden 

net als in de 17e eeuw beheerd door de kerkmeesters. Deze kerkmeesters werden benoemd door de 

geërfden en moesten ook verantwoording afleggen aan de geërfden. Een deel van de kerkmeesters 

was zelf geërfde, zoals Hendrik Capel, Jan Capel en Adam C. W. Nies.666 In 1792 was een nieuwe 

rooms-katholieke schuilkapel gereed na een verbouwing van Huis ter Horst. De pronkstukken 

(wapenborden) werden daarop mogelijk overgebracht naar de schuilkapel. De familie Hackfort had 

nog wel haar familietombe in de kapel in het dorp Loenen en bleef daardoor wel betrokken bij het 

reilen en zeilen van de kapel.667  

Gedurende de Franse Revolutie traden grondige wijzigingen op in het Nederlands 

staatsbestel en in de kerkelijke organisatie. De revolutie was in 1795 overgeslagen naar Nederland, 

waar aanhangers van de revolutie de Bataafse Republiek hadden uitgeroepen. Er werd een Nationale 

Vergadering samengesteld, die het land op basis van democratische principes moest gaan besturen. 

Deze Nationale Vergadering besloot in 1796 dat zaken van kerk en staat gescheiden moesten 

worden.668 De Classis van Over-Veluwe besloot daartoe een commissie in te stellen, die de kerken 

onder haar hoede zou afgaan om advies uit te brengen over de nieuwe situatie. Toen deze commissie 

vernam dat de kerk werd beheerd door de markegenoten, gaf de commissie reeds aan dat de 

geërfden waarschijnlijk spoedig dit beheer moesten overdragen. Door de wisselende regimes in de 

Franse Tijd werd deze maatregel echter uitgesteld tot 1823.669 De geërfden en de holtrichter hadden 

in de loop der tijd zoveel geïnvesteerd in de kapel dat zij deze als hun eigendom beschouwden en 

niet zomaar wilden afstaan.670 

Algemeen landschapsbeheer 

In het algemeen landschapsbeheer zijn weinig veranderingen opgetreden gedurende de 18e eeuw. 

Zowel rond 1700 als rond 1800 zorgde het markegenootschap voor onderhoud aan wegen, 

waterleidingen en grensmarkeringen. Het is opmerkelijk dat de boetebedragen in algemene zin zijn 

verlaagd tussen 1700 en 1800, terwijl er nog regelmatig boetes werden uitgedeeld. Dit kan de 

bescherming van het landschap niet ten goede zijn gekomen. De reden van deze verlaging van de 

boetes is onduidelijk. Het lijkt in ieder geval niet te maken hebben gehad met armoede onder de 

bevolking. Wanneer een boete werd kwijtgescholden, werd dit genoteerd in het markeboek. Uit deze 

notities blijkt dat er slechts sporadisch boetes werden kwijtgescholden. De ingezetenen waren dus 

over het algemeen niet zo arm dat zij de boetes niet konden betalen.671 
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5.2 Het bos 
Hoewel het algemeen landschapsbeheer nauwelijks veranderde in de 18e eeuw, trad er wel een 

grondige wijziging op in het bosbeheer. Het bleek in hoofdstuk 3 dat in 1700 het Loenense Bos werd 

beheerd als een productiebos voor eikenhout. Dat hout werd verdeeld onder de geërfden of werd 

verkocht, waarna de opbrengst naar de geërfden ging.672 Bovendien waren de waardelen gefundeerd 

in bezit in het bos.673 Rond 1800 werden de bomen in het bos niet meer geoogst, maar had het bos 

alleen nog zijn politiek-ceremoniële functie, bleek in hoofdstuk 4.674 Dit hield in dat het bos alleen 

nog diende als gebied waar politieke zeggenschap aan werd ontleend. In de 18e eeuw moet er dus 

een kentering zijn opgetreden, waardoor de economische exploitatie van het bos werd beëindigd. In 

1810 werd er vermeld dat de houtdeling reeds tachtig jaar was gestopt.675 Deze kentering zou op 

basis van dit gegeven rond 1730 moeten worden gedateerd. De meest aannemelijke oorzaak van 

deze exploitatiestop, is de achteruitgang van het bos. De degradatie van bossen door te regelmatige 

kap van opgaande bomen kwam in de 18e eeuw veel voor in de omgeving van de marke, de kans is 

dus groot dat hetzelfde is gebeurd in de marke van Loenen en Zilven.676  

Ook na 1730 is het bos nog flink achteruitgegaan. Wanneer de situatie van het bos in 1764 

(Figuur 48 p. 128) wordt vergeleken met die in 1802-1812 (Figuur 29 p. 95), valt op dat het bos met 

name in het Zilvense deel van de marke behoorlijk in omvang is afgenomen. In 1764 waren er reeds 

flinke open plekken in het bos. Afgaande op deze kaarten lijkt er een reële mogelijkheid te zijn dat de 

houtkap na 1730 toch is voortgezet, op legale of illegale gronden. Een andere mogelijkheid is dat het 

vee of de plaggenstekerij het bos verder heeft beschadigd.  

In hoofdstuk 3 was reeds te lezen dat aan het eind van de 17e eeuw de geërfden meerdere 

malen hun zorgen uitten omdat het bos flink te lijden had onder de dieren en de plaggenstekers die 

zich regelmatig in het bos bevonden. In 1711 werd opnieuw de maatregel genomen dat schapen of 

paarden die zich in het bos of lot bevonden, zouden worden vastgezet door de boswaarder. Er zou 

gemeld worden aan de holtrichter waar het dier was gevonden en het dier mocht niet eerder 

losgelaten worden dan op bevel van de holtrichter.677 Blijkbaar had deze maatregel effect. Rond 1800 

waren de geërfden er in geslaagd de illegale schapendrift in het bos fors te verminderen, bleek in 

hoofdstuk 4. De overtreding schapen in het bos of schapen in het lot was rond 1700 de meest 

voorkomende reden om een boete uit te delen (Bijlage 5). Rond 1800 kwam deze overtreding nog 

slechts sporadisch voor (Bijlage 6). Daar stond helaas tegenover dat er meer plaggen en loof uit het 

bos werden gehaald. Deze plaggenstekerij gebeurde steeds vaker ’s nachts, blijkt uit een resolutie uit 

1790. Om deze praktijk tegen te gaan werd hetzelfde jaar de boete voor nachtelijk plaggensteken (24 

gulden) verdubbeld ten opzichte van de boete overdag (12 gulden).678 Het is opmerkelijk dat de 

boete in 1808 alweer was verlaagd tot 6 gulden (Bijlage 6). Dit zou kunnen betekenen dat de illegale 

activiteiten waren afgenomen. 
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Figuur 48: de marke van Loenen en Zilven rond 1764. Bewerking van de kaart van Willem Leenen van Heerlijkheid Het 
Loo (Kopie door Frederik Beyerinck). Omdat de kaart meetkundig niet klopte, is hij zo goed mogelijk vervormd met 
behulp van ArcGIS om toch een landschappelijke indruk te geven van de marke. Bron kaart: NA, OSK inv. nr. L 10. 
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5.3 De veldgronden 
Zowel het Hooge als het Laage Veld lijken tussen 1700 en 1800 in waardering te zijn toegenomen bij 

de markegenoten. In hoofdstuk 3 bleek dat de veldgronden door de geërfden vooral werden 

beschouwd als goede uitwijkmogelijkheid voor vee, zodat het niet in het bos hoefde te grazen.679 Er 

werd echter met liefde een stukje veldgrond opgeofferd om eikenhakhout te telen. Hierdoor werd de 

grondwaarde namelijk bijna verdubbeld.680 In hoofdstuk 4 werd gemeld dat in de 19e eeuw juist het 

omgekeerde het geval was. De veldgronden waren niet gewoon een uitwijkmogelijkheid voor vee, ze 

werden telkens beschreven als dé gronden waardoor de ingezetenen in leven konden blijven. De 

plaggen- en mestproductie op deze gronden was essentieel om de bouwlanden vruchtbaar te 

houden en te overleven.681  Dit wil overigens niet per definitie zeggen dat de veldgronden in de 17e 

eeuw geen rol speelden in de productie van mest en plaggen. De schapenhouderij op de Veluwe 

kende juist in de periode 1550-1600 en 1700-1750 grote bloei, de kans is daarom groot dat zij ook 

binnen de marke van Loenen en Zilven in groten getale zijn gehouden.682 Dit kwam echter niet tot 

uiting in de markeboeken. Het is mogelijk dat de markegenoten de schapenhouderij in de 17e eeuw 

minder interessant vonden, omdat zij zelf geen boer waren en dat dit onderwerp daarom 

onderbelicht werd op de holtspraken. In de 19e eeuw moesten zij het nut van de veldgronden wel 

bespreken als argument tegen de markeverdelingen. Hierdoor was de kans veel groter dat het 

gebruik van deze gronden in de markeboeken belandde. 

Ook kwam op het Hooge Veld de bijenteelt op gedurende de 18e eeuw. Er was al voor de 17e 

eeuw bijenteelt bedreven in de marke, maar deze teelt werd in de 17e eeuw nauwelijks genoemd.683 

Het aantal vermeldingen nam in de 18e eeuw rap toe. In 1707 werd besloten dat bijen alleen in het 

bos of veld gezet mochten worden, als er stageld betaald werd aan de boswaarder.684 Van 1711-1719 

zijn er rekeningen bewaard van het zetten van immenstallen.685 Waarschijnlijk was de bijenteelt op 

dat moment in opkomst en wilden de geërfden een graantje meepikken. Tussen 1750 en 1850 

verdubbelde de honingprijs in Nederland, wat ook de bijenhouderij zal hebben aangezwengeld.686 

Rond 1800 was de bijenteelt in bloei en leverde deze vijftig tot tachtig gulden per jaar aan pacht op 

(Figuur 34 p. 103). 
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Het economisch hart van de marke was van het bos naar de velden en de bouwlanden 

verschoven. In deze situatie was er juist verzet tegen het bebossen van het Hooge Veld, omdat de 

schapendrift beperkt zou worden.687 In het Laage Veld werd door de geërfden aan de ingezetenen 

ruim baan gegeven om de elzen aldaar te rooien, om de weidemogelijkheden te verbeteren.688 Rond 

1800 werden in de bronnen geen eiken meer gemeld, staande in het Laage Veld, terwijl ze rond 1700 

een beschermde status genoten.689 Waarschijnlijk zijn ook deze bomen gesneuveld om de 

weidegrond te verbeteren. 

Verdroging van het Laage Veld 

Het Laage Veld lijkt tussen 1700 en 1800 te zijn verdroogd. In de 17e eeuw werden er koeien en 

paarden geweid, zonder ruimtelijke beperking.690 Begin 19e eeuw waren de gronden nabij het dorp te 

grasarm om er succesvol te kunnen weiden met koeien en paarden. Daarom was een 

gemeenschappelijke koeherder nodig om de koeien dagelijks helemaal naar de oostkant van het veld 

te brengen.691 De paarden stonden voornamelijk in de natte veengebiedjes bij het dorp.692 Het 

westelijke deel van het Laage Veld werd alleen maar gebruikt om plaggen te steken.693 Ook deze 

plaggen waren in kwaliteit achteruitgegaan in de 18e eeuw. In de 17e eeuw werden nog 

groenplaggen (grasrijke plaggen) en gewone plaggen in het heetveld (heideplaggen) gestoken.694 In 

de 19e eeuw werden er alleen nog heideplaggen gestoken. Het steken van groenplaggen was alleen 

mogelijk in de oostelijke weilanden. Hoewel dit verboden was gebeurde het nog steeds illegaal.695  

Het Laage Veld was waarschijnlijk verdroogd door het onttrekken van vegetatie wegens het 

steken van plaggen. Een mogelijke andere oorzaak voor de verdroging is de ontginning van de venen. 

Er is reeds gemeld dat halverwege de 17e eeuw het Loenense Veen (Figuur 15 p. 55) in pacht werd 

uitgegeven en vervolgens werd ontwaterd.696  Aangezien dit veengebied aan het Laage Veld lag en 

bovendien hoger lag, lijkt het aannemelijk dat er vocht van het veengebied het Laage Veld in sijpelde, 

tot het veen werd ontwaterd. De verdroging van het Laage Veld heeft in dat geval ingezet aan het 

eind van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw. Dit komt overeen met de kaart van Willem 

Leenen uit 1764, waarin het Laage Veld met dezelfde kleur (wit) is ingetekend als de hoger gelegen 

heidevelden (Figuur 48 p. 128). Het Laage Veld was dus net als het Hooge Veld een schraal gebied 

geworden. 
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Zandverstuivingen 

De verdroging en de uitdunning van de vegetatie in de 18e eeuw beperkte zich niet tot het Laage 

Veld. Ook de zandverstuivingen op het Hooge Veld zijn namelijk ontstaan in deze eeuw. Rond 1700 

werd er alleen melding gemaakt van stuifzand in het Loenense Bosch.697 Rond 1800 waren 

stuifzandbebossingen met behulp van dennen reeds in volle gang, bleek in hoofdstuk 4.698 Het is 

waarschijnlijk dat deze stuifzanden zijn ontstaan in de eerste helft van de 18e eeuw. In 1730 werd op 

de holtspraak melding gemaakt van een nationaal plakkaat, waardoor schapen niet langer mochten 

weiden op verbrande heidevelden en op stuifzanden.699 De geërfden besloten zich niet aan dit 

plakkaat te houden, omdat het veld anders te klein zou worden om alle schapen te voeden.700 Er 

waren dus op dat moment al enkele zanden in de marke en doordat de schapen meer voedsel nodig 

hadden dan de heide kon leveren, zullen er steeds meer zandverstuivingen bijgekomen zijn. Er was 

dus sprake van overexploitatie. 

Willem Leenen heeft op zijn kaart van rond 1764 heuveltjes ingetekend. De kans is groot dat 

deze heuveltjes stuifduinen voorstellen, aangezien zij voorkomen op alle plaatsen waar in de 19e 

eeuw hardnekkige stuifzanden zijn gemeld, namelijk rond de Vrijenberg, ten westen van 

Coldenhoven en ten noorden van de Raamberg. In 1750 werd besloten dat de schapen toch niet 

meer op heidevelden mochten komen waar brand was geweest, tot tien jaar na de brand.701 Dit wijst 

op een achteruitgang van het landschap ten opzichte van 1730. Een vermindering van de druk van 

schapen op de veldgronden lijkt niet aannemelijk, omdat begin 19e eeuw juist de noodzaak van de 

schapen voor de marke werd benadrukt. 
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Figuur 49: de marke van Loenen en Zilven rond 1764 met de zones waar later hardnekkige stuifzanden ontstonden. De 
locatie van de toponiemen is overgenomen van latere historische kaarten, zoals de kaart van De Man (Figuur 29 p. 95) en 
de Bonnekaart uit 1863-1875 (Figuur 31 p. 97). Kaart van Willem Leenen van Heerlijkheid Het Loo ( Kopie door Frederik 
Beyerinck 1764). Bron: NA, OSK inv. nr. L10. 
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5.4 De hooilanden, het broek en de venen 

De hooilanden en het broek 

In de 18e eeuw lijkt het algemene hooiland dat langs de Oude Beek liep, bij het Zilvense Goor te zijn 

gevoegd. In 1810 werd het hooiland voor het laatst vermeld, maar uit de notulen en de 

pachtrekeningen blijkt dat het geen zelfstandig gebied meer was.702 In hoofdstuk 3 was te lezen dat 

rond 1700 de Goors in pacht uitgegeven waren, wat rond 1800 nog steeds het geval was, blijkens 

hoofdstuk 4.703 Daarom is het aannemelijk dat na de eerste verpachting in 1700 deze gebieden de 

hele 18e eeuw zijn gehooid door pachters. De enige verandering die in de 18e eeuw is opgetreden 

binnen deze gebieden, is het verdwijnen van de eikenteelt. Net als op de veldgronden werden rond 

1700 de eiken beschermd vanwege het kostbare hardhout dat ze leverden voor de geërfden. Het 

rooien van eikenstompen was toen uit den boze.704 Rond 1800 is er nog één enkele melding gemaakt 

dat de holtrichter recht had om de eiken te oogsten in het hooiland. Dit was echter een opsomming 

van alle rechten die op de hooilanden golden, waardoor het goed mogelijk is dat het een oud recht 

betreft, terwijl er al geen eiken meer aanwezig waren.705 Er stonden alleen nog elzen, die vrij gehakt 

mochten worden door de ingezetenen voor brandhout. De geërfden zagen de bomen het liefst met 

stomp en al verwijderd worden, omdat hierdoor de weidemogelijkheden verbeterden.706  

De venen 

Ook de venen waren boomrijk in de 17e eeuw. In hoofdstuk 3 is reeds gemeld, dat het Loenense 

Veen in de jaren 1630 werd verpacht en ontgonnen. De geërfden bemoeiden zich daarna nog met de 

ontginning van dit veengebied en met de teelt van hardhout, tot de rechten op het hardhout werden 

verkocht aan de pachters.707 Nadien zijn er geen meldingen meer gedaan over het beheer, gebruik en 

landschap van dit veengebied.  

Het Slat en het Zilvense Veen werd ook in deze periode in pacht uitgegeven. De percelen zijn 

duidelijk te zien op de kaart die werd gemaakt ten behoeve van de verpachting en ontginning (Figuur 

23 p. 74). Deze veengebiedjes moeten tijdens de 18e eeuw weer in gemeen gebruik zijn geraakt, 

aangezien in 1808 opnieuw werd besloten ze particulier uit te geven.708 De ingezetenen van Loenen 

en Zilven waren op dat moment gewend dat zij het gebied als weidegrond mochten gebruiken.709 Het 

veengebiedje moet flink verwaarloosd zijn tussen 1700 en 1800. Het was rond 1800 een zompig 

gebied waar alleen in droge perioden enkele paarden en koeien konden staan. De nieuwe pachters 

moesten het gebied opnieuw ontwateren.710 
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5.5 De bouwlanden en de erven 

De bouwlanden 

De bouwlanden werden goed bijgehouden. Het areaal akkerland in de marke breidde uit van circa 

100 ha in 1650 naar circa 250 ha in 1750 en 481 ha in 1813.711 Dat moest aanvankelijk ook, aangezien 

de bevolking van Loenen en Zilven toenam van 290 inwoners in 1650 naar 640 inwoners in 1750.712 

Deze groei zette echter niet door, waardoor er in 1795 nog 619 inwoners waren in beide dorpen 

gezamenlijk. Mogelijk is gedurende de 18e eeuw al een deel van de bouwlanden opgekocht door de 

familie Hackfort, hetzelfde als gebeurde met de waardelen. In hoofdstuk 4 bleek dat zij in 1832 een 

aanzienlijke hoeveelheid bouwland bezaten, die zij niet in één jaar verworven zullen hebben.713 Voor 

zover bekend is de samenstelling van gewassen niet erg veranderd gedurende de 18e eeuw. Zowel in 

de 17e eeuw als aan het begin van de 19e eeuw werd alleen melding gemaakt van de teelt van 

boekweit en rogge.714 Bewijs voor een meer diverse samenstelling van gewassen is voor deze marke 

pas beschikbaar vanaf 1842. 

In hoofdstuk 3 is vermeld dat de enk in 1684-1691 is omringd met een nieuwe enkwal. In de 

19e eeuw zijn er geen meldingen meer gemaakt van deze enkwal. Op de kaarten uit de 18e en 19e 

eeuw is de enkwal wel duidelijk te zien als een groene rand rond de enk (Figuur 29 tm Figuur 32 

p. 95-98 en Figuur 48 p. 128). De wal is daarom waarschijnlijk wel ononderbroken aanwezig geweest. 

De nieuwe wal was primair aangelegd om de enken te beschermen tegen loslopend wild uit 

jachtdomein Het Loo, maar ook om vee van de veldgronden tegen te houden.715 Waarschijnlijk was 

de noodzaak van de wal afgenomen na het overlijden van Koning-Stadhouder Willem III in 1702. Het 

Loo werd daarna verwaarloosd, waardoor de wildoverlast zal zijn verminderd.716 De wildstand was in 

de jaren 1730 in ieder geval historisch laag.717 Dit wekt het vermoeden dat Willem III wild naar het 

domein had laten drijven of lokken. Bovendien werden de schapen rond 1800 voornamelijk geweid in 

de zuidoosthoek van de marke, ver van de enken af.718 Het is niet bekend of dit in de 17e eeuw ook al 

gebeurde, maar het zal de schapenoverlast bij de enken hebben verminderd. 

Er werd wel vee opzettelijk geweid op de bouwlanden, de zogenaamde stoppelweide. 

Voornamelijk koeien en paarden mochten geweid worden op de enk tot de maand mei.719 

Waarschijnlijk kwamen op dat moment de nieuwe gewassen op. 

 

De erven  

Op de eigen erven stonden in de 17e eeuw tal van bomen. Weekhout producerende bomen zoals 

wilgen, populieren en elzen mochten de eigenaren van de erven zelf oogsten om te gebruiken als 

brandhout. Het hardhout van eiken en beuken was voor de geërfden, ook als de bomen op een erf 

stonden.720 De geërfden hadden er dus baat bij dat er zoveel mogelijk eiken en beuken werden 
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geplant op de erven. Rond 1800 werd echter geen enkele melding gemaakt van deze bomen. Juist de 

wilgen en populieren zijn overgebleven. Bovendien gaven de geërfden niet zomaar toestemming om 

bomen te planten bij het erf; er moest eerst bewijs komen dat er ooit bomen op dezelfde plek 

hadden gestaan.721 Gedurende de 18e eeuw moeten de eiken en beuken verdwenen zijn, net als het 

geval was in het broek en op het Hooge en Laage Veld. Een mogelijke verklaring is dat de eigenaren 

van de erven geen eiken of beuken meer wilden planten omdat zij het hout toch niet mochten 

houden. Ook kunnen de eiken zijn geoogst toen het bos niet meer voldoende volwassen bomen 

leverde. Het is in dat geval wel vreemd dat de stompen blijkbaar ook zijn verwijderd. 

5.6 Conclusies 
Gedurende de 18e eeuw werd de invloed van de familie Hackfort eerst heel geleidelijk, maar 

op het eind heel snel groter. De ruzies tussen de geërfden en de predikanten over het beheer van de 

kerkgoederen en kerkrekeningen bedaarden. In het gebruik en beheer van het landschap traden 

meerdere veranderingen op. Het belang van eikenhout in de marke nam fors af. Hierdoor heeft het 

bos slechts zijn politiek-ceremoniële functie behouden en zijn de eiken op de overige gronden 

verdwenen. De veldgronden gingen hard achteruit: op het Hooge Veld ontstonden zandverstuivingen 

en op het Laage Veld werd het onmogelijk koeien te weiden nabij de dorpen. In de hooilanden en het 

broek veranderde weinig, het Slat werd opnieuw gemene grond en werd verwaarloosd. Zowel de 

bevolking als het bouwlandareaal groeiden fors. De hoofdgewassen bleven boekweit en tarwe. 
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H6 Beheer en gebruik in de marke van Loenen en Zilven 1595-1893 in 

verhouding tot de theorie 
 

Nu de geschiedenis van het gebruik en beheer in de marke van Loenen en Zilven is uiteengezet voor 

de periode 1595-1893, rijst de vraag hoe dit gebruik en beheer elders was geregeld. Deze algemene 

kennis is in de voorgaande hoofdstukken bewust weggelaten, om de nadruk te leggen op de 

specifieke gegevens over de marke van Loenen en Zilven. Toch is het belangrijk de bevindingen van 

dit onderzoek binnen de algemene wetenschappelijke theorie te beschouwen. In dit hoofdstuk wordt 

aan de hand van enkele toonaangevende publicaties het algemene beeld weergegeven van de 

ontwikkelingen in gebruik en beheer binnen de Veluwse marken.  

In de inleiding van dit onderzoek is reeds gemeld, dat de marken binnen Nederland een grote 

diversiteit vertonen. Er is daarom gekozen om de marke van Loenen en Zilven te vergelijken met 

marken in dezelfde geografische regio. Wanneer algemene gegevens over de Veluwe als regio niet 

bekend waren, is gezocht naar de meest passende vergelijking op een zo laag mogelijk schaalniveau. 

Dit had tot gevolg dat het gebruik en beheer van de Loenense en Zilvense bouwlanden is vergeleken 

met het algemene beeld van de bouwlanden op de Midden-Nederlandse zandgronden. De algemene 

informatie over de Tragedy of the commons was deels alleen bekend op internationaal niveau en is 

daarom ook op dat niveau vergeleken. Aan het begin van elke paragraaf is telkens vermeld welke 

standaardwerken het algemene beeld bepaald hebben en op welke regio dit beeld betrekking heeft.  

Ook moet er opgemerkt worden dat niet alle algemene informatie over gebruik en beheer 

binnen de marken is opgenomen in dit hoofdstuk. Er worden alleen algemene gegevens 

weergegeven die ook in het specifieke onderzoek naar de marke van Loenen en Zilven naar voren zijn 

gekomen. Het doel van dit hoofdstuk is namelijk na te gaan op welke punten de marke van Loenen 

en Zilven overeenkomt met het algemene beeld en waar er discrepanties zijn. 

6.1 De organisatie van het markegenootschap 
J. Buis heeft voor zijn proefschrift over de Nederlandse bosgeschiedenis de organisatie van veel 

markegenootschappen en maalschappen op de Veluwe bestudeerd.722 Zijn bevindingen zijn zeer 

relevant, de door Buis onderzochte marken in een soortgelijke omgeving lagen als die van Loenen en 

Zilven en omdat het bos zeker in de 17e en 18e eeuw een grote rol speelde binnen de marke. G.H.P. 

Dirkx heeft een onderzoek ingesteld naar de langetermijneffecten van veeweide op het landschap.723 

Ook in zijn studie is veel aandacht besteed aan de organisatie van de marken. Zijn werk is op dit 

onderdeel voor een groot deel gebaseerd op Buis’ bevindingen, maar heeft nieuwe nuances en 

accenten aangebracht. 
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Volgens Buis waren de markegenootschappen op basis van organisatiestructuur in te delen in 

twee groepen. Hij maakte in navolging van B.H. Slicher van Bath onderscheid tussen vrije en 

grondheerlijke marken.724 Een kenmerk van vrije marken was dat de holtrichter werd gekozen. In 

grondheerlijke marken was de holtrichter een grondheer of iemand onder het gezag van een 

grondheer. Het holtrichterschap was in dat geval erfelijk. Buis deelde de marke van Loenen en Zilven 

op basis van dit criterium in bij de grondheerlijke marken. Er was echter geen sprake van een 

stereotype vrije of grondheerlijke marke, maar van een tussenvorm. Dit blijkt wanneer de andere 

kenmerken van beide typen marken worden beschouwd. Dirkx gaf in zijn onderzoek al aan dat de 

tweedeling van Buis en Slicher van Bath te zwart-wit was, dergelijke tussenvormen tussen vrije en 

grondheerlijke marken kwamen veel voor.725 

Hoewel de holtrichter van Loenen en Zilven niet werd gekozen, was hij ook geen 

alleenheerser. Er werd op de holtspraken binnen de marke van Loenen en Zilven door alle geërfden 

per hoofd of per waardeel gestemd.726 Dit hield in dat de holtrichter geenszins overheersend was. 

Sterker nog, er zijn voorbeelden dat hij werd teruggefloten door de geërfden.727 Pas tussen 1784 en 

1810 kreeg de holtrichter genoeg waardelen in handen om zelf alle besluiten te nemen, wat 

overigens meestal niet gebeurde. Waarschijnlijk was dit om niet teveel weerstand op te roepen bij de 

overige geërfden en de ingezetenen van de marke. De enkele keer dat hij zijn zin doordreef stuitte dit 

op grote onwil binnen de marke.728 De marke van Loenen en Zilven voldeed aan het beeld van de 

grondheerlijke marke, in het opzicht dat de holtrichter zijn secretariële en toezichthoudende taken 

niet zelf uitvoerde. Hij delegeerde deze taken naar de bosschrijver/markbeurder/markschrijver en de 

vorsters/boswaarders.729 Deze ambtenaren werden echter niet benoemd door de holtrichter, zoals in 

grondheerlijke marken, maar door alle geërfden gezamenlijk.730  

Het onderzoek van Buis richtte zich niet alleen op het markegenootschap en zijn 

ambtenaren, maar ook op de ongewaarde inwoners, de kotters of keuters. Zij bezaten in geen enkele 

marke waardelen, maar werden in veel marken tot op zekere hoogte toegelaten, omdat zij 

fungeerden als de landarbeiders van de gewaarde boeren.731 Ook in de marke van Loenen en Zilven 

was verreweg het grootste deel van de bevolking keuter. Er woonden in 1650 al 290 personen in de 

marke, terwijl slechts twintig van hen waardelen bezaten.732 De kans is echter klein dat zij 

fungeerden als landarbeiders voor de geërfden, aangezien de geërfden waarschijnlijk geen boer 

waren. Het waardelenbezit was namelijk gekoppeld aan het bos, niet aan een bouwhoeve, zoals in de 

meeste marken.733 Ook woonde zeker in de 17e eeuw het grootste deel van de geërfden buiten de 

marke, hetgeen erg onpraktisch was wanneer zij boer zouden zijn. Op dit punt is een duidelijke 

discrepantie met het algemene beeld te zien. De keuters werden toegelaten binnen de marke, 

hoewel zij zeker in de 17e eeuw waarschijnlijk geen functie als landarbeider vervulden voor de 

geërfden.734 Het enige expliciet genoemde voordeel dat de geërfden direct hadden van de keuters, 
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was dat zij ingrepen in geval van bosbrand.735 Maar waarschijnlijk hielpen de keuters ook de 

markegronden buiten het bos te onderhouden, waar de geërfden minder in waren geïnteresseerd. Er 

zijn geen vermeldingen van de mate waarin keuters in hun rechten werden beperkt. Wel werden zij 

in aantal beperkt, doordat de geërfden vanaf 1651 verboden huizen te bouwen in de marke.736 

Mogelijk kregen alle keuters gebruiksrechten op de gemene gronden, omdat de geërfden buiten het 

bos toch niet veel deden met deze gronden. Het aantal keuters werd in dat geval vooral beperkt om 

de gronden niet te zwaar te exploiteren. 

6.2 Het bos 
Wat betreft onze kennis over het gebruik en beheer van het bos is het reeds genoemde proefschrift 

van Buis ook van groot belang.737 In dit proefschrift worden delen geweid aan het bosbeheer, 

bosgebruik en de boswetgeving op de Veluwe tussen 1400 en 1800, waarbij veel aandacht is besteed 

aan de marken.738 Grote delen zijn gebaseerd op de Geldersche markerechten van J.J.S. Sloet.739 Door 

het gebruik van deze bron is weliswaar niet heel diepgaand archiefonderzoek uitgevoerd, maar was 

het wel mogelijk veel verschillende marken en maalschappen op de Veluwe te vergelijken. Dirkx 

heeft met name op het gebied van veeweide in het bos omvangrijk literatuuronderzoek uitgevoerd 

en heeft de Geldersche markerechten opnieuw onder de loep genomen.740 Hij heeft de situatie in 

Gelderland en Overijssel onderzocht, zonder specifiek de situatie op de Veluwe te beschrijven.  

De vegetatie 

Binnen de Veluwse marken kwam een grote verscheidenheid aan boomsoorten voor. In de bronnen 

wordt melding gemaakt van de eik, beuk, es, berk, populier, els, wilg, vuilboom, den en jeneverbes, 

zo blijkt uit Buis’ onderzoek. De eik en beuk werden hardhout genoemd, de overige bomen 

weekhout. Wilgen en populieren waren erg geschikt om omheiningen te maken rond erven, maar 

ook essen en elzen konden rond erven staan. In 1714 is de eerste vermelding gemaakt van het 

gebruik van dennen. In het markeboek van Loenen en Zilven werden de meeste van deze 

boomsoorten genoemd, alleen de vuilboom en jeneverbes ontbraken. De marke onderscheidde zich 

samen met die van Empe door het voorkomen van essen. Ook was de marke van Loenen en Zilven de 

enige met een groot bosbestand, die daarnaast populieren en wilgen bezat. Dit had ter dele te 

maken met de ligging op de flank van de Veluwe, op de overgang van droog naar nat milieu. De echte 

bosmarken teelden voornamelijk eikenhout. Uit het voorgaande bleek dat dit ook voor de marke van 

Loenen en Zilven opging. Buis wijst er echter op dat in de meeste marken waarschijnlijk meer 

boomsoorten voorkwamen dan werd vermeld. De bomen werden echter alleen vermeld, wanneer er 

een bepaling werd opgesteld omtrent het gebruik van deze bomen.741 

Rechten op het hakken van hout 

Bomen werden primair gebruikt voor de houtproductie. In hoofdstuk 3 bleek reeds dat de geërfden 

van de marke van Loenen en Zilven veel geld verdienden door elk jaar hout uit het bos te verdelen of 

te verkopen. De markerechten getuigen volgens Buis van groot onderling wantrouwen onder de 

geërfden in veel marken: de instandhouding van het bos had niet de hoogste prioriteit, omdat de 
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aandacht was gevestigd op de andere geërfden. Zij waren bang door elkaar tekort te worden 

gedaan.742 Het houtdelen moest altijd gebeuren door minimaal twee personen, de holtrichter werd 

sterk gecontroleerd en er stonden zware straffen op houtdiefstal. Een geërfde die hout stal, verloor 

over het algemeen zijn rechten in de marke en werd sociaal dood verklaard.743 In de marke van 

Loenen en Zilven lijkt er wel enig wantrouwen geweest te zijn. De holtrichter moest weliswaar een 

brief overhandigen als bewijs van de hoeveelheid gestolen hout die hij in bewaring had, maar 

houtdiefstal stond niet gelijk aan een sociale doodverklaring. De geërfde of holtrichter die hout stal, 

verloor alleen voor een jaar zijn recht om te delen in het hout. De straffen waren dus vrij mild.744 Er is 

nergens te vinden dat deze straf ook is uitgedeeld. 

Omdat het bos een belangrijke bron van inkomsten was voor de geërfden, deden zij veel 

moeite het bos in stand te houden. Hiertoe werd volgens Buis het bosgebruik al vroeg beperkt. Uit 

zijn onderzoek bleek dat veel bossen reeds in de 16e eeuw in vrij slechte staat verkeerden ten 

gevolge van overbekapping, veeweide, plaggenwinning, storm en brand.745 Het ontbrak de geërfden 

aan inzicht hoeveel bomen ze konden kappen voor een duurzame houtproductie. Hierdoor namen 

het bosareaal en het aantal geoogste bomen per jaar geleidelijk af.746 De geërfden wilden het bos wel 

in stand houden, maar namen vaak pas maatregelen het bos al in omvang was afgenomen.747 Deze 

maatregelen hadden meestal de vorm van gebruiksbeperkingen. 

Het bosgebruik werd beperkt door het limiteren van het aantal gebruikers en het beperken 

van het bosgebruik per gebruiker. Het aantal gebruikers werd beperkt door de keuters uit te sluiten 

van gebruiksrechten of hun (te) hoge vergoedingen te vragen voor deze rechten.748 Dit gebeurde ook 

binnen de marke van Loenen en Zilven. Op de houtdelingen kregen alleen de geërfden hout 

toebedeeld, maar ook op de houtverkopen zal de prijs waarschijnlijk te hoog zijn geweest voor de 

keuters. Wel mochten de keuters weekhout oogsten voor eigen gebruik.749 Ook werd het weiden met 

bepaalde soorten vee verboden voor een deel van het jaar of in algemene zin.750 Het gebruik per 

belanghebbende werd beperkt door jaarlijks vast te stellen hoeveel hout verdeeld of verkocht werd.  

Volgens Buis was het in veel marken moeilijk de te verloten houtpartijen gelijk te maken en 

ontstonden er vaak ruzies, waarbij het belang van de geërfden soms boven de bescherming van het 

bos leek te gaan. Binnen de marke van Loenen en Zilven zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

dergelijke ruzies rond de houtdelingen. Het lijkt erop dat iedereen vrede had met het deel dat hem 

door het lot werd toebedeeld of dat de ruzies niet werden genoteerd. De enige ruzie die is vermeld, 

ging over de kwestie of het hout verdeeld of verkocht moest worden.751 Mogelijk werd deze 

vriendschappelijke sfeer bevorderd door de maaltijden die werden genoten na de bijeenkomsten van 

de geërfden, waarbij veel wijn werd gedronken.752  
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Ondanks de gemoedelijke sfeer, slaagden ook de geërfden van deze marke er niet in het 

bosareaal gelijk te houden. Het is moeilijk te zeggen of de partijen hout die gedeeld werden in de 

marke kleiner werden, vanwege een gebrek aan gegevens. Wel was een algemene achteruitgang van 

het bos geconstateerd, met name aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw.753 Deze 

achteruitgang werd in eerste instantie geweten aan het illegaal weiden van dieren in het bos, maar 

rond 1730 stopten ook de jaarlijkse houtdelingen.754  

Volgens Buis was de marke van Loenen en Zilven één van de weinige marken, waar niet 

alleen het bosgebruik werd beperkt, maar ook nieuwe bomen werden gepoot om gehakte bomen te 

vervangen. De bepaling waar hij deze kennis op baseert gaat echter over de aanplant van boompjes 

nabij Huis ter Horst, dat aan de oostkant van Loenen ligt, terwijl het bos aan de westkant ligt. Deze 

bepaling is waarschijnlijk verkeerd geïnterpreteerd, doordat Buis niet bekend was in het gebied van 

deze marke.755  

Buis heeft nergens bepalingen kunnen vinden over het zaaien van nieuwe bomen, maar 

constateerde wel dat stobben van gehakte bomen meestal werden beschermd. Deze bevindingen 

komen overeen met die over de marke van Loenen en Zilven. In de 17e eeuw was het streng 

verboden eikenstompen te rooien in de gehele marke. In de 19e eeuw was dit verbod opgeheven 

voor de weidegronden, maar het gold nog altijd voor het bos.756 

Veeweide in het bos 

Uit het voorgaande bleek dat veeweide een grote bedreiging vormde voor het bos.757 De algemene 

manier om het bos te beschermen, was door het gebruik te beperken.758 Beperkingen op veeweide in 

het algemeen kwamen in vrijwel alle Veluwse marken en maalschappen voor, deze beperkingen 

werden opgelegd per gebied, periode of diersoort. Veeweide in het bos tussen mei en oktober was 

vrijwel overal verboden om de jonge loten te beschermen, in zeldzame gevallen werd dit uitgebreid 

naar een algeheel verbod in het bos te komen. De boetes op overtreding van deze beperkingen werd 

in de meeste marken gaandeweg hoger.759  

In de marke van Loenen en Zilven was te zien dat een verhoging van de boetes in algemene 

zin uitbleef, sterker nog: vanaf 1694 hoefde zelfs maar de helft van de boete betaald te worden als 

binnen 14 dagen werd betaald.760 Het lijkt erop dat dit gebeurde omdat de geërfden moeite hadden 

de boetes te innen. Toch namen de gebruiksbeperkingen in de loop van de tijd toe. Tot 1647 

mochten schapen tussen mei en september niet in het bos komen, na 1647 waren zij in het lot het 

gehele jaar uitgesloten; deze beperking leek niet te gelden voor het volwassen bos.761 Een algeheel 

verbod kwam slechts voor in de periode 1869-1887.762  In sommige marken waren er bepalingen dat 

personen met het recht op veeweide in ruil nieuwe bomen moesten aanplanten of de jonge loten 

met doornstruiken moesten beschermen tegen vraat.763 Dergelijke bepalingen zijn in het markeboek 

van Loenen en Zilven niet aangetroffen. 
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Niet alleen de jonge bomen en groene uitlopers, maar ook de eikels werden opgegeten door 

het vee. Met name varkens belemmerden op deze manier de verjonging van het bos. Buis meende 

dat het twijfelachtig was of varkens ooit op grote schaal zijn geakerd. Hij concludeerde dat 

verwijzingen naar het akeren van varkens in het bos binnen de Veluwse marken en maalschappen 

vrijwel allemaal stammen uit de 16e eeuw. Deze verwijzingen zouden op één na allen discutabel zijn. 

Ze verwezen alleen naar gebruik van eikels, zonder te vermelden dat deze voor varkens bestemd 

waren of ze verwezen naar het drijven van varkens, zonder de exacte locatie te vermelden. In drie 

marken waar duidelijk werd geakerd, was het recht voorbehouden aan de holtrichter. Dirkx was het 

niet eens met deze conclusie. Hij had overtuigende aanwijzingen gevonden dat ook door de gewone 

markegenoten en in vrijwel alle marken met bos werd geakerd.764 De marke van Loenen en Zilven 

was hier één van, blijkens de holtspraak van 1595.765 Dit wordt bevestigd door de oorkonde uit 1561, 

waarin Wijnand Hackfort gerechtigheijtt van eijkelen kocht, voor vier volwasse swynen meer als 

keyne erffgenaemen in Loenre bosch op hoer deylen holtz gehadt hebben (Bijlage 2).766 Zowel 

holtrichter Wijnand als de overige geërfden hadden dus enig recht op akeren. Toch werd het akeren 

vrij vroeg afgeschaft in deze marke. Na 1595 is geen melding meer gemaakt van akeren, terwijl de 

meeste bepalingen betrekking hadden op het bos. In de meeste marken verdween het akeren pas 

tussen 1650 en 1700.767 

Het vee beschadigde het bos dus door eikels, jonge loten en groene spruiten op te eten 

terwijl het werd geweid in het bos. Er was echter nog een andere vorm van bedreiging: inwoners van 

de marke sneden loof van de bomen om het elders aan hun vee te voeren. Dirkx verwonderde zich 

erover, dat in geen van de laat- en postmiddeleeuwse markeboeken in Gelderland en Overijssel 

melding is gemaakt van deze winning van loof. Er is bewijs dat al vanaf het Neolithicum vee op deze 

wijze werd gevoerd, daarom is het merkwaardig dat het gebruik nergens wordt vermeld.768 

Betreffende de marke van Loenen en Zilven ontbreekt ook elke verwijzing in de markeboeken van de 

17e eeuw (Bijlage 5 en Bijlage 6). Merkwaardig genoeg kwam de overtreding ‘loof halen’ vanaf het 

begin van de 19e eeuw regelmatig voor (Bijlage 6). Ergens in de 18e eeuw zijn de inwoners van de 

marke dus opnieuw loof gaan snijden. Een andere mogelijkheid is dat de inwoners met vee altijd loof 

zijn blijven snijden, maar dat hierop pas in de 18e eeuw een boete werd gesteld. Dit zou kunnen zijn 

gebeurd tegelijk met het stilleggen van de houtkap rond 1730. 
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Strooiselwinning 

De inwoners van de marke haalden ook materiaal voor zichzelf uit het bos in de vorm van strooisel of 

plaggen. In algemene zin was strooisel- of plaggenwinning in welke vorm dan ook binnen het bos 

meestal verboden. Waarom dit verbod werd ingesteld is volgens Buis niet duidelijk. Slechts een 

enkele aanwijzing zou duiden op beschadiging van jonge loten door het graven in het bos.769 Deze 

reden werd in de markeboeken van Loenen en Zilven expliciet genoemd: het bos kreeg geen kans 

zich te verjongen.770 Uit de boetes bleek dat er in deze marke vaak illegaal in het bos plaggen werden 

gestoken (Bijlage 5 en Bijlage 6). Het lijkt vrij aannemelijk dat het strooisel uit het bos veel 

humusrijker was dan dat van de heide en dus geliefder. Dit wil overigens niet zeggen dat er op de 

heide geen plaggen werden gestoken: het was daar waarschijnlijk toegestaan, waardoor het niet 

werd bestraft met een boete.  

Brandbestrijding 

Het bos werd ook indirect bedreigd door brand. Er werd soms brand gesticht op de heide door de 

ingezetenen om jonge scheuten te verkrijgen. Deze jonge scheuten dienden als voer voor het vee. 

Het gebruik van vuur bij het bos was echter strikt verboden in de meeste marken. Branden werden 

over het algemeen gesticht op de heide, maar konden overslaan naar het bos. Wanneer er brand 

was, moesten allen met een belang in het bos of in de marke helpen met blussen, slechts in een 

enkel geval kregen ze hiervoor een vergoeding.771  

Binnen de marke van Loenen en Zilven zijn geen verboden gevonden op het stichten van 

brand in het bos, of vermeldingen van personen die zijn gestraft voor dergelijke bezigheden. Het kan 

zijn dat brandstichting in de marke minder voorkwam dan elders. Wel zijn er meerdere malen 

bosbranden geweest, zowel in de 17e als in de 19e eeuw en dus naar alle verwachting ook in de 18e 

eeuw.772 Anders dan elders op de Veluwe, werd brand in deze marke juist geblust door de keuters.773 

Iedereen die hielp kreeg een kleine vergoeding.774 Een mogelijke reden van dit opmerkelijke verschil 

zou kunnen zijn dat veel geërfden in de marke van Loenen en Zilven zeker in de 17e eeuw ver van de 

marke woonden. In geval van brand konden zij nooit op tijd aanwezig zijn, dus waren zij afhankelijk 

van de keuters.775 Dit zou ook verklaren waarom er een vergoeding werd uitgekeerd aan een ieder 

die hielp met blussen. 
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6.3 De veldgronden 
Wat betreft het beheer en gebruik van de veldgronden binnen de marken is het reeds vermelde werk 

van Dirkx toonaangevend. Hij heeft een uitgebreide literatuurstudie gedaan naar de historische 

vegetatie en veeweide op de veldgronden in de zandgebieden van Gelderland en Overijssel en heeft 

de Geldersche Markerechten opnieuw bestudeerd.776  

De vegetatie 

Dirkx stelt dat de veldgronden op de armere zandgronden in de 16e tot en met de 18e eeuw in het 

algemeen bestonden uit een afwisseling van schaarse bosjes, wilde graslanden en op drogere en 

schrale bodems grasrijk heideland.777 In de 19e eeuw bestonden de veldgronden voor driekwart uit 

struikheide (heetveld) en één kwart uit dopheide met wilde grassen (groenlanden). Dit beeld komt 

overeen met dat van de marke van Loenen en Zilven. In de 17e eeuw werd melding gemaakt van 

meerdere eikenbosjes of akkermaalshout op zowel het Hooge als Laage Veld.778 Het Hooge Veld 

neigde waarschijnlijk meer naar het grasrijke heideland, het Laage Veld naar het wilde grasland.779 In 

de 19e eeuw was sprake van droge heide die plaatselijk overging in zandverstuivingen. Het is 

aannemelijk dat er toen meer struikheide aanwezig was.780 Volgens Dirkx werd ook de enk tot de 

veldgronden gerekend.781 Hoewel de enk in de marke van Loenen en Zilven werd gebruikt voor 

stoppelweide, is er geen aanwijzing dat hij tot de veldgronden werd gerekend. De reden hiervoor kan 

zijn, dat de enk reeds vroeg verpacht was en later werd verkocht aan ingezetenen. De geërfden 

hadden daarom waarschijnlijk minder de neiging om zaken die zich afspeelden op de enk, in het 

markeboek op te nemen.782 Het blijft daardoor onduidelijk hoe de ingezetenen de enk beschouwden. 

Het gebruik en beheer 

Het gebruik van de veldgronden was volgens Dirkx gericht op het leveren van nutriënten aan de enk. 

Via plaggen werden deze nutriënten direct verplaatst en indirect doordat het vee op de veldgronden 

graasde, maar de mest in de stal deponeerde. Deze potstalmest werd weer op de enk gebracht.783 

Het hier geschetste beeld geldt ook voor de marke van Loenen en Zilven, maar hier moeten wel 

enkele kanttekeningen bij worden geplaatst. In de 19e eeuw was de rol van de veldgronden als 

leverancier van nutriënten in de markeboeken veel duidelijker aanwezig dan in de 17e eeuw. In 

laatstgenoemde eeuw namen de bosjes op de veldgronden een prominente plaats in. De 

veldgronden werden waar mogelijk gebruikt voor aanvullende houtteelt. De marke veranderde van 

een bosmarke (marke met het zwaartepunt in het bos) naar een ‘gewone’ marke.784 Dit wil niet 

zeggen dat de veldgronden in de 17e eeuw geen leverancier waren voor de bouwlanden, maar wel 

dat de veldgronden van minder belang waren voor de geërfden. 

In vrijwel alle marken werd op de heidevelden werd vooral geweid met schapen. De schapen 

werden in de 17e en 18e eeuw gehouden om zowel hun wol als hun mest en in de 19e eeuw alleen om 
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de mest, vanwege de dalende wolprijzen.785 De schapenhouderij in Gelderland en Overijssel kende 

bloeiperioden tussen 1550 en 1600 en tussen 1700 en 1750. Tijdens de tweede periode werd de 

draagkracht van de veldgronden bereikt. Vaak werden er in die periode bepalingen uitgevaardigd 

omtrent het maximum aantal schapen.786 Hierna nam de schapenhouderij gestaag in omvang af.787 

Het is onduidelijk of de schapen gemeenschappelijk of individueel werden geweid.788 De schapen 

werden ondergebracht in schaapskooien, die zowel in het dorp als in het veld konden staan.789 Dirkx 

vermeldde dat soms de heidevelden in brand werden gezet om de schapen op de nieuw 

opspringende spruiten te laten grazen. Wanneer deze spruiten echter direct opgevreten zouden 

worden, was de kans groot dat er een zandverstuiving ontstond. In veel marken was het daarom 

verboden te weiden op pas afgebrande heide.790  

Dit beeld sluit goed aan bij dat van de marke van Loenen en Zilven. Vanaf 1595 werden er 

bepalingen uitgevaardigd met betrekking tot de schapenweide.791 Vanaf 1651 werd geprobeerd het 

aantal nieuwe inwoners (en daarmee het vee) te beperken.792 In de periode 1700-1750 ontstonden 

zandverstuivingen binnen de marke, een aanwijzing dat de draagkracht van de veldgronden was 

bereikt.793 In 1802 werd besloten dat op afgebrande heide een jaar lang geen schapen mochten 

komen.794 Toch werden er met name in de 19e eeuw regelmatig heidebranden gemeld.795 Helaas zijn 

er weinig gegevens betreft het aantal schapen in de marke of quota die werden gesteld door de 

geërfden. Het is alleen zeker dat het aantal schapen in de 19e eeuw afnam.796  

Tegenover de droge heidevelden stonden de grasrijkere groenlanden. In de meeste marken 

werden deze gronden begraasd door koeien, die doorgaans hogere eisen stellen aan hun voedsel dan 

schapen. In veel gevallen waren deze gebieden zelfs verboden voor schapen.797  Dat was in de marke 

van Loenen en Zilven zeker vanaf de 19e eeuw het geval. Oudere gegevens zijn niet beschikbaar.798 

De koeien werden in veel marken geweid door een herder die door de boeren gemeenschappelijk 

werd betaald. Een maximum aantal koeien werd zelden gesteld.799 De weidegronden werden 

doorgaans verbeterd door opschietende wilgen en gagel te verwijderen. Ze werden meestal verdeeld 

in het begin van de 19e eeuw.800  

De marke van Loenen en Zilven was in de 17e eeuw dus uitzonderlijk omdat de geërfden de 

bomen in het groenland (Laage Veld) lieten staan. Er was holt aanwezig op deze gronden dat 

gemeenschappelijk werd gebruikt, waarschijnlijk als eikenhakhout.801  Ook was de marke 

uitzonderlijk omdat de groenlanden nooit werden verdeeld. De gebruiksrechten waren weliswaar 

verpacht, maar er was geen sprake van individuele percelen. Tot het eind van de 19e eeuw werd er 
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geweid door een gemeenschappelijke koeherder. Het verdelen van de gronden werd onmogelijk 

geacht, omdat de beste groenlanden te ver weg lagen om particulier goed te kunnen exploiteren en 

de gronden bovendien van zeer wisselende kwaliteit waren.802 

Na de weidegang werd het vee in de meeste marken geschaard op de brinken. Schapen 

werden geweerd van de brinken of mochten er alleen overheen lopen op weg naar de heide. Soms 

was de brink slechts een deel van het jaar verboden terrein.803 De marke van Loenen en Zilven was 

zo’n marke waar schapen wel een deel van het jaar waren toegestaan op de brink.804 Van het scharen 

van ander vee op de brink is geen expliciete melding gemaakt. 

De veldgronden werden in de meeste marken niet alleen gebruikt om vee te houden, maar 

ook voor het steken van plaggen. Dit gebruik werd in alle marken die door Dirkx onderzocht zijn 

alleen beperkt in de ruimte, niet in kwantiteit. De druk op de andere gronden waar plaggen werden 

gestoken nam daardoor steeds verder toe.805 Dit was ook het geval in de marke van Loenen en 

Zilven. In de 17e eeuw was het al verboden plaggen te steken in het bos en was het steken van 

plaggen op het heideveld slechts toegestaan aan de geërfden en aan personen die specifiek 

toestemming kregen van de geërfden.806 In de 19e eeuw was het steken van groenplaggen ook 

verboden, waardoor de volle druk naar de heidevelden verschoof.807 

Zandverstuivingen 

Door een te hoge gebruiksdruk konden de heidevelden overgaan in zandverstuivingen. De 

zandverstuivingen ontstonden op het grootste deel van de Veluwe vanaf de periode 1150-1250. Deze 

verstuivingen ontstonden op de armste gronden, die door een combinatie van ontbossing en een 

aantal droge jaren al hun vegetatie konden verliezen. Het aantal bepalingen omtrent 

zandverstuivingen in Nederland kende een piek in de periode 1550-1650; dit was op het hoogtepunt 

van de schapenhouderij.808 De degradatie van heide tot zandverstuiving binnen de marke van Loenen 

en Zilven kwam dus vrij laat. In de tweede helft van de 17e eeuw zijn er slechts enkele meldingen 

gedaan die kunnen duiden op voorzorgsmaatregelen tegen zandverstuivingen.809 De allereerste 

melding van een echte zandverstuiving dateert uit 1700.810 Dit zou kunnen samenhangen met de 

relatief kleine rol die de heide speelde als nutriëntleverancier ten opzichte van andere marken. Ook 

kan de ligging van de marke een rol hebben gespeeld. Doordat de marke op de flank van de Veluwse 

stuwwal lag, waren er relatief veel vochtigere veldgronden, die waarschijnlijk minder snel verstoven.  

Om de stuifzanden te beteugelen werden verschillende maatregelen genomen. Het was in 

vrijwel alle Nederlandse marken verboden te weiden op de stuifzanden. Ook werd het zand belegd 

met plaggen, werd er zandhaver gezaaid en werd er rijshout geplaatst om de wind te breken.811 De 

markegenoten van Loenen en Zilven waren mild wat betreft de schapenweide. Zoals reeds gemeld 

mochten de schapen in 1730 nog weiden op de zandverstuivingen, ondanks een landelijk verbod.812 
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De geërfden noemden destijds als argument dat de schapen nergens anders heen konden, maar in 

1750 werd het gebruik van de heide toch beperkt.813 Ook in dit geval speelde mogelijk een rol dat de 

zandverstuivingen in de marke van Loenen en Zilven pas vrij laat ontstonden. Het is mogelijk dat de 

geërfden in eerste instantie de zandverstuivingen onderschatten. In de 19e eeuw was de bestrijding 

reeds in volle gang. Het gebruik van rijshout werd niet genoemd, maar het bedekken met plaggen 

wel. Bovendien werden er kribben aangelegd en werden er dennen gepoot en gezaaid.814 

6.4 De hooilanden, het broek en de venen 
Er is relatief weinig specifieke literatuur over het gebruik en beheer van hooilanden, broeklanden en 

venen binnen de marken of op de Veluwe. Ook wat betreft deze gebieden is het onderzoek van Dirkx 

een goede inventarisatie van de beschikbare kennis. 

De vegetatie 

Over de vegetatie in de hooilanden is weinig bekend. Onderzoek naar de historische begroeiing van 

hooilanden geven geen eenduidig bewijs over de vegetatie. Met behulp van pollenanalyse 

(onderzoek van stuifmeelkorrels) kunnen de verschillende grassoorten niet van elkaar onderscheiden 

worden.815 Het broek werd door Dirkx behandeld als groenland, hierover geeft hij dus dezelfde 

informatie als over het Laage Veld.816 De hooilanden zag hij wel als een afzonderlijk gebied. Het 

onderscheid tussen het groenland/broek en de hooilanden was volgens Dirkx dat de hooilanden 

natter en voedselrijker waren, waardoor het gras harder groeide. Dit betrof met name beekdalen, 

maar ook andere grasrijke gebieden konden voldoen.817  

Gebruik en beheer 

De hooilanden werden in eerste instantie gemeenschappelijk gehooid. Het hooirecht op deze 

gronden werd in de meeste Nederlandse marken al in de 16e eeuw verdeeld onder de geërfden. De 

oogst vond meestal plaats in de zomermaanden, waarna de hooilanden werden gebruikt als 

gemeenschappelijk weideveld. 818 Deze ontwikkeling voltrok zich in de marke van Loenen en Zilven 

pas aan het eind van de 17e eeuw. Bovendien werden de hooilanden niet verdeeld onder de 

geërfden, maar werden de hooirechten verpacht aan de meest biedende persoon. De inkomsten 

gingen naar de markekas.819 Buiten het hooiseizoen werd het hooiland net als in de andere marken 

gebruikt als gemeenschappelijk weidegebied.820 Deze situatie was waarschijnlijk ontstaan doordat de 

geërfden geen bouwhoeven bezaten in de marke, maar vooral met de houtteelt bezig waren.821 Zij 

hadden daardoor zelf geen hooi nodig, maar konden de pachtsommen goed gebruiken. Dit blijkt des 

te meer uit het feit dat na de verdeling de eiken in de hooilanden moesten blijven staan, zodat de 

markegenoten deze konden oogsten, terwijl wel de weide in het hooiland werd belemmerd.822 

Het broek is in deze scriptie telkens behandeld bij de hooilanden en de venen, omdat al deze 

gebieden nat en zompig waren en daardoor overeenkomstige gebruiksvormen kenden. Dirkx heeft 
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broekgronden echter geschaard onder de groenlanden.823 Dit onderscheid is overigens niet altijd 

eenduidig te maken. In de voorgaande hoofdstukken werd reeds duidelijk dat het Laage Veld met 

name vanaf de 18e eeuw vrij droog was voor een groenland en plaatselijk naar heide neigde, terwijl 

het broek juist tot circa 1810 erg nat was en plaatselijk naar moeras neigde. Door zijn indeling geeft 

Dirkx wel dezelfde beschrijving van het broekland als van het Laage Veld. De afwijkingen van het 

algemene beeld van de marke van Loenen en Zilven zijn ook hetzelfde: de broekgronden werden 

nooit verdeeld onder de geërfden en de bomen werden pas laat verwijderd. Er werd weekhout 

geteeld als brandhout, eikenhout voor de verkoop of voor gebruik door de geërfden.824 Pas rond 

1810 werden de bomen verwijderd om het broek geschikter te maken als weidegebied.825 

Over het gebruik en beheer van venen in Veluwse marken is vrijwel niets gepubliceerd. 

Waarschijnlijk komt dit, doordat er nauwelijks veen voorkomt op de Veluwe, alleen in de vorm van 

vennetjes.826 Buis meldde dat in de uitzonderlijke gevallen dat veen voorkwam in een marke een 

streng uitvoerverbod van turf gold.827 Hoewel er in de marke van Loenen en Zilven veen aanwezig 

was, werd er vooral turf gestoken in vennetjes in het broek en het Laage Veld.828 Het was verboden 

veen te steken in de echte veengebieden: het Slat en het Loenense en Zilvense Veen om ze niet in 

een moeras te laten veranderen.829 De Loenense venen werden al in de 17e eeuw ontgonnen om te 

gebruiken voor de houtteelt, als bouwland of als weidegrond.830 

6.5 De bouwlanden en de erven 
Op het gebied van de landbouwgeschiedenis zijn de publicaties van J. Bieleman toonaangevend. Hij 

vervaardigde verschillende overzichtswerken van de landbouwgeschiedenis van Nederland en van 

Gelderland.831 In zijn publicaties over heel Nederland, besteedde hij aandacht aan de Midden-

Nederlandse zandgronden en gaf in de tekst soms zelfs specifieke informatie over de Veluwe. 

Bieleman constateerde in de periode 1500-1650 op de Veluwe een sterke afname van de 

veestapel, met name paarden en schapen, terwijl de akkerbouw juist werd uitgebouwd. De 

boekweitteelt verbreidde zich over de Veluwe, ten koste van haver.832  Het gewas kon goed groeien 

op de schrale zandgronden zonder veel bemesting en was daardoor voordelig.833 Daarnaast werd 

rogge geteeld en deden knollen en spurrie hun intrede als nagewas. De nieuwe gewassen werden 

voornamelijk gebruikt als voedergewassen voor vee.834 Een belangrijk deel van de enken werd in de 

17e eeuw overigens nog gebruikt als driesland.835 Helaas is in het markeboek van Loenen en Zilven 

geen informatie bewaard over de gewassen die op de enk werden verbouwd in deze periode of de 

gebruikte landbouwmethode, omdat de enk werd verpacht. Er is slechts bekend dat in 1488 gerst en 
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rogge werd geleverd van de bouwlanden en dat in 1647-1662 rogge en boekweit werd verbouwd.836 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat andere gewassen niet werden geteeld. 

Door het gebruik van nagewassen en de laatrijpende boekweit, werd volgens Bieleman de 

collectieve stoppelweide op de enk tussen 1500 en 1650 teruggedrongen en verboden.837 Uit het 

onderzoek van Dirkx bleek echter, dat er naderhand nog wel degelijk aan gemeenschappelijke 

stoppelweide werd gedaan, maar dat de periode waarin geweid kon worden korter werd. Wanneer 

er winterrogge werd geteeld werd het vee soms zelfs in de winter van de enk geweerd.838  Er werd 

geweid met paarden, koeien, schapen en varkens. De schapen beschadigden de enk en waren 

daarom niet erg geliefd.839 In het markeboek van Loenen en Zilven is betrekkelijk weinig gemeld over 

stoppelweide. Er zijn vermeldingen gevonden uit 1739 en uit 1891. In 1739 werd geweid met koeien 

en paarden tot de maand mei.840 Het is goed mogelijk dat de schapen werden geweerd om schade 

aan de enk te voorkomen. Varkens kwamen na 1595 waarschijnlijk nauwelijks nog voor in de marke. 

Het feit dat de markegenoten de stoppelweide reguleerden, wijst waarschijnlijk wel op collectieve 

stoppelweide na 1650 en pleit dus voor de bevindingen van Dirkx. De markegenoten bemoeiden zich 

nauwelijks met de enk, dus zou het onzinnig zijn als zij particuliere stoppelweide ineens wel zouden 

reguleren. 

In de negentiende eeuw was de samenstelling van de gewassen op de Midden-Nederlandse 

zandgronden veranderd. Tussen 1813 en 1850 werd op de Veluwe 36% van het bouwland gebruikt 

voor de teelt van boekweit. Het areaal op de West-Veluwe was echter groter dan op de Oost-Veluwe 

vanwege export naar de grote steden.841  Daaruit volgt dat het gemiddelde op de Oost-Veluwe lager 

gelegen moet hebben dan 36%. In de marke van Loenen en Zilven bestond het percentage van de 

geregistreerde gewassen in 1813 voor 43% uit boekweit, maar in 1850 nog slechts voor 21%. Het 

areaal boekweit halveerde om ruimte te maken voor knollen en spurrie.842  

De aardappelteelt op de Veluwe was in het begin van de 18e eeuw opgekomen, maar in 1813 

werd slechts 8% van het landbouwareaal op de Veluwe gebruikt voor aardappels. Dit areaal nam toe 

tot 12% in 1845.843 In de marke van Loenen en Zilven werd in 1813 15% van het areaal benut voor 

aardappelen, in 1844 nog slechts 12% bij een krimpend areaal bouwland. De marke teelde in 1813 

dus relatief veel aardappelen, om in 1844 weer bij de Veluwse trend aan te sluiten (Bijlage 12) 

betreft de periode 1844-1875 zijn er absolute getallen beschikbaar voor de teelt van rogge, haver en 

aardappelen, zowel op de Veluwe in het algemeen als in de marke specifiek (Tabel 10). De toename 

van het areaal rogge en aardappelen binnen de marke liep ongeveer gelijk op met die van de Veluwe. 

Het areaal haver nam duidelijk veel harder toe. 
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Tabel 10: areaal rogge, haver en aardappelen op de Veluwe algemeen en in de marke van Loenen en Zilven. Aan de 
indexcijfers is te zien waar het areaal relatief sneller groeide. Bron: gegevens Veluwe: Brusse, Paul, ‘De Gelderse 
landbouw in de periode 1850-1920’ in: Bieleman, Jan e.a. (red.), Anderhalve eeuw Gelderse landbouw (Groningen 1995) 
92-121. Gegevens marke: Bijlage 12. 

Rogge 
    

 

1844 (marke) 
1845 (Veluwe) 

 

1869 (marke) 
1875 (Veluwe) 

 

 
ha. ind. ha. ind. 

Veluwe 8830 100 13040 135 

Marke 181 100 248 137 

     Haver 
    

 

1844 (marke) 
1845 (Veluwe) 

 

1869 (marke) 
1875 (Veluwe) 

 

 
ha. ind. ha. ind. 

Veluwe 860 100 1340 156 

Marke 19 100 51 268 

     

     Aardappelen 
    

 

1844 (marke) 
1845 (Veluwe) 

 

1869 (marke) 
1875 (Veluwe) 

 

 
ha. ind. ha. ind. 

Veluwe 2530 100 6360 251 

Marke 46 100 107 232 
 

 

Nabij de enken werden vaak bijen gehouden, omdat zij zorgden voor de bestuiving van de 

boekweit en omdat hun honing tegelijkertijd een mooie prijs opbracht. De bijenteelt groeide vooral 

hard in de periode 1750-1850, toen de honingprijs in Nederland rap steeg.844 Het is onbekend waar 

de korven in de marke van Loenen en Zilven precies stonden, er werd alleen vermeld dat ze op het 

Hooge Veld en in het bos stonden.845 De bijenteelt kwam in de marke op rond 1710 en ging hard 

achteruit rond 1830 (Figuur 34 p. 103). Het is onbekend waarom de teelt in deze marke relatief vroeg 

opkwam en ten onder ging. De omvang is vergeleken met de West-Veluwe nooit groot geweest. In 

de piekjaren stonden er maximaal 1600 bijenkorven in totaal.846 Op de West-Veluwe hadden 

sommige individuele bijenhouders al 300-400 korven.847 

  

                                                             
844 Bieleman (2008) 254-256. 
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Vanaf 1850 stegen in Nederland de prijzen van de veehouderijproducten aanmerkelijk harder 

dan die van de akkerbouwproducten. Hierdoor kwam de akkerbouw in dienst te staan van de 

veehouderij in plaats van andersom, zoals het vanaf 1500-1650 was geweest. Deze ontwikkeling uitte 

zich in een toename van de rundvee- en varkensstapel.848 Het aantal schapen nam juist af door de 

opkomst van guano (vogelmest) rond 1840 en kunstmest rond 1890.849 Helaas zijn voor de marke van 

Loenen en Zilven cijfers omtrent het rund- en varkensvee alleen bekend uit 1868, 1869 en 1878. Deze 

cijfers onderschrijven wel de bovenstaande ontwikkeling. Het aantal runderen steeg tussen 1868 en 

1878 van 521 naar 581 en het aantal varkens van 33 naar 171.850 Het aantal schapen nam af van 1200 

in 1841 naar 457 in 1867 en 384 in 1878.851 

6.6 Veranderingen in gebruik en beheer onder druk van 

de markeverdelingen 

De belangrijkste publicaties over de markeverdelingen in Nederland zijn geschreven door H.B. 

Demoed en J.L. van Zanden. Demoed heeft een proefschrift geschreven over de ideeën die ter 

grondslag lagen aan de markeverdelingen, de wetten die de verdelingen tot stand moesten brengen 

en de werkelijke gevolgen van die wetten.852 Het proefschrift concentreert zich op de marken die 

vóór de Nederlandse Markenwet van 1886 zijn verdeeld en op de provincie Overijssel, maar ook de 

provincie Gelderland krijgt de nodige aandacht. Van Zanden heeft onderzocht waarom veel marken 

in het oosten van Nederland faalden of slaagden in hun landschapsbeheer en besteedde daarbij ook 

aandacht aan de ondergang van die marken.853 

In hoofdstuk 4 is reeds beschreven hoe aan het eind van de 18e eeuw de ideeën tot stand 

kwamen om de marken te verdelen als middel om de woeste gronden tot ontginning te brengen. 

Demoed stelde dat de wet uit 1809/1810 de marken voor het eerst dwong mee te denken over de 

mogelijkheid tot een verdeling van de woeste gronden. In Gelderland reageerden slechts 20 van de 

130 marken. In de meeste marken werd de verdeling afgewezen. In de tien marken die de afwijzing 

motiveerden was doorgaans het argument dat de veldgronden onmisbaar werden bevonden voor de 

levering van plaggen en als weidegrond voor het vee.854 Dit was dezelfde argumentatie die de marke 

van Loenen en Zilven ook leverde in het officiële besluit om niet te verdelen, met het aanvullende 

argument dat de grasrijke gebieden te ver weg lagen om particulier te kunnen weiden.855 Wel was er 

een grote groep tegenstanders onder de geërfden die een verdergaande verdeling van de 

heidevelden voorstond.856 In vrijwel alle marken werd de wet vervolgens niet meer genoemd, net 

zoals in de marken van Loenen en Zilven.857  
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Ook was er vrijwel nergens sprake van ontginningen.858 In de marke van Loenen en Zilven 

werden tussen 1810 en 1823 enkele heideveldjes van verwaarloosbare omvang ontgonnen.859 De 

enige noemenswaardige verandering is de ontginning van het Slat. Het plan voor deze ontginning 

bestond al, maar kon gemakkelijk door de holtrichter worden doorgedrukt met het argument dat 

deze grond uit naam van de wet van 1809/1810 werd ontgonnen.860 

Een gehele ontginning werd echter ook door de holtrichter niet gewenst. Rond 1820 was er 

al een dertigtal marken rond Deventer en Zutphen verdeeld onder notabelen met gewaarde erven 

die veel eigen voordeel uit de markeverdeling konden halen.861 Uit het onderzoek van Van Zanden 

bleek dat vrijwel overal de gewaarde grootgrondbezitters voor markeverdeling waren. De 

grondprijzen stegen in de 19e eeuw fors, waardoor een verdeling steeds meer geld opbracht. De 

geërfden negeerden de protesten van de keuters die (vrijwel) zonder land zouden komen te zitten.862 

Hoewel in de marke van Loenen en Zilven de holtrichter tussen 1810 en 1852 meer dan genoeg 

waardelen in bezit kreeg om eigenhandig de markeverdeling te vorderen en bijna alle opbrengsten in 

eigen zak te steken, leek hij hier allerminst toe geneigd.863 In zowel 1810 als 1823 maakte hij aan het 

openbaar gezag duidelijk dat een verdeling niet mogelijk en ongewenst was. De holtrichter 

beschermde hiermee de belangen van de keuters, die de gemeenschappelijke gronden konden 

blijven gebruiken.864 

Het reeds gemelde Koninklijk Besluit uit 1837 vond in Gelderland in algemene zin weinig 

gevolg. De reden hiervoor was, dat de gouverneur niet aan de marken had gemeld dat de wetten van 

1809/1810 stipt nageleefd moesten worden en omdat de meest gewillige marken alle al verdeeld 

waren.865 Bovendien waren er op de arme zandgronden weinig gebieden geschikt voor ontginning, 

behalve de bossen die de marken en maalschappen juist niet wilden aantasten.866 In de markeboeken 

van Loenen en Zilven is dan ook geen concrete discussie over dit besluit vermeld. Het aantal in pacht 

uitgegeven gronden nam wel toe vanaf de jaren 1840, maar het is onzeker of er een verband is met 

het Besluit uit 1837.  

Van Zanden heeft een verband ontdekt tussen de omvang van de schaapskuddes en het 

verzet tegen markedeling. Omdat voor de schapen uitgestrekte heidevelden nodig waren werd 

markverdeling onmogelijk geacht, maar toen tussen 1813 en 1850 schapen relatief minder rendabel 

werden en runderen meer, nam de omvang van de schaapskuddes af en daarmee de weerstand 

tegen markeverdelingen.867 In de marke van Loenen en Zilven nam de omvang van de schaapskuddes 

weliswaar af, maar hiermee werd de houding tegenover een eventuele verdeling niet positiever 

(Bijlage 10). Dit kan samenhangen met het feit dat in de markeboeken vooral de zaken van de 

geërfden zijn genoteerd. Veel geërfden hadden, anders dan in de meeste marken, geen bouwland en 

hielden daarom geen schapen. Bovendien was de holtrichter pertinent tegen verdeling en had hij 

zoveel waardelen dat niemand iets tegen deze mening kon inbrengen.  
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Op de Veluwe kwamen veel late verdelingen voor, 14 marken verdeelden pas na de 

Markenwet van 1886.868  Deze Markenwet had volgens Demoed weinig directe gevolgen. Nog geen 

tien marken werden onder deze wet verdeeld.869 Dat de marke van Loenen en Zilven aan deze wet 

ten onder ging is dus vrij uitzonderlijk. De geërfden hadden de pech dat een hunner, C. Van 

Hugenpoth tot Aerdt, verdeling eiste.870 

6.7 De tragedy of the commons en ‘duurzaamheid’ 

De tragedy of the commons op de markegronden 

Eén van de voornaamste redenen dat de overheid verdeling van de marken bevorderde, was omdat 

zij meende dat marken vasthielden aan een ouderwets grondexploitatiesysteem.871 In de inleiding 

van dit onderzoek werd uitgelegd, waarom in een situatie van gemeenschappelijk grondbezit de kans 

groot is dat iedere gebruiker eigen gewin gaat nastreven. Hierdoor ontstaat overexploitatie van de 

gronden, waardoor de tragedy of the commons zich openbaart. In de marke van Loenen en Zilven 

was duidelijk sprake van een verslechtering van het landschap. In de 17e en 18e eeuw ging het 

bosbestand achteruit en vanaf het eind van de 17e eeuw ontstonden zandverstuivingen, die tot ver in 

de 19e eeuw bleven bestaan. De publicaties van Van Zanden en van M. de Moor, L. Shaw-Taylor en P. 

de Warde geven een heldere beschouwing van het tragedy of the commons probleem binnen de 

marken, waarbij Van Zanden zich voornamelijk heeft gericht op Gelderland ten oosten van de IJssel.  

De Moor, Shaw-Taylor en Warde hebben hun theorieën gebaseerd op marken door heel Europa en 

hebben daardoor algemeenheden kunnen ontdekken die opgaan voor marken in veel verschillende 

omgevingen.872 Welke oorzaken dragen deze auteurs aan voor het voltrekken van de tragedy binnen 

de marken en in hoeverre komt deze theorie overeen met de praktijk binnen de marke van Loenen 

en Zilven? 

De marken probeerden volgens Van Zanden en De Moor overexploitatie tegen te gaan door 

de gebruiksrechten op de gronden te beperken afhankelijk van het aantal waardelen dat een ieder 

bezat.873 Binnen de marke van Loenen en Zilven was dit bijvoorbeeld het geval bij de verdeling van 

het hout in de 17e eeuw.874 Bij de aankoop van een erf bepaalden de geërfden hoeveel dieren de 

nieuwe eigenaar mocht hoeden in de marke.875 Deze toestemming werd echter zo vaak gegeven dat 

de ingezetenen het in de 19e eeuw als algemeen recht beschouwden om te mogen weiden in de 

marke en de beperking haar kracht verloren had.876  
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In veel marken werd bepaald dat inwoners van de marke niets buiten de marke mochten 

verkopen of alleen dat van de gemeenschappelijke gronden mochten nemen wat zij zelf zouden 

gebruiken. Op deze wijze werd er een natuurlijke bovengrens aan de exploitatie van de gronden 

opgelegd, die op de vrije markt ontbrak.877 In de marke van Loenen en Zilven was dit ook het geval. 

Het was verboden hout weg te geven aan personen buiten de marke.878 Ook werd het uitvoeren van 

plaggen bestraft.879 Er was echter een continue spanning tussen behoud van het landschap op lange 

termijn en winst op korte termijn.880 

Van Zanden ontdekte twee oorzaken, waardoor de marken toch hun gronden uitputten. Ten 

eerste was de groep keuters niet goed afgebakend, waardoor deze groep in omvang kon toenemen. 

Dit wil zeggen dat er geen limiet stond op het aantal keuters. De geërfden waren in aantal beperkt, 

doordat zij een waardeel moesten bezitten en er een beperkt aantal waardelen bestond. Deze 

beperking ging voor de keuters niet op. Door migratie of door voortplanting kon deze groep 

onbeperkt groeien. De explosieve bevolkingsgroei tussen 1475 en 1795 zorgde voor toenemende 

druk van keuters op de gemeenschappelijke gronden.881 Dit probleem werd echter in veel marken 

weer kleiner in de 17e en 18e eeuw, doordat arbeidsdifferentiatie optrad en steeds meer keuters 

buiten de landbouw werkzaam waren.882 In hoofdstuk 3 zagen we reeds dat tussen 1650 en 1750 de 

bevolking van de marke explosief toenam.883 Na een periode van stagnatie nam de bevolking na 1800 

geleidelijk nog verder toe.884 Deze bevolkingsgroei vormde in de 17e eeuw zeker nog een probleem, 

getuige de herhaaldelijke verboden om meer huizen bij te bouwen en de opkomst van 

zandverstuivingen aan het eind van de eeuw.885 Ook aan het begin van de 19e eeuw kon het vee nog 

nauwelijks voldoende voedsel vinden om in leven te blijven en ontstonden er nog steeds nieuwe 

zandverstuivingen.886 Dit ondanks een zekere arbeidsdifferentiatie die ook hier in de 18e eeuw 

opkwam.887  

Het tweede probleem was volgens Van Zanden dat de geërfden er maar niet in slaagden de 

overtredingen van de keuters tegen te gaan. Het vorsters/boswaardersambt was impopulair omdat 

de keuters niet hun eigen buren wilden bekeuren. Deze toezichthouders werden daarom gekozen of 

via een rotatiesysteem benoemd, waarna de uitverkorene onder dwang van zware boetes zijn ambt 

moest aanvaarden.888  Toezichthouders die werkten voor een salaris deden hun werk aanzienlijk 

beter.889 Van onwilligheid lijkt in de marke van Loenen en Zilven geen sprake geweest te zijn. De 

boswaarders bekleedden hun ambt meestal jarenlang en er zijn geen aanwijzingen gevonden die 

wijzen op gedwongen bekleding van dit ambt. In 1651 kon Henrick Janssen uit het ambt stappen 

zonder dat hier vergeldingen tegenover stonden en in 1849 had de aanstaande boswaarder zich 

vrijwillig aangemeld, ondanks dat hij het reeds erfelijk geworden ambt niet officieel hoefde over te 
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nemen.890 De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat de vorsters en boswaarders van de marke vanaf in 

ieder geval 1595 een vast loon verdienden plus een kwart van de boetes die zij uitdeelden.891 

Ondanks de motivatie die onder de boswaarders van Loenen en Zilven blijkbaar groter was 

dan elders, werden ook in deze marke voortdurend overtredingen gepleegd (Bijlage 5 en Bijlage 6). 

De boswaarders slaagden er niet in free riding tegen te gaan. De achteruitgang van het bos aan het 

eind van de 17e eeuw en in de 18e eeuw is hier mogelijk aan toe te schrijven, maar dit is moeilijker te 

zeggen in het geval van de heide. Er werden nauwelijks beperkingen opgesteld voor gebruik van de 

heide en er konden waarschijnlijk om die reden ook nauwelijks boetes worden uitgedeeld. Vanaf 

1730 was het iedere keuter toegestaan de heide te gebruiken.892 Bovendien moesten de keuters 

volgens de markeboeken wel de heide exploiteren om te overleven.893 De explosieve groei van het 

aantal keuters en het gebrek aan regelgeving voor de heidevelden lijken daardoor de grootste 

oorzaak te zijn geweest voor het ontstaan en voortduren van zandverstuivingen op de heide binnen 

de marke van Loenen en Zilven tot ver in de 19e eeuw. De vraag blijft dan, waarom de markegenoten 

niet alsnog regels opstelden omtrent het gebruik van de heide. Klaarblijkelijk ging hun solidariteit 

met de keuters voor hun wens de heide te beschermen. Mogelijk gebeurde dit omdat de geërfden, 

die voor een groot deel buiten Loenen woonden, de keuters nodig hadden om de marke te 

onderhouden en om brand te blussen in het bos. 

Vergeleken met de andere marken die zijn onderzocht door Van Zanden was de marke van 

Loenen en Zilven vrij laat in het ondergaan van de tragedy of the commons. In de late middeleeuwen 

en de 16e eeuw verdwenen de bossen al in veel marken. Er ontstonden uitgestrekte heidevelden die 

steeds vaker overgingen in zandverstuivingen.894 Dit was in de marke van Loenen en Zilven pas vanaf 

het eind van de 17e eeuw het geval. Het bos is bovendien nooit geheel gekapt, maar verloor wel zijn 

prominente positie binnen de marke (hoofdstuk 4.1). 

In de 17e en 18e eeuw vonden veel marken reeds een nieuwe balans. Juist het 

commercialiseren vergrootte het succes van de marken. Er werden speciale toezichthouders 

ingehuurd, er moest betaald worden om vee te laten grazen op de gemene gronden en de 

resterende bossen werden geveld om te verkopen. De markeverdelingen waren de laatste fase in dit 

proces, de waardelen in de marke waren een investering geworden die werden omgezet in geld.895  

In de marke van Loenen en Zilven was veel minder sprake van een commercialiseringsproces. 

De boswaarder werd altijd al betaald en de veeweide stond vanaf 1730 juist open voor elke inwoner 

van de marke.896 Ook de laatste fase, het verzilveren van de waardelen door het verdelen van de 

marke, voltrok zich zeer laat en met grote tegenzin van de meeste geërfden.897 Waarschijnlijk is dit 

alles de reden dat in de marke van Loenen en Zilven de tragedy tot ver in de 19e eeuw voortduurde. 

Toch slaagde de marke er in de zandverstuivingen te beteugelen en het bos te behouden. Dit laatste 

gebeurde door de exploitatie verder te beperken: er werd geen hout meer verdeeld of verkocht en 

het bos werd tijdelijk geheel afgesloten voor gebruik.898 Dit was eerder een vorm van volledige 

decommercialisering. De druk op de heide nam vooral af doordat de schapenmest vanaf 1840 
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vervangen kon worden door guano en doordat runderen en varkens economisch rendabeler 

werden.899 In dit opzicht was er dus wel een toenemende marktinvloed, maar pas in een laat stadium 

vergeleken met veel andere marken. 

Visies op duurzaamheid 

De Moor stelde dat een achteruitgang van het landschap niet per se een tragedie genoemd hoeft te 

worden, vanuit het perspectief van de toenmalige gebruikers. De tragedy of the commons wordt 

geassocieerd met niet-duurzaam gebruik van het landschap. Duurzaamheid heeft heden ten dage de 

betekenis dat ecosystemen over lange tijd stabiel zijn, maar kan in het verleden een heel andere 

betekenis hebben gehad. Duurzaamheid zou bijvoorbeeld betekend kunnen hebben: behoud van het 

per capita inkomen. In zo’n geval kan het verdwijnen van bos en verschijnen van heide beschouwd 

zijn als duurzaam, wanneer de schapenweide op de heide evenveel opbracht als de houtoogst van 

het bos. Ook de psychologische waarde van de verschillende grondstoffen kon variëren afhankelijk 

van de waarde van het eerstvolgende alternatief.900 Was er voor de toenmalige inwoners van de 

marke daarom wel sprake van een tragedy en van niet-duurzaam handelen? 

In de marke van Loenen en Zilven lijkt een verschuiving te zijn opgetreden in beide 

begrippen. In de 17e eeuw werd grote moeite gedaan het bosareaal te vergroten, omdat de 

houtproductie voor de geërfden meer opbracht dan de heide, die door de geërfden zelf nauwelijks 

werd gebruikt. Duurzaam gebruik betekende toen waarschijnlijk: het in stand houden of uitbreiden 

van het bos; economische en ecologische duurzaamheid viel samen. In de 18e eeuw bleek het bos 

niet bestand tegen de toenmalige exploitatie, waardoor de per capita opbrengsten afnamen. Of er 

moest veel minder gekapt worden of het hele bos zou verdwijnen en sowieso niets meer opleveren. 

Tegelijkertijd was de druk op de heidegronden door een toenemende bevolking zo groot geworden, 

dat elk stukje heide nodig was om voldoende mest en daarmee voedsel te produceren.901 Om 

economisch duurzaam te blijven moest de heide dus bewaard worden en moest er niet teveel bos 

bijgepoot worden. Dit beeld werd in de 19e eeuw meerdere malen aangehaald.902 Wel probeerden de 

geërfden de zandverstuivingen tegen te gaan, omdat de economische opbrengst van 

zandverstuivingen nihil was.903 In dat geval was een dennenbos voordeliger dan een zandverstuiving. 

Het bos werd niet geoogst, maar de heide werd tenminste niet verder aangetast. Dit alles wijst erop 

dat de geërfden handelden vanuit een economisch duurzaamheidsbegrip. Economische 

duurzaamheid en ecologische duurzaamheid waren losgeraakt van elkaar wanneer bos degradeerde 

tot heide, maar verbonden wanneer de heide overging in een zandverstuiving en vervolgens werd 

beplant met dennen.  

  

                                                             
899 Bieleman (2008) 398, 399, 408. 
900 De Moor, Shaw-Taylor en De Warde (2002) 26, 27. 
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6.8 Conclusies 

De organisatie van de marke van Loenen en ZIlven bevond zich tussen de vrije en de grondheerlijke 

soort. De marke was bijzonder door het bezit van zowel een belangrijk bosareaal als een groot areaal 

veldgronden. Het resultaat was dat de waardelen en de belangen van de geërfden voornamelijk in 

het bos lagen, met name in de 17e eeuw, terwijl de veldgronden voornamelijk door keuters werden 

gebruikt.  Het bosgebruik werd net als in de andere bosmarken sterk beperkt, maar de geërfden 

waren milder tegenover elkaar dan elders. Op de veldgronden werden net als in andere marken 

schapen geweid op de heide en koeien op de groenlanden. Tot de 19e eeuw gebruikten de geërfden 

de veldgronden echter liever om extra hout te telen dan dat zij de bomen rooiden om de 

weidecapaciteit te verbeteren.  

De marke onderscheidde zich door praktisch geen gronden te verdelen. De hooilanden 

werden verpacht en de groenlanden gemeenschappelijk beheerd. Dit had waarschijnlijk te maken 

met het feit dat de geërfden grotendeels geen boeren waren. Op de enk werden dezelfde gewassen 

verbouwd als in de nabije omgeving en er werden op kleinere schaal dan elders bijen gehouden. De 

markeverdelingen hebben praktisch geen invloed gehad op het beheer van de gronden, net als in 

andere marken. De achteruitgang van het landschap die in vrijwel elke markengeschiedenis wordt 

genoemd, voltrok zich in de marke van Loenen en Zilven erg laat. Waarschijnlijk waren de 

markegenoten daardoor erg gemakkelijk met het geven van toegang aan keuters tot de woeste 

gronden. In de 18e en 19e eeuw gingen het bos en de heide toch achteruit, terwijl in veel andere 

marken al een commercialiseringsproces op gang was gekomen en de grip op het landschap juist 

weer toenam. 
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H7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 De marke van Loenen en Zilven 1595-1893 

De organisatie van het markegenootschap 

De marke van Loenen en Zilven was gelegen op de oostelijke flank van de Veluwe, vlak ten zuiden 

van Apeldoorn. De marke omvatte zowel een aanzienlijk bosbestand als een grote oppervlakte 

veldgronden zoals heidevelden en graslanden. Deze tweedeling in het landschap vertaalde zich naar 

een bijzondere organisatievorm van het markegenootschap, dat de marke in eigendom had en 

bestuurde. Het genootschap bestond uit een groep geërfden of markegenoten, die hun zeggenschap 

ontleenden aan het bezit van waardelen of stukken grond in het bos. Dit was meestal het geval bij 

maalschappen, oftewel markegenootschappen die zich primair met bos bezighielden. De geërfden 

van Loenen en Zilven beschouwden hun gebied echter duidelijk als een gewone marke, waarschijnlijk 

vanwege het aanzienlijke areaal aan veldgronden binnen de marke. Zij woonden in de 17e eeuw 

vrijwel allemaal buiten de marke. Gaandeweg verwierven enige notabelen uit de dorpen Loenen en 

Zilven waardelen in de marke, of gingen nazaten van geërfden in de marke wonen. Hierdoor nam het 

aantal geërfden dat ter plaatse woonachtig was toe. De familie Hackfort, die het erfholtrichterschap 

(erfelijk voorzitterschap) in bezit had, verwierf vanaf het eind van de 18e eeuw veel waardelen. De 

holtrichters werden hierdoor officieel ‘alleenheersers’ in de marke, maar zij maakten zelden gebruik 

van deze machtspositie. Zij hielden duidelijk rekening met de mening van de andere geërfden en de 

inwoners van de marke zonder waardelen (ingezetenen). Het gaat dan ook te ver de marke als 

grondheerlijke marke te beschouwen. Volgens de historici B.H. Slicher van Bath en J. Buis was elke 

marke grondheerlijk of vrij. In een vrije marke namen de geërfden gezamenlijk besluiten, terwijl in 

grondheerlijke marken de holtrichter alleenheerser was. In de marke van Loenen en Zilven blijkt een 

tussenvorm te hebben bestaan.  

De geërfden beheerden de marke door het uitvaardigen van resoluties, die werden 

gehandhaafd door vorsters (tot circa 1650) en boswaarders (vanaf circa 1650). De nadruk lag bij 

toezicht op het bos, waar zeker tot de 18e eeuw het grootste belang van de geërfden was gevestigd. 

Zij verdienden namelijk veel geld met de houtteelt in dit bos. In de loop van de 19e eeuw verschoof 

het zwaartepunt binnen de marke deels naar de veldgronden. De exploitatie van het bos nam af, 

waardoor dit gebied minder belangrijk werd. Tegelijkertijd werden de veldgronden noodzakelijker 

voor de mestvoorziening vanwege een groeiend inwonertal in de marke. Er waren meer monden te 

voeden, dus moesten er meer gewassen worden verbouwd en was er meer mest nodig. De meeste 

boetes werden echter nog altijd in het bos uitgedeeld. In algemene zin zorgden de geërfden voor 

onderhoud van wegen en waterleidingen binnen de marke. Er waren bovendien sterke banden met 

de Nederlands Hervormde kerk te Loenen. De kerkrekeningen werden goedgekeurd door de 

geërfden en er werden regelmatig investeringen gedaan in kerkelijke goederen vanuit de markekas. 

De scheiding tussen kerk en staat leidde tot een gedwongen eind van deze samenwerking in 1823. 

Hoewel de scheiding in de Franse tijd al was doorgevoerd, werd vanaf 1823 naleving gecontroleerd 

door toezichthouders van de schout. 
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 De marke zelf kwam aan haar eind doordat de geërfde C. van Hugenpoth tot Aerdt in 1889 

verdeling van de markegronden eiste onder de Nederlandse Markenwet van 1886. Deze wet gaf elke 

geërfde het recht individueel een markeverdeling te vorderen. Hiermee kwam een einde aan bijna 

een eeuw lang verzet tegen de verdeling door de geërfden. Sinds de eerste wetten die verdeling van 

markegronden in Nederland moesten bevorderen (1809/1810) hadden de geërfden en met name de 

holtrichter volgehouden dat het onmogelijk was de veldgronden te verdelen. Het was noodzakelijk 

gezamenlijk vee te weiden op deze gronden, om zo efficiënt mogelijk mest te produceren voor de 

bouwlanden. 

 

Beheer en gebruik van het bos 

De geërfden ontleenden hun macht in de marke aan het bos, wat een bijzondere status aan dit 

gebied gaf. In de 17e eeuw vormde het zeker voor de geërfden het hart van de marke. De 

houtdelingen en houtverkopen waren een belangrijke bron van inkomsten voor de geërfden. Net als 

in de meeste bosmarken waren de geërfden daarom gebrand op het in stand houden van het bos. In 

de loop van de 17e eeuw werd veeweide geleidelijk uit het bos geweerd. Uit de vele boetes die 

werden uitgedeeld in het bos kan waarschijnlijk afgeleid worden dat het toezicht hier scherper was 

dan elders in de marke, of er waren meer overtredingen. Aan het eind van de 17e eeuw kon het bos 

zich echter onvoldoende verjongen. De geërfden gaven de schuld aan de overtredingen van de 

ongewaarden (inwoners van de marke zonder waardelen), maar ook hun eigen houtkap kan een 

oorzaak zijn geweest. Rond 1730 werd de houtkap in het bos volledig stilgelegd. Het bosareaal liep 

vervolgens nog tot het begin van de 19e eeuw terug, waarna het zich weer geleidelijk uitbreidde 

doordat de geërfden actief eiken en dennen gingen planten. De economische exploitatie van het bos 

werd echter nooit hervat. Wel bleven de waardelen gefundeerd in het bosbezit. Hierdoor ontstond in 

de 19e eeuw de bijzondere situatie dat alle politieke zeggenschap was geworteld in een economisch 

onbelangrijk deel van de marke. 

Beheer en gebruik van de veldgronden  

De veldgronden waren het domein van de ongewaarde inwoners van de marke. Op het heideveld 

genaamd het Hooge Veld werden schapen geweid en plaggen gestoken. Op het groenland genaamd 

het Laage Veld werd geweid met koeien en paarden. Het gebruik van de veldgronden werd in de 17e 

eeuw geregeld door de geërfden. Wanneer iemand een perceel pachtte in de marke, bepaalden de 

geërfden hoeveel vee de koper mocht hoeden op de veldgronden. De geërfden waren zelf 

voornamelijk geïnteresseerd in het eikenhout dat ook op de veldgronden werd geteeld. Zij hadden 

waarschijnlijk minder belang bij de veeweide en plaggen, omdat zij geen boer waren en vrijwel 

allemaal buiten de marke woonden.  

Tussen 1650 en 1750 verdrievoudigde de bevolking van Loenen en ZIlven. Tegelijkertijd 

gaven de geërfden steeds meer keuters toestemming de veldgronden te gebruiken. De exploitatie 

van de veldgronden nam daardoor zo snel toe, dat waarschijnlijk in de eerste helft van de 18e eeuw 

zandverstuivingen ontstonden op het Hooge Veld. Tegelijkertijd veranderde het westelijk deel van 

het Laage Veld in heide, mogelijk ook door overexploitatie of door de ontwatering van de naburige 

venen. Omdat alle keuters toch moesten eten werd het onmogelijk geacht de exploitatiedruk te 

verminderen. Dit betekent dat de zogenaamde tragedy of the commons zich voltrok in de marke: er 

was sprake van overexploitatie van het landschap ten gevolge van een ad hoc beleid dat op korte 

termijn meer voedsel opleverde maar op lange termijn desastreus was. Dit gebeurde wel twee 

eeuwen later dan in de meeste marken. Begin 19e eeuw waren de geërfden reeds druk in de weer 
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met het bestrijden van de zandverstuivingen. Zij werden vanaf de jaren 1830 in toenemende mate 

onder druk gezet door de gemeente Apeldoorn, die bij voorkeur zelf de zandverstuivingen onder 

handen nam.  

 De veldgronden bleven de hele 19e eeuw de kurk waarop de voedselvoorziening dreef in de 

marke. Het belang van deze gronden voor de geërfden nam mogelijk toe, doordat de holtrichter en 

enkele geërfden veel bouwland hadden opgekocht en dit waarschijnlijk verpachtten. Wel nam de 

omvang van de schaapskuddes na 1840 af, waarschijnlijk door het gebruik van guano. Het Laage Veld 

werd gebruikt door de boeren uit de dorpen, die een gemeenschappelijke koeherder aanstelden om 

het vee naar het nog grasrijke deel in het oosten van de marke toe te drijven. In tegenstelling tot 

andere marken werden de groenlanden nooit verdeeld. Het afnemende belang van hout voor de 

geërfden resulteerde er in dat de bomen gerooid mochten worden en de weidegronden werden 

verbeterd. 

Beheer en gebruik van de hooilanden, het broek en de venen  

De hooilanden lagen langs de Oude Beek in het meest oostelijke deel van de marke, waar zij de 

Goors werden genoemd. Elk jaar werd tussen mei en september hooi geoogst. Buiten het 

hooiseizoen werden de hooilanden gebruikt als gemeenschappelijke weidegrond voor koeien en 

paarden. In de 17e eeuw stonden er zelfs in dit natte gebied eiken, die door de geërfden werden 

geoogst. Populieren, wilgen en essen werden gebruikt om hakhout te produceren voor de boeren. In 

1700 werden de hooirechten verpacht vanwege geldnood bij het markegenootschap. In de 18e eeuw 

zijn de eiken verdwenen uit het hooiland. Het gebied langs de Oude Beek, dat in de 17e eeuw een 

apart hooigebied leek te vormen buiten de Goors, werd in de 18e eeuw bij het Zilvense Goor 

geschaard. Verder is er tot 1855 weinig veranderd in het gebruik en beheer van de hooilanden. Van 

1855 tot 1883 bracht het gebied opeens veel meer pacht op. Het gebied werd onder andere 

afgewaterd via de Voorster Beek, die vanaf 1855 slecht werd onderhouden toen de naburige marke 

van Voorst was verdeeld. Toen de afwatering in 1883 weer verbeterde onder leiding van het nieuwe 

Voorsterbeekpolderschap (voorloper waterschap) nam de pachtopbrengst weer af. De slechtere 

afwatering zorgde mogelijk voor meer hooi, maar minder weidemogelijkheden. Dit was de reden dat 

de markegenoten in 1883 moesten meewerken aan verbetering van de afwatering, of het 

waterbeheer zou op gezag van de gemeente worden overgenomen door het 

Voorsterbeekpolderschap. 

 Het broek lag ten zuiden van de Oude Beek en was in de 17e eeuw eveneens een zompig 

gebied. Het enige verschil met de hooilanden was, dat er in het broek het hele jaar door vee werd 

geweid. Dit gebied was blijkbaar niet geschikt voor hooi. Net als op de hooilanden werden er op het 

broek eiken geoogst in de 17e eeuw. Deze eiken lijken in de 18e eeuw te zijn verdwenen. Begin 19e 

eeuw was het broek een afwisselend gebied met op hoge delen heide en daartussen moerassige 

laagten. In 1810 werd het gebied flink verbeterd door de moerassen te dempen, de biezen te 

veraarden en de elzen in het gebied met wortels en al te verwijderen. Het is niet duidelijk wie de 

gebruiksrechten had op het broek. Vermoedelijk mocht een vereniging van de boeren in de marke 

(de boerstoel) gemeenschappelijke weide op deze gronden regelen, net als op het Laage Veld en op 

de hooilanden. De geërfden, die officieel de gebruiksrechten op deze gronden bezaten, gaven af en 

toe personen toestemming buiten deze boerstoel om een enkele koe te weiden. 
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Naast het broek en de hooilanden omvatte de marke nog enkele veengebieden. Begin 17e 

eeuw lagen er meerdere veengebieden langs de oostelijke rand van de dorpen, genaamd het 

Loenense Veen, het Zilvense Veen, het Slat en het Kieveen. In 1634 werden de venen verkocht aan 

rijke kooplieden van buiten de marke, die de venen moesten ontwateren en mochten gebruiken om 

vee te scharen of hout te telen. Het steken van turf was nadrukkelijk verboden om geen moeras te 

laten ontstaan. Aanvankelijk wilden de geërfden het recht op het eiken- en beukenhout op deze 

gronden behouden, maar zij besloten hier na protesten van de kopers in 1651 van af te zien. Het Slat 

werd in de 18e eeuw verwaarloosd en teruggenomen in gemeenschappelijk gebruik, om in 1810 

opnieuw te worden ontgonnen tot veenweide. 

De bouwlanden en de erven 

Er is weinig informatie bekend over wie de bouwlanden in de 17e eeuw bezat en welke gewassen er 

werden geteeld. Waarschijnlijk hebben de geërfden weinig bouwland in eigendom gehad, omdat de 

meesten van hen ver van de marke woonden en weinig belang leken te hechten aan de veldgronden. 

Op de percelen kerkland werd boekweit en rogge geteeld, mogelijk verbouwde men ook knollen en 

spurrie. Dit was althans het beeld in de rest van Gelderland. Rond de enk (de grote dorpsakker) 

stonden heggen van eikenhakhout die jaarlijks werden geoogst door de geërfden. Bovendien lag er 

een enkwal om de bouwlanden extra te beschermen tegen loslopend vee en wild. Deze wal werd 

vanaf 1684 vernieuwd vanwege wildoverlast uit de jachtdomeinen van koning-stadhouder Willem III. 

Deze enkwal is waarschijnlijk in de loop van de 18e eeuw in onbruik geraakt. Vanaf de 18e eeuw werd 

ook voor het eerst gemeld dat er aan stoppelweide werd gedaan op de enken. Gedurende deze eeuw 

heeft de familie Hackfort waarschijnlijk veel percelen bouwland opgekocht. In 1810 werd in 

algemene zin nog om het jaar rogge en boekweit gezaaid, maar werden ook aardappelen gepoot. In 

de loop van de eeuw kwamen knollen en spurrie op ten koste van boekweit. Tussen 1842 en 1869 

nam bovendien het areaal bouwland rap in omvang toe, waarschijnlijk doordat intensievere 

landbouw mogelijk werd wegens de opkomst van guano (vogelmest). 

 Rond de erven werden in de 17e eeuw veel bomen gepoot. Elzen, wilgen en populieren 

werden waarschijnlijk gebruikt om heggen aan te leggen of om hakhout te telen. De geërfden 

hadden oogstrecht op alle eiken en beuken, ook op eigen erf. In de 19e eeuw waren de geërfden veel 

minder enthousiast over het poten van bomen rond erven. Er moest toestemming worden gevraagd, 

die meestal niet werd gegeven. Eiken lijken geheel verdwenen te zijn van de erven, mogelijk omdat 

de eigenaren van het erf er toch niets aan verdienden. 

Eindconclusie 

Het gebruik en beheer van de gemeenschappelijke gronden in de marke van Loenen en Zilven leek in 

veel opzichten op die in elke andere marke. Er was een bos waar hout werd geteeld, er waren 

heidevelden waar schapenmest en plaggen werden gewonnen om de enk te bemesten, er waren 

groenlanden en broeklanden waar runderen werden geweid, er was hooiland en er was een enk 

waar de gewassen werden geteeld. Toch waren er belangrijke verschillen. Het bos en het 

houtbestand in de gehele marke nam in de 17e eeuw een prominente plaats in. De geërfden 

ontleenden hun zeggenschap aan het bos. Zij waren geen boer en hadden daardoor weinig 

persoonlijk belang in de overige gronden, behalve dat zij geïnteresseerd waren in het hardhout op 

deze gronden.  
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Gedurende de 18e eeuw verschoof het zwaartepunt in de marke naar de veldgronden, die 

door de keuters werden gebruikt. Deze verschuiving werd waarschijnlijk veroorzaakt door 

achteruitgang van het bosbestand waardoor de bosexploitatie werd stilgelegd. De holtrichter kocht 

bouwland op en kreeg daardoor belang bij een goede mestproductie om zijn bouwlanden vruchtbaar 

te houden. Hij vergrootte bovendien zijn aantal waardelen aanzienlijk en kreeg daardoor een 

zwaardere stem in het markegenootschap. Het markegenootschap ging zich hierdoor meer richten 

op gebruik van de veldgronden.  

De veldgronden werden in de 18e eeuw steeds zwaarder geëxploiteerd door een 

toenemende bevolkingsdruk. Op de heide ontstonden zandverstuivingen en de groenlanden 

veranderden deels in heidevelden. De tragedy of the commons voltrok zich in de marke naar 

verhouding laat. De strijd tegen de zandverstuivingen heeft voortgeduurd tot halverwege de 19e 

eeuw. 

7.2 Bijdrage aan de wetenschap 
Met dit onderzoek is een detailstudie toegevoegd aan de literatuur over de marken en is een eerste 

begin gemaakt met dergelijke detailstudies op de Oost-Veluwe, een nog relatief onderbelicht gebied 

in het onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van de Veluwe. Bovendien is het één van de 

weinige studies waarbij het gehele landschapsgebruik in de marke centraal staat. In de meeste case 

studies wordt de organisatie van het markegenootschap en de politiek-bestuurlijke of de sociaal-

maatschappelijke gang van zaken centraal gesteld. Daardoor ontbreekt de nodige detailinformatie 

over het landschapsgebruik binnen die marke. In de meeste studies over landschapsgebruik wordt 

slechts een klein deel aan de marken gewijd en staat bovendien het gebruik van een specifiek 

onderdeel (bosgebruik, landbouwgeschiedenis) centraal. In die opzet blijft de interactie tussen de 

verschillende cultuurgronden en de gebruikers binnen een marke onderbelicht. In dit onderzoek is 

geprobeerd elementen uit beide onderzoeksrichtingen te combineren, om zo een goed beeld te 

krijgen van de interactie tussen het gebruik van de gronden en hun gebruikers binnen de specifieke 

bestuurlijke structuur van de marke van Loenen en Zilven. 

Deze case study heeft aangetoond dat de veel gebruikte indeling in bosmarken of 

maalschappen enerzijds en gewone marken anderzijds te simpel is. Er hebben kennelijk 

tussenvormen bestaan, waarbij bos een grote rol speelde binnen een markegenootschap en ook de 

waardelen in het bos hun grondslag vonden, maar waarbij ook een aanzienlijk areaal veldgronden, 

bouwlanden en hooilanden in de marke lag. Met deze bijzondere situatie hing samen dat ook op de 

overige gebruiksgronden de houtteelt van met name hardhout van eiken een prominente plaats 

innam. Bovendien blijken ‘bosmarken’ zich te kunnen ontwikkelen tot bijna ‘gewone’ marken waar 

alleen de waardelen nog in het bos liggen, maar de nutriëntenaanvoer voor de enk duidelijk centraal 

staat. Ook kan op basis van deze case study worden gesteld dat een onderscheid tussen vrije en 

grondheerlijke marken te simpel is. Het commentaar van G.H.P. Dirkx op het proefschrift van J. Buis 

dat er vaak tussenvormen voorkwamen, kan daarmee worden gerechtvaardigd. 

Ook op andere punten is aangetoond dat het heersende beeld van de marken op de Veluwe 

moet worden genuanceerd of nader onderzocht. In de meeste marken werden de boetes voor 

overtredingen in de loop der tijd steeds hoger, in de hier onderzochte marke juist lager. De 

zandverstuivingen die ontstonden door overexploitatie van de heide ontstonden op het grootste deel 

van de Veluwe al in de 16e eeuw, maar in de hier onderzochte marke pas eind 17e eeuw. Daardoor 

voltrok de tragedy of the commons zich later en werd deze ook op heel andere wijze opgelost dan in 

het algemeen wordt bericht door J.L. van Zanden. Het commercialiseringsproces van de veeweide en 
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van de waardelen dat hij schetste kwam in deze marke niet voor. Daarnaast werden er praktisch 

geen gronden uit gemeenschappelijk bezit genomen. Het broek en de groenlanden werden nooit 

verdeeld, zoals in de meeste marken. Waarschijnlijk was dit een gevolg van het feit dat de geërfden 

geen bouwhoeven bezaten. Zij hadden daardoor minder belang bij een eigen perceel groenland of 

broek. Betreffende de verdeling van de gehele marke waren er ook verschillen. Volgens het 

algemene beeld waren grootgrondbezitters meestal voor verdeling, omdat zij veel grond zouden 

opstrijken. Het werd duidelijk dat de holtrichter van Loenen en Zilven totaal niet in die richting dacht. 

7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Uit het voorgaande blijkt dat een case study als deze veel nieuwe informatie naar voren brengt, die 

de algemene literatuur kan nuanceren en aanscherpen. Een ander belangrijk punt is dat het 

onderzoek naar marken in Gelderland in zekere zin wordt beperkt door de Geldersche markerechten 

van Sloet. Er valt niet te ontkennen dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap 

over marken in Gelderland door een grote hoeveelheid primair bronmateriaal goed toegankelijk te 

maken. Maar juist doordat het door Sloet gepubliceerde materiaal zo gemakkelijk te onderzoeken is, 

beperkt deze bron ogenschijnlijk de noodzaak om case studies uit te voeren naar marken in 

Gelderland. Belangrijke publicaties waarin veel marken met elkaar vergeleken worden, zoals de 

proefschriften van  Buis, Demoed en het rapport van Dirkx hebben veel gegevens over Gelderland 

ontleend aan de Geldersche markerechten. Deze bron betreft echter slechts een summiere weergave 

van wat er werkelijk aan informatie in de markeboeken te vinden is. Buis en Demoed hebben 

archiefonderzoek uitgevoerd naar de zaken binnen de marken die voor hun proefschriften van 

belang waren. Het feit dat dergelijke overzichtsliteratuur verschijnt zonder dat er eerst veel case 

studies zijn gepubliceerd lijkt misschien wél te suggereren dat case studies niet meer nodig zijn. Toch 

blijkt uit deze case study naar de marke van Loenen en Zilven dat wanneer één marke zeer grondig 

wordt onderzocht, er weer nieuwe informatie naar boven komt die de bestaande ideeën kan 

aanscherpen. 

Er zijn daarom meer case studies nodig naar marken in Gelderland, waarbij niet alleen de 

markerechten worden bestudeerd, maar de markeboeken grondig onder de loep worden genomen. 

Met name de Oost-Veluwe vormt nog altijd een zeer onderbelichte regio, al is er een begin gemaakt 

door middel van deze scriptie. Er kan onderzocht worden hoe andere markegenootschappen in deze 

regio met hun landschap omgingen. Daarmee moet worden vastgesteld of de in dit onderzoek 

gevonden afwijkingen van het algemene beeld uitzonderingen zijn, of dat de Oost-Veluwe een gebied 

vormt dat een eigen ontwikkelingspatroon heeft gekend. De markeboeken van de marken in deze 

regio zijn vrijwel allemaal bewaard gebleven in het CODA kenniscentrum te Apeldoorn, het Regionaal 

Archief te Zutphen (Brummen) en het Gelders Archief te Arnhem. 

Dit scriptieonderzoek kan zelf ook uitgebouwd worden. De ontwikkelingen in de 18e eeuw 

zijn bijna alleen in kaart gebracht door de stand van zaken rond 1700 te vergelijken met die rond 

1800. Juist in de 18e eeuw blijken zich belangrijke ontwikkelingen te hebben voorgedaan. 

Voorbeelden van vragen die nog beantwoord moeten worden zijn: waarom ging het bos achteruit en 

wanneer en waarom stopte de exploitatie van het bos? Op welke wijze verschoof het zwaartepunt 

van de marke van het bos naar de veldgronden? Hoe en waar hebben de zandverstuivingen zich 

ontwikkeld en wanneer gingen de markegenoten ze bestrijden? Ook het markeboek uit de 19e eeuw 

en de archiefstukken uit Huis ter Horst zijn nog niet integraal bestudeerd en zouden nieuwe 

informatie kunnen prijsgeven. Daarnaast zou het interessant zijn na te gaan hoe het gebruik en 

beheer van de gronden veranderde na de markeverdeling. Door een vergelijking te trekken tussen 
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het gebruik en beheer onder de markegenoten en na de verdeling kan mogelijk de invloed van de 

markegenoten op het landschap worden bepaald. 
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7.4 Tot slot 
Dit onderzoek heeft zich gericht op het ontrafelen van landschapsbeheer en -gebruik in het verleden. 

Dat betekent niet dat de discussie over het beheer en gebruik van landschap tot het verleden 

behoort. De tragedy of the commons heeft zich in het verleden al eens voltrokken, doordat bossen 

plaatsmaakten voor heidevelden die vervolgens overgingen in stuifzanden. Deze tragedie voltrok zich 

door overexploitatie. Vandaag de dag wordt de aarde nog altijd te zwaar belast. Fossiele 

brandstoffen raken uitgeput, tropisch regenwoud wordt gekapt, de aarde warmt verder op waardoor 

klimaten veranderen en de wereldbevolking blijft toenemen. Een nieuwe tragedie ligt op de loer. We 

kunnen in dit opzicht leren van onze voorouders. Welke fouten hebben zij gemaakt? Welke 

maatregelen tegen overexploitatie werkten wel? Alleen regels opstellen en boetes uitdelen aan 

overtreders was duidelijk niet voldoende. De markegenoten voelden zich gedwongen overexploitatie 

van de veldgronden toe te staan omdat de keuters anders niets te eten hadden. Toen er alternatieve 

bronnen van inkomen en voedsel beschikbaar kwamen door grootschaliger teelt van 

voedergewassen en guano en kunstmest, liep de overexploitatie terug. De parallel met het heden ligt 

voor de hand: we kunnen fossiele brandstoffen blijven overexploiteren tot er niets meer is, of we 

kunnen proberen zo snel mogelijk een alternatief te zoeken. Echter gebeurt de overexploitatie 

vandaag de dag op een veel grotere schaal en is de aard van de exploitatie ook anders dan in het 

verleden. Een bos kan zich relatief snel herstellen, bij fossiele brandstoffen duurt dat veel langer. 

Toch ligt er veel kennis besloten in het vroegere landschapsbeheer. 

De markegenoten hadden nog niet de kennis die wij nu hebben, zij overzagen waarschijnlijk 

niet de langetermijngevolgen van hun gebruik van het landschap. Door van het verleden te leren 

kunnen wij nu wel achterhalen hoe landschap zich op de lange termijn ontwikkelt. Natuurlijk zijn er 

verschillen en wordt het landschap nu heel anders gebruikt dan in het verleden. Bovendien is het 

landschap altijd in ontwikkeling geweest en moet er geen statisch natuurbeeld worden nagestreefd. 

Maar deze ontwikkelingen kunnen met behulp van historische kennis wel deels in goede banen 

worden geleid. Ook de regulering van landschapsgebruik verschilt van vroeger. Dit wordt nu 

nationaal of zelfs internationaal geregeld, waar dat vroeger lokaal gebeurde. Als een blik in het 

verleden ook maar een beetje kan bijdragen aan het hedendaags beheer van landschap en 

grondstoffen zou dat al mooi meegenomen zijn. Moge het verleden een les zijn voor de toekomst! 
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Lijst van geraadpleegde archieven 

Cultuur onder dak (CODA) archief Apeldoorn 

003 Marken in de gemeente Apeldoorn 

Inv. nr. 167. Markeboek (1595), (1636), 1647-1662. 

Inv. nr. 168. Markeboek 1657-1710. 

Inv. nr. 170. Markeboek 1792-1814, 1820-1844. 

Inv. nr. 171. Markeboek 1844-1877. 

Inv. nr. 172. Markeboek 1878-1894, 1896. 

Inv. nr. 618 Enquete van de burgemeester van Apeldoorn met antwoorden van Olivier 

Hackfort over verschillende zaken in de Loenermark (1823). 

Inv. nr. 619 Stukken betreffende de eigendommen gelegen in het gebied van de Loenermark 

1881-1932. 

004 Archief van het gemeentebestuur van Apeldoorn (1815) 1818-1915 (1932). 

Inv. nr. 618 Stukken betreffende onderzoek naar de verschillende markegenootschappen 

binnen de gemeente, 1823-1849. 

Inv. nr. 1181 Statistiek van de toestand der heidevelden, 1841. 

Inv. nr. 1182 Landbouwjaarverslagen, 1842-1890. 

Inv. nr. 1184 Stukken betreffende de voorkoming van zandverstuivingen, 1843-1915. 

273 Markenarchieven afkomstig uit het Archief van het Huis Ter Horst (1537-1865). 

Inv. nr. 25 Verzoekschrift van de boeren in Loenen aan de geërfden van het Loenerbos om 

het goor in gemeen gebruik te mogen houden, 1700. 

Inv. nr. 30/2 Resoluties holtspraken 1630-1644 (met hiaten).  

Inv. nr. 32 Rekeningen van de timmeringen aan de Vrijenberg, de verteringen aldaar en de 

erfpacht, 1642-1712, van verkocht hout, verschotten, etc. en breuken, 1650-1710, en van de 

immenstallen, 1711-1719. 

Inv. nr. 32/22 Betalingen voor de enkwal van Loenen, 1691. 

Inv. nr. 35a Stukken betreffende het proces voor de bank van Arnhem tussen Olivier Hackfort 

als markerichter en Johan van Hetterscheyt over de rechten van de geërfden op de venen, 

1642-1664. 

Inv. nr.  35/1 Stukken betreffende het proces tegen Olivier Hackfort en co. inzake het recht 

tot het afgraven en verpachten van de Vrijenberg, 1635-1636. 
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 Inv. nr.  35/2 Voorwaarden voor de houtverkoop 1640-1656. 

Inv. nr. 37 Akte waarbij enige ingezetenen verklaren hun staangeld voor bijenstallen te zullen 

voldoen op voorwaarde dat niet-ingezetenen van dit recht worden uitgesloten, 1652. 

Inv. nr. 38/2 Kaart van de afgraving van de venen 1655-1657. 

Inv. nr. 43/8 Stukken betreffende het geschil met Adam Huygen inzake de afwatering van de 

Strobroekbeek op het Achterste Veld, 1664. 

Inv. nr. 43/9 Akte van overeenkomst met Adam Huygen inzake de exploitatie en de 

afwatering van zijn landerijen, 1668; afschrift, 1669. 

Inv. nr. 44 Bevelschrift aan Cornelis Hendrix om geen water door de gemene velden te leiden 

of nieuwe molens te bouwen, 1663; afschrift. 

Inv. nr. 47/2 Lijst houdende overzicht van de verdeling van loten van het Loener bos en van 

de vierendelen van de mark, 18e eeuw. 

Inv. nr. 52 Lijst van de nieuw aangegraven landen in Loenen en Zilven en van de nieuw 

gebouwde huizen, 1686; afschrift. 

Inv. nr. 60 Stukken betreffende de verdeling van het Slath, 1810. 

Inv. nr. 72 Processen-verbaal betreffende geschillen met Jannes Smit en Willem Scholten 

inzake het planten van bomen en een heg op markegrond,1814. Authentieke afschriften. 

Inv. nr. 76 Requesten van de ingezetenen van Loenen aan de gouverneur over de bewering 

van de holtrichter dat alle gronden in Loenen markegronden zouden zijn, 1824. Met een lijst 

van de uitgegeven gemene gronden, 1826. 

Inv. nr. 77 Brief van de burgemeester van Apeldoorn aan het bestuur van de mark over het 

toevoegen van een landmeter voor de verdeling van de mark, 1849. Met een verzoek om 

inlichtingen aangaande de mark, 1849. 

Inv. nr. 80 Briefwisseling met de burgemeester van Apeldoorn inzake het tegengaan van de 

uitbreiding van zandverstuivingen, 1855-1856. 

Inv. nr. 85 Brief van de burgemeester van Apeldoorn aan het bestuur van de mark, namens 

de Geldersche Maatschappij van Landbouw, verzoekende de verdeling, verkoop of 

ontginning van de gronden te willen bevorderen, 1865. 

Inv. nr. 86 Akte waarbij het holtrichterambt van Loenerholt door de hertog van Gelre aan 

Olivier Hackfort wordt overgegeven, 1537. Met kwitantiesvoor de betaling van dit ambt, 

1561, en verklaring van Karel bastaard van Gelre over de rechten van de holtrichter, 1561; 

afschriften. 

Inv. nr. 255 Stukken betreffend de overeenkomst met de geërfden te Beekbergen inzake het 

herstel van de “laakpollen” of grensmarkeringen tussen Loenen en Beekbergen, 1634, 1669. 

Afschriften. 



167 
 

Gelders archief (GA) te Arnhem/Nijmegen 
Archiefnr. 0405 Archief Huis ter Horst  

Inv. nr. 563 Voorlopige omslag betaling nieuwe klok, 1651. 

Inv. nr 1061 Marken: Verkoop en verdeling van markegronden, aanleg en onderhoud van 

waterstaatswerken, (geschillen over) de uitoefening van markerechten en benoeming van 

bestuursleden. Marke van Loenen en Zilven 1824, 1918-1932. 

Digitaal kaartenbestand   

Inv. nr. 0145 AKV 439. 

Nationaal archief (Den Haag) (NA) 
Oorlog Situatiekaarten (OSK) 

Inv. nr. L 10 Kaart van de heerlijkheid het Loo waarop de afscheiding der tot die heerlijkheid 

behorende gronden met die van bijzondere eigendommen is aangeduid. Kopie van Willem 

Leenen door Frederik Beyerinck, 1764. 

  

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?miview=inv2&mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0039&minr=778235&milang=nl
http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?miview=inv2&mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0039&minr=778235&milang=nl
http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?miview=inv2&mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=0039&minr=778235&milang=nl
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Bijlagen 

Bijlage 1 Bodemkaart met bodemkundige context 

 

Figuur 50: Ingekleurde bodemkaart met de bodemkundige context. Bron: Bodemkaart van Nederland schaal 
1:50.000 blad 33 Oost Apeldoorn en blad 33 West Apeldoorn, Stichting voor bodemkartering (Wageningen 
1979). 
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Bijlage 2 De oorkonden waarin Karel van Gelre het holtrichtersambt 

verpandt aan Olivier Hackfort, 1537 en waarin Karel de Oude hetzelfde 

ambt verkoopt aan Wijnand Hackfort, 1561 
Bron: CODA 273 inv. nr. 86. Transcriptie oorkonde uit 1537 door C.C. de Kool te Loenen, transcriptie 

oorkonde uit 1561 in  Sloet (1911) 174, 175. 

Deze oorkonde vermeldt dat Karel van Gelre het holtrichtersambt verpandde aan Olivier Hackfort 

1537* 

Copie 

 

Kairle hertouch van Gelre ind van Guijlick Grave van  
Zutphen heer van Grueningen der omlanden toe Coeuerden 
ind Drenth,  
Wij doen koindt ind bekennen, Dat wij onsen lieven getrouwen 
Oliphijr Hackfort haeffmeijster onse holtrichter Ampt van 
Loenreholt int gerechticheijt van den holt, ons daer van toe 
koemen mach auvergeven ind trouwelick te bedienen als dat van 
alts gewoentelick ind Recht is. Dess sal hij ons Jaerlicx geuen 
ind betaelen Sente Merten –  
Inden winter vert hij en daege voir off nae onbegrepen 
veerthien onser Rider gulden t’ welcke hij ons van dit 
ainstaende Jaer op de handt gegeuen ind wail betaelt 
heefft. Bevelen hijeromme allen geerffden dess vurszeyde  
bosch ind holts Dat hij onsen vurgeschreven  
haeffmeijster vur eijnen holtriychter ontfangen 
kennen end holden. Dair van hebben ind genijeten laeten als 
vurszeyde allet tot onser wederseggen tot dat is toe onse 
ernste will ind meijnongh  Sonder 
argelist.  Oirkonde onss gewoentelicken hantteijckens 
ind secreetsegels hier op gesath den iie Decembris a°  

    xxxvij     was onderteijckent    charles 
                                                     

neffens een opgedruct segel in  

rooder wassche 

  

                                                             
* jaartal later met potlood bijgeschreven 
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De volgende oorkonde vermeldt dat Karel de Oude, de bastaardzoon van bovengenoemde Karel van 

Gelre, het holtrichtersambt verkocht aan Wijnand Hackfort, de zoon van Olivier Hackfort. 

1561 October 16 

Ick Karll vann Gelre b. die olde bekenne vorm y unnd mynen ervenn, dat my die ernveste unnd 

froeme Wynant van Hackfort guetlick vernuegt unnd tot mynem waelgefallen betaelt heefft twee 

duesennt enckelde daler, offte die werde daervor, herkoemende vann eyn koep cynns 

holtrichterampts van Loenre busch unnd marck, mit twee deell holts in derselver marckt, mit 

broecken, wyntfall, canynenwrangen unnd gerechtigheit van eykelen, als dat vann aldts gewoenntlick 

unnd daerthoe gebrueckt is geweest, und glick als dat mit allen synen rechten unnd thoebehoer 

gelegenn is in den ambpt van Veluwen, inn datt kerspell vann Berbargenn unnd in der buerschap van 

Loenen; unnd bedanck my daervan gueder uitrichtung unnd betaelung, schelde dennselvenn Wynant 

Hackfort, juffer Aeliidt Busshoffs, syner echter huessfrouwenn, unnd oerer beider ervenn daervan 

fry, loss, ledich unnd qwyt. Sonder argelist. Inn oirkonde der wairheit heb ick dit mit eigener hanndt 

unnderschreven. Gegevenn in den jaire unns Herrn duesent viif hondert eynundsestich, opten 

Donderdach nae Victoris. 

Gewaarmerkt afschrift 18e eeuw. 

1561, den XVIen dach Octobris 

Ick Karle van Gelre b. der alster doe kundt dat ick als holtrichter siinde hebbe gehadt, wanneer datter 

mast und een eyckeljaer in Loener bosch geweest is, op yder deyll holtz, die tot datselve 

holtrichterambt gehoerich, vier volle schaeren, to weeten vier volwasse swynen meer als keyne 

erffgenaemen in Loenre bosch op hoer deylen holtz gehadt hebben; daerop ick oock den 

borgermeister, Wynant Hackfort geheyten, van mynentwegen dit jaer vier volwassen swynen (meer 

als hem die erffgenaemen voirs. durch moetwill ofte onverstant hadden willen toelaeten in mynen 

affwesen) in den bosch und aecker toeslaen, soe ick der tiit als erffholtrichter in myner gerechticheyt 

van nymantz hebbe willen vercortet siin. Hebbe oock die erffgenaemen den holtrichter keyn gesetz 

voer tho schryven noch voer tho stellen in dem noch in anders etwas oirs gefallens, soe der furst vam 

lande als hartoch van Gelre altiit over Loener bosch erffholtrichter geweest is, und datselve ampte 

totten Roesendael altiit gehoerich geweest, derhalven die erffgenaemen billick den erffholtrichter 

nichtes voer tho schryven noch ychtes west ho gebieden. Weer anders reedet ader voerneembt doet 

sulcx met openlicher unwaerheyt und affgunstigen moetwillen. Wille oock ick Karle van Gelre sulcx 

als voirs. met waerhey, rechtmeesigen fruch und recht, oock sunst anders, wie man silcx moetwillich 

sueken und voernemen mocht, verdedigen, gestant doen und met recht und waerheyt erhalten und 

den itzigen erffholtrichter Wynant Hackfort in deem als voirs. holtrichteramptz in Loenre bosch 

helpen hanthaeven, und hem daerin bystaen hoichstes vliits und vermoegens gegens yder 

mennichlick. 

Actum thoe Sutphen, den XVIen dach Octobris a 1561 

Afschrift uit de 17e eeuw. 
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Bijlage 3 Eed van de vorsters, 1595 
Bron: CODA 003 inv. nr. 167 p.28, 29. 

Eidt eines vorsters 

Ick gelove ende swere den holtrichter und gemeinen erffgenamen vant Loenerbos ein getrouwe 

vorster te sullen sijn des bosch, broeks, und mercks besten te doen, und dat ick getrouwelick sall 

vroegen, und schutten sonder aensien der persoonen, hetsy vrunden, mage oft anders die in den 

selven broeck, bosch ofte anders, indie marcke eenigh schaden doen, nijmant daer van uijtgesondert, 

van gifften, gaven oft anders wille und sal daer van alle jaer op die holtspraeke, ofte wanneer sulcks 

van mij gevordert wordt goede kentenis und richtinge op der holtspraeck leveren, und volgens alles 

doen, wat ein getrouw vorster schuldich und behoort tho doen soo waerhafftich als ick dat gemeint 

bin tho doen, moet mij Godt roepen. 
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Bijlage 4 Topografische kaart van het zuidelijk deel van de marke, 1917 

 

Figuur 51: Bonneblad uit 1917 met de markegrenzen. Er is te zien hoe het heideveld is verdeeld in het Loenense Veld en 
de Zilvense Heide. Bron Bonneblad: www.watwaswaar.nl. 
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Bijlage 5 Boetes 17e eeuw 
Bron: eigen tellingen in de markeboeken (CODA 003 inv. nr. 167 en 168). 

Het weergegeven getal is het aantal keer dat de boete is uitgedeeld in het betreffende jaar, het getal 

tussen haakjes is het bedrag per boete in guldens. Daalders zijn omgerekend naar f1,50 en stuivers 

naar f0,05. Opmerkingen: voor schapen werd een vast bedrag gerekend, ongeacht het aantal. Voor 

paarden en koeien was er een boete per dier. In de kolom ‘houthakken’ zijn veel verschillende 

overtredingen opgenomen, van het breken van takjes van struiken, tot het stelen van een hele boom. 

Daardoor zijn de bedragen erg wisselend. Vanaf 1694 hoefde men maar de helft van de boete te 

betalen bij betaling binnen 14 dagen.  

Schapen  Paarden  Koeien 
Jaartal  Bos Lot  Bos Lot  Bos Lot 

1647  4 (1,5) 3 (6-9)       
1648  2 (3) 1 (24)   2 (6)    
1649          
1651  3 (3)    3 (6)    
1652  11 (3) 1 (24)       
1653  8 (3)        
1654   2 (24)       
1655  6 (3)        
1656  3 (3)    5 (1-3)   2 (1-3) 
1657  6 (3)    3 (1,5)    
1658  4 (1,5)   7 (2/3-3/6)    7 (1,5) 
1659  12 (3) 5 (6-20)   11 (1,5)    
1660  5 (3) 3 (20)   12 (1,5)    
1664  8 (3)        
1664-1669  11 (3)        
1671  10        
1680-1682  8 (1,5-3) 3 (12)  2 (3) 1 (1,5)    
1684  10 (3)        
1685  19 2       
1686  18        
1689  5 (1,5) 4 (14-24)  3 (1/3)     
1691  8 (3) 1 (24)       
1692  15 (2) 5(4-6)   2 (2)    
1694  7 (3)        
1695  10 (3)        
1696  14 (6)        
1697  16 (6) 2 (24)   1 (3)    
1699  10 (6)   4 (3)     
1700  6 (6)   5 (3)     
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 Houthakken                        Plaggen 

Jaartal Gemeente Eigen erf Bos Heg Algemeen (waarschijnlijk heide) 

1647 16 (3)       1 (3) 

1648         1 (3) 

1649 20 (1,5-9)         

1651           

1652     2 (6)     

1653     1 (12) 1 (6)   

1654 2 (3) 1 (6) 3 (3)     

1655 8 (3)     1 (6)   

1656 5 (1,5-6)     1 (1,5)   

1657 11 (2-6)   1 (1,5)     

1658 1 (1,5)     1 (3)   

1659  2 (1,5)     1 (4,5)   

1660       1 (4,5)   

1664 8 (6)         

1664-1669     1 (1,5)     

1671   2       

1680-1682 6 (3-4,5)   10 (1,5)   2 (1,5-6) 

1684     2 (6)     

1685           

1686           

1689           

1691 5 (1,5)         

1692     1 (25)   1 (1,5) 

1694           

1695           

1696 3 (1,5-25)         

1697           

1699   1 (6)   4 (4) 15 (3) 

1700     6 (3) 1 (3)   
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Bijlage 6 Boetes 19e eeuw 
Bron: CODA 003 inv. nr. 170-172. 
 
Buiten haakjes staat het aantal maal dat een boete is uitgedeeld in het betreffende jaar, tussen 
haakjes het boetebedrag in guldens.  

Schapen Paarden Koeien 
Jaartal Bos Lot Deels bos deels lot Bos Lot Bos Lot Veld 

1808 1 (6)  8 (12)      
1809   1 (12)      
1810         
1811         
1812         
1813  1 (24)       
1814  2     1  
1823         
1824 1 (3)        
1825 3x f3,-,2x f6,- 1x f1,50 en 2x f0,75 boete uitgedeeld zonder specificatie 
1834         
1835         
1836         
1837         
1838 2 (3)        
1839         
1840         
1841         
1848         
1849         
1850  1 (6)       
1851  3 (12)       
1852 1 (3) 1 (6)       
1864 2 (2,5)        
1865         
1866         
1867         
1873 2x f6,- boete zonder specificatie 
1874 1x f1,50 zonder specificatie 
1875 5 (6)        
1876        1 (2,50) 
1877 Boete voor respectievelijk 113 en 80 'stuks' zonder specificatie, 10ct/stuk 
1884         
1885         
1886         
1887 Geen boetes uitgedeeld 
1888 1 boete van 3 zonder specificatie 
1889 Geen boetes uitgedeeld 

  



IX 
 

 
 
Jaartal 

Zand graven op de 
Brink 

Plaggen algemeen Turf steken Heide maaien Gras maaien 
in broek 

1808 1 (1,5)     

1809      

1810 6 (1,5)     

1811      

1812      

1813      

1814 1     

1823 2 (0,75)     

1824  2 (3)    

1825      

1834      

1835      

1836      

1837      

1838   1 (3)   

1839      

1840      

1841      

1848  5 (3)    

1849  9 (3) 1 (3)   

1850      

1851      

1852   1 (5)   

1864  5 (3)    

1865  3 (3)  1 (1,5)  

1866  3 (3)    

1867      

1873      

1874      

1875      

1876      

1877      

1884  2 (5-6)    

1885  1 (3,5)   1 (1) 

1886  1 (3)  1 (3)  

1887      

1888      

1889     
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Bijlage 7 Instructie voor de markschrijver, 1888 
Bron: CODA 003 inv. nr. 172 p. 76-77. 
 
Instructie voor den Markschrijver 
Aan den Markschrijver, tevens Administrator der Loener 
mark wordt opgedragen het in standhouden van alle regten en 
bepalingen der Loenermark en de onpartijdige behartiging der belangen 
dezer mark. Hij heeft in last de besluiten in de markvergadering 
genomen in te voeren, en vandaar al dat gene te verrigten hetgeen 
door den Markrigter wordt verlangd, of volgens inlichting 
door Jan Capel [de vorige markschrijver] te van Loenen, ’s jaarlijks, tot goed behouden 
mark dient te geschieden, gesteund door de Boschwaarder 
wiens hulp hij ten aller tijden kan inroepen, zal hij stonds 
een wakend oog hierin  houden opdat misbruiken worden 
voorkomen of gestraft, en de eigendommen der mark 
ongekrenkt gehandhaafd worden. Bij bevinding van kommer 
onder welk opzicht ook, zal kunnen door den Markschrijver 
onverwijld worden kennis gegeven aan den Markrigter. 
 
De Markschrijver zal gehouden zijn op de vergadering 
van Loenermark de notulen te schrijven, en deze samen 
met de rekening in het Markboek over te brengen. 
 
Hij zal zorgen dat de stukken tot de Loenermark 
bestaande, staande achter slot bewaard worden. 
 
In twijfelachtige gevallen waar bij de voorlichting van 
afgetreden Markschijver Jan Capel, onvoldoende leijden 
mogt, heeft de Markschrijver zich te wenden tot den Mark- 
rigter. De Markschrijver legt ’s jaarlijks op de vergadering 
der Loenermark, een verslag over van al zijn voor de mark 
verrigte werkzaamheden, en wel dit eerste jaar met vermelding 
van kosten die hij daar voor maakt in rekening te mogen 
brengen. De door den Markschrijver alzoo overgelegde 
rekening, zal door geërfden van Loenermark gedeeld 
worden aan het slaris tot nu door den Markschrijver 
Jan Kapel genoten, om daar na een vaste som als saldo 
voor den Markschrijver te bepalen en vast te stellen. 
 
Het salaris door den Markschrijver A.J. Hattink 
over het loopende jaar 1888/9 te genieten, zal als vroeger betaald 
uit de gemene rekening in te dienen op den tweeden dingsdag 
na Pinksteren van het jaar 1889. 
 
De Markrigter van Loenen en Zilven 
F.M.A.J. van Wijnbergen 
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Bijlage 8 Pachtinkomsten Immenveld 19e eeuw in guldens 
Bron: CODA 003 inv. nr. 170-172. 
Jaar Opbrengst Immenveld Jaar Opbrengst Immenveld 

1800 61,2 1849 9,15 
1801 65,2 1850 9,9 
1802 33,65 1851 9,75 
1803 54,8 1852 10,7 
1804 70,05 1853 8,35 
1805 77,9 1854 6,25 
1806 36,1 1855 4,85 
1807 63,55 1856 5,95 
1808 47,25 1857 7 
1809 53,15   
1810 42,15 1859 7,65 
1811 59,6 1860 11,25 
1812 44,85 1861 6,7 
1813 76,75 1862 9,5 
1814 43 1863 11,2 
  1864 8,75 
1820 12,3 1865 7,1 
1821 12,55 1866 22,2 
1822 16,95 1867 19,6 
1823 24,2 1868 27 
1824 15,3 1869 19,09 
1825 40,35 1870 21,56 
1826 41,2 1871 8,2 
1827 29,5 1872 9,6 
1828 65,3 1873 18,79 
1829 10,75 1874 10,1 
1830 46,8 1875 8,65 
1831 9,1 1876 9,1 
1832 28,1 1877 14,9 
1833 21,8 1878 14,63 
1834 27,6 1879 13,9 
1835 3,85 1880 13,78 
1836 12,3 1881 10,43 
1837 6 1882 8,7 
1838 15,5 1883 17,3 
1839 20,7 1884 16,16 
1840 17,4 1885 19,34 
1841 17 1886 16,75 
1842 15,25 1887 19,83 
1843 13,75 1888 19,23 
1844 10,45 1889 19,82 
1845 9,95 1890 16,6 
1846 23,55 1891 16,2 
1847 6,9 1892 19,83 
1848 11   
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Bijlage 9 Omvang van de zandverstuivingen in bunders/ha, 1823-1885 
Bron: CODA 004 inv. nr. 1184. 
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1823 5 16      54    

1827   4.6 1. 1 1/2 13 2.3 3 1/2     

1843  13    4 4     26    

1844     10  4     24    

1849     10 15 4     50    

1850      14 4 24    

1851     10 50 4 50    

1854        40 3 3 1 

1867        40    

1872        40 3 3 1 

1873        40 3 3 1 

1874        40 3 3 1 

1875         3 3 1 

1876         3 3 1 

1877         3 3 1 

1878         3 3 1 

1879         3 3 1 

1880         3 3 1 

1882         3 3  

1883         3 3  

1884          3  

1885      3 

 
De omvang van de zandverstuivingen is tot 1867 ingevuld in bunders, daarna in hectaren. Omdat de 
omvang van de zandverstuivingen echter niet is gewijzigd tussen 1867 en de daar op volgende jaren, 
zijn de bunders waarschijnlijk 1:1 omgezet naar hectaren. Van de jaartallen die tussentijds ontbreken 
zijn de gegevens omtrent de zandverstuivingen onbekend. Na 1885 waren alle zandverstuivingen in 
de marke van Loenen en Zilven bedwongen. Er zijn nog rapporten over de periode na 1885, maar 
daarin wordt de onderzochte marke niet meer genoemd. Waarschijnlijk is het overzicht ook niet 
compleet. Een zandverstuiving bij de Ramenberg in 1865 en een verstuiving in het Loenerbos worden 
wel in het markeboek genoemd, maar ontbreken in dit overzicht.904 De sterk wisselende omvang van 
het Vrijenberger Zand komt mogelijk doordat dit zand op de grens lag van de marke van Loenen en 
Zilven en die van Lieren en Spelden. Daardoor is waarschijnlijk het ene jaar het zandoppervlak 
ingevuld op het grondgebied van Loenen en Zilven en het andere jaar het totale oppervlak van het 
zand. In sommige jaren is het zand ingevuld als van beide marken gezamenlijk. De oppervlakte in die 
jaren kwam overeen met de 40-50 ha die in deze tabel wordt weergegeven. 
  

                                                             
904 CODA 273 inv. nr. 80. 
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Bijlage 10 Vee in Loenen en Zilven 1868, 1869, 1878 
Bron: CODA 004 inv. nr. 1182. 

 
Hengsten Ruinen Merries Veulens 

 Jaar Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven 

1868     23 16 17 13 6 5 

1869     22 15 18 13 8 5 

1878     14 6 19 12 3 4 
 

 
Slachtossen Trekossen Stieren Koeien 

 Jaar Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven 

1868 3 2 8 6 3 2 152 140 

1869 3 1 6 7 4 2 150 138 

1878     8 17 
  

204 150 
 

 
Kalveren Varkens Schapen Bokken 

 Jaar Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven 

1868 128 96 20 13 215 242 1 1 

1869 125 75 30 14 210 250 1 1 

1878 128 101 104 67 230 154 1 3 
 

 
Geiten Hoenders Eenden Kalkoenen 

 Jaar Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven 

1868 40 50 260 220 50 30 10   

1869 40 50 240 220 50 20 7   

1878 91 100     33 6 6   
 

 
Ganzen Zwanen Pauwen 

 Jaar Loenen Zilven Loenen Zilven Loenen Zilven 

1868 
  

1       

1869 
  

1   1   

1878 
  

1       
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Bijlage 11 Relatieve prijzen van inlandse honing en was op de Amsterdamse 

goederenbeurs 1605-1885, per periode van 5 jaar 
Bron: Bieleman (1987) 497. 

Basisperiode 1721-1745: honing f24,66 per ton van 300 pond en was f67,67 per 100 pond. 
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Bijlage 12 Oppervlakte en gewasopbrengst bouwland 1813, 1840-1869 
Voor omrekening van de gegevens is de volgende regel gehanteerd: 1 bunder=1 ha en 1 mud=121,3 l 
(gemiddelde Deventer, Zutphense en Arnhemse mud).  Bron: 1813 Arnold (1971)  1842-1869 CODA 
004 inv. nr. 1182, maten en gewichten Vervloet (1973) 6, 115, 116. De gemiddelde opbrengst was 
niet ingevuld vanaf het gewas spurrie. Onder ‘diverse veldvruchten’ vielen waarschijn de gewassen 
klaver en volgende, opgenomen in 1868 en 1869. 
 Aardappelen Boekweit 

 
 
Jaar 

Loenen 
(opp. 
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Gem.  
opbr/ha 
(mud) 

Gem.  
opbr/ha (l) 

Loenen 
(opp. 
in ha) 

Zilven 
(opp.  
in ha) 

Gem. 
opbr/ha 
(mud) 

Gem. 
opbr/ha (l) 

1813 70    209    

1842  40    95   

1843 25 19   66 49   

1844 25,6 20,6   65,6 60,6   

1850 35 27 170-175 20621-21228 63 50 20-21 2426-2547 

1854 38 26 130-135 15769-16375 65 50 20-24 2426-2911 

1855 35 27 170-175 20621-21228 63 50 20-21 2426-2547 

1859 40 29 120-125 14556-15163 62 48 16-17 1941-2062 

1860 43 30 121-126 14677-15284 64 49 15-16 1820-1941 

1861 44 31 80-85 9704-10311 65 50 20-22 2426-2669 

1862 45 32 250-280 30325-33964 64 51 18-19 2183-2305 

1863 54 40 195-200 23654-24260 68 55 22-25 2669-3033 

1864 55 41 174-185 21106-22441 69 56 20-21 2426-2547 

1865 58 43 290-300 35177-36390 68 57 26-28 3154-3396 

1868 60 45   66 59 20-24 2426-2911 

1869 61 46   67 60 16-17 1941-2062 

 
 Gerst Haver 

 
 
Jaar 

Loenen 
(opp. 
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Gem. 
opbr/ha 
(mud) 

Gem.  
opbr/ha (l) 

Loenen 
(opp.  
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Gem. 
opbr/ha 
(mud) 

Gem.  
opbr/ha (l) 

1813         

1842  2    8   

1843 1 2   7,5 11   

1844 1,6 2,6   8,6 10,6   

1850 2 2 22-24 2669-2911 10 11   

1854 2 2 17-18 2062-2183 12 10 28-30 3396-3639 

1855 2 2 22-24 2669-2911 11 10   

1859 3 2 13-15 1577-1820 14 13 20-23 2426-2790 

1860 4 3 13-14 1577-1698 16 15 18-19 2183-2305 

1861 4 3 12-13 1456-1577 16 14 19-20 2305-2426 

1862 5 3 16-17 1941-2062 17 15 23-24 2790-2911 

1863 6 6 18-19 2183-2305 20 18 28-30 3396-3639 

1864 7 6 18-19 2183-2305 22 20 20-23 2426-2790 

1865 8 7   25 22 18-19 2183-2305 

1868 8 7 12-13 1456-1577 27 22 15-16 1820-1941 

1869 7 7 10-11 1213-1334 28 23 13-14 1577-1698 
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 Rogge Knollen 

 
 
Jaar 

Loenen 
(opp. 
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Gem. 
opbr/ha 
(mud) 

Gem.  
opbr/ha (l) 

Loenen 
(opp.  
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Gem. 
opbr/ha 
(mud) 

Gem.  
opbr/ha (l) 

1813 202        

1842  179       

1843 103 71       

1844 105,6 75,6       

1850 113 95 18-19 2183-2305 23 22 75-80 9098-9704 

1854 113 90 16-20 1941-2426 23 22 72-74 8734-8976 

1855 113 95 18-19 2183-2305 23 22 75-80 9098-9704 

1859 113 97 9-10 1092-1213 16 16   

1860 115 98 13-14 1577-1698 17 18   

1861 116 100 12-13 1456-1577 17 18   

1862 118 102 15-16 1820-1941 17 16   

1863 120 110 19-20 2305-2426 22 20   

1864 122 116 19-20 2305-2426 23 21   

1865 126 120   24 22   

1868 126 122 12-14 1456-1698 25 23   

1869 127 121 14-16 1698-1941 26 22   

 
  

Spurrie 
Diverse 
veldvruchten 

 
Klaver 

 
Wortels 

 
Koolrapen 

Jaar Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Loenen 
(opp. 
in ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

1813           

1842           

1843           

1844           

1850 36 27 18 17       

1854 26 27 7 6       

1855 36 27 18 17       

1859 34 25 3 3       

1860 33 27 4 3       

1861 34 28 4 3       

1862 36 30 3 2       

1863 30 33 3 2       

1864 38 35 9 8       

1865 40 41 10 9       

1868 45 40   5 4 2 2 2 1 

1869 47 41   6 4 2 2 2 1 
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 Mangewortels Etgraan 

Jaar Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. 
in ha) 

Loenen 
(opp. in 
ha) 

Zilven 
(opp. in 
ha) 

1813     

1842     

1843     

1844     

1850     

1854     

1855     

1859     

1860     

1861     

1862     

1863     

1864     

1865     

1868 2 2 55 50 

1869 2 2 56 50 

 
 
Jaar 

Totale opp. Akkerland 
Loenen (ha) 

Totale opp. Akkerland 
Zilven (ha) 

Totale opp. Akkerland 
marke (ha) 

1813 481 0 481 

1842 0 324 324 

1843 202,5 152 354,5 

1844 207 170 377 

1850 300 251 551 

1854 286 233 519 

1855 301 250 551 

1859 285 233 518 

1860 296 243 539 

1861 300 247 547 

1862 305 251 556 

1863 323 284 607 

1864 345 303 648 

1865 359 321 680 

1868 423 377 800 

1869 431 379 810 

 
 


